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Roger Lenaers
Wie is bang voor de waterman?
De reacties van christelijke zijde op het verschijnsel New Age lopen uiteen van
regelrechte verkettering[1] tot verregaande beaming[2]. Dat verschil in beoordeling
wekt de indruk dat men niet over hetzelfde fenomeen spreekt. En dat is niet zo
ondenkbaar. New Age is een veelvormig verschijnsel dat zoals sommige moderne
reclamepanelen, van gedaante verandert naargelang de lichtinval en de plaats van
de kijker. De extremen buiten beschouwing gelaten, is de teneur van de beoordelingen
veeleer contra dan pro en het dominerende gevoel duidelijk behoedzaamheid en zelfs
angst, veeleer dan sympathie. Is New Age werkelijk de boze wolf voor wie men zo
bang moet zijn? Is het werkelijk de bedreiging voor de kerk van de 21e eeuw? Of
zou ze niet veeleer een appel van Gods scheppende Geest zijn aan de westerse kerk,
opdat die zich nieuw oriënteert?
Dat New Age allerlei gestalten kan aannemen maakt de beoordeling bijzonder
precair. NA is geen beschermd merk en heeft geen welomschreven geloofsbelijdenis.
Als men bedenkt welke karikaturale voorstellingen niet-gelovigen vaak hebben van
de katholieke kerk, beseft men ook hoe riskant het wordt om als buitenstaander over
NA te spreken. De beste remedie daartegen is sympathie. Sympathie betekent echter
niet dat men blind zou zijn voor de zwakke plekken, evenmin als liefde voor de kerk
blind zou maken voor de vertekeningen van het ideaal dat men er aantreft.

Een nieuw tijdperk op komst?
De periodiek terugkerende overtuiging dat de tijd die men beleeft een nieuw begin
betekent, is een oeroud motief in de mensheid. Toch krijgt men de indruk dat zich
thans in het Westen een ommekeer voltrekt van
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een omvang en diepgang zoals die zich in de geschiedenis nog niet heeft voorgedaan.
Die betreft niet alleen het ‘lichaam’ van de (westerse) mensheid: haar materiële
voorzieningen, haar communicatiemiddelen, haar technisch instrumentarium, de
scholingsgraad van haar leden, maar evenzeer en ten nauwste daarmee verweven
haar visie, haar ‘geest’: we zién de werkelijkheid met andere ogen dan tevoren.
Daarmee nemen we afscheid van een voorbij tijdperk. We maken het einde van een
verpoppingsproces mee. Een nieuw tijdperk begint.
Op zeker ogenblik in de jaren '70 kwam een aantal mensen tot het besef niet alleen
dat zich een maatschappelijk verpoppingsproces aan het voltrekken is, maar dat ze
ook voorvoelden in welke gedaante het nieuwe geboren wil worden. De gestalte van
dat nieuwe tijdperk noemden ze New Age, een inhoudelijk weinig zeggende naam.
Alleen de gerichtheid op de toekomst werd erin duidelijk, maar niets van het eigene
van die toekomst, tenzij en creux. Het recente verleden van het Westen wordt namelijk
gekenmerkt door de absolute monarchie van de technologische rede en deze heeft
tot een impasse geleid: nucleaire dreiging (die met het einde van de Koude Oorlog
niet helemaal verdwenen is), steeds ernstiger aantasting en vergiftiging van het
leefmilieu, bevolkingsexplosie, opmars van de woestijnen, uitputting van de voorraden
van het ruimteschip Aarde, stress, drugmisbruik als vlucht uit leegte en zinloosheid,
toenemende criminaliteit en geweld en nog zoveel meer. Het optimisme van een
materialistisch vooruitgangsgeloof heeft plaats gemaakt voor doemdenken.
Pijn of onbehagen zijn signalen dat een organisme zich aangetast en bedreigd
voelt. Naar de mate van zijn levenswil reageert het dan met verdedigingsmechanismen.
De reactie van het organisme dat de westerse maatschappij is, bestond in het eerherstel
van het aanvoelen, de intuïtie, het innerlijke oog, dat méér ziet dan de bijziende ratio.
De intuïtie ziet namelijk het geheel, niet alleen maar de fragmenten van het geheel.
Door de triomftocht van de ratio was die wel naar het onderbewuste teruggedrongen,
maar daar had ze haar uur afgewacht. Nu was haar uur daar. Zij zou de westerse
mens zijn plaats terug doen vinden in het grotere geheel waartoe hij behoort en de
wegen van heil wijzen die hij op leven en dood moet weten te vinden.
Al een halve eeuw geleden verwoordde Charlie Chaplin dat besef in de slotscène
van zijn film The Great Dictator: ‘Onze kennis heeft ons cynisch en onze
bekwaamheid heeft ons hard en onvriendelijk gemaakt. Wij denken te veel en voelen
te weinig’. Sindsdien is dat besef op alle tonen herhaald. Zijn eerste concrete gestalte
kreeg het in de dynamische, maar snel uitgebloeide hippiebeweging van de jaren '60.
‘Flower power’, ‘Make love, not war’, ‘Turn on, tune in, drop out’[3], ‘Small is
beautiful’, bewustzijnsverruiming, ook via drugs, deden de goegemeente opschrikken.
Maar de diepe religiositeit (zij het dan van oosterse veeleer dan van
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christelijke factuur)[4] en de menselijke waarachtigheid van die tegencultuur stonden
veel dichter bij de geest van het evangelie met zijn oproep om eerst het Rijk Gods
te zoeken, dan de civil religion en het materialisme dat daarop parasiteert.

Twee soorten new age
Tien jaar later stroomde in Californië de inspiratie daarvan binnen in de bedding van
de gevestigde cultuur. Hetgeen bij de hippies een persoonlijke levensstijl van jongeren
zonder maatschappelijke verantwoordelijkheid was, verbond zich daar met de eisen
van een maatschappij die behoefte heeft aan stabiliteit, aan samenhang, aan
rationaliteit (het gaat immers om een technologisch hoog ontwikkelde maatschappij)
en aan zorg voor het geheel van de polis, d.i. aan politiek. De contouren van die
beweging, ‘the movement that has no name’, zoals Marilyn Ferguson in januari 1976
nog kon schrijven, werden ca. 1980 duidelijker uitgetekend door genoemde Marilyn
Ferguson en de atoomfysicus Fritjof Capra[5]. New Age was geboren.
De door hen geformuleerde visies werkten als een magneet die ijzervijlsel aanzuigt:
allerlei interesses en voorstellingen die zich terecht of ten onrechte met die visie
verwant voelden, tooiden zich met die naam. Gevolg: hetgeen een geordend en in
zoverre rationeel toekomstvisioen was, werd de verzamelnaam van allerlei praktijken
en overtuigingen met als gemeenschappelijk kenmerk een tekort aan rationaliteit en
in die zin aan moderniteit: astrologie, ‘channeling’[6], spiritisme, geloof aan de kracht
van kristallen en edelgesteenten, tarot, magie, satanisme, hekserij[7], druïdisme,
esoterie, een wild woekerend oerwoud van verwarrende en elkaar vaak tegensprekende
voorstellingen en praktijken, een mengsel van het beste en het slechtste, van verlossing
en verslaving, van mystieke dieptebeleving en goor winstbejag.
Niets aan die veelsoortige opvattingen en praktijken is nieuw, behalve de
heropleving ervan. Ze waren er sinds altijd, maar eeuwen lang hadden ze zich in het
Westen gedeisd moeten houden: in christelijk milieu golden ze als goddeloos, duivels
of ketters, in rationalistisch milieu als obscurantisme. Dank zij de naam New Age,
die ze zich zonder veel recht toeëigenden, werden ze maatschappelijk weer
respectabel. De sterke resonantie in de collectieve psyche van juist dat soort
verschijnselen heeft meegebracht dat op de duur de naam New Age veeleer dat is
gaan oproepen dan de oorspronkelijke toekomstvisie.
Daarmee is al een eerste belangrijk onderscheid gemaakt: dat tussen een ‘hoger’
NA, dat een blauwdruk heeft voor de toekomst van de westerse cultuur, en een ‘lager’,
dat zo'n blauwdruk ontbeert en in zijn vage besef
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dat het mis gaat met NV Wereld wegvlucht in de schijnwereld van een
pseudo-transcendentie.
Men zal de naam New Age niet geven aan het geloof dat een hoefijzer aan je muur
of een konijnepootje in je zak je voor ongeluk zal behoeden, wel b.v. aan het geloof
dat een kristal je optreden in een programma succesvoller zal maken. Waarom?
Omdat kristallen op grond van hun fysische eigenschappen enig wetenschappelijk
aanzien genieten, terwijl hoefijzers of konijnepootjes alleen maar hoefijzers of
konijnepootjes zijn zonder enig aureool van wetenschappelijkheid. Bij al zijn
irrationaliteit blijft de moderne mens toch gefascineerd door wetenschappelijkheid:
de vos verliest eerst zijn haar en dan pas zijn aard en zijn streken.
Dat verklaart wel dat sommige irrationele dingen niét de naam NA krijgen. Maar
waarom krijgen de andere die wél? Wat verbindt ze met de ‘hogere’ NA? Hetzelfde
besef dat er meer is tussen hemel en aarde dan door de wetenschappelijke rede geleerd
wordt. Volgens deze is nl. alleen het meet- en controleerbare werkelijk. Wat beloftevol
begonnen was als Verlichting, was uitgelopen op verblinding: de ontdekking van de
autonomie van mens en kosmos was uitgelopen op het agnosticisme van de ‘dood
van God’, en overeenkomstig de voorspelling van Nietzsche had die dood het
nihilisme voortgebracht dat de moeder is van monsterkindertjes als materialisme,
hedonisme en indifferentisme met hun gevolg van boven beschreven onheilen. Want
als de mens in het transcendente verworteld is en daaruit zijn echte levenssappen
zuigt, dan moet de theoretische en praktische miskenning daarvan een vreselijke
kater nalaten. De moderne mensheid maakt die kater nu mee. Maar zoals gezegd
fungeert dit onbehagen tegelijk als een soort terugkoppeling (feedback), die de mens
weer op het spoor van de transcendentie zet. Alles wat lijkt op herleving van de
religio, d.i. het besef (hoe vaag ook) dat men verbonden is met iets hogers, kan zich
daarom de naam NA toeëigenen.
Toch heet weer niet iedere belijdenis van transcendentie in het moderne Westen
NA. Christelijke heropleving, zoals die zich b.v. uit in de nieuwe stichtingen die
uitgegaan zijn van Marthe Robin[8], zal niemand New Age noemen. Het ‘nieuwe
tijdperk’ is nl. ook in zoverre nieuw dat het zich afzet tegen het vorige, dat christelijk
was. Die tegenstelling tussen de twee tijdperken wordt in de NA-wereld vaak in
astrologische taal geformuleerd: het tijdperk van de Vissen wordt afgelost door dat
van de Waterman. Dat is pure symbooltaal, gebaseerd op voorstellingen uit de antieke
en in zoverre achterhaalde astronomie. Met wat goede wil kan men zeggen dat de
zon op haar constante verschuiving door de twaalf gefantaseerde sterrenbeelden van
de Dierenriem, die haar na ca. 25.000 jaar weer op haar uitgangspunt terugbrengt,
nu geleidelijk uit het sterrenbeeld dat toevallig Vissen heet, wegschuift (maar wie
zal zeggen waar dat sterrenbeeld ophoudt?) en intreedt in een ander, dat even toevallig
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Waterman heet. Spreken van het tijdperk van de Waterman is een manier om te
zeggen dat men niet bij het oude wil blijven. Dat oude is niet Christus, al wordt hij
(weer toevallig) soms aangeduid met het symbool van de vis. Dat oude is de
historische en vaak ontgoochelende vorm die de belijdenis van die Christus in het
Westen heeft aangenomen, waardoor ze medeschuldig is aan de aberraties van de
westerse mensheid. ‘Christus of de Waterman’ is daarom een slecht gesteld dilemma.
Het Waterman-tijdperk kan best tegelijk een Christus-tijdperk zijn. Het kan alleen
niet meer het tijdperk zijn van de Constantijnse kerk.
Nauw samenhangend met het verschil in rationele inslag tussen hogere en lagere
NA is er een tweede fundamenteel verschil. Bij de lagere beperkt de herontdekking
van de religio zich tot het subjectieve domein; de ‘verbondenheid’ doet ontstijgen
aan het gevoel van verlorenheid en zinloosheid; als dit gevoel enigszins wordt
opgeheven, is het al goed. De voorstellingen en praktijken waarlangs dit gebeurt,
hoeven zich niet te legitimeren voor de rede en maken dan ook geen aanspraak op
ruimere geldigheid. ‘Waar’ is hetgeen het gevoel bevredigt. Dat de on-verbondenheid
ook voor de mensheid als geheel en voor de kosmos waartoe die behoort, catastrofaal
is, speelt daarbij geen rol. Uit die nieuwe religiositeit volgt dan ook geen nieuw
programma voor de samenleving, die gezien de menselijke materialiteit ook een
objectief karakter heeft. Een mooi voorbeeld daarvan is het mengsel van christelijke
en oosterse elementen dat A Course in Miracles heet[9], en in NA-kringen nogal wat
weerklank vindt. Spanningen en onvrede zijn volgens die ‘cursus’ louter te wijten
aan de manier waarop we tegen de buitenwereld aankijken. Genezing van dat
onbehagen, zo herhaalt de ‘cursus’ 700 bladzijden lang op allerlei wijzen, tot de
cursist in een soort hypnose daarvan doordrongen raakt, vinden we pas als we leren
beseffen dat ons eigen wezen goddelijk is, dat alleen die God in onze diepte
werkelijkheid is en de buitenwereld niets anders dan een door onszelf geschapen
illusie.

De ‘hogere’ new age
De buitenwereld loochenen of zelfs maar buiten beschouwing laten is niet de beste
manier om haar te genezen en ook niet om zelf te genezen, aangezien men tot haar
behoort. De hogere NA houdt juist wél rekening met de buitenwereld, en dus met
de rede, die immers de objectieve wetten van de buitenwereld formuleert. ‘Waar’
wordt nu hetgeen mijn gevoel bevredigt, maar tegelijk ook in de buitenwereld zijn
waarde bewijst. Wil de transcendentie-ervaring waarde hebben, waar zijn, dan moet
ze ook de maatschappelijke kwalen genezen die door de loochening van de
transcendentie ontstaan zijn. Dat betekent ook dat de hogere NA geen

Streven. Jaargang 61

8
vrede neemt met de veren van de pseudo-wetenschap waarmee de irrationele NA
zich probeert te tooien, maar een synthese van rede en intuïtie nastreeft, net zoals
ook de christelijke theologie, die immers bij definitie een fides quaerens intellectum
is, geloof dat inzicht zoekt. Een mooi voorbeeld van die behoefte aan een alles
omvattende synthese levert Fritjof Capra, in The Tao of Physics, waar hij na de
beschrijving van de ontdekkingen in de infra-atomaire werkelijkheid besluit: ‘The
mystic and the physicist arrive at the same conclusion, one starting from the inner
realm, the other from the outer world’ (p. 296). Daarom mag men verwachten dat
die vorm van NA, in tegenstelling tot de irrationele, voor de christen een waardevolle
gesprekspartner kan worden.
De hogere NA herstelt de intuïtie, de ‘vrouwelijke’ helft van ons kenvermogen,
in ere. Deze opent het oog voor het geheel. De andere helft, de ratio, is veeleer
analytisch, ontbindt in onderdelen, die ze dan weer aan elkaar haakt in de lineaire
opeenvolging van (werk)oorzaak en gevolg met behulp van de wetten van de
Newtoniaanse natuurkunde. Het intuïtieve denken ziet het geheel en dat is groter dan
de som van de delen. ‘Geheel’ en ‘eenheid’ zijn dan ook sleutelbegrippen van de
NA. De eigen NA-term voor de gerichtheid op de eenheid van alles wat gescheiden
of zelfs tegengesteld lijkt, is holisme, van het Griekse holos, ‘geheel’. Holistisch
denken is een vorm van ‘systeem-denken’, waarbij het begrip ‘systeem’ doelt op een
zichzelf opbouwend energetisch geheel, waarin alles invloed heeft op alles. Elke
mens is zo'n ‘systeem’, maar behoort zelf weer tot steeds grotere systemen, zoals
gezin, buurt, land, cultuurgemeenschap, en uiteindelijk tot de éne mensheid, die op
haar beurt tot het systeem ‘levende natuur’ behoort, en deze weer tot een alles
omvattend kosmisch geheel.
Maar wat zichzelf ordent en opbouwt, is geest. Systeemdenken voert tot hetgeen
NA met een van oorsprong christelijk begrip ‘spiritualiteit’ noemt: de belijdenis en
de beleving dat de hele kosmos geestelijk is. Geest is dan de hoogste vorm van energie
en manifesteert zich op steeds hogere niveaus overeenkomstig de verschillende
evolutiefasen. Hier voelt men de invloed van het ideeëngoed van Pierre Teilhard de
Chardin[10]. De innerlijke samenhang van de hele kosmos, die zich o.a. openbaart in
het verschijnsel van de aantrekkingskracht, sluit de werkzaamheid in van een absolute
geest, die men, als men dat wenst, ‘God’ mag noemen. In de religieuze visie van de
NA herleeft daarmee het deus sive natura (God of natuur) van de Stoa en is men niet
meer veraf van de godsvoorstelling van Spinoza.
De NA is dus pantheïstisch van inslag. Dat is de noodzakelijke consequentie van
het monisme dat ze belijdt en dat aan het holisme zijn bekroning geeft. Er bestaat
alleen maar één oneindige energietoestand, die men als liefde kan kenmerken, en elk
wezen is daarvan een energetisch
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deeltje, waarin het geheel zich weerspiegelt. Alle scheidingen en tegenstellingen
binnen de kosmos zijn produkten van onze beperkte blik. De werkelijkheid benaderen
we dan het best wanneer we de eenheid van alles beseffen.

Wegen van transformatie
Vanuit dat centrale punt gaan alle lijnen van redding uit die de mensheid (versta
steeds: de westerse mensheid) moet volgen, wil ze de problemen te boven komen
waarin ze zich door haar verafgoding van de technologische rede verstrikt heeft. Op
elk levensgebied moet de door de ratio miskende heelheid teruggevonden en bevorderd
worden. Zo zal de geneeskunde uitgaan van de eenheid van geest en stof en worden
geen organen behandeld of ziekten genezen, maar de zieke mens als geheel. Het
lichaam is geen te repareren machine, maar een dynamisch ‘systeem’, een energieveld
verbonden met andere energievelden en de menselijke geest speelt een rol in iedere
ziekte. De genezing heeft te maken met de ‘innerlijke dokter’: de geestelijke energie
van het organisme, die heling nastreeft en de weg erheen kent. De echte geneeskunst
bestaat erin die kracht te wekken, en ook andere werkwijzen dan die van de klassieke
westerse geneeskunde zijn daartoe bekwaam. Ook kan men spanningen en
verkrampingen in de psyche oplossen via lichamelijke therapieën zoals
ademhalingstechniek en ontspannende massage. De psychologie krijgt als opdracht
de mens te helpen om zijn psychische heelheid terug te vinden, die hij onder de druk
van een rationalistisch en verzakelijkt levensklimaat verloren heeft. De politiek moet
het levensklimaat vermenselijken door de eenheid van de mensen onderling te
bevorderen; dwang en onderwerping moeten plaats maken voor de liefde als drijvende
politieke kracht; daartoe moeten de politici uitgaan van een harmonie-model en
inclusief leren denken en ophouden met de bestaande partijpolitieke dwarsliggerij;
ook moeten ze decentralisering en de wording van zelfhulpgroepen en andere vormen
van ‘netwerken’[11] bevorderen, als tegengif tegen de dodende macht van een
bureaucratisch staatsapparaat. De pedagogie moet de nadruk leggen op samenwerking,
initiatief, vindingrijkheid, verantwoordelijkheidszin; en inwijding in schouwing, b.v.
via meditatie-oefening, zal even belangrijk zijn als scholing in de wiskunde. Ook zal
de mens in dat nieuwe tijdperk zijn eenheid met de natuur terugvinden. Van die grote
levende natuur is hij een kleine cel, die moet luisteren naar het grote geheel. Hij moet
ermee ophouden de natuur te willen dwingen en bevelen tot groot onheil van het
geheel en van hemzelf. De technologie van de toekomst zal daarom een ecologische
technologie zijn. En de economie zal humaan zijn in deze zin dat ze de zorg voor
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het welzijn van de grotere systemen waartoe de mens behoort, boven het persoonlijke
winstbejag stelt.
Maar bovenal zal de mens er de eenheid met zijn diepste grond terugvinden. Hij
zal weer gaan beseffen dat hij behoort tot een onzegbaar wonder, waarvan de naam
minder belangrijk is dan de ervaren werkelijkheid. Daarom de belangrijkheid van
bewustzijnsverruiming en meditatie. Het besef van de werkzaamheid van dat wonder
in alles en allen zal de mens inspireren zowel tot eenheid en verstandhouding met
medemensen, ver en nabij, als tot eerbied voor de natuur en tot milieuzorg, die niet
alleen het ruimteschip Aarde moet redden, maar een vorm van ware religiositeit[12]
zal zijn.
Deze uiterst summiere schets doet de vraag rijzen waarom vanuit christelijke hoek
zo afwijzend gereageerd wordt op New Age. Alles wat opgesomd is, klinkt christelijk.
Reeds het begrip ‘nieuw’, waarvan de Schrift immers vol is: nieuw verbond, de
nieuwe mens, nieuw hart en nieuwe geest, nieuwe hemel en nieuwe aarde, en ‘Zie,
ik maak alles nieuw’ (Apoc. 21:5). Maar ook het eerherstel van de intuïtie, die de
stam is waarop zich het geloven ent, is christelijk gezien een zegen; want ook geloven
is een vorm van aanvoelen, de beweging van het hart naar het donkere licht van God
toe. Waar de kort-zichtige ratio alles voor het zeggen heeft, kan het niet anders of
ook dat gelovig schouwen wordt verdrongen en sterft af. Grondig christelijk is ook
de herontdekking van de goddelijke diepte van elke geschapen werkelijkheid. Verder
ook de eenheid van alles, die voor de christen vanzelfsprekend volgt uit zijn belijdenis
van God als schepper van alles. En de christelijke traditie roept in alle toonaarden
(helaas zijn wij erg hardhorig gebleken) tot eenheid en broederlijkheid op. De leuze
tenslotte van het conciliaire proces: ‘vrede, gerechtigheid en heelheid van de
schepping’, neemt onbewust drie centrale begrippen van de hogere New Age over.

De zwakke zijden van de new age
Waarom zou de kerk dan bang zijn voor die Waterman? Als goede wijn geen krans
behoeft en de kerk de ‘goede wijn’ van de bruiloft van Kana, de rijkdom van het
messiaanse heil, gratis aanbiedt aan al wie ernaar op zoek is, waarom zou ze dan
moeten vrezen dat men haar deur voorbij zal gaan om elders een tweederangsprodukt
te kopen, en dan nog voor veel geld[13]? Tweederangsprodukt? Ja, ondanks alles. Het
gras bij buurman NA is immers niet zoveel groener dan bij ons.
Dat is overduidelijk bij de lagere vormen van de NA. Het onbehagen van de
moderne mens met een door de technische rede opgebouwde en gedirigeerde wereld
is een stap in de goede richting, maar zijn
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(lofwaardige) zoeken naar religio voert er zelden tot bevrijdend vinden. Het ik en
de persoonlijke gevoelsbevrediging blijven daarvoor veel te centraal. Meestal blijft
die zoekende mens staan bij hetgeen achter de horizon van het gewone bewustzijn
ligt, een wereld die de onderbewuste diepten van de menselijk psyche kan zijn of de
hoogte van de kosmische machten en ordeningen, maar in elk geval slechts het eerste
spoor van het goddelijke tremendum en fascinosum[14] waardoor de mens zich
aangetrokken voelt. Wie niet de weg van de innerlijke zuivering en leegwording
gegaan is (en waar zou de materialistisch gezinde mens in onze
consumptiemaatschappij die leren?) verwart al te gemakkelijk het paranormale met
het goddelijke en bewustzijnsverruiming (via drugs of met psychologische technieken)
met mystieke ervaring. De echte mystiek heeft altijd argwaan gekoesterd voor alles
wat de sensatiezucht kan voeden: visioenen, verschijningen, stemmen, stigmata,
levitatie, wonderen en dergelijke. Sensatiezucht is een vorm van zelf-bevrediging.
Het verwijt van ego-tripperij dat men de NA maakt, is dan ook veelal gegrond, waar
het gaat om omzwervingen in dat moerassige deltagebied van het irrationele en
occulte. Waarschijnlijk verklaart dit ook dat men zelden bij één vorm van die
irrationele NA blijft: men probeert allerlei vormen ervan en dat bewijst dat geen
enkele uiteindelijk bevredigt. En voortdurend loert daar het gevaar dat men zich
wegens de abdicatie van de rede uitlevert aan de macht van goeroes of mediums, die
aan elke menselijke controle ontheven is.
Anderzijds is het succes van de NA op dit gebied toch weer niet zo zorgwekkend.
De vogue van de NA-muziek, die de overstijgende dimensies van het kosmische
voelbaar zou maken, is een zegen in vergelijking met die van de Guns 'n Roses of
de Sex Pistols. En wat de astrologie betreft, Keizer Karel V zou geen veldslag geleverd
hebben zonder eerst zijn astroloog te raadplegen; toch gold hij als de steunpilaar van
het ware geloof. Telekinese of geloof aan de kracht van kristallen of Bachbloesems
of contact met het eigen bewustzijn van planten en dieren, zoals in de hekserij, of
over gloeiende kolen leren lopen, doet niemand kwaad; genezingskracht via
handoplegging of sjamanistische rituelen doet zelfs goed. Ook tegen ‘channeling’
heeft de kerk feitelijk nooit iets gehad: denk aan de boodschappen van Maria of
engelen of heiligen, aan de stemmen van Jeanne d'Arc of aan de ‘influisteringen’
van de goede of de boze geest. En ze heeft altijd veel ruimte gelaten voor populaire
vormen van christendom zoals de verering van Sint Antonius of de heilige Rita of
voor de vrome sensatiezucht die naar wenende madonna's, verschijningsplaatsen en
gestigmatiseerden doet pelgrimeren. Wel is het zo dat het evangelie het zwaartepunt
van het bestaan elders legt, meer naar de kant toe waar ook de hogere NA dat doet.
Maar ook de hogere NA heeft haar zwakke zijden. Zo bijvoorbeeld haar
Naherwartung, haar overtuiging dat de reddende ommekeer van de (westerse)
mensheid zich binnen afzienbare tijd zal
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voltrekken, en wel dank zij haar en bijna onvermijdelijk: als de wereld een ‘systeem’
is, brengt een verandering van een aantal elementen onvermijdelijk een totale
omwenteling en herordening van het geheel teweeg. Dat is een wet van de ‘systemen’.
Maar Naherwartung is altijd een vorm van wishful thinking geweest, evenzeer in de
kerk van het begin als in de religieuze sekten van later en van nu als in het marxisme,
ondanks zijn lijflied: ‘Et l'Internationale sera le genre humain’. Waar van The
Aquarian Conspiracy misschien 100.000 exemplaren over de toonbank zijn gegaan,
bedroeg alleen al de startoplage van Sex van Madonna 800.000 stuks. En van een
groei van eenheid en vrede in de wereld is de laatste jaren wel erg weinig te bespeuren.
De Naherwartung van de nieuwe gouden tijd die het Watermantijdperk zou moeten
zijn, zou tot dezelfde ontgoocheling kunnen voeren als de marxistische droom van
het rode paradijs.
Ook is de rationelere NA wel erg gauw tevreden met háár oplossing van de
problemen waarmee de westerse filosofie al 2500 jaar worstelt, zoals de antinomie
van één en veel, van stof en geest, van eindig en oneindig, van subject en object, van
vrijheid en noodzaak. En ze bezondigt zich geregeld aan iets dat in de formele logica
ten strengste gewraakt wordt: het gebruik van dezelfde term in andere betekenissen.
Ze ontleent b.v. aan het boeddhisme het begrip reïncarnatie[15], maar waar dit in het
Oosten de weg noemt om geleidelijk de uitdoving van het ik te bereiken, wordt dit
in de NA (in de lagere, maar ook in de hogere) een kans voor het telkens onvervuld
gebleven ik om tot telkens nieuwe vervulling te komen. Tenslotte mist men er iets
dat tot het hart van de christelijk boodschap behoort: de feitelijke zorg voor de
uitgestotene, marginale, schijnbaar compleet nutteloze mens, een humanisme dat tot
zijn uiterste consequenties is durven gaan. Aan de boodschap van de NA heeft de
Derde Wereld niets en heeft de lijdende mens niets. Om al die redenen moeten we
de NA toch nog de ‘mindere wijn’ noemen in vergelijking met de ‘goede wijn’ van
het evangelie.

Christendom versus new age
Maar misschien is de kerk niet bang voor de Waterman, misschien is ze alleen boos
op hem. Maar waarom? Omdat de hogere NA pantheïstisch denkt? Dat brengt wel
mee dat voor de NA God niet de schepper is van hemel en aarde, dat de historische
Jezus wel een redder is in zoverre hij leert hoe men zichzelf moet verlossen, maar
niet de Christus de ‘Zoon van de levende God’, dat hij niet verrezen is, hoogstens
gereïncarneerd, enzovoort. Met andere woorden: de hele kerkelijke leer vanaf de
centraalste dogma's tot de meest perifere wordt naar de prullenmand verwezen. Maar
men is toch ook niet boos op het brahmanisme omdat het pan-
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theïstisch denkt? Het pantheïsme is waardevol als zoektocht naar ontmoeting met de
Grond van alle dingen. Maar het mist iets, zegt de christen. De mens heeft namelijk
een fundamentele behoefte aan ontmoeting en uiteindelijk aan de ontmoeting met
een alles overstijgend Gij. Die fundeert ook zijn toewending tot zijn medemens, heel
bepaald tot de marginale, die alleen nog maar medemens is en niets anders heeft om
zich te laten gelden. Het is opvallend hoeveel lager de wijsheid van het Oosten op
dat gebied scoort dan de zo bekritiseerde kerk.
Als de veroordelende toon waarop de kerk over NA spreekt, door al het voorgaande
niet voldoende verklaard wordt, waardoor dan wel? Waarschijnlijk door de
veroordelende toon waarop de NA over de kerk(en) spreekt. Volgens de NA is elke
georganiseerde godsdienst, en heel bepaald de kerk, hoe nuttig die ook in het verleden
geweest mag zijn, een struikelblok op de weg naar de godsdienstigheid ‘in geest en
waarheid’ die het komende tijdperk zal kenmerken, en dat om twee redenen.
Ten eerste omdat religiositeit iets heel persoonlijks is en van binnen naar buiten
komt, terwijl een georganiseerde godsdienst van buitenaf leerstellingen en rituelen
aandraagt en oplegt, om die met behulp van sociale druk binnen te doen aannemen.
Karikaturaal gesteld: eerst komen enkele mensen tot de formulering van eigen
religieuze ervaringen en daarna verbieden ze de anderen om hetzelfde te doen.
Iedereen moet dan namelijk als absolute waarheid de relatieve waarheid van de
stichters aannemen. Wie zich daartegen verzet, wordt uitgestoten of op andere
manieren monddood gemaakt. Als analyse van de huidige islam is dit, getuige b.v.
de zaak Rushdie, niet zover van de waarheid. Of en in hoeverre dat ook geldt voor
de kerk(en), laten we voorlopig in het midden.
De tweede reden hangt samen met de eerste. Door hun aanspraken op exclusieve
waarheid zijn de godsdiensten een factor van verdeeldheid geweest binnen de
mensheid. De geschiedenis bewijst dat. Onverdraagzaamheid, vervolging,
verdrukking, geweld en oorlog op godsdienstige gronden zijn eeuwen en eeuwen
schering en inslag geweest. Vooral de kerken moeten het daarbij vanwege de NA
ontgelden. Enig cultuurhistorisch simplisme is aan die beschouwingswijze niet
vreemd. Ook brengt de globale afwijzing van het verschijnsel ‘georganiseerde
godsdienst’ de NA met een van zijn eigen grondbeginselen in strijd. Enerzijds
namelijk wijst ze alle aanspraken op een absoluut en exclusief waarheidsbezit af,
vanuit de overweging dat de mensheid één groot lichaam is, een ‘systeem’ dat zich
nog steeds verder opbouwt en steeds dieper binnentreedt in het mysterie van het Al.
Waarheid is gemeenschappelijke ontdekking en ieder kan van ieder leren. Anderzijds
verwijst ze met één pennestreek de haast tweeduizend jaar lange religieuze ervaring
en mystieke rijkdom van de christelijke gemeenschap naar de schroothoop, om in
plaats daarvan de eigen ongelouterde en uiterst beperkte religieuze ervaring als
leidraad
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te nemen of om uit oosterse bronnen te gaan putten met de gebarsten kruik van een
westerse mentaliteit.
In geen geval mag de angst of agressiviteit van de kerk(en) tegenover de NA haar
oorsprong vinden in de afkalving van het gelovigenbestand, gepaard aan het (relatieve)
succes van de ‘vijand’, en dat om deze twee redenen. Ten eerste: zelfs al zou dat
succes mede oorzaak zijn van die afkalving, dan nog is angst om de verdere
verzwakking van haar reeds sterk aangetaste machtspositie uit den boze. De kerk is
er niet om macht uit te oefenen, maar om te dienen. Ook het antwoord dat ze met de
verdediging van haar positie niet haar eigen invloed nastreeft, maar de redding van
de mensheid, overtuigt niet. Evenveel mensen komen dichter bij God buiten de kerk
als er veraf blijven van God binnen de kerk en vaak juist ter oorzake van de kerk.
De tweede reden is deze. De smalle en stijgende weg die voert ten leven, versta: tot
persoonlijke en sociale omvorming[16], vraagt heel wat meer van de mens dan de
meesten in het Westen (voorlopig?) geneigd zijn op te brengen. Dat betekent dat de
hogere NA geen massa-beweging kan worden en dus ook niet de huidige massale
uittocht uit de kerk zou kunnnen verklaren. Bovendien valt niet te vrezen dat iemand
die in een gemeenschap van geëngageerde mede-gelovigen de verrijking ervaren
heeft van een dynamisch geloof in Jezus Christus zijn heil zou gaan zoeken in die
hogere NA of dat hij zou verdwalen in de wirwar van bijgelovige of esoterische
zijpaden van de lagere NA. Wie daar zijn heil gaat zoeken, heeft het alvast niet in
de kerk gevonden. Het (relatieve) succes van de NA is veeleer gevolg dan oorzaak
en de kerk moet zich afvragen wat er aan haar verschijning schort.
De ontmoeting met de NA in een geest van luisterbereidheid veeleer dan van
confrontatie, kan haar op de weg zetten van een vernieuwing die voor de toekomst
van de westerse mensheid een zegen zal zijn. Daarover zal een tweede bijdrage
handelen.

Eindnoten:
[1] B.v. de Franse theoloog R. Laurentin in het voorwoord tot B. Bastian, Le New Age, d'où vient-il,
que dit-il?, Parijs, 1991.
[2] Karel Douven s.j., Het christendom op weg naar de 21e eeuw. Van Christusbelijdenis tot
Christuservaring, 5e druk (manuscript).
[3] Met turn on wordt bedoeld: schakel je innerlijke ontvanger aan, zodat je de stem uit je diepte
verneemt, met tune in: stem je erop af, handel ernaar, en met drop out: laat de ‘plastic society’,
de oppervlakkige op geld en comfort azende maatschappij links liggen.
[4] Zie b.v. Philip Lievens, Op zoek naar het morgenland. Ontwikkeling van een spirituele
hippiefilosofie. Amerika 1965-1975, Brugge-Nijmegen, 1979, pp. 44-50.
[5] Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy. Personal and social transformation in the 1980s,
Los Angeles, 1980, 448 pp.; Fritjof Capra, The Turning Point. Science, society and the rising
culture, 1982, 516 pp.; van deze auteur ook: The Tao of Physics, 1976, 332 pp.
[6] ‘Channeling’ is het verschijnsel dat iemand ageert als de spreekbuis (het ‘kanaal’) van een
buitenaards wezen, dat men via dat medium kan consulteren en dat allerlei boodschappen laat
geworden, meestal tegen goede betaling van de channeler. Een beschrijving van het bizarre
fenomeen in John Drane, What is the New Age saying to the Church? 1991, pp. 24-27, en een
beoordeling op pp. 115-120.
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[7] ‘Een heks is zich ervan bewust in verbinding te staan met alles wat leeft. Het is iemand die
begrijpt dat dieren, planten en stenen een eigen bewustzijn hebben en die daar in contact mee
staat... Een heks werkt met natuurlijke energie voor het goed van iedereen.’ (Frieda Lavaerts
in De Morgen, 12/3/93, p. 21). De hekserij valt nu voor een groot deel samen met de in 1951
in Engeland ontstane Wicca-beweging.
[8] Om kennis te maken met deze Franse mystica en creatieve vrouw, die van haar ziekbed uit
verschillende religieuze groepen in het leven geroepen heeft, kan men het best lezen: Jean
Guitton, Portrait de Marthe Robin, Grasset, Paris, 1986.
[9] Helen Schuhmann en William Thetford, A Course in Miracles, 622 pp.; werkboek: 478 pp.,
handleiding voor leraar: 88 pp.
[10] In de enquête bij de NA-adepten waarop M. Ferguson haar boven genoemd boek heeft gebaseerd,
bleek dat op haar vraag welke auteurs hun denken hadden beïnvloed, Teilhard het frequentst
op de eerste plaats genoemd werd. O.c., p. 420.
[11] ‘Netwerk’ is een veel gebruikte term in de NA-wereld en doelt op een niet georganiseerd
verband: mensen die dezelfde visie hebben, vinden elkaar en werken samen zonder vaste
structuren (statuten, verplichtingen, leidinggevende instanties); en ze verbinden zich met andere
verwante netwerken tot steeds grotere organische verbanden.
[12] In de NA spreken sommigen van de aarde als van een bezield en dus geestelijk wezen (het is
immers een ‘systeem’) en geven aan die werkelijkheid die ons transcendeert (wij behoren ertoe
en hangen ervan af) een religieuze naam: Gaia, de godin Aarde in de Griekse mythologie.
[13] Zo b.v. kosten 8 woensdagavonden inwijding in A Course in Miracles in de vzw. ‘De Wijngaard’
te Wilsele 4.000 BEF.
[14] Het vreeswekkende en het fascinerende, de twee grondkenmerken van het heilige volgens R.
Otto, Das Heilige.
[15] Lang niet alle aanhangers van de hogere NA nemen de reïncarnatie aan. Van de respondenten
bij boven genoemde enquête slechts 57%. Zie M. Ferguson, o.c., p. 420. F. Capra b.v. verwerpt
ze.
[16] Zinspelend op de ondertitel van het boek van M. Ferguson.
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Hans van Leeuwen
De Weg, de Waarheid en het Leven
Vragen rond een encycliek
De encycliek Veritatis Splendor heeft lang op zich laten wachten. Al in 1987 had
Paus Johannes Paulus II laten weten dat hij van plan was de belangrijkste principes
van de christelijke moraal in een encycliek bijeen te zetten. In de jaren daarna waren
er voortdurend berichten waarin vermoedens werden uitgesproken over de
waarschijnlijke inhoud van de rondzendbrief. De reacties daarop hebben misschien
nog invloed gehad op de definitieve inhoud. Nu op 5 oktober 1993 de tekst is
vrijgegeven, kan worden beoordeeld of deze encycliek inderdaad een herhaling is
van wat 25 jaar geleden in Humanae Vitae met grote kracht en duidelijkheid door
een vorige paus aan de gelovigen werd voorgehouden, of dat er nieuwe perspectieven
worden geboden.
De eerste reacties op deze encycliek waren verdeeld. Sommige waren duidelijk
teleurgesteld en ook afwijzend, omdat vooral de wijze waarop over vrijheid, waarheid,
geweten, natuurwet, intrinsiek slechte daden en de functie van de theologen wordt
besproken, niet aan de verwachtingen voldeed. Andere vertolkten een gevoel van
opluchting, omdat het ‘meeviel’ en scherpe punten uit Humanae Vitae slechts indirect
aan bod komen. Er waren ook positieve reacties, omdat er eindelijk duidelijkheid
werd gegeven op punten die eigenlijk niet meer ter discussie zouden mogen staan.
Ik zou in mijn reflectie op de encycliek mij willen afvragen of er niet een
theologische wortel te vinden is van waaruit zowel het officiële kerkelijke spreken
- ook weer van deze encycliek - te verstaan en te verklaren valt, alsook de reacties
en de verscheidenheid daarvan te begrijpen zijn. Zou die niet te vinden zijn in het
verschillend openbaringsbegrip dat door de verschillende ‘partijen’ gebruikt wordt?
Dat klinkt erg theologisch-technisch, maar in feite gaat het over een verschil in ons
omgaan met God, wie God voor ons is, ons beeld van God; hoe God
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met mensen omgaat, hoe Hij zich door mensen laat vinden; hoe wij met het mysterie
van God leven, hoe het ons leven bepaalt.
Anders gezegd: het gesprek met de encycliek Veritatis Splendor, de glans van de
waarheid, zou voor mij vooral moeten gaan over de intrinsieke verbanden die er
bestaan tussen de waarheid, de weg en het leven. Als de waarheid te veel los komt
te staan van de weg en het leven, wordt zij gemakkelijk een absolute waarheid, zoals
de weg en het leven gevaar lopen te weinig inhoud te krijgen als zij los raken van de
waarheid. Openbaring is niet alleen de waarheid die geopenbaard wordt, het is ook
het proces, de weg waarlangs dat gebeurt en die ingebed is in het leven van mensen.
Zó is openbaring leven gevend. Ons geloven en onze manier van spreken over geloven
worden bepaald door het belang dat de weg, de waarheid en het leven voor ons
hebben. Het lijkt me van het grootste belang dat we niet blijven steken in kritiek op
of discussie met het ‘kerkelijk spreken’, maar dat we komen tot een gesprek waarin
we proberen te verstaan hoe de verschillende opvattingen elkaar nodig hebben om
‘waar’ te zijn.
Met die optiek wil ik de encycliek op elementaire punten bekijken. Maar eerst
enige voorbemerkingen over het karakter van deze encycliek. De bedoeling van dit
document is om een fundamentele moraal te geven. Op dat vlak bestaan er veel
debatten en discussies. De encycliek wil die situeren, op hun juiste plaats zetten door
de leer van de kerk te ‘herlezen’ om zo criteria te kunnen vinden en bieden voor de
noodzakelijke onderscheiding en de keuzes die op grond daarvan gemaakt moeten
worden. De encycliek richt zich daarbij vooral op de privé-moraal; op dat gebied ligt
ook de meeste conflictstof. Niet dat de kerk niets heeft te zeggen over de sociale
moraal, maar die wordt meer gevonden in andere encyclieken en documenten en
wordt ook tijdens de verschillende pausreizen in toespraken behandeld. Ook wordt
niet ingegaan op de concrete aspecten van het christelijk leven. Daarvoor wordt
verwezen naar de nog niet zo lang geleden verschenen universele catechismus. De
encycliek gaat alleen over fundamentele principes van moraal. Daarom kan zij
meevallen, ze gaat niet over de concrete consequenties, tenzij in allusies. Anderzijds
kan ze ook tegenvallen door de wijze van redeneren over deze fundamentele principes.
In wat volgt zal ik zo getrouw mogelijk de inhoud van enkele sleutelpassages
samenvatten en ze van commentaar voorzien.

Goed uitgangspunt
Het eerste hoofdstuk heeft als structuur de uitleg van een verhaal uit het evangelie
(Mt. 19:16-26) over de jongeman die bij Jezus kwam met
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de vraag wat hij moest doen om het eeuwig leven te verwerven. Een dergelijk bijbels
uitgangspunt is bijzonder voor een encycliek. Vooral ook de volgehouden exegese
in dit eerste hoofdstuk, waar het dus niet alleen gaat om het citeren van een bijbeltekst,
maar om het werkelijk mee voltrekken van de beweging van de tekst. De encycliek
lijkt daarmee een goed uitgangspunt te kiezen: ‘Het antwoord op de morele kwestie’,
zoals de ondertitel van het eerste hoofdstuk luidt, wordt gevonden in de ontmoeting,
in de relatie met Jezus, met God. Moreel handelen bestaat niet allereerst in het
onderhouden van regels, maar in het durven aangaan van die ontmoeting. De
ontmoeting is de plek waar het antwoord gevonden wordt; de kerk is de ruimte waar
ook nu mensen de mogelijkheid wordt gegeven om Christus en God te ontmoeten.
Dat is de betekenis van de kerk, aldus de encycliek.
Als die mens van vandaag zich de vraag stelt over goed en kwaad, dan moet ook
hij de ontmoeting met Christus aangaan. In wat Christus hem te zeggen heeft kan hij
‘horen’ wat God hem ook vandaag voor antwoord geeft. Want God is de enige die
dat antwoord kán geven. Hij doet dat door zich te openbaren. De mens vindt het
goede door aan God te ‘gehoorzamen’, Gods openbaring te ontvangen. Die openbaring
heeft God al gedaan in zijn schepping en in de ordening daarvan. Zij is als een
natuurwet in al het geschapene gelegd. In de geschiedenis van Israël heeft Hij die
wet gegeven in de vorm van de tien geboden, waarvan de kern - zoals uit dit
evangelieverhaal nogmaals blijkt - is: de twee voornaamste geboden waaraan heel
de wet hangt.
Verder laat de encycliek dan zien dat in het Nieuwe Testament en door Jezus deze
wet niet wordt opgeheven, maar verder geïnterioriseerd en geradicaliseerd. Het gaat
Jezus niet alleen om het vervullen van wet en geboden, maar Hij nodigt zijn
volgelingen en in hen alle mensen uit het zelfportret dat Hij in zijn bergrede geeft in
hun eigen leven na te tekenen, Hem te volgen en zo tot de echte vrijheid te groeien.
Het in vrijheid gegeven antwoord op de roepende en gebiedende stem van God is
het geluk van de mens. Hij leeft goed als hij die stem niet veronachtzaamt, maar
geleid door de Geest en de Liefde zijn weg zoekt door het leven. Christus volgen is
dus essentieel en fundamenteel voor de christelijke moraal. Het is de kern ervan. Zo
ben je leerling, volgeling. Meer nog dan een weg van de wet is dit een weg van de
liefde, het nieuwe gebod van Jezus. Het antwoord van de mens is een liefdesantwoord,
een antwoord in zelfgave. Het is God die het je geeft dat je jezelf kunt geven. Want
voor God is niets onmogelijk.
Die ontmoeting met Christus is nog steeds mogelijk en de enige weg. Ze gebeurt
nu in de kerk, wier taak het is de openbaring van God en de daaruit voortvloeiende
voorschriften te bewaren en steeds weer te actualiseren. Was dat allereerst de taak
van de apostelen, nu is het de
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taak van hun opvolgers en in het bijzonder van het leergezag om de traditie levend
te houden en tegelijk al actualiserend een authentieke interpretatie ervan te geven
voor de mens van vandaag. De Geest is in heel dat proces werkzaam, Hij leidt in het
bijzonder het leergezag. Aldus de encycliek.

De kern van het probleem
Hoe goed dit uitgangspunt op het eerste gezicht ook lijkt, wij komen daarmee tegelijk
toch al in dit eerste hoofdstuk bij de kern van het probleem. God geeft het antwoord
op de morele vraag. Hij openbaart het aan de mens. Als deze die openbaring ontvangt
en er zich aan houdt, leeft hij goed. Die openbaring wordt door de kerk en in het
bijzonder het leergezag bewaard en steeds actueel gemaakt, naar deze tijd toe vertaald.
Het zal duidelijk zijn dat in deze gedachtengang het begrip ‘openbaring’ centraal
staat en dat alles ervan afhangt hoe men dit begrip opvat en ermee omgaat.
Het bijbels verhaal plaatst ons in de ontmoeting, daar wordt de vraag gesteld en
het antwoord ontvangen. Maar wordt gaandeweg die openbaring niet steeds meer
een eens gegeven openbaring, nu voor ons een voorgegeven, dat los is komen te
staan van de ontmoeting? Is het daarentegen niet zo dat die ontmoeting zich ook nu
nog moet voltrekken, dat openbaring een ontmoetingsgebeuren is en blijft? De kerk
is de plek waar die ontmoeting mogelijk wordt gemaakt, wordt geactualiseerd, aldus
de encycliek. Maar is dit hetzelfde als het aanreiken van een authentieke interpretatie
van wat al geopenbaard was?
Om te verduidelijken wat ik bedoel, neem ik u mee naar het Tweede Vaticaans
Concilie, naar de Constitutie Dei Verbum, over de goddelijke openbaring. Hoe verder
het concilie achter ons ligt, des te scherper gaan wij zien hoe in de documenten ervan
verschillende stromingen samenkomen in een beginnende synthese. Wat dat betreft
was het concilie een momentopname. Zo wordt in deze constitutie in het eerste
hoofdstuk gesproken over ‘de openbaring zelf’ en in het tweede over ‘het doorgeven
van de openbaring’ waarin de openbaring doorgaat. Een meer statische en een meer
dynamische opvatting van openbaring worden hier onderscheiden. Het samengaan
van beide wordt zo uitgedrukt: ‘Deze van de apostelen stammende overlevering
vordert in de Kerk onder bijstand van de Heilige Geest. Want het inzicht zowel in
de overgeleverde werkelijkheden als in de overgeleverde woorden groeit: door de
beschouwing en de studie van de gelovigen die dit alles in hun hart bewaren, door
het innerlijk begrip van de geestelijke dingen dat zij ervaren, door de verkondiging
van hen die met de opvolging in het bisschopsambt
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de betrouwbare geestesgave van de waarheid ontvangen hebben’ (8).
Er is een gegeven openbaring, ook vroeger gegroeid in ‘het innerlijk begrip van
de geestelijke dingen dat mensen ervaren’, maar die groeit nog steeds, wordt
voortgezet. Openbaring gaat door, gebeurt ook nu nog: én in de harten van de
gelovigen én door de verkondiging van hen die de bijzondere zorg hebben de
apostolische draad vast te houden en de geloofservaringen van ‘de mensen’ te toetsen.
Dat doen ze, zelf luisterend naar de Geest én naar diens spreken in de ervaringen van
de aan hen toevertrouwde gelovigen. Het concilie werkt enerzijds de verhouding
tussen Overlevering en Schrift zo uit, dat het duidelijk is dat de gelovige mens niet
alleen steeds opnieuw zijn eigen Schrift moet schrijven maar ook zich de Overlevering
moet eigen maken door er zelf in zijn geestelijke ervaringen in te groeien. Zo wordt
tot op de dag van vandaag het openbaringsgebeuren dat in Schrift en Overlevering
naar ons toe komt voortgezet, als een ontmoeting tussen God en de mens die nooit
ophoudt.
Anderzijds heeft volgens het concilie in heel dat ontmoetings- en
openbaringsgebeuren het leergezag een specifieke rol: ‘De taak echter om het
geschreven of overgeleverde woord van God op authentieke wijze te verklaren, is
alleen aan het levende leraarsambt van de Kerk toevertrouwd. Dit leraarsambt staat
niet boven het woord van God, maar dient het’ (10). Het Tweede Vaticaans Concilie
heeft iets van een tweestromenland, de synthese van een meer statische en een
dynamische opvatting van openbaring is nog maar beginnend.
Daarom is het niet onbegrijpelijk dat na het concilie twee ontwikkelingen te
constateren zijn, waarvan de ene probeert de synthese verder uit te werken en de
consequenties ervan te trekken voor het leven van de gelovigen en van de kerk, terwijl
de andere vrijwel uitsluitend de nadruk blijft leggen op de specifieke taak van het
leergezag en dat beperkt tot de hiërarchie. Dit laatste gebeurt vanuit de begrijpelijke
zorg dat de waarheid anders in het gedrang komt, te veel overgeleverd aan de eigen
ervaring van de gelovigen. Het gesprek tussen die twee bewegingen is in mijn oog
het eigenlijke gesprek dat (ook) naar aanleiding van het verschijnen van deze encycliek
moet worden gevoerd. Niet geleid door angst of door te grote zorg, maar op grond
van tweezijdig en wederzijds begrip van wat openbaring is. Polarisatie op dit punt
is gevaarlijker dan welke andere polarisatie ook die meer aan de oppervlakte blijft.
Wordt déze overwonnen, dan is er veel gewonnen.
Welke positie de encycliek in dit gesprek inneemt, wordt duidelijk uit de laatste
woorden van het eerste hoofdstuk: het leergezag acht het zijn dringende plicht zijn
eigen onderscheiding en zijn leer aan te reiken, om de mens te helpen op zijn weg
naar waarheid en vrijheid. Welke hulp wordt er geboden?
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Nadere invulling
Het tweede hoofdstuk van de encycliek maakt haar bedoeling het duidelijkst. Daar
kunnen wij nog meer invullen welke vraag deze encycliek in ons achterlaat. Nogmaals
wordt uiteengezet wat de bedoeling is: de principes aangeven die noodzakelijk zijn
om te kunnen onderscheiden wat tegen de ‘gezonde leer’ is. Het antwoord dat Jezus
aan de jongeman in het bijbelverhaal gaf, wordt vandaag door de kerk gegeven. Voor
de encycliek betekent dat: het wordt door het leergezag gegeven; het wordt niet door
de gezamenlijke gelovigen in hun ‘innerlijk begrip van de geestelijke dingen dat zij
ervaren’ gevonden en ontvangen. Gaat het hier om een of-of? Of wordt de waarheid
pas gevonden als deze beide wegen naar de waarheid worden begaan? Dit wil ik
verduidelijken aan de hand van een paar begrippen die in dit tweede hoofdstuk een
belangrijke rol spelen.

Waarheid en vrijheid
Volgens de encycliek wordt de waarheid alleen gevonden als de mens in vrijheid
zijn antwoord op Gods openbaring en zijn gebod geeft. De ware vrijheid betekent
dat de waarheid je vrij maakt. Vrijheid en waarheid staan niet tegenover elkaar als
elkaars concurrenten. De autonomie van de mens houdt niet in dat hij zijn eigen
waarden kan scheppen. Van de andere kant betekent het feit dat hij de wet ‘ontvangt’
niet dat hij is overgeleverd aan heteronomie, maar dat God het eerste en laatste woord
heeft. Het dilemma autonomie-heteronomie wordt overwonnen door de theonomie
die het leven van de mens tekent en hem de weg in het leven doet vinden.
Dit wordt heel scherp geformuleerd: God alleen bepaalt wat goed en slecht is. God
is de auteur van de wet. Juist deze scherpe formuleringen doen vermoeden dat ook
hier weer sprake is van een uit elkaar halen van de menselijke kant van het
openbaringsgebeuren, het vinden van de waarheid, en de goddelijke kant ervan, het
aanzeggen van de waarheid. Met als gevolg dat wat eigenlijk organisch ineen ligt in een ontmoeting - nu geforceerd bijeen moet worden gebracht door het leergezag.
Wat hier beschreven wordt is waar, maar de vraag blijft: hoe ‘gebeurt’ die waarheid?

Natuurwet
Dat wordt nog scherper als het gaat over de natuurwet. Enerzijds wordt die beschreven
als het goddelijk licht in ons mensen, de wijze waarop
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wij participeren aan de goddelijke wet die is ingeschreven in ons hart. Daar wordt
de eenheid tussen de goddelijke en de menselijke kant van het vinden van wat goed
en slecht is heel duidelijk uitgedrukt. Maar omdat die natuurwet aan alle mensen
gegeven is en in het hart van allen staat geschreven, wordt zij daarmee voor de
encycliek niet alleen tot een universeel gegeven maar ook tot een objectieve en
onveranderlijke realiteit. Zij is daardoor een centraal gegeven in het ‘depot’ van de
openbaring dat door de kerk ontvangen is en bewaard wordt en door haar
geïnterpreteerd moet worden in het licht van het evangelie.
We treffen hier opnieuw dezelfde beweging aan. De menselijke kant krijgt eerst
het volle pond, maar dan wordt schielijk de tegenpool zó sterk benadrukt dat van de
oorspronkelijke ‘menselijkheid’ niet veel overblijft en de natuurwet los wordt gemaakt
van haar vindplaats en de veranderlijkheid en de ‘subjectiviteit’ die daarmee gegeven
zijn. Niet alleen bestaat in deze gedachtengang de openbaring vooral uit een depot
van waarheden en niet zozeer uit een nog voortdurend gebeuren in mensen, maar
deze waarheden bezitten ook een absoluut karakter. Is dat nog waarheidsgetrouw?
Is de waarheid niet tegelijk absoluut in haar oorsprong én steeds groeiend en beperkt
concreet in ons? Is het anders nog mijn waarheid, die alles te maken heeft met mijn
leven?

Geweten
Het scherpst wordt deze vraag als het gaat over het geweten, het hart van de menselijke
persoon, daar waar goed en kwaad voor hem bepaald worden. Gebeurt dit - zo vraagt
de encycliek zich af - door middel van een beslissing of door een oordeel? Is het
geweten een dialoog met zichzelf of een dialoog met God? Is geweten een kwestie
van zelf uitmaken wat goed en kwaad is, of is de kern van het geweten nu juist
luisteren naar wat mij als wet wordt toegesproken en dan oordelen wat dat in mijn
situatie vraagt? Is het luisteren naar mijn eigen innerlijke stem of naar een Stem die
mij toespreekt en waaraan ik gezag geef en waardoor ik mij laat gezeggen?
Wanneer het beroep op het eigen persoonlijke geweten een doorslag gevende rol
speelt in de morele kwestie, dan is het van het grootste belang hier de verhoudingen
zuiver te houden. Is dan niet juist hier ieder ‘of-of’ uit den boze? Wordt i.v.m. deze
gewetenskwestie niet overduidelijk dat de menselijke en de goddelijke component
in de gewetensbeslissing niet van elkaar te scheiden zijn? Dat zij zozeer met elkaar
verweven zijn, dat ieder beroep op uitsluitend de ene of de andere pool
degewetensbeslissing tot een gelovige abstractie maakt of tot een beslissing die niets
meer met het geweten te maken heeft? De innerlijke vonk, zoals de stem van
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het geweten door de encycliek genoemd wordt, is werkelijk innerlijk, helemaal van
mij, en tegelijk een vonk die ik niet zelf kan laten ontspringen.
Dat werpt ook een licht op de uitdrukking: ‘een dwalend geweten’ en ‘een wel of
niet gevormd geweten’. Omdat het luisteren naar de Stem míjn luisteren is, is de
mogelijkheid van dwalen nooit helemaal uit te sluiten. Sterk gezegd: die mogelijkheid
hoort bij het geweten. Maar juist daarom is het geweten weliswaar een heel
persoonlijke zaak, maar tegelijk iets wat voortdurend getoetst moet worden aan het
luisteren van anderen. Het geweten is niet alleen een dialoog met mijzelf en daarin
een dialoog met God - of een dialoog met God die zich voltrekt in het gesprek met
mijzelf -, maar het is als menselijk gesprek ook altijd een dialoog met andere mensen,
met medeluisteraars. De waarheid is niet alleen nooit in absolute vorm te vinden, het
is ook altijd een gedeelde waarheid.
Daarom hoort het tot de vorming van het geweten die intermenselijke dialoog in
mijn gewetensbeslissing te betrekken. ‘Het innerlijk begrip van de geestelijke dingen
dat zij ervaren’ waar het Tweede Vaticaans Concilie over spreekt, is een
gemeenschappelijk verstaan. Het is het verstaan van de gelovige gemeenschap, van
de kerk. Daarom is er van de ene kant alles voor te zeggen dat het persoonlijk geweten
alleen recht van spreken heeft, als het een goed gevormd geweten is. Van de andere
kant wordt het gemeenschappelijk element, en dus ook weer de menselijke kant van
de gewetensbeslissing, te weinig erkend, als volgens de encycliek die vorming van
het geweten geheel wordt toevertrouwd aan het leergezag. Je vormt je geweten door
je eigen luisteren te verbreden naar medemensen en bijzonder medegelovigen én
naar het leergezag dat authentiek probeert te verwoorden wat de gelovige
gemeenschap heeft verstaan bij het samen luisteren naar de Stem.

Een drama?
Het derde hoofdstuk van Veritatis Splendor betoogt, dat kerk en wereld het nodig
hebben dat wij met de morele kwestie zo omgaan, dat waarheid en vrijheid niet van
elkaar worden losgemaakt en dat de vrijheid altijd beleefd wordt in afhankelijkheid
van de waarheid en niet wordt verabsoluteerd. De waarheid kennen maakt vrij. De
vrijheid heeft dat ook nodig. Want dat is het drama van de vrijheid: dat zij bevrijd
moet worden tot wat zij eigenlijk en wezenlijk is. Zij kan zich dan ook alleen
realiseren in liefde en zelfgave. Als wij vrijheid en waarheid van elkaar scheiden,
dan is dat een teken dat wij moraal en geloof scheiden.
Als er iets is wat de gelovigen van vandaag nu juist niet zouden willen doen, is
dat dan niet het van elkaar losmaken van geloven en doen, van liefde en ethiek, van
geloof en moraal dus? Geloven dat niet uitmondt
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in doen is voor hen een belijden met woorden alleen. Van die kant uit gezien is er
voor hen geen scheiding wenselijk of zelfs mogelijk. Maar de encycliek suggereert
dat er van de andere kant uit wel degelijk een neiging tot scheiding bestaat: dat de
vrijheid zich niet voldoende laat gezeggen door de waarheid.
Als niet in eenzijdigheid wordt vervallen is het nuttig de wederzijdse
afhankelijkheid van waarheid en vrijheid nog eens te benadrukken. Dat is inderdaad
van nut voor kerk en wereld. Een nieuwe wereld wordt alleen gebouwd, ook in haar
sociale en politieke structuren, als wij samen luisteren naar de Stem die ons in
waarheid oproept. Een nieuwe evangelisatie is alleen mogelijk als de levende waarheid
ook gedaan wordt. Welke positie de encycliek in het zoeken naar dit evenwicht
inneemt, laat zich raden als in dit verband toch weer met name wordt gewezen op
het belang van universele en onveranderlijke normen zowel voor de persoon als voor
de gemeenschap. Wordt dan niet de omgekeerde fout gemaakt als de gelovigen
verweten wordt dat de waarheid van de vrijheid wordt losgemaakt en wordt
verabsoluteerd?
Tegen deze achtergrond is goed te verstaan wat van de theologen wordt verwacht,
namelijk dat zij zich in dienst zullen stellen van het verhelderen en verstaanbaar
maken van die universele en onveranderlijke waarheid. Evenzeer is het begrijpelijk
dat vooral de bisschoppen - aan hen is deze encycliek gericht - op hun
verantwoordelijkheid worden gewezen om die waarheid te bewaren en voor te houden,
of dat welkom is of niet. Wat zou er gebeuren als alle gelovigen zouden worden
gewezen op hun dienst en op hún verantwoordelijkheid: in gedeelde vrijheid de aan
hen samen gegeven waarheid te blijven zoeken? Als dat het eerste zou zijn, zou de
dienst van de theologen en de verantwoordelijkheid van de bisschoppen in dit kerkelijk
proces dan niet in een ander licht komen te staan en veel meer ‘vanzelfsprekend’
worden voor ieder die de waarheid is toegedaan? Zou dan niet beaamd kunnen worden
dat er grote behoefte is aan de dienst van de theologen en aan de in gezag gedragen
verantwoordelijkheid van de bisschoppen?
Er is wellicht echt behoefte aan een manier van ‘voorgaan’ waarin ons niet alleen
iets wordt doorgegeven, maar waar het gebeuren van het doorgeven zelf een nieuwe
ontmoeting met het Geheim, met de Stem vandaag mogelijk maakt. Wij mogen dat
dan op onze beurt weer doorgeven aan wie na ons komen. Dat gebeurt, denk ik, niet
door elkaar een gedetailleerde overzichtskaart te geven, maar door het aan te durven
te volstaan met het geven van richtingwijzers die ook wij maar hebben ontvangen,
maar die zich in ons leven be-waarheid hebben. Omdat zij ons brachten bij de Weg,
de Waarheid én het Leven.
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Flip G. Droste
De onderhuidse intimiteit van kunst en wetenschap
In een luchtig geschreven stuk over wetenschappelijke kritiek en literaire recensie
verbaast de filosoof Jaap Van Heerden zich over het puriteinse karakter van de
literaire criticus. Volgens gangbare normen mag die geen nauwe banden hebben met
de schrijvers die hij bespreekt, hij zou niet in jury's, redacties, commissies mogen
zetelen, en boeken recenseren die hij ooit in manuscript gezien heeft, zou letterlijk
uit den boze zijn. Voor een wetenschappelijke recensent daarentegen pleiten al die
zaken eerder in het voor- dan in het nadeel. In dat verband spreekt Van Heerden
enigszins bevreemd van ‘het hemelsbrede verschil (...) tussen wetenschap en literatuur,
en vooral tussen wetenschappelijke en literaire kritiek’ (NRC 1993).
Het oordeel van Van Heerden - waar hij zelf ook niet geheel gerust in is - moet
met enig relativeringsvermogen beluisterd worden. Het berust immers op het lezen
van niet meer dan één essay over het kritisch werk van één literator. Dat neemt echter
niet weg dat we hier staan voor een scherp onderscheid tussen het wetenschappelijke
en het literaire. En men gaat zich afvragen of, ruimer gesteld, de kloof tussen
wetenschap en kunst onoverbrugbaar is. Zijn de beoefenaars van de twee genres
verschillend als doener en dromer, of moeten we ze toch (nog) als verwante zielen
beschouwen?
Er is een tijd geweest dat wetenschap en kunst tot dezelfde categorie leken te
behoren en zich alleen onderscheidden door de verschillende subdisciplines die
beoefend werden. Als er immers in de middeleeuwen geschreven wordt over de vri
consten vallen daar uiteenlopende activiteiten onder. In die tijd zijn er van de negen
artes liberales die de Romein Varro in zijn Disciplinarum Libri IX vermeldt nog
zeven overgebleven. Van die zeven artes zijn er vier, het quadrivium, van
mathematische aard: de sterrenkunde, de wiskunde, de geometrie en als onecht kind
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in dit deftig gezelschap: de muziek. Het trivium is eerder linguïstisch georiënteerd:
grammatica, logica en retorica. Die zeven artes bewegen zich op terreinen die de
mens zich rationeel begrensd heeft en mogen niet verward worden met de theologie
en haar zuster de filosofie, die van goddelijke oorsprong zijn. Hoogstens zijn ze
dienaressen van die laatsten, zoals de muzen in de Oudheid de goden dienden.
Door de metafysische oriëntatie van het denken in die dagen hebben al die consten
een mystieke geur, zoals de alchemie en de sterrenwichelarij. Het is dan ook niet
verwonderlijk - en zoals blijken zal tamelijk visionair - dat in de schemerwereld van
Mariken van Nieumeghen de retoriek, de ars bene dicendi et persuadendi het hoogst
werd aangeslagen. Misschien wel omdat ze niet leerbaar was maar de mens als een
soort goddelijke geest was ingeblazen. Of zoals Mariken het in uitdagende termen
stelt:
Rethorijcke en es met crachte niet te leerene.
Tes een conste, die van selfs comen moet[1].
Als we ons nader bezinnen op die vrije kunsten, zien we dat het hier niet zozeer gaat
om kunstvormen maar eerder om wetenschappelijke disciplines: we hebben ons in
de war laten brengen door de vertaling van ‘ars’ als kunst. Maar ars, zeker in het hier
voorgestelde kader, is eerder kunstvaardigheid, kundigheid, vermogen. Het verwijst
naar het menselijk kunnen dat wel goddelijk geïnspireerd is - denk ook aan de muziek
- maar dat kunnen rust op een rationeel fundament.

Over de universitas
Het is dus een illusie dat er een tijd geweest is waarin wetenschap zozeer met kunst
verwant geacht werd dat ze onder dezelfde noemer vielen. Ook in de nadagen van
de middeleeuwen, als door de renaissance kunsten en wetenschappen gaan uitgroeien
in moderne zin, overlappen de gebieden elkaar alleen aan de rand. De universiteiten
die overal in West-Europa gesticht werden tegen het aanbreken van de Nieuwe Tijd
worden dan concentratiepunten van de artes, maar duidelijker nog dan daarvoor zijn
het de wetenschappelijke disciplines waarop men zich richt (uiteraard naast
theorievorming in theologie en filosofie). De kunst, of wat wij daar in onze dagen
toe rekenen, vindt er geen onderdak, integendeel. Want wat wij - voor deze keer in
harmonie met de zwartgallige Schopenhauer - als hoogste kunstvorm willen
beschouwen: de muziek, moet zelfs het veld ruimen voor wat bij uitstek geen
wetenschap maar een vak, een vaardigheid is: de artsenij. Niet ten onrechte heeft
men in delen van de wereld die minder belast zijn met tradities, met name de
Verenigde
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Staten, de medische vakbeoefening buiten de universiteit gehouden en ondergebracht
in Schools of medicine. Die instituten delen dat lot met instellingen die inderdaad
niet de wetenschappelijkheid als eerste doel hebben, maar het ontwikkelen van
vaardigheden. Zulke scholen beschouwt men in onze cultuur als het juiste milieu
voor de kunstzinnige vorming: muzieklyceum, tekenacademie, beeldhouwklas, hoger
instituut voor architectuur.
Eén kunstvorm valt overal buiten de boot: de literatuur. In, alweer, de Verenigde
Staten wordt aan sommige universiteiten wel halfhartig geprobeerd om het
schrijversvak te doceren, maar terecht heeft Europa aan dat soort mode kunnen
weerstaan. Wel is er de Facultas Litterarum die zich over het literaire buigt, maar
dat is in analytische zin: dat is bij uitstek de voortzetting van het middeleeuwse
trivium.
Ondanks die eeuwenoude kloof tussen wetenschap en kunst is er wel heimwee
naar een cultuur waarin die ene god Apollo zowel de wijsheid als de kunsten onder
zijn bescherming had. Een heimwee ook naar de toppen van de renaissance waarin
mannen als Leonardo da Vinci homo universalis mochten heten omdat ze zowel de
wetenschap als de kunst beoefenden, die kennelijk als facetten van een en hetzelfde
genie beschouwd werden. Maar dat ging niet zover dat wetenschap en kunst onder
één dak ondergebracht werden. Er zijn overgangsvormen - architectuur, toegepaste
kunst - maar de kampen bleven gescheiden. De wetenschap, zo lijkt het, is er om de
wereld vooruit te helpen, de kunst dient om dat proces te vergulden. In het beste
geval is er daarbij sprake van complementariteit, maar dan toch met een duidelijke
bijrol van de kunsten. Berust de verbazing van Van Heerden op een algemeen
maatschappelijke blindheid?

Verglijdende grenzen
Laten we eerst een voorlopige scheiding aanbrengen door enkele representatieve
disciplines tegenover elkaar te stellen. Aan de wetenschappelijke kant plaatsen we
de wiskunde, fysica, astronomie, aan de artistieke zijde de muziek, schilderkunst,
literatuur. Generaliserend kan men nu stellen dat de wetenschap de werkelijkheid
verklaart of probeert te verklaren, terwijl de kunst nieuwe werkelijkheden schept.
Wat de kunst betreft moeten we ons hier onthouden van esthetische criteria evenzeer
als we het ethische buiten beschouwing moeten laten bij de begrenzing van de
wetenschap. Tezeer zijn beide criteria aan mode gebonden. Identificeren we echter
wetenschap met onderzoek, analyse, kennis, en kunst met creativiteit, schepping,
kunde, dan lopen we even gemakkelijk vast, met name op die oppositie kennis-kunde.
Er blijken
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zoveel grijze overgangszones te zijn dat catalogisering langs deze as onmogelijk
wordt. Dat hangt samen met enerzijds de technische aspecten van het kunstzinnig
bedrijf en anderzijds de creatieve kanten van de wetenschapsbeoefening.
We noemen enkele voorbeelden, alweer zonder waarde-oordeel. Wie happenings
als Documenta IX in Kassel (1992) bezocht heeft, is geconfronteerd met kunstuitingen
die geheel afhankelijk zijn van technisch-wetenschappelijke voorwaarden: met name
de videokunst. Veel meer dan in filmkunst of fotografie is hier de techniek essentieel
- die is namelijk geen hulpmiddel meer maar evenzeer deel van het produkt als de
verf op een schilderij. Iets vergelijkbaars zien we bij de nieuwe vorm van grafische
kunst, de fractals van Mandelbrot, waarin het bewegende beeld extrapolatie is van
wiskundige formules, dat wil zeggen een stollingsvorm van de wetenschap in haar
meest verheven gedaante. Voor die overgang van het wetenschappelijke naar het
kunstzinnige hoeven we ons niet te beperken tot het heden. Als de historicus J.
Huizinga zijn wetenschappelijke geschriften publiceert, lijft de literair-historicus die
met graagte in bij de literatuur. De vormgeving van de wetenschap is zo sprekend
geworden, dat men de inhoud geniet om de inhoud én om de manier waarop die
gestalte heeft gekregen.
Nog moeilijker wordt het om grenzen te trekken als we de verhouding van kunst,
kunstnijverheid en ambacht enerzijds, en van wetenschap en toegepaste wetenschap
anderzijds bezien. Wanneer wordt een sculptuur van decoratie tot beeldhouwwerk,
hoe onderscheiden we de illustratie in advertentie en reclame van het grafische
kunstwerk? Met pop-artiesten als Rauschenberg, Warhol, Oldenburg is het
onderscheid niet alleen vervaagd, maar het is principieel uitgewist. En men wordt
toch weer herinnerd aan die grootmeester Da Vinci die niet alleen wetenschapsman
en kunstenaar is, maar het wetenschappelijke in zijn kunst heeft geïntegreerd. Vandaar
dat Ferrier over de kunst van Da Vinci en zijn tijdgenoten stelt:
‘la Nature, avec un grand “N”, n'est jamais pour lui et ses contemporains
que “le système du monde”, c'est-à-dire une conception de l'univers
physique, accordée à la science et aux techniques de son temps’[2].

Het grote misverstand
Terwijl over kunst en de definitie ervan eerder verwarring dan misverstand heerst,
ligt dat bij de wetenschap minder eenvoudig. Voor de kunst is men door de explosieve
creativiteit van de kunstenaar gedwongen af te stappen van simplicismen als: Kunst
is het maken van mooie dingen
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of Kunst is ontroering. De grenzen zijn verruimd naar uitdrukkingsvormen die eerder
destructief dan constructief lijken, al is het laatste zeker niet verdwenen. Maar zelfs
als het moeilijk is kunst onder één noemer te brengen en de kenmerken ervan niet
gemakkelijk in woorden zijn te vangen, is er nog geen sprake van misverstand.
In de wetenschap is dat laatste wel het geval. We hebben het dan niet over de
wetenschapsleer zelf (Nagel, 1961; Kuhn, 1962; Feyerabend, 1970), maar over de
ideeën zoals we die evenzeer aantreffen bij de leek als bij de onderzoeker in het
laboratorium. In de standaardopvatting over wetenschap zorgt de etymologie voor
een behoorlijke dosis bijziendheid. Het woord zelf suggereert immers dat het om
weten gaat. Vandaar dat zelfs de laatste druk van Van Dale wetenschap definieert
als ‘het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden,
theorieën, hypotheses en systemen, waarmee verdere kennis verkregen kan worden’.
We zullen hier niet ingaan op de slordige manier waarop ‘theorieën, hypotheses en
systemen’ zijn opgestapeld - hypotheses staan naast, ja zelfs ná theorieën, alsof een
theorie geen stelsel van hypotheses is - maar wijzen alleen op ‘het geheel van het
weten’ en ‘verdere kennis’.
Dit is één kant van het misverstand. De andere ligt in de methode. Het doen van
proeven en experimenten, het vergaren van statistisch materiaal wordt heel
gemakkelijk geïdentificeerd met wetenschappelijke activiteit, net zoals de
wetenschapsman gezien wordt als een witte jas met ontleedmes of reageerbuis. Tot
die visie is niet alleen bijgedragen door de onderzoeksmethoden van fysica, artsenij,
scheikunde, maar ook door de theoretische premissen uit de eerste helft van de
twintigste eeuw. Psychologie, om maar iets te noemen, kon pas serieus genomen
worden toen het experimentele psychologie werd, gebaseerd op eindeloos herhaalde
proefjes met kippen, ratten en ander ongedierte. De methode in de wetenschap diende
inductief te zijn, hetgeen inhield: het bijeenbrengen van een oeverloze hoeveelheid
materiaal op basis waarvan geordend, geclassificeerd, gegeneraliseerd kon worden.
Met een parafrase op het voorschrift van de Amerikaanse taalkundige Bloomfield:
‘the only useful generalizations are inductive generalizations’[3]. Nu is het zeker zo
dat aan de ‘context of justification’ een ‘context of discovery’ voorafgegaan moet
zijn[4]. Het systematiseren van waarnemingen in een wetenschappelijk systeem kan
niet zonder die waarnemingen. Maar men kan natuurlijk alleen waarnemingen doen
als er tenminste een vage intuïtie is waarop ze betrekking moeten hebben. In dat
verband achten we wat CS. Peirce ‘abductie’ genoemd heeft van wezenlijk belang.
Abductie is niet een wetenschappelijke methode ergens tussen inductie en deductie
in. Het is een vermoeden, het eerste licht dal men meent te zien in een duistere affaire,
een inval over de richting die het onderzoek moet nemen.
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Het is de eerste gok die de onderzoeker doet over aard en wezen van het
onderzoeksdomein. Geen wetenschapper is ooit met onderzoek begonnen zonder
een vage notie in welke richting hij zoeken moet en geen wetenschap kan het stellen
zonder bepaalde apriori's. Daarmee wil niet beweerd zijn dat alleen de deductieve
onderzoeksmethode zou kunnen leiden tot ware wetenschappelijkheid. Waar het ons
om gaat is het feit dat niet de data, de waarnemingen, de experimenten, kortom de
verworven kennis het bereik van de wetenschap uitmaken. Die zaken zijn voorwaarde
voor de wetenschap, de grondslagen ervan. Maar de wetenschap zelf, dat is theorie.

Theorie en praktijk
Als we ons nu bij wijze van voorbeeld bepalen tot de astronomie als wetenschap,
dan zien we dat onze voorstelling van het heelal pas in 1924 haar huidige vorm
gekregen heeft, toen E. Hubble aantoonde dat ons melkwegstelsel niet het enige in
het heelal was[5]. En de theorie over het ademend heelal - een stelsel van stelsels dat
nog steeds uitdijt maar ooit weer door de zwaartekracht zal inkrimpen - is pas in
1974 door Friedman uitgewerkt. Daar zijn in de jaren erna alternatieven voor
opgesteld, maar één ding is duidelijk: wat de astronomie doet is verklarende modellen
ontwikkelen over ontstaan, groei en structuur van het heelal. Het kijken door
telescopen, het berekenen van afstand op basis van verkleuringen, het doen van
metingen, dat zijn allemaal uiterst noodzakelijke voorwaarden voor de theorie, maar
al die ‘technicalities’ zijn niet meer dan voorwaarden. Het Ptolemeïsche wereldbeeld
was een theorie, het Copernicaanse is er een, en beide berusten weliswaar op
waarnemingen, maar het uiteindelijk model is een theorie, dat wil zeggen een stelsel
van hypotheses.
Met andere wetenschappen is het niet anders. In de linguistiek worden gegevens
uit een of meer talen verzameld, daaruit worden wetmatigheden afgeleid en die leiden
uiteindelijk tot het opstellen van een verklarende theorie, een grammatica. Er zijn
specifieke grammatica's, bijvoorbeeld voor het Nederlands, en er zijn universele
theorieën over het menselijk taalvermogen dat aan alle natuurlijke talen ten grondslag
ligt. Maar omdat het menselijk brein ontoegankelijk is voor directe waarneming,
kunnen we alleen maar hypotheses opstellen over de werking ervan. Als die
hypotheses tot dezelfde uitkomsten leiden als het taalgebruik zelf, mogen ze gelden
als representatief voor het taalmechanisme. Dan hebben we een theorie die de structuur
en de werking van de taal verklaart; maar men mag natuurlijk niet de illusie hebben
dat zo'n theoretisch model hetzelfde is als datgene wat erdoor verklaard wordt.
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Bijna honderd jaar geleden heeft Wilhelm Dilthey een onderscheid ingevoerd tussen
de exacte wetenschappen en de menswetenschappen[6]. Dat onderscheid berust niet
zozeer op de wijze van onderzoek als wel op de te onderzoeken objecten. Het eerste
type - denk aan scheikunde, natuurkunde - is van materiële aard, het tweede van
geestelijke. Wij menen met Fokkema en Ibsch dat dit onderscheid niet met de
wetenschapsbeoefening als zodanig samenhangt en dat ‘elke wetenschap een
menswetenschap (is), of anders geformuleerd: er bestaan alleen maar
menswetenschappen’[7].
Het samenbrengen van alle wetenschappelijk denken onder één noemer volgt uit
de voorstelling die we hierboven gegeven hebben: wetenschap is theorievorming.
Theorievorming, waarbij hypotheses op elkaar worden afgestemd tot een
samenhangend geheel, gebeurt in een taal. Dat kan de natuurlijke taal zijn of de logica
of een algebra, maar het verklarend model is uiteindelijk toch niets anders dan een
reeks formules, een tekst.
We zijn hier bij de kern van de zaak: een wetenschappelijke theorie is een tekst
in een algebraïsche of andere taal. De uitdrukkingsvorm moeten we niet te eng
opvatten: het periodieke stelsel, om een voorbeeld te noemen, rangschikt de elementen
in groepen waarin bepaalde scheikundige eigenschappen steeds terugkeren. De
ordening die zo wordt aangebracht berust uiteraard op onderzoek en waarneming,
maar pas het allesomvattende schema in de taal van de chemie kan aanspraak maken
op de omschrijving: wetenschappelijk systeem.
Alleen denkend kan de mens een verklarend model opstellen. Die vorm van denken,
een ‘information-processing system’, wordt door De Bono[8] mathematisch denken
genoemd. Zo'n denkvorm eist een conventioneel tekensysteem als geleidemechanisme,
waarin de dingen op een rijtje gezet kunnen worden of beter: de representaties van
dingen. Stellen we de wetenschappelijke activiteit even heel eenvoudig voor, dan
mogen we zeggen: wetenschap vertelt een verhaal over een afgebakend stuk
werkelijkheid.

Ware en onware verhalen
Vergelijken we een willekeurig type wetenschappelijke theorievorming en een
bepaalde kunstvorm, te weten het literaire kunstwerk, dan zien we als opvallende
overeenkomst: de verhaaltrant. Het astronomisch model van het heelal wordt
gepresenteerd als een geheel van hypotheses, en ook het literaire verhaal toont een
(logisch) samenhangende structuur van representaties. De wetenschappelijke tekst
- laten we die hier ‘verslag’ noemen - geeft een reeks formules die stuk voor stuk
controleerbaar zijn; het zijn afspiegelingen van te verklaren verschijnselen uit het
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onderzoeksterrein. De literaire tekst - we noemen die hier ‘verhaal’ - geeft een reeks
‘beelden’ die verschijnselen in het leven roepen en zo een illusoir terrein vormen.
Van groot belang in beide is het retorisch aspect. Standaardmisverstand is dat het
kunstwerk primair retorisch van structuur is en de wetenschappelijke tekst zijn waarde
zou ontlenen aan de bewijsvoering. Maar niet alleen het verhaal, ook het verslag
krijgt zijn geldigheid door de argumentatieve structuur. Bewijsvoering
(wetenschappelijk) en geloofwaardigheid (kunstzinnig) zijn ondergeschikt aan de
logische samenhang van formules/zinnen. De ‘ars dicendi’ is in beide tekstvormen
zo te verstaan dat hypothese ‘n’ evenzeer als zin ‘n’ een logische voortzetting moet
zijn van ‘n-1’ en de grondslag moet vormen van ‘n + 1’.
We zijn ons bewust van het onderscheid tussen ‘argumenter’ enerzijds en ‘prouver’,
‘déduire’ anderzijds. Inderdaad geldt dat ‘un discours argumentatif n'est pas un
discours apportant à proprement parler des preuves, ni un discours fonctionnant sur
les principes de la déduction logique’[9]. Wij stellen expliciet dat een wetenschappelijke
theorie weliswaar bewijsvoering en deductie als noodzakelijke voorwaarde heeft,
maar dat de theorie per se een reeks hypotheses samenvoegt tot een argumentatief
geheel. Daarbij berust de argumentatieve kwaliteit enerzijds op bewijsvoering en
logica, anderzijds op de retorische samenhang van de hypotheses. Ook wat de
zogenaamde ‘technicalities’ betreft, noteren we overeenkomsten. Voorwaarde voor
hypothesevorming is experiment, onderzoek. Voorwaarde voor de artistieke schepping
- niet alleen literair maar evenzeer plastisch of muzikaal - is vormbeheersing, materiële
proefneming, gebruik van stilistische hulpmiddelen. Er is nog een aspect waarin
wetenschappelijke en artistieke activiteit elkaar naderen. Als we ons bepalen tot de
beoefenaars van kunst en wetenschap stellen we vast dat beiden modellen vormen
van, respectievelijk voor de werkelijkheid. Een Madonna van Memling is geen
afbeelding van de realiteit, wil die realiteit niet eenduidig vastleggen, maar maakt
een nieuwe werkelijkheid, zo men wil: een gepenseelde tweedimensionale
werkelijkheid. Dat maken van modellen is een mentale bezigheid, maar om ware
wetenschap en ware kunst te vormen, moet ‘de maker’ meer doen dan alleen de paden
van het mathematisch denken bewandelen. Als we nogmaals De Bono volgen, zien
we dat hij als hoogste denkvorm het laterale denken onderscheidt. Daarbij wordt niet
binnen één module geopereerd, maar er worden dwarsverbanden gelegd tussen
verschillende mentale zones. Lateraal denken, zo wordt gesteld, ‘has to do with
rearranging available information so that it is snapped out of the established pattern
and forms a new and better pattern’[10].
Kunst en wetenschap werken weliswaar in hun eigen vormtalen - dus volgens de
receptuur van de verschillende uitdrukkingsmiddelen
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- maar de laterale verbanden zorgen voor het surplus dat kunst en wetenschap van
het maakwerk onderscheidt. Langs gebaande wegen gaand, komt men niet tot het
creatieve moment dat van een schilderij een kunstwerk maakt, van een beschrijvende
tekst een wetenschappelijke theorie. Met enig recht kan men dus stellen dat de
fantasie, het vermogen om denkend grenzen te doorbreken, een essentiële component
is voor het artistieke maar ook voor het wetenschappelijke model. Schematisch geeft
dat de volgende verhoudingen:

De werkelijkheid
De wetenschap als vertelling leunt dicht aan tegen de literatuur. De uitdrukkingsvorm
van beide is talig - denken in een symbolische receptuur -, de formules staan model
voor een te verklaren domein, en het geheel put zijn verklarende kracht, zijn
‘justification’ uit de retorische samenhang. De bewijsvoering is van belang voor het
waarheidsgehalte van de onderdelen, maar de argumentatie is verantwoordelijk voor
de geloofwaardigheid van het geheel.
Waar ligt nu het verschil tussen de twee typen ‘vrije kunsten’? Die ligt in de
oriëntatie. Terwijl de wetenschap zich richt op de werkelijkheid, richt de kunst zich
op het niet-werkelijke. De wetenschap probeert in haar modellen de realiteit te
verklaren, de kunst streeft naar alternatieven voor de realiteit en probeert die een
ander aanzien te geven. We mogen dat laatste ruim nemen. De artistieke alternatieven
voor de werkelijkheid kan men zien als de Mogelijke Werelden waarover Leibniz
geschreven heeft: denkbare alternatieven voor de werkelijkheid zoals die de facto
geschapen is.
In het licht van het laatste is de verbazing van Van Heerden waarmee we dit verhaal
begonnen begrijpelijk én onbegrijpelijk. Op de creatieve as van de talige tekst zien
we aan het ene uiteinde de (wetenschappelijke) verhandeling, aan de andere het
(literaire) verhaal. Overgangsgebied
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tussen beide vormt het essay en de (literaire) kritiek. Die laatste twee zijn weliswaar
kunstig van opbouw en vormgeving, maar ze vallen binnen de wetenschappelijke
sfeer in zoverre dat ze de werkelijkheid beschrijven, al is dat een bijzondere
werkelijkheid, te weten die van het verhaal. Wetenschappelijke en literaire kritiek
richten zich dus beide op de realiteit, maar daarbinnen zijn hun objecten verschillend
genoeg om een heel andere benadering te verwachten.
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Jan Swyngedouw
Japan en het westen
Een ambivalente verhouding
Toen in de jaren zeventig Vietnamese vluchtelingen ook in Japan aanlandden, stonden
zowel de regering als de doorsnee bevolking erg weigerig tegenover de opname van
deze ‘vreemdelingen’ in hun samenleving. Deze negatieve houding lokte scherpe
kritiek uit van andere naties. Maar het duurde niet lang vooraleer ook in Japan reacties
loskwamen. Ik herinner me nog goed hoe dit probleem werd aangeraakt in een
hoofdartikel in krant Asahi. De teneur was ongeveer de volgende:
Japan wordt tegenwoordig op de korrel genomen, vooral door de
vooruitstrevende naties van het Westen, omdat wij geen
universeel-menselijke principes zouden hebben die er ons toe aanzetten
buitenlandse vluchtelingen als gelijkwaardigen in onze cultuur op te nemen.
Dit is inderdaad zo. Indien we in de internationale gemeenschap op gelijke
voet behandeld willen worden met de vooruitstrevende naties van het
Westen, is het hoognodig dat we dit probleem aanpakken en ons meer
positief opstellen tegenover de opname van de ‘boat-people’ in ons land.
Ik ben er tamelijk zeker van dat weinig Japanners opgeschrikt werden bij het lezen
van deze redenering. Voor de meesten van hen is het inderdaad de meest normale
zaak van de wereld dat beslissingen - en vooral beslissingen die een verandering van
werkwijze of politiek inhouden - genomen worden omwille van pragmatische
bekommernissen. Dat daarbij druk van buitenaf dikwijls een voorname rol kan spelen
is eveneens algemeen aanvaard. Maar dat die druk zou moeten leiden tot een herzien
van het principe zelf ‘geen universeel-menselijke principes te hebben’, dat is toch
wel te veel gevraagd. Niet-Japanners zullen allicht het erkennen van de afwezigheid
van universeel-menselijke principes als naïeve eerlijkheid bestempelen, maar de
pragmatische toepassing daarvan als opportunisme. Voor de doorsnee Japanner
evenwel
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is dit enkel het zoveelste bewijs dat Japan ‘anders’ is. De laatste jaren is dit anders-zijn
steeds meer benadrukt. Het ‘principe-loos’ karakter van de Japanse cultuur is iets
waarop men fier dient te zijn. Op de achtergrond van deze fierheid speelt er echter
een zekere onrust mee, de vrees namelijk dat Japan niet ‘mee’ is met de
vooruitstrevende naties van het Westen. Vandaar een pragmatische houding: we
moeten er iets aan doen, niet aan het principe, maar aan de praktische invulling ervan.

Een korte historische terugblik
Alhoewel het uiterst riskant is de hele Japanse maatschappij en cultuur samen te
vatten in één bepaalde kentrek - wat veel waarnemers van de Japanse realiteit neigen
te doen - toch kan men moeilijk ontkennen dat pragmatische bekommernissen het
concrete gedrag van de Japanner bepalen. Die houding kenmerkt de hele Japanse
geschiedenis. Waar het op aankomt is het behoud en het bevorderen van harmonie
(in het Japans, wa), zowel op het vlak van de persoonlijke relaties als op dat van de
maatschappij in haar geheel. Middelen die daartoe ‘effectief’ zijn, zijn ook ‘ethisch
verantwoord’, en het is blijkbaar van weinig belang waar men die middelen vandaan
haalt. Adoptie van buiten uit is steeds een geliefkoosde methode geweest, althans
zolang die de innerlijke harmonie niet in gevaar brengt. Geografische, historische
en andere omstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat Japan pas in de zestiende
eeuw voor het eerst in contact kwam met het Westen. Spontaan nam Japan de houding
aan van ‘adoptie en adaptatie’. Maar toen het steeds duidelijker werd dat de westerse
ideeën, gekristalliseerd in het christendom, nefast bleken te zijn voor de innerlijke
harmonie, gewaarborgd door de politieke macht, was de reactie ook des te heviger:
een volledige ban op alles wat westers was, gepaard met een wrede vervolging van
het christendom. Een ‘economisch poortje’ werd alsnog open gehouden voor de op
winst beluste Hollanders in Nagasaki. Japan was voor een paar eeuwen gesloten,
ofschoon niet zo hermetisch als veelal wordt voorgehouden. Het bleef teren op de
culturele invloeden die het steeds van China (vooral via Korea) had ondergaan, maar
wel volgens het pragmatische principe van ‘Japanse geest en Chinese wetenschap’.
Toen het in de tweede helft van de vorige eeuw niet langer mogelijk was te
weerstaan aan de druk van de westerse mogelijkheden, bleek het niet zo moeilijk de
moderniteit die daar voor het grijpen lag te verwelkomen. De pragmatische houding
bleef gehandhaafd maar nu onder de slogan ‘Japanse geest en westerse wetenschap
(of techniek)’. Het blijft een omstreden vraag of Japan er werkelijk in slaagde deze
twee elementen van elkaar gescheiden te houden. Westerse begrippen
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als b.v. democratie vonden zeker hun aanhangers, al wijzen veel waarnemers erop
dat Japanse democratie - ook in haar huidige vorm - toch wel iets anders betekent
dan wat ze voor Westerlingen inhoudt. Dat niettegenstaande allerlei vormen van
acculturatie de Japanse cultuur en maatschappij hun eigen specifieke identiteit hebben
kunnen bewaren staat als een paal boven water.
In de jaren na de ‘opening’ van het land (1854) en vooral na de Meiji Restauratie
(1868) - waarbij het shogunaat (militaire regering) plaats maakte voor een regering
met opnieuw de keizer als centrale figuur - was de idee dat Japan best afstand nam
van Azië en beschouwd moest worden als een westerse mogendheid zeer populair.
In die periode nam de ‘adaptatie’ nogal vreemde vormen aan. Er gingen zelfs stemmen
op om de Japanse cultuur te ‘veredelen’ door interraciale huwelijken. Minder
‘verheven’ maar niet minder ingrijpend was de officiële propaganda om het gebruik
van tandpasta te bevorderen en het verbod op het traditionele gemengd en naakt
baden om aldus de westerse gevoeligheden te ontzien. Sinds die tijd draagt de Japanse
keizer ook westerse schoenen, die hij zelfs niet uitdoet, ofschoon wel overtrekt, als
hij bij officiële bezoeken op de tatami-matten stapt. In juli jl. heeft de huidige keizer
dit ‘keizerlijke taboe’ verbroken bij een bezoek aan de slachtoffers van de recente
aardbeving in Hokkaido. Een klein gebaar dat echter symbolisch geladen is als men
rekening houdt met de veranderingen in de Japanse houding t.o.v. het Westen!
Reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond er een felle reactie tegen
de verregaande aanpassingen aan de westerse culturele praktijken. Sindsdien heeft
Japan steeds een soort pendulum-beweging gekend in zijn houding tegenover de
westerse cultuur. In de jaren rond de Eerste Wereldoorlog - de Taishō democratie
genoemd - was er dan weer een sterke interesse voor westerse politieke ideeën. Dit
leidde tot een groeiend militarisme en tot de ramp van de oorlog in de Stille Oceaan.
Na de nederlaag in 1945 kende Japan zijn zoveelste ‘ommekeer’ in de richting van
meer openheid. Tegenwoordig ziet men echter weer bewegingen ontstaan die de
Japanse eigenheid beklemtonen, alhoewel ambivalentie meer en meer een kenmerk
schijnt te worden van de huidige Japanse maatschappij.

De huidige toestand
Het is uiteraard onbegonnen werk in enkele bladzijden een beeld te schetsen van de
huidige houding van de Japanners t.o.v. het Westen. Ik beperk me tot een paar
symptomatische voorbeelden en voeg daarbij enkele kanttekeningen.
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Ongeveer vijftien jaar geleden werd ik belast met een (vrije) cursus over
‘Modernisering en godsdienst in Japan’. Ik noemde Japan de eerste natie in het Verre
Oosten die erin slaagde, deels op grond van eigen cultureel-godsdienstige waarden,
een ‘moderne’ maatschappij te worden. Ik baseerde mij, zoals toen gebruikelijk was,
vooral op de Weber-thesis over de relatie tussen de protestantse ethiek en de geest
van het kapitalisme in het Westen en wees op een mogelijk equivalent daarvan in
het Oosten. In het begin was het aantal studenten vrij hoog en de meesten onder hen
bleken echt geïnteresseerd in de ‘vergelijking’ tussen Oost en West. Maar stilaan
begon het aantal te slinken - ook in de colleges van andere professoren die een
aanverwant thema behandelden - totdat het hele project moest worden opgedoekt
wegens de verminderende belangstelling.
De laatste jaren doe ik mijn studenten in het vak Japanse cultuur een verslag
schrijven van een zelfgekozen boek, geschreven door een niet-Japanner, over de
kenmerken van de Japanse identiteit. Ook daarin doet zich een verschuiving voor.
Waar de keuze eerst viel op auteurs uit de westerse wereld geven ze nu de voorkeur
aan werken geschreven door auteurs uit Aziatische landen zoals (vooral) Korea en
China.
Deze twee voorbeelden zijn uiteraard vatbaar voor uiteenlopende interpretaties.
Toch meen ik dat zij wijzen op een algemene trend in de Japanse maatschappij die
meer en meer de nadruk legt op de rol die Japan heeft te vervullen als Aziatische
natie. Na een lange periode - afgewisseld met tijdelijke reacties - waarin Japan vooral
gedreven werd door de slogan ‘probeer (het Westen) in te halen en voorbij te streven’,
staat het Westen nu niet langer in het middelpunt, maar wel Azië. Sinds de
Meiji-restauratie gold de vergelijking met het Westen als de voornaamste drijfveer
voor ontwikkeling. Men kleefde een ‘neo-traditionalistische’ houding aan, d.w.z.
een houding die de eigen traditie (de Japanse ‘geest’) wilde bewaren, maar daartoe
moderne (lees: westerse) middelen aanwendt. Tot op welke hoogte Japan daarin
geslaagd is blijft een omstreden vraag. In ieder geval zijn de Japanners zelf én ook
de meeste andere Aziaten er tegenwoordig van overtuigd dat, niettegenstaande diepe
westerse invloeden, Japan zijn eigen culturele identiteit niet alleen heeft kunnen
bewaren maar dat die identiteit nu zelfs model kan staan voor andere landen (om
niet te zeggen voor het Westen zelf!).
In deze context duikt steeds het probleem op van de meerder- en
minderwaardigheidsgevoelens die een fundamenteel kenmerk zouden zijn van de
Japanse psyche. De redenering gaat als volgt. Diep beïnvloed door de confuciaanse
ethiek, is de hiërarchische, verticale structuur van de Japanse maatschappij
toonaangevend voor de houding van de Japanners tegenover andere landen en culturen.
Gedreven door een inferioriteitscomplex tegenover China hebben ze in de loop van
de
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geschiedenis die ‘hogere’ cultuur geadopteerd, echter zonder de Japanse wa
(harmonie) te verstoren. Toen ze in de vorige eeuw in contact kwamen met het
‘superieure’ Westen leidde dit tot een merkwaardig vlugge modernisering naar westers
model. Of dit ten koste was van het verlies van de eigen identiteit, is nog de vraag.
Hoe ook, peilingen over wat de bevolking daarover denkt wijzen erop dat Japans
succesvol antwoord op de oliecrisis in 1973 een keerpunt inluidde. Men is er nu
algemeen van overtuigd dat Japan niet alleen economisch maar ook cultureel niet
moet onderdoen voor het Westen. In de ‘rangorde’ van de naties is Japan
opgeklommen naar de top en kan het nu voor het eerst in zijn geschiedenis neerzien
op het Westen, al leeft onder een deel van de bevolking een latente eerbied voor de
verwezenlijkingen van de westerse cultuur. Dat resulteert in een ambivalente houding
tegenover het Westen, maar ook tegenover de Aziatische landen. Vroeger werd het
Westen vereerd ten koste van de eigen Aziatische identiteit. Het huidige bewustzijn
een eersterangsnatie te zijn werkt, paradoxaal genoeg, een ambivalente houding
tegenover de Aziatisch landen in de hand. Enerzijds is er het bewustzijn dat Japan
torenhoog boven de andere Aziatische landen staat. Anderzijds beseft men dat Japan
vooral voor de Aziatische landen een ‘partner’ moet zijn. Ook tijdens de laatste
Wereldoorlog had Japan de mond vol van een Aziatische ‘co-prosperity sphere’ maar
toen had men nog niet af te rekenen met de economische concurrentie van sommige
buurlanden. Voeg daarbij het aanslepende probleem van de
oorlogsverantwoordelijkheid van Japan waaraan de huidige nieuwe Japanse regering
een definitieve oplossing wenst te geven. In één woord, Japan wordt (op vele
terreinen) heen en weer geslingerd tussen gevoelens van meerderwaardigheid en
minderwaardigheid, niet alleen tegenover de westerse maar nu ook tegenover de
oosterse, Aziatische wereld. In wat volgt zal ik enkele culturele implicaties van deze
ambivalente situatie toelichten vanuit de Japanse houding t.o.v. het christendom.

Japan en het christendom
Westerse cultuur is in het bewustzijn van de meeste Japanners nauw verbonden met
het christelijke ideeëngoed. In hoever de ontmoeting tussen het Westen en Japan niet
alleen een stimulans betekende voor het moderniseringproces in Japan maar ook via
het christendom een invloed uitoefende op ideeën, ethiek en praktijken, is een fel
omstreden thema. De eerste periode van Japans ontmoeting met het christendom de zogenaamde ‘christelijke eeuw’ van ± 1549 (de aankomst van Franciscus Xaverius
s.j.) tot de wrede vervolging die een hoogtepunt bereikte met de verbanning van alle
buitenlandse missionarissen
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gedurende de eerste decennia van de zeventiende eeuw - niet te na gesproken, hebben
meer dan honderd jaar christelijke missionering sinds de heropening van het land in
1854, weinig resultaten opgeleverd wat het aantal Japanse christenen betreft. Ruw
genomen telt Japan tegenwoordig iets meer dan één miljoen gelovigen, zowat één
procent van de totale bevolking. Wel bestaat er een categorie mensen, ook ongeveer
één procent, die zichzelf christen noemt maar niet officieel lid is van een
kerkgenootschap. Maar alles bij elkaar blijft dit maar een magere troost voor degenen
die nog altijd menen Japan te kunnen kerstenen in de traditionele zin van dit woord.
Optimisten zullen daarbij aanmerken dat de invloed van het christendom niet in
getallen is uit te drukken. Ze wijzen dan op de invloed die het christendom heeft
door zijn netwerk van scholen, hospitalen en andere instellingen die inderdaad hoog
gewaardeerd worden. Die invloed is uiteraard moeilijk statistisch te bewijzen. Volgens
sommigen is de ongunstige bijklank die het christendom in vroegere tijden in Japan
placht te hebben zo goed als volledig verdwenen en ondergaat iedere Japanner de
invloed van het christendom al was het maar door de populariteit van de kerstvieringen
en van huwelijkssluitingen (van niet-christelijke partners) in christelijke kerken.
Inderdaad, rond kerstmis geeft Japan de indruk een der meest christelijke landen ter
wereld te zijn. De commercialisatie rond dit feest mag zeker niet uitsluitend in
negatieve termen geïnterpreteerd worden. Steeds meer jongeren wenden zich tot
christelijke bedienaars om hun huwelijk te laten inzegenen. De kerken spelen hier
gretig op in om zodoende toch iets van de christelijke boodschap te kunnen meegeven.
Bij een kerkelijke huwelijksplechtigheid hoort niet alleen een vleugje romantiek, ze
is zowel een uiting van wederzijdse, ernstig-gemeende liefde als een teken van
westerse moderniteit. (In een christelijke kerk huwt men in westerse kledij!) Maar
die moderniteit is slechts één facet van een veel breder netwerk waarin ook shinto
voor geboorte- en andere levensrituelen en boeddhisme voor rituelen in verband met
dood en de doden, hun toegewezen rol vervullen. Deze opname van het christendom
als een ‘nuttig’ ritueel, is een sprekend voorbeeld van de manier waarop de doorsnee
Japanner het Westen bekijkt: pragmatisch en in dienst van de Japanse wa (harmonie)
op persoonlijk en sociaal gebied.
De ambivalente houding van de Japanners t.o.v. het Westen, het selectief adopteren
van westerse elementen als middelen om de ‘geest’ van Japan te bewaren en te
versterken, en dus niet als universeel-geldende waarden, treft men dus ook aan in
hun aanvaarding van het christendom. Het pragmatisch ‘gebruik’ van bepaalde
rituelen houdt voor de Japanners zeker geen engagement in voor het christendom.
Na een ‘snuifje’ christendom - hoe ernstig ook bedoeld - is er niets op tegen om, bij
een andere gelegenheid en op een andere tijd, zich ook tot shinto en
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boeddhisme te wenden. De werkverdeling onder de goden, dit typische patroon van
een polytheïstische cultuur, komt erop neer dat iedere religieuze traditie een stukje
ontvangt van de rituele taart. Natuurlijk, ook hier weer is het moeilijk een
scheidingslijn te trekken tussen het middel (deelname in rituelen) en het bewust of
onbewust doel: de Japanse wa in ere te houden. Juist zoals samen met westerse
wetenschap en techniek, ook westerse ideeën zijn binnengesijpeld in de Japanse
cultuur, hebben ook christelijke ideeën hun invloed op de Japanse psyche. Waar in
het Westen de godsidee meer en meer haar persoonlijk karakter schijnt te verliezen,
zien vooral Japanse jongeren steeds meer het goddelijke in persoonlijke termen. Maar
hier is een caveat op zijn plaats. Op het vlak van ideeën is het niet zozeer de persoon
die er de inhoud van bepaalt maar de omstandigheden. De idee van een persoonlijke
God, gevormd onder de invloed van christelijke gedachten, ruimt makkelijk plaats
voor de idee van een onpersoonlijke kracht - de ‘levenskracht’ in de shinto traditie
of de ‘leegte’ in boeddhistische termen - al naargelang de veranderende
omstandigheden (de shinto of boeddhistische rituelen) dit vereisen. Ook hier blijkt
de afwezigheid van universeel-geldende principes.
De uitzonderingen bevestigen nog maar eens de regel. Al kan men niet alle Japanse
christenen over eenzelfde kam scheren, bij een klein aantal is de tendens sterk om
hun geloof te beleven als een uiting van een rationeel gefundeerde beslissing die
regelrecht ingaat tegen de kameleontische houding van hun cultuurgenoten. Vanuit
hun bekommernis om hun identiteit als minderheid te bewaren, is het begrijpelijk
dat ze weinig of geen interesse kunnen opbrengen voor een grotere inculturatie van
hun geloof in de traditionele religieuze wereld van Japan zoals die tegenwoordig
door de christelijke kerken wordt voorgestaan. Misschien noemen deze christenen
zichzelf niet ‘westers’. Een buitenstaander die met het Japanse christendom in contact
komt zal moeilijk kunnen ontkomen aan de indruk hier met een soort christendom
te maken te hebben dat in zekere zin meer westers is - individueel,
rationeel-intellectueel - dan het westerse christendom zelf. Die indruk wordt nog
versterkt als men het westers christendom met zijn blijvende vormen van volksgeloof
vergelijkt met het Japanse christendom waarin deze elementen praktisch volledig
afwezig zijn.

Japan, waarheen?
Jarenlang heeft Japan opgekeken naar het Westen als hét model van vooruitgang en
zich geen moeite gespaard om te kunnen toetreden tot de rang van ‘vooruitstrevende
westerse naties’. Toch heeft Japan daarvoor
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op geen enkel ogenblik zijn eigen cultuur verloochend. Inderdaad, wat men van het
Westen overnam, na zorgvuldige selectie, was wetenschap en techniek. Het doel
bleef steeds het behoud en het versterken van de eigen ‘geest’. De spanning tussen
deze twee houdingen - openheid naar buiten en gerichtheid op eigenbelang - verklaart
m.i. enigszins de ambivalentie die in de Japanse houding t.o.v. het Westen nog steeds
te bespeuren valt. Uiteraard kwam er uit het Westen méér binnen dan louter
wetenschap en techniek. Vooral het verband tussen christendom en westerse cultuur
zorgde ervoor dat ideeën binnensijpelden die indruisten tegen de waarden van het
traditionele Japan. Maar ook hiertegen scheen de Japanse cultuur bestand. Zoals
christelijke rituelen enthousiast aanvaard werden en een ‘vakje’ kregen toegewezen
in het brede spectrum van religieuze praktijken, zo ook werden vreemde ideeën
getolereerd zolang ze beperkt bleven tot een specifiek terrein en, samen met andere
ideeën van zowel binnenlandse als buitenlandse origine, konden bijdrage tot het
behoud en het versterken van de Japanse wa. Waar het op aan komt is zo elegant
mogelijk van het ene terrein naar het andere over te stappen: van Japans
traditionalisme naar westerse moderniteit en terug; van een shinto geboorteritueel
via een christelijke huwelijksplechtigheid naar een boeddhistische begrafenisdienst;
van een vaag, niet verwoord geloof in een onpersoonlijke levenskracht naar een
affirmatie van een persoonlijke God in christelijke zin. Het is een levenspatroon
gebaseerd op een ‘polytheïstische psychologie’ die in ‘opeenvolgende monotheïsmen’
zijn concrete uitdrukkingsvorm vindt. Het is een voortdurend over en weer van het
ene terrein (van de ene God) naar het andere terrein (van de andere God), en zolang
de respectievelijke goden elkaars aanspraken eerbiedigen wordt van nature wa
gerealiseerd. In feite is ook het hele sociale leven van de doorsnee Japanner op dit
patroon geschoeid. Om maar één voorbeeld te noemen: hard werken gedurende de
dag wordt gebalanceerd door minstens even hard drinken in de avond. Zo wordt ook
in het dagelijkse leven de wa gerespecteerd.
Door het groeiend vertrouwen van de Japanner in de eigen economische macht
heeft het Westen veel van zijn aantrekkingskracht verloren. In de plaats daarvan
komt een vernieuwde aandacht voor Azië alsook voor de eigen culturele traditie. Als
zelfs Westerlingen geïnteresseerd zijn in het Japanse zen-boeddhisme, dan is dit toch
een bewijs dat Japan hoger staat dan het Westen met zijn ‘outdated’ christendom!
Ook worden de stemmen steeds krachtiger die beweren dat polytheïsme, zoals Japan
dit heeft kunnen bewaren en te nutte maken voor zijn economische vooruitgang, dé
godsdienst is van de toekomst. Heeft Japan - zo zegt men - niet bewezen dat westerse
ideeën over de ontwikkeling van de godsdienst van animisme over polytheïsme en
henotheïsme naar
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monotheïsme (en secularisatie) niet aan de levende werkelijkheid beantwoorden!
Westerse waarnemers van de zogenaamde ‘revisionistische school’ (waarvan de
Nederlandse journalist Karel van Wolferen een der voornaamste vertegenwoordigers
wordt genoemd) wijzen erop dat deze veranderingen in de Japanse houding t.o.v.
het Westen - en t.o.v. de rest van de wereld - zoveel arrogantie bevatten dat het vroeg
of laat tot een botsing moet komen. Inderdaad, dit gevaar is reëel. Toch kan juist de
ingewortelde ambivalentie dit gevaar bezweren. Hoe sterk de gevoelens van
meerderwaardigheid tegenwoordig ook mogen zijn, toch blijft de Japanner ook
gevoelig voor kritiek van het buitenland. Waar dit vroeger vooral westerse kritiek
was, komt die nu ook uit Azië zelf. En wat nieuw is, eindelijk wordt ook aan
binnenlandse kritiek gehoor gegeven. Japan is niet alleen een deel van Azië, niet
alleen een natie ‘op gelijke voet met de vooruitstrevende mogendheden van het
Westen’, maar een volwaardige partner in een wereldgebeuren dat de hele
wereldgemeenschap steeds dichter bij elkaar brengt. Dit bewustzijn is aan het groeien
in dit land, en ook al zal dit gepaard gaan met groeistoornissen, Japans verleden en
de structuur van de Japanse cultuur getuigen ervan dat Japan daarvoor de nodige
kracht bezit. De overtuiging groeit dat de Japanse wa uiteindelijk maar betekenis
heeft als die wa is ingeschakeld in de wa van de ganse wereldgemeenschap.
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Christiaan Lievestro
Erasmus
en de jezuïetenpedagogie
In zijn nu al klassiek geworden werk Desiderius Erasmus concerning the Aim and
Method of Education schrijft W.H. Woodward: ‘het studieprogramma van Erasmus
is wellicht het dichtst benaderd in de jezuïetenscholen’[1]. Hoe valt dit te rijmen met
een lange traditie die wil dat de studie van Erasmus' is werken al vroeg verboden
werd voor de jezuïeten zelf en vanaf de laatste levensdagen van Ignatius in 1556 ook
in hun scholen. G. Schurmann verklaart die houding als volgt: ‘Toen Inigo student
was in Alcalá in 1526 raadden velen, onder wie ook zijn biechtvader Miona, hem
aan om het Enchiridion militis christian van Erasmus te lezen dat door zijn weldoener,
de uitgever Miguel de Eguía kort tevoren was gedrukt in het Latijn en het Spaans.
Maar toen Inigo hoorde dat bepaalde predikanten en gezagdragers niet te spreken
waren over deze auteur, weigerde hij ook maar iets met hem te maken te hebben; hij
zei dat er voldoende boeken waren die niet in opspraak waren gekomen en dat hij
die wilde lezen. De veroordeling van Erasmus' werk door de theologische faculteit
van Parijs bevestigde Iñigo in zijn afwijzing van de Bazelse humanist’[2]. In een
belangrijke studie wijst John C. Olin de bron aan van deze traditie van afwijzing,
een uitspraak namelijk van Pedro Ribadeneira, een vertrouwensman van Ignatius:
‘De lezing van dat boek (Enchiridion) verkilde de geest van God in hem en doofde
stilaan het vuur van zijn godsvrucht’[3]. De anti-Erasmus-traditie is zeker tot voor
kort de officiële houding gebleven. Zo schreef Hugo Rahner dat ‘[Ignatius] een bijna
instinctieve afkeer had van de literaire spelletjes van Erasmus, van wie de Handleiding
voor de christen soldaat hem vreemd koud liet in zijn omgang met God’[4]. De bron
die hij geeft voor deze bewering is Ribadeneira!
Niets illustreert treffender het lot van Erasmus en zijn faam van humanistische
geleerde dan het feit dat Paus Paulus III hem in 1535 de
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kardinaalshoed aanbood en Paulus IV hem twintig jaar later aan de kaak stelde als
‘de leider van alle ketters’ en zijn werken op de index der verboden boeken plaatste.
Erasmus werd al in 1527 verdacht gemaakt door de Spaanse Inquisitie en in 1531
door de theologische faculteit van Parijs. Toen het concilie van Trente voor de eerste
maal de index opstelde, werd Erasmus ondergebracht in de topklasse van ketters van
wie de werken in hun geheel te mijden waren. Erasmus werd beschouwd als een
sympathisant van de hervormers. Aangezien Martin Luthers Duitse vertaling van het
Nieuwe Testament gebaseerd was op Erasmus' herziening van de Griekse tekst, werd
de studie van het Grieks een zeer verdachte zaak. Daarover liet de strijdkreet van de
katholieke studenten in Parijs geen twijfel: ‘Al wie Grieks studeert, is een verdoken
Lutheraan!’ Erasmus gispte daarenboven de misbruiken van de kerk en haar clerici
op een geestige, spottende toon in zijn populaire teksten, bestemd voor studenten
van het Latijn, de Colloquia en de Adagia, en meer nog in zijn al vlug beruchte Lof
der Zotheid. De onweerstaanbare geestigheid en ironie van die geschriften botste
met de gevoeligheden van de in het nauw gedreven kerkelijke leiders.
In het spoor van Ribadeneira is er veel nadruk gelegd op de tegenstelling tussen
de humanistische geest van Erasmus en het vermeende antihumanisme van Ignatius.
Ter illustratie van die tegenstelling is er vaak aan herinnerd dat Erasmus, Rabelais,
Calvijn en Ignatius in dezelfde periode college liepen in het Collège de Montaigu.
Erasmus walgde van deze burcht van gestrengheid en achterlijkheid, Rabelais had
het college willen plat branden. Calvijn daarentegen en - veronderstelt men - ook
Ignatius waardeerden de grimmige strengheid die er heerste.
De gangbare opvatting over de tegenstelling tussen de humanistische Erasmus en
de puriteinse Ignatius doet echter geen recht aan de religieuze instelling en de
complexe opvatting over moraal en opvoeding van de beide mannen. We weten dat
Ignatius in zijn laatste levensjaren niet graag zag dat in de jezuïetenscholen nog altijd
Erasmus' teksten gebruikt werden voor het onderwijzen van het Latijn. Toch bleef
men diens voornaamste werken gebruiken als handboeken, ook al moest men daarbij
vrome leugens inroepen. In 1561 kreeg de rector van het jezuïetencollege in Bologna
het volgende advies: ‘Dit boek is niet van Erasmus, al heeft hij het misschien herzien
of verbeterd. Het mag dus gelezen worden. Maar ook al had hij het geschreven, de
Sociëteit heeft een privilege om het in onze scholen te gebruiken. Het is trouwens
openlijk te koop in Rome en iedereen kan het zich aanschaffen’. Uit het
studieprogramma in het eerste jezuïetencollege in Messina weten we nauwkeurig
welke teksten van Erasmus gebruikt werden in iedere klas van Latijn. Ook in het
omzichtig gebruik van klassieke teksten om Latijn te onderwijzen (met de bedoeling
te onderrichten in de moraal) zoals voorgeschreven
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in de Ratio Studiorum van 1599, speurt men de geest van Erasmus. De Ratio die van
kracht bleef tot aan de opheffing van de Sociëteit in 1773, is een zorgvuldig
samengestelde reeks regels voor de praktijk van het onderwijs; pedagogische principes
werden er alleen in gededuceerd, niet vooropgesteld.
In de Ratio was het beste van de nieuwe humanistische waarden en normen terug
te vinden voor het onderwijs. Zij bewaarde het goede uit de middeleeuwse traditie
maar ging kordaat de weg op van de meest progressieve humanistische pedagogie
die voorgesteld werd door de theoretici uit de renaissance, onder wie Erasmus, Vives,
Piccolomini.
Toch was het niet het verlangen naar kennis om de kennis dat Ignatius ertoe bracht
in de Constituties aan te dringen op het opstellen van de Ratio, maar eerder een
morele bedoeling. Hierin verschilt Ignatius duidelijk van Erasmus, die met zijn
christelijk humanisme een verbinding van de klassieke cultuur met het christelijk
geloof op het oog had. Erasmus was ongetwijfeld ook begaan met de morele waarden
in het humanistisch onderwijs maar hij heeft die niet uitgewerkt in een
onderwijsprogramma noch in een opvoedingsmethode. Daarin verschilt hij duidelijk
van de jezuïeten die in hun onderwijs niet alleen de klassieke, heidense auteurs
gebruikten, maar ook moderne disciplines zoals sterrenkunde, fysica en, met bijzonder
goed gevolg, theater, muziek en dans. Dit alles om weerwerk te bieden aan de
hervormers. Erasmus had niet zo'n plan. Ignatius zelf vond de studie van de klassieken
een onmisbaar element in de verdediging van de schrift en de kerk. Die les had hij
geleerd van zijn professoren in Alcalá, waar de stichter, kardinaal Cisneros, voor een
sterke Erasmiaanse stroming zorgde. Zodat Ignatius in de uiteindelijke versie van
de Constituties kon schrijven: ‘Laten we de sieraden van Egypte gebruiken voor de
dienst en de glorie van God’. In een brief uit 1555 aan een jonge leraar schrijft
Ignatius, naar het woord van Paulus, dat hij ‘alles geworden is voor allen opdat hij
allen mag redden’. In deze context moeten we het jezuïtenonderwijs situeren en het
gebruik dat erbij gemaakt werd van Erasmus' teksten. In de Ratio Studiorum werden
heel wat van zijn ideeën over het onderwijs overgenomen en zijn Copia, een
handleiding voor het onderwijs van het Latijn werd volop gebruikt in de meeste
jezuïetenscholen. De Adagia, voorbeelden van Latijnse opstellen uit klassieke bronnen
en - het meest verbazend van al - enkele van de zeer ironische of satirische Colloquia
werden eveneens gebruikt. Het aanwenden van deze werken, hoe selectief ook, hield
ongetwijfeld risico's in. Eén werk van Erasmus werd zonder pardon uitgesloten uit
het jezuïetenonderwijs: de Lof der Zotheid. Met zijn paradoxen en zijn soms bijtende
geestigheid stond het lijnrecht tegenover de rechtlijnige, onbuigzame moraal van de
Ratio Studiorum. Als wij zorgvuldig alle elementen in de oude traditie over Ignatius'
afwijzing van Erasmus afwegen
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(Erasmus was tenslotte decennia ouder en heeft Ignatius en zijn werk niet gekend),
dan blijft er een duidelijke tegenstelling tussen hun methodes van morele opvoeding.
Die tegenstelling treedt het duidelijkst naar voren in Lof der Zotheid.
Hoe dit meesterwerk van ironie tot stand kwam is algemeen bekend. Toen Erasmus
in 1509 in Engeland zijn vriend Thomas More ontmoette, was hij ziek van de lange
reis. Om op verhaal te komen schreef hij in enkele dagen zijn Encomium Moriae, op
basis van wat hij allemaal uit het hoofd kende. Zijn titel en opdracht aan More, wiens
geest al even sprankelend was als die van zijn gast, was een woordspeling op de
naam van de gastheer en op het Griekse Moria, zotheid. Samen hadden Erasmus en
More Loekianos vertaald, de Griekse humorist en satirist uit de tweede eeuw.
Encomium is zelf een klassiek voorbeeld van het Griekse en Latijnse virtuose spel
van prijzen en spotten over b.v. de vlieg of kaalheid. More was opgetogen over het
werkstuk en drong er op aan dat Erasmus dit spelletje tussen gast en gastheer zou
publiceren. Lof der Zotheid was algauw heel populair en tot over de grenzen bekend
in vele vertalingen, vrucht van de nieuwe druktechniek. Het spitsvondige essay was
zo ongerijmd dat geen enkele kritische geest zich had mogen laten misleiden. De
schitterende eerbetuiging aan de Zotheid werd door Zotheid zelf geleverd! Hoe kon
men in de 16e eeuw iets ernstig nemen als het uitgesproken werd door de Zotheid,
een vrouw?
En toch. Zowel Erasmus als More hadden de naam felle verdedigers te zijn voor
gelijke opvoeding voor vrouwen en mannen; dat had het vermoeden van een verborgen
ironie moeten wekken. En inderdaad, op het ogenblik dat Zotheids onschuldige onzin
en grapjasserij over onze menselijke zwakheden overgaat in ernstige overwegingen
over de kerk en politieke misbruiken, wordt de lezer de beroemde paradox
voorgehouden van de Kretenzer: ‘Alle Kretenzers zijn leugenaars’. Naar het einde
van haar spetterende show van geestigheden stelt Zotheid ons die schitterende laatste
paradox voor van de ‘wijsheid van de dwaas’, de beroemde ‘dwaasheid van het kruis’
en de ‘christelijke dwaas’ uit Paulus' eerste brief aan de Korinthiërs. En tenslotte,
om ons te laten zitten met het uiteindelijke dilemma van de paradox, besluit Zotheid
haar betoog met een dwaas blijspel.
Lof der Zotheid hoort tot de wereldliteratuur. Om het te begrijpen moeten we
teruggaan tot het Griekse blijspel. Erasmus zelf voorzag dat die vergelijking zou
worden gemaakt en wilde de kritiek voor zijn. In zijn voorwoord en opdracht aan
More schreef hij: ‘Ik betwijfel niet dat bemoeizuchtigen het boek zullen veroordelen.
Zij zullen vergelijkingen uitkramen over het Oude Blijspel en de satires van
Loekianos’. In zijn De Ratione Studii (1511), een onderwijsmethode voor Griekse
en Latijnse grammatica, raadt Erasmus als ‘geschikte voorbeelden van stijl... leerrijk
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vanwege hun inhoud’ de lezing van Loekianos aan als eerste keuze onder de Griekse
prozaschrijvers. Onder de dichters gaat zijn voorkeur uit naar - in deze volgorde Aristophanes, Homeros en Euripides; ‘Menander zou nog voor alle drie komen als
we over zijn werken beschikten’.
Erasmus wees terecht de gelijkenis af met het Griekse Oude Blijspel, dat in zijn
beste vorm te vinden is bij Aristophanes, waarin personen met name gehekeld worden
in brutale grappen. Dit deed de Nederlandse humanist nooit, zeker niet in Lof der
Zotheid. Zijn voorkeur voor Menander, wiens blijspelen we alleen kennen in de
imitatie van Plautus en Terentius, brengt Erasmus duidelijk in verband met het Griekse
Nieuwe Blijspel. Dit was verwant aan de Engelse zedenkomedie van de restauratie
en later, die de draak stak met types en sociale groepen, meer dan met personen.
Anderzijds kon Erasmus niet zo gemakkelijk een gelijkenis ontkennen met Loekianos'
schitterende sarcastische geestigheid of zijn scherpe satire. De teneur van Lof der
Zotheid is de ironie en de paradox. De gave om ironie te vatten wordt vaak een van
de sterkste tests genoemd van raffinement en intelligentie. En de paradox ‘dient enkel
hen die tot aan de grens van het taalspel durven gaan’.
Elk christelijk mysterie vloeit uiteindelijk voort uit de bekende paradox credo quia
absurdum est, d.i. het geloof in het ‘onzinnige’ feit van de menswording. Erasmus'
voornaamste opzet bij zijn bijbelexegese en vertalingen was de heropleving van de
visie en de idealen van het eerste christendom. Omdat hij teruggreep naar het
onzinnige in de christelijke paradox, wordt hij soms een ‘primitivist’ genoemd. Het
is echter belangrijk de aard van het ‘onzinnige’ te begrijpen in Erasmus' Griekse
model en in de Zotheid zelf. Werner Jaeger wijst in zijn Paideia op het feit dat de
menselijke persoon in de latere Griekse filosofie gedefinieerd werd als meer dan een
sprekend, denkend dier, namelijk als het enige dier dat kan lachen. ‘Hiermee stellen
zij de lach op hetzelfde niveau als het denken en spreken: een uiting van intellectuele
vrijheid’[5]. Voor Erasmus was de vrijheid van de wil en het intellect het waarmerk
van de mens. In zijn debat met Luther was Erasmus' De Libero Arbitrio (1524) over
de vrije wil, dan ook bijna een manifest van zijn trouw aan de intellectuele vrijheid.
Plato heeft, vooral in zijn Symposion en in Phaedo, aangetoond dat het leven zowel
een blijspel als een treurspel is en dat de dichter zowel een treurspel- als een
blijspel-schrijver moet zijn. Jaeger voegt eraan toe: ‘Zelfs de bewoners van de
Olympos keken lachend toe bij een blijspel. Als zelfs de machtige goden konden
lachen en uitgelachen worden op deze vrijmoedige komische manier, dan meenden
de Grieken blijkbaar dat ieder menselijk wezen... niet alleen de emotie van de held
en de waardigheid van de ernst kon beleven, maar ook de gave had van, en
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de behoefte aan de lach’[6]. Zo verbond het Attische theater een tragedie aan een
komedie om ons het volle menszijn te laten zien zowel in het eeuwige schouwspel
van de menselijke natuur en haar zwakheden, als in het ideaal van de klassieke
volmaaktheid. In zijn klassieke werk, Homo Ludens over het spel-element in de
cultuur, ontleent Johan Huizinga veel aan Erasmus. ‘Het ludieke’, schrijft hij, ‘is niet
lachwekkend, noch bespottelijk, maar speels, vol vreugde. Spel sluit ernst niet uit’.
Volgens hem lag het geniale van het renaissanceblijspel in zijn in wezen ludieke
karakter. ‘... altijd is er een element van spel aanwezig, dat welhaast de essentie van
het werk schijnt’[7]. Maar de extremisten van reformatie en contrareformatie konden
de speelse wijze waarop Erasmus heilige zaken behandelde niet dulden, noch de
scherts van zijn ironie of de vrolijke geestigheid die hij nooit helemaal kon missen.
‘Calvijn en Luther verdroegen in het spreken van heilige dingen den toon van den
Humanist Erasmus niet. - Erasmus, hoe straalt de stemming van het spel uit zijn
gansche wezen uit!’[8]. In een brief aan een stijfhoofdige opponent stelde Erasmus:
‘Naar mijn oordeel is het volstrekt niet noodig, in de school te doen zoals men bij
het belegerings-, kaart- of dobbelspel doet. Want daar geldt: als men het over de
regels niet eens is, is het geen spel. Maar bij het geleerd betoog behoorde er niets
ongehoords of gewaagds in te zijn, als iemand eens iets nieuws te berde brengt...’[9]
Olin beschreef Lof der Zotheid als ‘een soort ernstig-komische grap’, zonder de
onverbloemde morele lessen van het Enchiridion. Door gebruik te maken van de
‘geestigheid, ironie en listen van de ondeugende nar’, heeft Erasmus veel verwarring
en onbegrip gesticht bij zijn lezers omdat zij geschokt waren door zijn spot met
heilige zaken. Een nieuwe studie van Walter Gordon over de ernstig-komische kunst
van Erasmus biedt een goede hulp bij het opsporen van de ‘lachende ernst... de anèr
spoudogeloios, de blije ernstige mensen’ in de Griekse voorbeelden van Loekanios,
Aristophanes en Plato[10]. In het hoofdstuk ‘Op weg naar een ludieke theologie’ schetst
hij de verzoening van ernst en lach in het christelijke gedachtengoed. Hij schrijft dat
Loekianos' ernstig-blijspel wel degelijk ‘een eigen bescheiden moraal voorstelde’
maar dat het veel meer uitgesproken onderricht van Erasmus' ernstig-blijspel niet
gemakkelijk opgemerkt werd. De paradoxale ironie van Lof der Zotheid met haar
‘vermengen van humor en meer ernstig materiaal [maakte dat lezers] niet meer zagen
waar het eerste ophoudt en het tweede begint’[11].
Wat we in Lof der Zotheid vinden is uiteindelijk een klassiek voorbeeld van
Socratische ironie (Erasmus noemde hem Sint Socrates) en tegelijk een voorbeeld
van Montaignes ‘Platoonse paradox’. Montaigne - die vaak zijn bewondering voor
Erasmus uitte - is wel de beste vertegenwoordiger van de Franse traditie van de
moraliste, met ironie en paradox als uitdagende ingrediënten van een moreel
onderricht in de Socratische
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traditie. In tegenstelling tot de Engelse moralist - die zonder omwegen voorschrijft
en verplichtingen voorhoudt (je moet... je mag niet) - houdt de Franse moraliste ons
morele dilemma's voor als problemen. Als we gevoelig zijn voor morele problemen,
zullen we met die problemen worstelen en ons moreel engageren. De existentialist
zet die traditie voort, maar we treffen ze al aan in het boek Job. Nu lijkt het mij
volkomen redelijk dat de auteurs van de Ratio Studiorum weinig voelden voor de
indirecte, verwarrende, paradoxale methode van De lof der Zotheid. De discussies
over de betekenis van het boek Job en over het effect van de socratische ironie maken
duidelijk dat zo'n manier van onderwijzen te ingewikkeld is en te gesofistikeerd voor
het moreel onderricht dat de Ratio op het oog had en bedoeld was voor jonge, niet
gevormde leerlingen.
Voor gevormde lezers echter is de onderwijsmethode van Erasmus bijzonder
doeltreffend. We wijzen hierbij op het onderscheid dat William James maakte tussen
‘harde geesten’ als Machiavelli en ‘zachte geesten’ uit de renaissance als Erasmus,
Ficino, Pico, Montaigne en de Platonisten van Cambridge. Bij Erasmus doorstraalt
de geest van Caritas (zoals in het onderricht van Paulus) zijn sprankelend ludieke,
morele paradox. Erasmus, de ‘Prins van de humanisten’, is de leraar die meevoelt,
die onze zwakheid en onwetendheid peilt, en die moet lachen of verbijsterd is als we
onszelf tegenspreken, niet logisch denken, onszelf misleiden. Die houding treffen
we ook aan in de Essays van Montaigne. Voor hem, zoals voor Erasmus, is humor
niet lichtzinnig, niet banaal. Ze is veeleer ernstig-komisch, vriendelijk, meelevend
en waarachtig.
Erasmus zou ingestemd hebben met Horace Walpole's bekende uitspraak uit 1776
dat het leven een blijspel is voor wie denken en een treurspel voor wie voelen. Het
is de ultieme paradoxale confrontatie, de ‘dwaasheid’ van ons bestaan, waarmee de
moraliste ons moreel geëngageerd wil maken. Maar, nog eens, ik begrijp dat zo'n
verfijnde en veeleisende meerzinnigheid nooit kan dienen voor een moreel onderricht
naar het opzet van de Ratio Studiorum. Neem bijvoorbeeld het gezegde:
‘Onwetendheid is een zegen’. De bron waaruit deze volkse ironie stamt is niet
Erasmus' idee in Lof der Zotheid, al kan een simplistische lectuur dit doen denken.
De geest van zijn werk is veel dieper en verontrustender: Als onwetendheid een zegen
is, is het dwaasheid wijs te zijn. We blijven dus met de vraag zitten wat de betekenis
is van wijsheid in tegenstelling tot geleerde en verwaande onzin en, of onwetendheid
te verkiezen is, of ze wel mogelijk is. Zo'n moraliste-onderricht lijkt een grote
dwaasheid voor veel opvoeders.
Mikhail Bakhtin wijst op de dualiteit van het ernstig-komische in een essay over
Rabelais en op het ingewikkelde karakter van de middeleeuwse carnavalpret die de
wereld beschouwt in zijn lachwekkend aspect: ‘De uiteindelijke, volmaakte expressie
hiervan, op het hoogtepunt van
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de renaissance, [is] Erasmus' Lof der Zotheid, een van de grootste scheppingen van
carnavalpret in de wereldliteratuur’[12]. En Carlos Fuentes schreef in zijn essay over
Don Quichote dat ‘de invloed van Erasmus' gedachten op Cervantes duidelijk te
merken is in de drie thema's die zowel bij de filosoof als bij de romanschrijver te
vinden zijn: de meerzinnigheid van de waarheid, de begoocheling van de indrukken
en de lof van de dwaasheid’[13]. Dergelijke problemen van meerzinnigheid en paradox
zijn wel niet het soort problemen die opvoeders zouden voorleggen aan leerlingen
die een morele vorming moeten krijgen. En om dit laatste was het de volgelingen
van Ignatius te doen.
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Erik Aerts
Ontwikkelingshulp misplaatst?
In 1986 ontstond in het milieu van een aantal idealistische studenten aan de KU
Leuven Student Aid. De klassieke campagnes van de traditionele
Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) voor ontwikkelingshulp bleken de
studentengemeenschap weinig of niet aan te spreken. Daarom besloten enkele
studenten zelf activiteiten te organiseren om in hun milieu fondsen in te zamelen en
belangstelling los te weken voor de derde wereld. In 1993 liep de actie in niet minder
dan tien universiteitssteden.
Met het succes nam uit diverse hoeken de wrevel toe over de soms weinig
stichtelijke middelen - zuippartijen en vreetfestijnen - die door het goede doel moesten
worden geheiligd. Het initiatief botste ook op de kritiek die alle NGO's de afgelopen
jaren over zich heen kregen. Uit de behoefte van de organisatoren van Student Aid
om de discussie ten gronde te voeren en het debat openbaar te maken, ontstond een
leerrijk boek dat de raadselachtige titel Het Orkest van de Titanic meekreeg. Een
verwijzing naar het heroïeke, maar tevens irreële en zelfs nutteloze gedrag van de
orkestband op de Titanic toen die in de nacht van 14 op 15 april 1912 verzonk in de
Atlantische Oceaan. Het optreden van de orkestleden staat symbool voor de
idealistische, goedbedoelde, maar vaak levensvreemde en volgens sommigen zelfs
ondermijnende activiteiten van de NGO's[1].
De kritiek op die organisaties loopt als een rode draad door de zeven bijdragen
van het boek. In de eerste bijdrage citeert de Nederlandse filosoof Hans Achterhuis
instemmend een aantal onderzoekers die in hun studies tot de slotsom kwamen dat
ontwikkelingshulp vaak negatief werkt. Achterhuis hekelt de grootscheepse projecten
die te snel, zonder zelfcontrole en evaluatie worden uitgevoerd, de initiatieven die
het plaatselijk aanbod en de arbeidsmarkt in de landen van de derde wereld hopeloos
ontwrichten, de geldgiften die apathie en doffe berusting kweken. De felste charge
tegen de NGO's wordt echter geleverd in de meest uitvoerige,
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en tevens meest provocatieve bijdrage in het boek, door BRT-journalist Dirk Barrez.
Aan het grote publiek is het debat, spijtig genoeg, voorbijgegaan. De coördinatoren
van Student Aid 1993 gaven inmiddels grif toe dat het hele gebeuren de
spreekwoordelijke storm in het glas water veroorzaakte. Binnen de kleine sector van
de ontwikkelingsproblematiek liet Barrez' bijdrage echter weinigen onverschillig.
Ook de lezer wiens engagement voor de derde wereld iets verder gaat dan de brave,
jaarlijkse fiscaal aftrekbare bijdrage, blijft na lectuur van deze ‘ontluisterende
ontdekkingstocht’ (p. 40) met een zware kater zitten.
Gouvernementele ontwikkelingsorganisaties genieten reeds lang een barslechte
reputatie. Neem bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds. Vanaf de jaren 80
groeide het verwijt dat hoge IMF-functionarissen een aantal Afrikaanse landen (o.a.
Equatoriaal Guinea, Trinidad, Togo) harde structurele aanpassingsprogramma's
zouden hebben opgedrongen. Die bleken eerder te zijn geïnspireerd door de financiële
eisen van de ‘donors’ (een aantal commerciële banken) of door politieke desiderata
van de belangrijkste aandeelhouders (de V.S.) dan door de economische realiteit in
het betrokken land of de basisbehoeften van de lokale bevolking. David Budhoo
beschuldigde zijn voormalige collega's ervan zelfs cijfers te vervalsen en statistische
ramingen te manipuleren[2]. Barrez toont nu aan dat de niet-gouvernementele
ontwikkelingshulp in hetzelfde bedje ziek is. Zijn argumentatie is even duidelijk als
eenvoudig.
Hoofdreden voor het falen: de ontwikkelingshulp van de NGO's toont een diep
misprijzen voor de derde wereld (p. 65), ze wordt immers niet in politieke termen
vertaald, is niet gebaseerd op internationale samenwerking en solidariteit maar blijft
steken in de caritas-idee van de armoede, de paternalistische liefdadigheid zoals die
tot diep in de 19e eeuw in het Westen werd beoefend. Barrez' raad luidt: stop met
geld geven aan NGO's want dat geld komt toch alleen maar terecht bij bureaucratische,
inefficiënt geleide organisaties of op macht beluste en geldverspillende dictators.
Het geld dat wel ter plekke komt, doet meer kwaad dan goed: korte-termijn-projecten
of noodhulp zijn ‘de ramp na de ramp’, lange-termijn-projecten of structuurplannen
zijn gekenmerkt door zelfoverschatting, misbruiken, onkunde en vertegenwoordigen
in het beste geval ‘substitutiehulp’ (p. 62). Ietwat cynisch wordt beweerd dat
ontwikkelingssamenwerking realiseert wat eeuwenlang kolonialisme, regelrechte
roof, plundering en uitbuiting niet hebben gekund (p. 41). De argeloze lezer die nog
een moment geloof hechtte aan de partnership-idee wordt eveneens wakker geschud:
partnerships zijn geforceerd, eenzijdig en leggen een westers model op, kortom ze
leiden tot een ‘gemonologiseerde dialoog’ (p. 83).
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Mogelijke oplossingen
Barrez' kritiek is niet nieuw. Reeds meer dan tien jaar wordt er links en rechts, zij
het in meer bedekte termen, geopperd dat veel ontwikkelingshulp niet echt bijdraagt
tot ontwikkeling[3]. Nieuw is wel zijn heftige toon én de radicale conclusie die de
hele, huidige ontwikkelingsorganisatie op zowat alle punten in vraag stelt. De sterkte
van Barrez schuilt in de verbanden die hij legt tussen een aantal, praktisch altijd,
gerechtvaardigde kritieken; zijn zwakheid in het ontbreken van realistische
alternatieven. Onder de titel ‘Is er een alternatief’, doet hij weliswaar twee voorstellen,
die als een oplossing, een uitweg tegenover de traditionele en aan de gang zijnde
hulpverlening worden aangeboden.
1. Wat de derde wereld (en ook de oude en nieuwe wereld?) betreft, is Barrez
voorstander van een directe zeggenschap over de aanwending van de produktiefactoren
(in dit geval het hele ecosysteem) door de zogenaamde rechtstreekse producenten
binnen het kader van de dorpsgemeenschap: ‘het laagst existentieel betrokken
samenlevingsniveau’ (pp. 104 en 105). Hij verwacht binnen deze micro-wereld veel
van autoconsumptie. Gelukkig is Barrez voldoende vertrouwd met de internationale
economie en vooral met de economische geschiedenis. Eén van de belangrijke lessen
uit het verleden is immers dat welvaart ontstaat wanneer landbouwsurplussen
verhandeld beginnen te worden op markten, wanneer de open wereld van de handel
de geïsoleerde autarkie en agrarische subsistentie vernietigt, wanneer als gevolg
hiervan een nieuw netwerk van arbeidsverdeling en comparatieve specialisatie
ontstaat, en vooral, wanneer een nieuwsoortige mentaliteit de beperkte horizon van
het zelfbedruipend economisch systeem doorbreekt.
2. Ruil en (beperkte) markteconomie moeten weliswaar kunnen, op voorwaarde
dat het een vrije (?) keuze is van een basisleefgemeenschap. Een dergelijke, vooral
internationale, uitwisseling van goederen is volgens hem alleen maar mogelijk op
basis van de kostprijs van de produkten, niet van de huidige marktprijs. Het is jammer
dat hij niet meer uitleg verstrekt over dit cruciale onderscheid tussen kostprijs en
marktprijs van internationaal verhandelde produkten uit de derde wereld. De moeilijke
discussie over de produktiviteitsniveaus gaat hij eveneens uit de weg.
Echt origineel is Barrez niet, maar dat pretendeert hij ook niet. Bovendien kan
men zich de vraag stellen in hoever iemand in deze ingewikkelde materie nog origineel
werk kan leveren. Zijn twee argumenten blijken een variant te zijn op de marxistische
visie op het arbeidsproces: de meerwaarde of het verschil tussen de gebruiks- en
ruilwaarde van de arbeid moet naar de zgn. ‘Unmittelbare Produzenten’ vloeien. De
ideeën worden daarenboven geserveerd met het sausje van de centrum-periferie idee
van de dependencia-theone. Die theorie, van hoofdzakelijk
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Zuidamerikaanse economisten en sociologen uit de jaren 1970-1975, gaat uit van
een internationale hiërarchie op asymmetrische basis. Ze verdeelt de wereld in twee
grote blokken: het centrum (het rijke Westen) en de periferie (de derde wereld). De
oorzaak voor de armoede en blijvende onderontwikkeling in de periferie is te zoeken
bij de houding van het centrum, in het verleden als gevolg van kolonialisme en
imperialisme, vandaag als gevolg van een onrechtvaardig internationaal economisch
systeem dat de arme landen afzijdig houdt en discrimineert. Toeëigening van het
economisch surplus, d.w.z. uitbuiting van periferie-landen door centrum-landen,
staat in de dependencia centraal.

Het ideaal: de dorpsrepubliek
Het ideaal van de dorpsgemeenschap, zelfs van de ‘dorpsrepubliek’ (p. 108), heeft
in de loop van de geschiedenis reeds vele auteurs in verleiding gebracht: van Plato
en vooral Aristoteles met hun ideeën over de maximale omvang van de ideale polis
tot E.F. Schumachers Small is beautiful uit 1973. In het raam van deze politieke
mini-organisatievorm pleit Barrez voor de toepassing van de ‘onovertroffen idee’
uit de 18e-eeuwse Europese Verlichting, die van het sociaal contract. De notie is
ontleend aan de politiek-sociale visie van J.J. Rousseau. Met zijn ‘Le contrat social’
(1762) beoogde hij de rechtstreekse deelname van alle burgers aan het bewind, een
politieke en maatschappelijke orde die gebaseerd is op een vrijwillig contract tussen
de leden die beloven te zullen gehoorzamen aan de volonté générale van de
gemeenschap die als collectieve persoonlijkheid onfeilbaar is: ‘chacun de nous met
en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté
générale’[4]. Daarbij stond Rousseau de republikeinse staatsvorm van o.a. Genève en
Venetië voor ogen.
Deze fraaie idee is reeds onhoudbaar gebleken in de projecten van de utopische
socialisten uit de eerste helft van de 19e eeuw. Rousseau zelf had zo zijn twijfels
over het concept en had de basis voor zijn democratische natuurstaat louter in
hypothetische termen geformuleerd[5]. Het ‘sociaal contract’ heeft nooit de spanning
tussen de wil van de collectiviteit en de individuele vrijheid kunnen oplossen. Het
individu moet immers - om Barrez te citeren - een ‘stuk van zijn autonomie
overdragen’ (p. 108). Welk stuk en hoe groot moet dit stuk zijn? Aan wie moet een
deel van deze autonomie worden overgedragen? Aan lokale potentaten? Barrez citeert
zelf met brio voorbeelden van corruptie en machtsgeilheid bij de politieke elite van
de derde wereld die niet bestand blijkt tegen de verleiding door de Westerse
geldgroepen en banken. Aan wijze dorpsoversten? Het klopt dat de ouderen als
traditionele gezagdragers in heel wat landen van de derde wereld over een groot
moreel gezag
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beschikken. Toch kan men terecht twijfelen aan het economisch inzicht van deze
morele autoriteiten. Het argument dat zij eeuwenlang het materiële wel en wee van
een dorpsgemeenschap probleemloos hebben bestierd, gaat niet op. De economische
realiteit van vandaag is in geen enkel opzicht te vergelijken met die van enkele
decennia, laat staan enkele eeuwen geleden. De dorpsgemeenschap is immers niet
langer ingebed in een beperkte, hooguit intraregionale subsistentie-economie, maar
opgenomen in een interdependente wereldhandel. Zelfs in de veronderstelling dat
sommige ouderen niet alleen het vereiste gezag, maar ook het nodige inzicht hebben
om de aan hun beleid toevertrouwde gemeenschap met kundige hand naar een hoger
welvaartsniveau te leiden, zijn alle problemen nog niet van de baan. Barrez is
realistisch genoeg om - heel even - teveronderstellen dat gegenereerde economische
surplussen niet ipso facto zullen worden gebruikt om de duurzame economische
ontwikkeling van de gemeenschap te ondersteunen. Militaire agressie en territoriale
expansiedrift behoren eveneens tot de mogelijkheden. Elke Afrika-kenner weet dat
in heel het zwarte continent de solidariteit beperkt blijft tot de kleine wereld van de
stam of zelfs maar de clan. In Somalië en Rwanda bijvoorbeeld zijn het juist
rivaliserende fracties die beletten dat voedselkonvooien het leed van de bevolking
verzachten. En tenslotte: als men dit sociaal contract oplegt aan de
ontwikkelingslanden, confronteert men die landen met een stuk typisch Westerse
cultuur uit de 18e eeuw. Hoe rijmt Barrez dit met zijn kritiek: ‘ontwikkeling is
verwestersing’ (p. 93)?

De hoofdschuldige: de wereldhandel
Barrez' tweede argument betreft de aard van de internationale handel die ontwrichtend
én discriminerend werkt voor de ontwikkelingslanden. Niemand zal hem daarin
tegenspreken[6]. Zo bezitten de Afrikaanse landen vandaag een kleiner marktaandeel
in de EG dan twintig jaar geleden. Diezelfde EG dumpt in vele ontwikkelingslanden
haar rundvlees-overschotten tegen gesubsidieerde prijzen zodat de lokale veetelers
er met lede ogen moeten aanzien hoe hun markten verloren gaan. Ook de recente
discussie over het verbod van invoer van bananen uit een aantal bananenrepublieken
in de EG, illustreert op pijnlijke wijze hoever men - alle GATT-ronden ten spijt nog verwijderd is van een werkelijk open en vrije wereldhandel. In zijn slotbijdrage
over de midlife-crisis van de NGO-sector hekelt ook Jean Bossuyt het competitieve
en exportgerichte vrije-marktmechanisme van het Westen dat in se erg
protectionistisch is en dat weigert de ecologische kostprijs te zien van een
ongebreideld groeimodel. Barrez gaat een stapje verder: het ontwikkelingsvraagstuk
wordt in zijn essentie bepaald door de opdringerige
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produktiewijze van en de ongelijke ruil met het rijke Westen. Hij is daarom geneigd
om de contacten tussen Noord en Zuid zo miniem mogelijk te houden. Sommige
ontwikkelingseconomen zijn inderdaad de mening toegedaan dat handel alleen nuttig
is binnen gebieden met vergelijkbare economische structuren. Volgens deze opvatting
zouden de diverse landen en zelfs regio's aparte handelszones moeten vormen. Het
niveau van de economische structuren van ieder land of elke regio zou de plaats
binnen een bepaalde zone bepalen. De keerzijde van dit ogenschijnlijk prachtige
scenario zijn de nadelen die voortvloeien uit deze segmentering van de wereldhandel,
uit het onvermijdelijke protectionisme, uit de vermenigvuldiging van bureaucratie
en controle. Ook empirisch blijkt het idee van de handelszones betwistbaar. Zo werd
het sterk autarkisch ingestelde India in de mundiale crisis van de jaren zeventig
zwaarder getroffen dan de exportgerichte groeieconomie van Taiwan. Bovendien
zal het Noorden voor het Zuiden ook in de toekomst een belangrijke bron van afzet,
technologie en scholing moeten blijven[7]. Het is bovendien illusoir te geloven dat
alle problemen van het arme Zuiden aan het rijke Noorden te wijten zijn: vóór er van
enige kolonisatie sprake was, bestond er honger op het Afrikaanse continent. Of
zoals Melanie Schellens in haar genuanceerde bijdrage schrijft: het Zuiden bestond
reeds ‘lang voor de kolonisatie, en ondergaat niet zomaar op passieve wijze de
invloeden uit het Noorden’ (p. 160). Bossuyt is even genuanceerd: ‘Er wordt nog te
vaak geschermd met een steriel tiersmondisme, waarbij het Westen opgevoerd wordt
als grote boosdoener en de burger opgezadeld wordt met een schuldcomplex’ (p.
213). Armoede en hongersnood zijn derhalve niet alleen toe te schrijven aan de
opdringerige wereldhandel. Klimatologische factoren, niet gecontroleerde
bevolkingsgroei, wanbeleid van corrupte regimes, plaatselijke maatschappelijke
structuren en ideologieën, etnische en religieuze tegenstellingen, megalomane en
geldverslindende prestigeprojecten, en vooral overdreven militaire uitgaven en het
drama van de burgeroorlogen zijn minstens even verantwoordelijk. Is het alleen de
schuld van de wereldhandel dat in een land als Somalië met amper 5 miljoen mensen
en 50 miljoen stuks vee massaal honger wordt geleden? Kan de wereldhandel worden
ingeroepen als oorzaak voor de mensonwaardige houding van de fundamentalistische
Islam-regering in Soedan die de honger als efficiënt instrument gebruikt in de
burgeroorlog tussen moslims en christenen? Als verklaring voor blijvende of
structurele onderontwikkeling of voor het achterblijven van een aantal landen voldoet
de centrum-periferie gedachte evenmin[8]. Hoe te verklaren dat landen als Hong-Kong,
Taiwan, Zuid-Korea, Singapore, Thailand, Maleisië en Indonesië het wel goed doen,
hoewel de handelscontacten met het rijke Noorden er bepaald niet minder zijn dan
in een aantal ontwikkelingslanden in Afrika?
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Drie conclusies
Niet zo lang geleden citeerde Manu Ruys in De Standaard instemmend de woorden
van Lawrence Eagleburger: ‘Je kunt het nauwelijks hardop zeggen, maar sommige
problemen laten zich niet oplossen’. Op het vlak van de ontwikkelingshulp is blijven
proberen, jammer genoeg, niet alleen een intellectuele uitdaging, het is een elementaire
menselijke plicht. Daarom, in de marge van mijn lectuur van Het Orkest van de
Titanic, een drietal slotbedenkingen die grotendeels door dit informatieve boek zijn
geïnspireerd.
1. De kritische en bijwijlen zelfs provocatieve toon in Het Orkest van de Titanic
heeft in NGO-middens voor wrevel en ontmoediging gezorgd. Hopelijk kristalliseren
deze gevoelens zich weldra in ernstig denk- en studiewerk. Bezinning over
aanwending van middelen en realisatie van perspectieven zijn inderdaad dringend
aan de orde. Hoewel ik de besluiten van Barrez niet onderschrijf, ben ik het in grote
lijnen wel eens met zijn kritiek. Persoonlijk voel ik echter meer voor de gevolgtrekking
van Schellens dat ‘de kritiek ons voorlopig niet [overtuigt] om de
ontwikkelingssamenwerking als zodanig in vraag te stellen’ (p. 159). Wel is het
zonneklaar dat een en ander in de werking van de NGO's dringend aan verandering
toe is. Meer openheid inzake programma's en besteding der fondsen is een eerste eis.
Elke organisatie moet statuten, boekhouding en jaarverslag openbaar maken.
Aansluitend dienen de NGO's pottekijkers te dulden. Het IMF en de Wereldbank
kwamen immers onlangs tot de conclusie dat minstens een derde van alle
ontwikkelingsprojecten mislukte bij gebrek aan interne toetsing en externe controle.
Een onafhankelijke audit van de boekhouding en een permanente evaluatie, zonodig
bijsturing, van de projecten door specialisten uit de derde wereld, vertrouwd met de
cultuur, demografie, economie, gewoonten, maatschappij en geschiedenis van de
betrokken landen, zullen de doeltreffendheid van vele NGO's sterk verhogen.
Openheid en evaluatie zijn slechts enkele eisen. Van de NGO's mag ook worden
verwacht dat zij hun bestedingen voor administratie, professionele reclame en vaak
agressieve marketing drastisch terugschroeven. Het kan toch niet dat de Nederlandse
Artsen zonder Grenzen haast 40% van hun giften in marketing en fund raising zien
verdwijnen? Coördinatie tussen de verschillende organisaties schakelt niet alleen
deze geldopslokkende onderlinge wedijver uit, maar zal op termijn leiden tot positieve
schaaleffecten. Op die wijze zullen de NGO's sterker staan in het moeilijke lobby-werk
bij de overheid en een aantal politieke eisen kunnen afdwingen. Het uitgespaarde
media-geld zal bovendien efficiënt kunnen worden geïnvesteerd in
sensibiliseringscampagnes. Het publiek - de donors - moet namelijk dringend inzien
dat onmiddellijke en spectaculaire resultaten op jaarbasis uit den boze zijn[9].
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2. Het is correct dat de wereldhandel vandaag erg interdependent is geworden. Daaruit
concluderen dat met een diepgaande hervorming of zelfs gedeeltelijke afschaffing
van deze internationale orde de onderontwikkeling zal wegebben, lijkt me evenwel
te simplistisch geredeneerd. Het heeft geen zin en het is tevens ondoenbaar om
primitieve dorpsgemeenschappen als autonome en geïsoleerde eilandjes te willen
isoleren in de wereldzee van de internationale economie. In de epiloog van zijn
magistraal exposé over de geschiedenis van de wereldeconomie na Wereldoorlog II
heeft Herman Van der Wee ongenadig de uitwassen blootgelegd van een poëtisch
utopisme waarin medebeheer en zelfbestuur op kleine, subregionale basis vrijheid,
creativiteit, doelmatig beheer en rechtvaardige verdeling van de welvaart moeten
waarborgen[10]. In tegenstelling tot wat leeft in een naïef, welhaast idyllisch volksgeloof
werken kleine gemeenschappen vaak allesbehalve efficiënt[11]. De schaalverkleining
leidt mettertijd onvermijdelijk tot egocentrisch groepsbelang en economische
verstarring. Kan de wijzer van de tijd niet worden teruggezet, niets belet dat de
kwalijke gevolgen van het huidig internationaal economisch systeem voor de derde
wereld worden gecorrigeerd. Juist hier ligt een belangrijke opdracht voor de NGO's
in het volgende millennium. Naast het veldwerk is er politiek werk aan de winkel.
NGO's moeten de politieke druk verhogen op de autoriteiten in de derde wereld om
een aantal hervormingen te realiseren: de militaire uitgaven van de
ontwikkelingslanden moeten drastisch naar beneden; de produktiefactor ‘grond’ moet
toegankelijker worden gemaakt voor keuterboeren en rurale proletariërs; kleine en
intensieve landbouwbedrijfjes moeten worden aangemoedigd, eventueel ten nadele
van grote exploitaties (maar deze strategie hoeft geen universeel model te zijn). Op
het thuisfront kunnen de NGO's hun invloed laten gelden op regeringen en
commerciële banken om een einde te maken aan de voor vele ontwikkelingslanden
moordende spiraal van rentestijgingen, schuldaangroei, zware kapitaalsaflossingen
en herstelprogramma's op westerse leest. Willen ze als drukkingsgroep gehoord
worden, dan zullen de verschillende[12] NGO's meer moeten samenwerken.
3. Het is ongetwijfeld zo dat hulp, vandaag door NGO's verstrekt, vaak inefficiënt
is, disparaat en zonder veel perspectief op lange termijn. En toch. Zelfs de wetenschap
dat van de 5 BEF die wij overschrijven slechts 1 BEF werkelijk soelaas brengt, mag
ons niet ontmoedigen. Een Afrikaanse moeder wier hongerige en zieke baby door
medewerkers van een NGO wordt gered, heeft weinig boodschap aan een fraaie lange
termijn-visie. Toen een conservatief senator het bezwaar formuleerde dat Roosevelts
‘Federal Emergency Relief Act’ (1933) op termijn de staatsuitgaven zou belasten,
antwoordde een medewerker van de president: ‘Het vervelende is, senator, dat mensen
niet op lange termijn eten, maar
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elke dag opnieuw’. Lezers die verloren lopen in de ingewikkelde materie van de
ontwikkelingshulp en na lezing van Het Orkest van de Titanic het Zuiden even kwijt
zijn, kunnen zich op die uitspraak richten. De lectuur van dit boek zorgt inderdaad
voor een kater. Maar wellicht was dat juist de bedoeling van de samenstellers.

Eindnoten:
[1] Het Orkest van de Titanic. Werken aan andere Noord-Zuid verhoudingen, VUB Press Brussel
& Student Aid Leuven, 1993, 216 pp.
[2] Enough is Enough, New Horizons Press, New York, 1990.
[3] Cf. bijvoorbeeld het overzicht bij R.A. Cassen e.a., Does Aid Work, Oxford, 1986.
[4] Ik citeer uit Rousseau. Extraits des deux discours sur les sciences et les arts, sur l'origine de
l'inégalité et du contrat social. (Les classiques français), Parijs, Beyrouth, 1945, p. 65.
[5] Ibid., p. 96.
[6] Zie ook de conclusies van Johan Bastiaensen, Armoede en ontwikkeling in de jaren '90, in
Streven, juli-augustus 1993, pp. 612 en 613.
[7] Men vindt een overzicht van de discussie bij D. Morawetz, Twenty-Five Years of Economie
Development, Washington, 1977.
[8] Jan Bohets, De donkere kant van de wereld. Ontwikkeling in perspectief, Tielt, 1990, p. 23.
[9] De vraag wat de donor precies verwacht voor zijn gift wordt nauwelijks aangeroerd in het
recente boek van L. Van Ootegem e.a., De markt van de vrijgevigheid. Giften in Vlaanderen
doorgelicht, Acco, Leuven, 1993, 168 pp.
[10] H. Van der Wee, De Gebroken Welvaartscirkel. De Wereldeconomie, 1945-1980, Leiden, 1983.
[11] Zie ook de boeiende bijdrage van U. Jonsson, A.-M. Köll en R. Petterson in M. Moerner en T.
Svensson (uitgevers), The Transformation of Rural Society in the Third World, Routledge,
Londen, New York, 1991, 320 pp.
[12] Op de types van NGO's wordt met opzet niet nader ingegaan. Bestaande typologieën (b.v. die
van Antonio Elizalde en Alan Fowler in het boek) zijn overigens niet altijd even duidelijk;
bovendien zijn ze onderling vaak inconsistent.
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Podium
Poëzie en Amnesty International
Half oktober 1993 startte Amnesty International een grote campagne tegen het hand
over hand toenemende fenomeen van de politieke moorden en ‘verdwijningen’ overal
in de wereld. Een maand lang voer een aak over de Vlaamse binnenwateren met op
de dichtgelegde luiken 840 paar schoenen, symbolische restanten van hun dragers
die ‘verdwenen’ zijn in Sri Lanka of Rwanda, Peru of Soedan, Guatemala of Vukovar,
X of Y, een lange lijst. In het ruim van de boot hing naast vele doelgerichte,
sensibiliserende informatie ook een poster met dit gedicht van Hugo Claus:

Amnesty
Ik denk er vaak aan, aan die ongelukkigen
in de bak voor een idee,
hun organen geteisterd door elektroden.
Helaas, alleen de dood is democratisch.
Ik hoor ze vaak, die bijna-doden,
veldmuizen piepend in de cel.
Het doet me zeer en als ik zeer heb
vind ik elk idee melodramatisch.
Mijn troost is dat ik veel relativeer.
Geluk, dromen, de chaos van subatomen,
het veilig verkeer onder de tirannen,
beschouw ik vrij pragmatisch.
En ik weet het, mijn genot is laks en tam
maar ik kan niet kiezen voor verliezen,
niet eens als ik dam speel met Louise.
(Zij verliest altijd extatisch.)
Weet je wat ik me soms verbeeld?
Dat ik die ene veldmuis ben, ontsnapt
uit de cel en ongemolesteerd
en zonder vrees voor de wrede duiven,
die vredesduiven, behoorlijk problematisch.
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Dit gedicht komt uit de derde en middenste cyclus van Claus' bundel De Sporen
(1993) met de toepasselijke titel: ‘Gelegenheden’. Poëzie dus ‘ter gelegenheid van’,
zoals Gezelle ze een leven lang geschreven heeft en Elsschot een paar keren. Om te
plezieren aan wie erom vroeg, of om ongevraagd luidop te zeggen wat anderen
misschien dachten maar niet konden of durfden te uiten. Op 10 januari 1934 werd
Marinus Van der Lubbe door de nazi's onthoofd wegens de brandstichting in het
Rijksdag-gebouw. Op 16 januari 1934 schreef Elsschot de eerste versie van ‘Aan
Van der Lubbe’, het gedicht met de bekende openingsstrofe:
Jongen, met je wankel hoofd
aan den beul vooruit beloofd,
toen je daar je lot verbeidde
stond ik wenend aan je zijde.

Een dag later stuurde hij het naar zijn vriend Jan Greshoff met een begeleidend briefje
waarin hij o.m. schreef: ‘Die ongehoorde schanddaad mocht toch het verleden niet
ingaan zonder dat een van ons daar het zijne over schreef, vindt(sic) je niet? 't Is
maar voor 't geslacht dat komen moet zie je’[1]. Met het collectieve ‘ons’ zijn de
redacteurs van Forum bedoeld, het toonaangevende literaire tijdschrift tijdens het
interbellum. Maar het gedicht werd geweigerd door Forum en zou pas in de eerste
jaargang van het Nieuw Vlaams Tijdschrift gepubliceerd worden in 1946. Er zullen
wel esthetische redenen aangevoerd kunnen worden voor die afwijzing, ‘Van der
Lubbe’ is vanuit poëticaal standpunt geen bijzonder gedicht. In de vijfde strofe lezen
we echter ook:
't Had de Koningin behaagd
dat je gratie werd gevraagd,
maar voor zulk een viezen jongen
wordt meestal niet aangedrongen.

In een tweede briefje aan Greshoff, gedateerd 19 januari 1934 vond Elsschot die
vuile vieze jongen waar niet werd op aangedrongen best aardig. Zijn mening werd
blijkbaar niet gedeeld.
Ook het gedicht ‘Amnesty’ is zeker geen gedicht waarin Claus de grenzen van
zijn poëtisch kunnen heeft bereikt, daarvoor rijmt ‘Louise’ te gemakkelijk op
‘verliezen’ en zijn de slotwoorden van elke strofe, eindigend op -isch wat te
gekunstelde lijmwoorden om het geheel samen te houden. Maar Claus zegt er toch
wel duidelijk in wat hij denkt, hij geeft onomwonden toe dat hij veel relativeert (lees:
uit zijn bewustzijn verdringt) en dat hij niet kan kiezen voor verliezen. En in de
slotstrofe verplaatst hij zich imaginair in de situatie waarvan Amnesty International
hoopt dat de vele mensen wier lot zij signaleren ze ook in de werkelijkheid zullen
bereiken: ontsnapt uit de cel, ongemolesteerd, zonder vrees voor de machthebbers
in hun dubbelzinnige verschijning, vredesduiven voor het internationale forum, wrede
duiven in eigen land. Het klinkt haast te programmatisch om nog poëtisch te kunnen
zijn.
Dat is het ook voor wie poëzie als een doel op zich beschouwt en ervan uitgaat
dat poëzie alleen de uiting kan zijn van een individu. Gelegenheidspoëzie, waarin
een dichter inderdaad zijn stem leent aan een ander om een heuglijk of droef feit te
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verwoorden of een goede zaak te ondersteunen, wordt in die optiek afgewezen als
propaganda of anderssoortige boodschap in een poëtische vorm.
Niettemin is ‘Van der Lubbe’ van Elsschot of ‘Amnesty’ van Claus poëzie
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van dichters die bereid zijn een bepaalde zaak te dienen, wetend dat ze daarmee de
poëzie in de boven gegeven definitie verraden. Zo'n ‘verraderlijk’ gedicht is ook
‘Ochtend’ van Eddy van Vliet. In de lange inleiding op een recente keuze uit Van
Vliets poëtisch oeuvre, stelde Benno Bamard, weliswaar tussen haakjes maar niettemin
recht voor de raap en niemand ontziend, de interessante vraag of de ‘marxist’ Eddy
van Vliet niet gedoemd was een salonsocialist te worden. ‘Het antwoord luidt ja.
Men moet wel ongeneeslijke politieke waandenkbeelden koesteren om te menen dat
een geletterd mens met linkse sympathieën in onze maatschappij ook iets ánders zou
kunnen worden’[2]. Zo'n uitspraak, hoe snijdend scherp en relativerend ook, doet toch
niets af aan de voorspellende, huiveringwekkende kracht van het gedicht ‘Ochtend’:
Liefst hoor ik het geritsel van kleren
als zij opnieuw de vorm aannemen
waaruit liefde hen gedurende uren verdreef.
En buiten: de kou die de bakstenen roder maakt,
de kinderen dichter bij elkaar doet kruipen.
Liefst hoor ik het geritsel van kleren,
als de slaap zich langzaam aan onze ogen onttrekt
en de glazen toekijken hoe het licht
zich opdringt aan de ramen.
Op zo'n ochtend zal het zijn dat zij,
van wie wij de uniformen niet kunnen raden,
zullen komen en zeggen: jullie gaan mee[3].

Als ik een verband zie tussen dit gedicht en de campagne van Amnesty International
tegen politieke moorden en ‘verdwijningen’, dan is dat een individueel, door een
toevallige gelegenheid gedicteerd verband. Of niet soms?
□ Joris Gerits
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Gerhard Richter
Onmacht en hoop. Deze twee woorden beschrijven misschien best de bezieling van
waaruit Richter schildert, en blijft schilderen. Zijn naam is tegenwoordig vrij bekend.
Onlangs nog was te Antwerpen werk van hem te zien op de tentoonstelling Het
sublieme gemis. Rockliefhebbers kennen zijn ‘Kaars’ op de hoes van Daydream
Nation, een plaat van Sonic Youth. Wie slechts sporadisch met zijn oeuvre in
aanraking komt, kan door de merkwaardige diversiteit ervan de indruk krijgen van
een weliswaar technisch uiterst begaafd, maar inhoudelijk weinig oorspronkelijk
kunstenaar die met alle winden meewaait (hyperrealisme, monochromie, abstractie).
Richter is echter geen volgeling maar een vernieuwer. In confrontatie met het
socialistisch realisme, pop art en het abstract expressionisme heeft hij op zijn eentje
het zuivere Realisme en de zuivere Abstractie (de toekomstvisie van Kandinsky)
heruitgevonden. De belangrijke tentoonstelling die na Parijs nu in Bonn is te zien,
biedt van dit grootse oeuvre een boeiend overzicht.
Na een opleiding aan de Kunstacademie in Dresden vlucht Richter (geboren 1932)
in 1961 uit de DDR, kort voor de oprichting van de Berlijnse muur. Hij vestigt zich
in Düsseldorf en vernietigt zijn vroeger werk. Nu begint zijn echte artistieke loopbaan,
waarin men gemakshalve drie fasen zou kunnen onderscheiden. In de eerste periode
(1962-1969) vertrekt de kunstenaar meestal van foto's. Hij schildert zwartwitte
krantenillustraties na, of eigen vakantiekiekjes (bergen, zee, wolken, steden). Soms
is de weergave uiterst precies. Maar Richter is op zijn best als hij het beeld wazig
maakt, als een onscherpe foto. Alsof het beeld ontsnapt en de werkelijkheid wegglijdt.
In de tweede fase (1970-1975) ontstaan d.m.v. diverse technieken een reeks grijze
monochromen. Ook ontwerpt de kunstenaar een groot werk bestaande uit 1024 effen
kleurvakken (zoals de stalen van de verfwinkel). Daarna zet zich een nieuwe fase
door. Richter schildert er nu op los zonder model. Hij vult het doek met kleurrijke
composities, gaat er met borstel of plank weer overheen, brengt nieuwe lagen aan in
een proces van ja en nee tot het moment van het definitieve ja. Dan is het doek af.
De kleuren triomferen als een machtige symfonie. Het gevoel voor ritme is opvallend.
Muziek is een bron van inspiratie. De imponerende abstracte series vergen een grote
inspanning. Bij wijze van ontspanning wordt tussendoor figuratief werk gemaakt
(landschappen, stillevens met kaars en/of schedel,...).
Het zou verkeerd zijn deze evolutie als een dialectische ontwikkeling voor te
stellen. Elke fase levert nieuwe technieken op als een instrumentarium dat de
kunstenaar met brio zal blijven bespelen. De groei gaat gepaard met schaalvergroting:
de afmetingen nemen toe en de mogelijkheden worden onbeperkt. De dagboeknotities
van de schilder zelf vormen de beste inleiding tot zijn werk. Uitgangspunt van zijn
hele inzet is een afkeer van ideologie. Retoriek mislukt zowel in de politiek als in
de kunsttheorie. De mens sluit er zich teveel in zichzelf en in eigen uitvindsels op.
Voor Richter is kunst geen weg tot zelfverheerlijking, noch als zelfexpressie van een
individu, noch
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als zelfbeeld van een maatschappij. Juist om de problematiek van de schilderkunst
los te laten en om zichzelf weg te cijferen is hij begonnen met het passief naschilderen
van bestaande foto's. Hij is overgegaan tot monochroom grijs omdat grijs niets
bevestigt en niets ontkent. Met het schilderen van 1064 kleurvakjes naast en boven
elkaar, wordt het doek herleid tot zijn elementaire bestanddelen. Dit dieptepunt van
de onmacht van de kunstenaar tegenover de werkelijkheid en tegenover zijn eigen
medium zal echter als een heilzaam nulpunt worden ervaren. Want hier kondigen
zich onverhoeds nieuwe mogelijkheden aan. De 1064 (4×4 ×64) kleurvakjes laten
een oneindig aantal schikkingen toe (overigens vergelijkbaar met de 64 tekens van
de Chinese Yi King waarin zich de oeverloze combinatiemogelijkheden van het Al
uitdrukken). Op het moment waarop het schilderij aan de oppervlakte uiteen lijkt te
vallen, neemt het kunstwerk a.h.w. zelf het initiatief in handen. Voortaan dient kleur
niet meer om af te beelden maar om te vormen, niet meer om te informeren maar om
te transformeren.
Richter maakt het antwoord mee van de kunst op de ascese van de kunstenaar.
Het doek onstaat niet meer uit eigen bekommernissen maar uit de magische kracht
van kleuren en lijnen (diagonaal, verticaal) die zich ontwikkelen volgens een eigen,
organische dynamiek. De schilder hoeft maar te volgen. Dit is de overgang, binnen
het scheppingsproces zelf, van prestatie naar extase, van ‘het sublieme gemis’ naar
de sublieme volheid. Het onbekende, oneindige, ontoegankelijke begint op deze
abstracte doeken te zingen. Dan is er geen weg meer terug, al is het te vroeg om te
begrijpen wat er gebeurt: dit overstijgt ons verstand en overvalt ons hart. Wij kunnen
onze ogen haast niet geloven. In 1973 onderneemt Richter meerdere pogingen om
een Verkondiging van Titiaan te kopiëren. Hij is er niet toe in staat. Bij hem worden
de oorspronkelijke figuren onherkenbaar. Wat het doek ‘verkondigt’ is nog in wording,
onomlijnd. Het oog ziet het onzegbare.
De verhouding tussen beeld en werkelijkheid staat centraal in het oeuvre van
Richter, maar niet als een kunsttheoretisch probleem. De kunstenaar worstelt met
het fundamentele gegeven van onze menselijke situatie dat werkelijkheid ons slechts
geschonken wordt door een actief verwekking- en verwerkingsproces d.m.v. beelden.
De spanning tussen wereld en beeld kan zowel een gevoel van realiteit als van
irrealiteit, van ontwerkelijking meebrengen. Richters zeelandschappen en wazige
beelden leiden ons binnen in dit gebeuren van eb en vloed, van toenadering en
verwijdering. Gaandeweg heeft de kunstenaar ontdekt dat het schilderij niet dient
om een bestaande realiteit af te beelden noch om een autonoom kunstobject te
scheppen, maar om een nieuwe werkelijkheid te latenontstaan die ons overkomt en
die rijker en beter is dan de gevestigde wanorde.
In 1988 ontstaat de reeks 18. Oktober 1977, een aangrijpende evocatie, op grond
van archieffoto's, van de gevangenschap en dood van leden van de Rote Armee
Fraktion. De onscherpe beelden blijven in een grijs-zwarte ernst gehuld. Namen
worden niet genoemd. Sensatie wordt vermeden. Een oordeel wordt niet geveld.
Richter, geen voorstander van het terrorisme, wordt geraakt door de tragiek van
verblinding, mislukking, geweld, verdringing. De vijftien doeken zijn een kreet van
onmacht en van verdriet. Net als de
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Gerhard Richter in zijn atelier in Keulen, 1992.
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Fourteen Stations Of The Cross van Barnett Newman stellen zij de vraag ‘waarom?’.
Het esthetisch en ethisch gehalte van dit oeuvre bewijst dat het in de kunst niet
gaat om dilemma's als figuratief/abstract, vorm/inhoud, modern/postmodern. Vergeet
alle theorieën over de dood van God en de dood van de mens en de dood van de
kunst. Kijk naar deze werken, dan zie je dit misschien allemaal voor je eigen ogen
gebeuren, en nog veel meer. Zodra je met Richter alles loslaat, kan het geschieden
dat je, voorbij de onmacht, de overweldigende klank van kleuren hoort, een lied van
hoop en toekomst.
□ Jan Koenot
Gerhard Richter, Kunst- und Austellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn, tot 13 februari 1994. De driedelige catalogus bevat
ondermeer opstellen van Benjamin Buchloh en een catalogue raisonné
van het hele oeuvre.
Voor mijn beschouwingen ga ik uit van de Dagboeknotities verschenen
in de catalogus Gerhard Richter, London, Tate Gallery, 1991. Deze
dagboeknotities zijn nu ook opgenomen in Hans-Ulrich Obrist (Hrsg.),
Gerhard Richter. Schriften und Interviews, Insel, Frankfurt, 1993

Die Zweite Heimat
Kroniek van een jeugd
Op zondag 5 en zondag 12 september 1993 zond de VPRO in twee lange rukken de
integrale Zweite Heimat[1] uit. Dertien afleveringen van telkens twee uur - samen
zesentwintig uur film. In de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg, die onder
leiding van Frans Marijnen wil uitgroeien tot een algemeen kunstencentrum, werd
die filmmarathon nog eens overgedaan: in de weekends van 18-19 en 25-26 september.
Blijkbaar nodigt deze televisieserie uit tot een rituele consumatie. Ikzelf heb dit
ritueel met behulp van een aanzienlijk stapeltje videocassettes in twee weken tijd
(gemiddeld 2 uur per dag) in beheersbare brokken verteerd. Mijn privé-festival is
mij bijzonder goed bevallen.

Sehnsucht
‘Kroniek van een Jeugd’, zo omschrijft Edgar Reitz (met de ondertitel) zijn
fascinerend groepsportret van een tiental jonge kunstenaars die - zoals hijzelf - in de
onstuimige jaren '60 in München jonge volwassenen werden. Wat bezielde ons toen,
vraagt Reitz zich af. We zouden de wereld opnieuw uitvinden, rusteloos, vol
verwachting, soms zo verkrampt... De titel van de reeks is meteen de eerste diagnose:
het hartstochtelijke verlangen naar een tweede Heimat[2], de ‘sehnsucht’ naar een
autonoom bestaan, naar een psychisch territorium waar het diepste ik zich vrij kan
uitleven. Zo'n ‘tweede Heimat’ veronderstelt een exodus uit een ‘eerste’ Heimat: het
rijk van het ouderlijke gezin. Wie de rituele gezinsmoord niet voltrekt, wie de
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nestwarmte van de eerste Heimat niet ontvlucht, kan onmogelijk uitgroeien tot een
volwaardig individu. Die ‘zweite’ Heimat wordt door Reitz' protagonisten erg
nadrukkelijk geografisch ingevuld: weg van het achterlijke platteland (met zijn
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‘mestgeur’) naar de stad, van devegetatieve natuur naar de menswaardige cultuur:
München.
De vlucht van huis is voor het hoofdpersonage Hermann Simon onderdeel van
drie heilige eden: hij zal (ten eerste) nooit nog een voet zetten in zijn geboortedorp
Schabbach, hij zal (ten tweede) voortaan leven voor de kunst en (ten derde) is het
voor altijd gedaan met de liefde. Het mislukken van deze drie kostbare eden is het
hoofdmotief van Die zweite Heimat.

Liefde en kunst
Hermann zweert de liefde af (na een ongelukkige ervaring in Schabbach), maar wordt
vanaf de eerste aflevering hopeloos verliefd op zijn alter-ego, de begaafde celliste
Clarissa Lichtblau (die ook gezworen heeft de liefde te vergeten en te leven voor de
kunst). Het komt tussen beiden nooit echt goed, ook niet in de laatste aflevering.
‘Liefde moet altijd treurig zijn, anders is ze niet diep genoeg’, zo interpreteert Fraulein
Cerphal het amoureuze geharrewar van de jonge kunstenaars die in haar villa (de
‘Fuchsbau’, het ‘vossehol’) in de artistieke wijk Schwabach bijeenkomen. En
inderdaad, de passies zijn zo verhit dat ze nauwelijks leefbaar blijken. De liefde
wordt verschroeid.
Gelukkig is er voor Hermann naast zijn onmogelijke liefde ook nog de Muziek,
de Kunst. Hermann is immers van de ‘Hunsrück’ naar München afgezakt om er op
de ‘Hochschule der Musik’ compositie te studeren. In zijn geboortedorp oogstte hij
aardig wat succes met zijn muzikaal talent, maar hier in München ‘meent iedereen
een genie te zijn’. Ondanks de concurrentie van Volker en Jean-Marie slaagt hij er
in zich positief te laten opmerken in het groepje aanhangers van de Nieuwe Muziek.
De ‘Nieuwe Muziek’ ontleent een flink deel van haar bestaansrecht aan de ‘Oude
Muziek’ - die van de leraren op het conservatorium: alles wat hen choqueerde was
goed, vertelt Hermann. De zoektocht van die jonge avant garde levert vaak boeiende
experimenten op met nieuwe expressiemogelijkheden. De ‘neue Musiker’ laten zich
niet hinderen door tonaliteit, ze flirten met ‘toevalsmuziek’ (‘in een wereld zonder
God’) en hechten ook veel belang aan de theatrale vormgeving van hun
muziekuitvoeringen. Hermanns compositie Rätsel wordt uitgevoerd én geënsceneerd
door een klein ensemble in pitteleer, twee gemaquilleerde ‘trommelaars’ en de
operettezangeres Frau Moretti in een glinsterend zilveren kleed dat op de gepaste
momenten door een batterij stofzuigers vol lucht wordt geblazen.
Naast de muzikale avant-garde kent München ook zijn ‘Jungfilmer’, zijn ‘nouvelle
vague’. Reinhard, Rob en Stefan zetten zich af tegen de oudere generatie cineasten,
de zgn. Heimatfilmers[3], de ‘boerencinema’, en ijveren voor een moderne,
hedendaagse film.
Het gaat de ‘nieuwe muziek’ en de ‘nieuwe film’ echter niet voor de wind: de
(collectieve) projecten van de Jungfilmer lopen vast in uitzichtloze discussies; de
experimenten van Hermann Simon met de elektronische muziek stranden op het
einde van de jaren zestig in fundamentele twijfel. Noch de filmers, noch de musici
slagen erin hun gedrevenheid in een grootse toekomst te verzilveren.
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Lijkt de toekomst voor alle personages aanvankelijk zo beloftevol, dan is dat naast
de spreekwoordelijke euforische stemming van de jaren '60, mede te verklaren door
het duistere Duitse verleden. De ‘eerste Heimat’ vertegenwoordigt niet alleen de
ouderlijke
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sfeer die zo snel mogelijk ontvlucht moet worden, ze valt ook samen met een door
het nazisme gecompromitteerde generatie. Een generatie die momenteel een
onopvallend burgerlijk leven leidt, maar allicht heel wat te verbergen heeft. Aan het
familiefortuin van Fraulein Cerphal kleeft het bloed van de holocaust. Hermann
Simons elektronische studio wordt medegefinancierd door geld met een nazigeurtje.
Zelfs de ‘Hochschule der Musik’ is gebouwd door het fascisme.
Bovendien is het juist deze verdachte generatie die in het naoorlogse Duitsland
economisch en politiek de macht in handen heeft. Voor de jongere generatie moet
de realiteit van morgen dan ook alle banden met en alle referenties aan het verleden
vernietigen. Het gewicht dat daardoor op hun schouders komt - de
verantwoordelijkheid voor de Nieuwe Mens, de Nieuwe Maatschappij - blijkt na de
revolutionaire feestroes zwaar om dragen. Het ‘Universaltalent’ Juan,Hermanns
eerste vriendschap in München, komt terecht in het circus. Alex, de filosoof van het
clubje, bezwijkt aan de gevolgen van zijn alcoholverslaving. De labiele Helga ruilt
haar ijle poëzie voor het ideologische jargon van de Rote Armee Fraktion. Clarissa
belandt (net als Hermann) in een uitzichtloos huwelijk en geeft de muziek op. De
tweede Heimat is voor de meesten verworden tot een eenzaam privédomein waar
het vreugdeloos toeven is. Om van zijn tweede Heimal ook echt een thuis te maken
moet Hermann, zo lijkt Reitz te suggereerde eerst de ruïne van zijn eerste Heimat
raimen. Hermann keert in aflevering 13 terug naar Schabbach.
De somberheid neemt dus niet de overhand, veeleer een zachte vorm van
melancholie. Dat blijkt alleen al uit de wonderlijke muziek die Nikos Mamangakis
voor Die zweite Heimat componeerde en die de beelden in een onwezenlijke
nostalgische sfeer drenkt. Reitz wil nl. in de eerste plaats een tijdssfeer evoceren.
Dat doet hij met intelligentie, mildheid, humor, én lyrisch afwisselend in kleur en
zwartwit. De romantiek van de nacht krijgt bij voorkeur kleur, de prozaïsche
zakelijkheid van de dag wordt hoofdzakelijk weergegeven in zwart-wit. Kleur lijkt
tegenover zwart-wit te fungeren zoals het ‘forte’ in de muziek. Dat is niet echt
revolutionair, maar het sorteert wel het gewenste effect. Dat geldt trouwens voor
heel deze 26 uur lange televisiefilm. Reitz brengt de artistieke nieuwlichterij van zijn
jeugd in beeld zonder er zich ditmaal zelf aan te bezondigen. Die zweite Heimat is,
integendeel, de vrucht van een volwassen artistieke intuïtie, van een perfecte
beheersing van sfeer, ritme, muzikaliteit. Een echte ‘klassieker’ dus.
□ Erik Martens
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‘Om droefheyt ende melancholie te verdrijuen’ Het Antwerps Liedboek
De interesse voor de Middelnederlandse literatuur is, na Nederland, ook in Vlaanderen
niet meer te stuiten. De buitenlandse Francqui-leerstoel - een prestigieuze
onderwijsopdracht aan Belgische universiteiten - werd vorig jaar toegekend aan de
Amsterdamse medioneerlandicus Herman Pleij, een wetenschapper die de laatste
jaren heel wat gepubliceerd heeft, vooral dan over de middeleeuwse stadsliteratuur
in de Nederlanden. Ook de aandacht voor de liedkunst groeit. Enige tijd geleden
verscheen bij Prometheus in de reeks ‘Nederlandse literatuur en cultuur in de
middeleeuwen’ een lijvige bundel essays over diverse literaire aspecten van de
liedkunst. Uitvoeringen en opnamen nemen toe. De voorbije decennia groeide de
belangstelling voor het werk van de meesters van het meerstemmige lied: Ockegem,
Josquin des Prez, Guillaume Dufay en de vele minder bekende toondichters uit de
15e en de 16e eeuw. Nu komt ook de Middelnederlandse stadslyriek aan de beurt.
Het is vooral Paul Rans en zijn ensemble die zich daarbij de laatste tijd laten opvallen.
Vorig jaar verscheen een compact-disc van zijn ensemble met een selectie uit het
befaamde Gruuthuse-handschrift, liederen uit een Brugs milieu van het einde van de
veertiende eeuw.
Recenter nog verscheen bij Eufoda een opname van een selectie uit het ‘Antwerps
Liedboek’, een publikatie uit 1544 met liedteksten waarvan er vele ouder zijn dan
het midden van de zestiende eeuw[1].

Een verboden uitgave
‘Een schoon liedekens. Boeck inden welcke ghy in vinden sult.
Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende
melancholie te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan
Veertichderhande nyeuwe liedekens die in gheen ander liedekens boecken
en staen’.
Met deze woorden begint de bundel liederen die in de literatuur bekend is gebleven
als het Antwerps Liedboek[2]. Het is een compilatie van 217 liedteksten, in 1544
gedrukt door de Antwerpse drukker Jan Roulans. Van de uitgave rest er ons slechts
één exemplaar: in de Herzog Augustbibliotheek te Wolfsbüttel. Een klein en precieus
werkje ook: het meet nauwelijks 95 op 135 mm.
Veel geluk bracht het boek zijn uitgever niet. In 1546 vaardigde keizer Karel V
een index van verboden boeken uit. Onder de Nederlandstalige boeken waarvan
‘tghebruuck ende tlesen’ verboden werden, bevond zich ook het Liedboek. Jan
Roulans verdere leven was een opeenvolging van arrestaties, confiscaties en
gevangenissen. Hij stierf rond het jaar 1570 in een onbekende cel.
Het kerkelijk verbod hield de liederen niet tegen. Heel wat van de liederen uit het
Liedboek werkten door tot diep in de zeventiende eeuw. Daarna verdwenen ze uit
de herinnering. Pas in de Romantiek werd de uitgave van Roulans opnieuw ontdekt
door de Duitse romanticus Heinrich Hoffman
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von Fallersleben. De werkjes vertonen hier en daar verwantschap met Duitse liederen.
Vanaf het midden van de 19e eeuw doken geselecteerde liederen op in allerlei
bloemlezingen van Oud-Vlaamse liedkunst. Enkele balladen, zoals ‘Het daghet int
Oosten’ mochten een zekere bekendheid genieten. Vele andere bleven onbekend.
De grootste stap in het wetenschappelijk onderzoek van de bundel was de uitgave
uit 1972 (herzien in 1975) door K. Vellekoop en H. Nolthenius, in samenwerking
met de medioneerlandicus W.P. Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt.
Het ‘Liedboek’ is zeer waardevol. Ten eerste omdat de leeftijd van de liederen
sterk uiteenloopt. Jan Roulans was zich daarvan bewust: boven sommige liederen
plaatste hij het opschrift ‘Een oudt liedeken’, boven andere ‘Een nyeu liedeken’.
‘Nieuw’ kan zowel enkele maanden of enkele jaren oud zijn, of gewoonweg ‘nog
onbekend’ betekenen. En wat heet oud? Literatuurhistorici zijn nu geneigd om de
oudere liederen tot de vijftiende eeuw te rekenen. Voorheen durfde men het zelfs
aan om sommige balladen tot in de twaalfde eeuw te dateren. Die lef is er niet meer,
maar het is zeker dat heel wat balladen teruggaan op een oude middeleeuwse traditie.
Ten tweede lopen er heel wat stijlen en inhouden door elkaar. De lezer-luisteraar
krijgt een staalkaart van het middelnederlandse lied. Er zijn amoureuze stukken bij,
balladen, klachten, historieliederen en ook stukken ‘int sot’.
Heel wat liederen zijn ook in andere uitgaven terug te vinden, zodat men zich een
beeld kan vormen van het verscheiden ontstaansmilieu van de bundel. W.P. Gerritsen
suggereerde al enkele jaren geleden dat het Antwerps Liedboek misschien het eerste
werk is in de Middelnederlandse literatuur dat ondenkbaar is zonder het milieu van
een wereldstad: volkse mentaliteit en rederijkerskunst lopen in het werk op
verbazingwekkende wijze door elkaar.

De zotte stad
In de befaamde legende ‘Mariken van Nieumeghen’ staat het al te lezen: de stad
Antwerpen is het tweede Sodom, het rijk van het Kwaad. Moenen, de avatar van
Satan, neemt het frele Mariken met zich mee om haar de wereld te tonen. Van
Nijmegen trekken ze naar Den Bosch, maar daar viel niets te beleven, en zo belanden
ze in de wereldstad Antwerpen, waar Mariken een ‘taverne’ zal drijven. Een plaats
van wellust en ellende.
De stad aan de Schelde was tijdens de Renaissance tegelijk een oord van handel,
kunst, devotie en plezier. Er waren talloze wijnhuizen, bierhuizen, ommegangen en
processies, een massa bordelen en er werd gezongen en gedicht. Het is dit Antwerpen
dat de verbindingsschakel is tussen de liederen, hoe verscheiden zij ook zijn qua
ontstaansdatum of qua inhoud. Sola una totus mundus est Antverpia. ‘In zijn eentje
is Antwerpen de hele wereld’, klonk het in het Latijn.
Welke personen liggen aan de basis van die wonderlijke teksten over liefde, drank,
geldgebrek, hoofse liefde, brutaal geweld, veldslagen enzovoort? De stedelingen aan
de rand. De stad schonk aan heel wat marginalen een plaats om te leven en te sterven.
Onder die marginalen waren er ook die helemaal niet zo ongeletterd waren. Het
stedelijk milieu kende immers vanaf de 13e eeuw een redelijk peil van alfabetisering.
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In sommige gevallen vonden feestneuzen en professionele kroegenlopers elkaar in
een soort broederschappen. Een klassiek en wonder-
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lijk voorbeeld waren De Ghesellen van de Blauwe Schuyt, die het leven als een
eeuwigdurend feest zagen. In deze milieus van eeuwige studenten, verzopen dichters
en speellieden heerste er genoeg vrijmoedigheid om zich zelfstandig uit te drukken
en de maatschappij op de korrel te nemen.
De liedteksten zijn dan ook vaak scherp, ook al zijn ze niet allemaal ‘int sot’.
Nemen we even het loflied ‘int vroet’: ‘Laet ons den landtman loven’, een lied met
een boodschap ‘iedereen leeft van het werk van de boer, maar niemand is hem
dankbaar’, vooral de geestelijkheid niet.
Dan is hi van die papen
Om zijn thiende ghequelt
die costers staen en gapen
Om eyeren, schooven, oft gelt
Susters ende baghijnen
Om hebben elc hen groet
dus laet hi vanden sijnen
den edelen landtman goet
Daert al by leven moet.
(Vanden landtman, strofe 6)

Dan wordt hij door de geestelijken / omwille van de tiende (belasting)
gekweld / De kosters hunkeren naar eieren, graan of geld. / Zusters en
begijnen, / ze brengen hem allemaal hun groet, en zo laat hij ze over zijn
bezit beschikken. / Het bezit van de edele landman, / daar moet iedereen
maar van leven[3].
De liederen ‘int sot’ gaan vaak over seksuele rariteiten: oude mannen met jonge
vrouwen, lichtekooien,ongewenste zwangerschappen en vooral verhalen over ‘warme’
monniken en nonnen.
Het spotlied ‘Vanden boonkens’ vertelt hoe de geur van bloeiende tuinbonen een
roes van verdwazing teweegbrengt. De wereld wordt nog zotter dan ze is. Als mensen
te dicht bij de bonen komen, wordt hun zotheid nog aangewakkerd. De omgekeerde
wereld is een literair procédé om aan maatschappijkritiek te doen. Een voorafbeelding
van Erasmus' Lof der Zotheid:
Ghi moniken met grote hopen
Die sot van weelden wert
Baghinnen uut gheloopen
Bogaerden wit ende swaert
En al om een commeermeert!
Si doen int coren hinder
So dat die bastaertkinder
Loopen hier ende ghinder.
Ghi, broeder Jan de minder
Bagutte wie dat si:
Als die boonen bloeyen
ghi coemt hem veel te by.
(Vanden boonkens, strofe 9)

Jullie, monniken in grote getale, die zot van weelde bent, / rondlopende
begijnen, witte en zwarte begaarden, / jullie kwetteren door elkaar. / Ze
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verpletteren (met hun heimelijk gevrij) het graan, zodat de
bastaardkinderen overal rondlopen. / Jij, Jan de minderboeder, / kwezels,
wie het ook zij. / Als de bonen bloeien, dan komen jullie er te dicht bij.
Het wekt geen verbazing dat de compilatie van Roulans door deze uitspraken op de
index van verboden boeken kwam in een tijd dat de katholieke geestelijkheid zwaar
onder druk kwam te staan.

Een selectie
Helaas staat in het ‘Antwerps Liedboek’ geen muzieknotatie bij de teksten.
Waarschijnlijk waren de meeste liederen zo populair dat iedere lezer de melodieën
wel kende.
De melodieën waren zo bekend dat er vaak gebruik van werd gemaakt in ernstige
moraliserende en religieuze werken. Deze zogenaamde contrafacten zijn terug te
vinden in het Devoot ende profitelyck boecxken uit 1539 (dus vijf jaar
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voor de editie van Roulans) en in Eccleciasticus uit 1565. De liederen inspireerden
ook componisten als Clemens non Papa en Tilman Susato. Hun muziek was bestemd,
niet voor de kroegen van de binnenstad, maar voor de stemmige burgerhuizen.
In de uitgave van Vellekamp en Nolthenius werd op basis van deze secundaire
muziek van 87 liederen de melodie met zekerheid gereconstrueerd.
Paul Rans en zijn ensemble selecteerden meer dan 15 liederen uit het handschrift
voor hun opname. Samen met enkele zestiende eeuwse instrumentale stukken vormt
het een mooi geheel. Op Rans' vorig werkstuk, een opname van het
Gruuthusehandschrift, kwam uit een aantal hoeken wat kritiek. Heel wat stukken
zouden door Rans' ensemble wat te ‘folk-achtig’ bewerkt zijn. Verkoopbaarheid
speelde hier mogelijk een rol. De CD van het ‘Antwerps Liedboek’ is heel wat
neutraler. Toch laat Rans af en toe zijn fantasie de vrije loop.
Het openingsnummer ‘Vanden slagh van Munster’ is daar een voorbeeld van. De
basis is een melodie van Clemens non Papa uit 1556. In het lied verhaalt een
landsknecht het beleg van de stad Munster in 1534. In 1533 hadden de wederdopers
onder leiding van Johannes van Leiden de macht over deze stad overgenomen. De
bisschop van Munster trachtte door een belegering de stad te heroveren. Op
pinkstermaandag 1534 gingen dronken Gelderse troepen voorbarig tot de aanval
over. Die mislukte en dat leidde tot verwarring en vele slachtoffers. Eén van de
belegeraars doet in het lied zijn verhaal:
Die dit liedeken eerstmael sanck,
Een vroom lantsknecht is hi ghenaemt,
Hi hevet seer wel ghesonghen.
Hi heeft te Munster aen dans gheweest,
Den rey is hi ontspronghen.
(Wie was die ghene die die looverkens brac, strofe 9)

Hij die dit lied als eerste zong, hij was gekend als een vroom landsknecht.
Hij heeft het zeer goed gezongen. Hij heeft in Munster gedanst, maar de
dans is hij ontsprongen.
Rans roept met trommen en trombones de sfeer van een belegering op, terwijl de
oorspronkelijke melodie van het lied bijzonder sober is. Gaat hij te ver?
De bekende ballade Het daghet inden oosten is heel sober en stemmig. Veertien
vierregelige strofen vertellen geconcentreerd het verhaal van een liefde die eindigt
in de dood. Het is een bijzonder oud lied, waarvan waarschijnlijk rond 1400 al een
versie bestond met dezelfde beginregels.
Het daghet inden oosten,
Het lichtet overal.
Hoe luttel weet mijn liefken,
Och, waer ick henen sal.
(Het daghet inden Oosten, strofe 1)

Niettegenstaande de simpele zegging blijft dit lied een van de moeilijkst te begrijpen
teksten uit het Liedboek. Het is een lied dat nog lang zou doorwerken in de liedkunst
en de literatuur. Het werd bewerkt en herwerkt. Met deze CD van het Paul Rans
ensemble is het niet anders gesteld.
□ Erik de Smet
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Eindnoten:
[1] Willem Elsschot, Brieven, Amsterdam, 1993, p. 151.
[2] Dichters van Nu 3, Eddy van Vliet. Een keuze uit de poëzie van Eddy van Vliet samengesteld
en ingeleid door Benno Barnard, Poëziecentrum, Gent, 1992, p.36.
[3] Id. p. 174.
[1] Edgar Reitz (reg. & scen.), Die Zweite Heimat. Chronik einer Jugend, met Henry Arnold
(Hermann Simon), Salome Kammer (Clarisse Lichtblau), Anke Sevenich (Schnüsschen), Noemi
Steuer (Helga), Daniël Smith (Juan), Gisela Müller (Evelyn), Hannelore Hoger (Frau Cerphal),
muziek van Nikos Mamangakis, produktie Edgar Reitz Film, WDR, SFB, BR, NDR, SWF,
HR, ARTE, BBC, TVE, A2, SVT, NRK, YLE, DR, ORF, SBS, Duitsland, 1985-1992, 1.532
min.
[2] In 1984 realiseerde Reitz de vijftien uur durende reeks Heimat Die zweite Heimat is dus in nog
een heel ander opzicht Reitz tweede Heimat. Geen ‘sequel’ op Heimat hoewel er vanzelfsprekend
tal van aanknopingspunten zijn.
[3] Zoals Reitz zelf destijds Hoewel de autobiografische inslag voor de hand ligt, heelt Reitz ervoor
gekozen de cineasten naar de tweede plaats te verwijzen ten voordele van de muzikanten. Zo
wordt ook het spel van verwijngen aanzienlijk indirecter er subtieler.
[1] Paul Rans Ensemble, Antwerps Liedboek, Eufoda, 1993, ref. 1183. Met tekstboek.
[2] Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit ‘Een Schoon Liedekens-Boeck’ van 1544,
uitgegeven door K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius met medewerking van W.P. Gerritsen
en A.C. Hemmes-Hoogstadt, twee delen, Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis,
Amsterdam, 1975.
[3] De groet van een religieuze veronderstelde een kleine gift.
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Forum
Milieu-ethiek
Onlangs verscheen het boek Geld & geest van de Nijmeegse ethicus H.D. van
Hoogstraten[1]. In de Nederlandse pers viel deze publikatie een overwegend koele
ontvangst te beurt. Ten onrechte, meen ik, want de auteur vraagt aandacht voor de
institutionele aspecten van milieuproblemen; een geluid dat milieu-ethici al te weinig
ernstig nemen.
Van Hoogstraten zoekt in zijn boek in de eerste plaats naar oorzaken van het
ontstaan en de ontwikkeling van een situatie waarin mensen als vreemden staan
tegenover elkaar en tegenover de natuur. Deze situatie kan hij niet vangen in een
‘metafysica’ of in ‘eenheidsconcepten’, want eenheidsconcepten kunnen de
ambivalentie niet blootleggen waarmee handelende individuen hebben af te rekenen
in een door en door dualistische maatschappij. Daarom kiest de auteur, in het spoor
van de Amerikaanse filosoof Rorty, voor een ironische benadering. Deze benadering
schept mogelijkheden om afstand te nemen van elke geproclameerde ‘laatste ernst’
betreffende de fundamenten van onze maatschappij. Bovendien kan ze bevrijdend
werken als ze er in slaagt een moralistische houding, die producenten en consumenten
wijst op het foute van hun gedrag, te vervangen door een morele houding, een houding
die de ambivalentie én het bijhorende milieuslagveld onbevangen onder ogen durft
te zien.
Van Hoogstraten gaat in de geschiedenis op zoek naar elementen die bijdragen
tot verschillende vormen van dualisme. Enerzijds ontwaart hij een zekere continuïteit
op het levensbeschouwelijke vlak: het antropocentrisme - binnen de milieu-ethische
literatuur aangeklaagd als één van de belangrijkste oorzaken van de huidige
ecologische crisis - van de moderne structureel-atheïstische tijd staat niet los van een
eeuwenoude christelijke twee-rijken leer. Anderzijds ontdekt Van Hoogstraten een
discontinuïteit op het institutionele niveau: markteconomie en parlementaire
democratie, schijnbaar gebaseerd op menselijke vrijheid, dwingen mensen zich te
gedragen als concurrenten van de natuur én van elkaar.
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Christelijk antropocentrisme
Het thema van het joods-christelijke antropocentrisme is, sinds Lynn White Jr. in
1967 het artikel De historische wortels van onze ecologische crisis publiceerde, niet
meer weg te denken uit milieu-ethische discussies[2]. In de kern komt de White-these
er op neer dat de dominante houding van de westerse mens ten aanzien van de natuur
voortvloeit uit het typisch joodschristelijke scheppingsgeloof. Dit scheppingsgeloof
veroorzaakt een scheiding en een hiërarchische verhouding tussen mens en natuur.
De eerste getuigenissen van deze menselijke suprematie zijn ergens diep in de
middeleeuwen terug te vinden. De wetenschappelijke revolutie van de 16e en 17e
eeuw en het samengaan van wetenschap en techniek in de 18e eeuw hebben aan
westerse mensen krachten verleend die, daarvan getuigt de ecologische ellende, de
joods-christelijke inspiratie pas goed handen en voeten hebben gegeven. Volgens
White is dus niet de secularisatie, maar de westerse religie zelf verantwoordelijk
voor de superieure houding van mensen ten aanzien van de natuur.
Van Hoogstraten is het met White eens dat de christelijke levensbeschouwing een
dominantie van mensen ten opzichte van de natuur in de hand gewerkt heeft, maar
hij verwijt White te weinig aandacht te hebben voor de tweeledige oorsprong van de
westerse cultuur. Het christendom is van origine niet alleen joods, maar ook Grieks
- ‘de joods-christelijke traditie’ is daarom alleen al een problematische uitdrukking.
Van Hoogstraten legt uit hoe de combinatie van deze beide culturen, eerder dan het
scheppingsverhaal op zich, hebben bijgedragen tot de door Lynn White terecht
aangeklaagde dominantie van mensen over de natuur. De enige mogelijkheid om
beide levensbeschouwelijke systemen tot één geheel samen te voegen was de splitsing
van de werkelijkheid in twee min of meer autonome gebieden, enerzijds de aardse
werkelijkheid (daartoe behoren de natuur en de menselijke lichamelijkheid), anderzijds
de hemel als plaats van God en van de menselijke ziel/geest.
Dit dualisme heeft in de loop van de geschiedenis op drie terreinen grote invloed
uitgeoefend en doet dat nog steeds. In de eerste plaats worden politieke bevoegdheden
verdeeld over een wereldlijk en een geestelijk rijk. In de tweede plaats voltrekt zich
een scheiding tussen subject en object. De mens is van de overige materie gescheiden.
De natuur wordt een te onderzoeken en te gebruiken object. De secularisatie betekent
een instandhouding en zelfs vergroting van de subject-object tegenstelling. De mens
vervangt God als een vrij handelend subject, dat met alle mogelijke - technische en
wetenschappelijke - middelen probeert te ontsnappen aan natuurlijke belemmeringen
en rampen. In de derde plaats is het dualisme terug te vinden in een halfslachtige
(milieu)-ethiek: een ethiek die abstraheert van structurele wetmatigheden doorslaggevend voor het alledaagse, praktische handelen van mensen in een specifieke
economische en politieke context - en zich beperkt tot de persoonlijke levenssfeer.

Vrije concurrentie
Precies op het niveau van het alledaagse handelen doet er zich sinds de Nieuwe Tijd
(18e eeuw) een - voor de huidige milieuproblemen - rele-
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vante breuk voor. De ontwikkeling van moderne markteconomie en parlementaire
democratie, ondersteund door een uiterst vruchtbaar samengaan van wetenschap en
techniek, gaat gepaard met een nooit eerder vertoond streven naar vrijheid. Weliswaar
gaat het hier om een bepaald soort vrijheid: de vrijheid van de ‘derde stand’, de
burgerij, om onafhankelijk van metafysisch-religieuze principes en steunend op
menselijke rationaliteit de natuur te gebruiken met het oog op persoonlijke verrijking.
Dit streven naar vrijheid kan langzaam maar zeker rekenen op ruime, maatschappelijke
erkenning. Toenemende welvaart en democratisering zorgen er voor dat steeds meer
westerse mensen de markteconomische en democratische maatschappijvorm ervaren
als de minst slechte van alle denkbare vormen. Met als gevolg dat de - diep gewortelde
en haast onbewuste - overtuiging dat het goed functioneren van deze
maatschappijvorm voorwaarde is voor een zinvolle menselijke existentie, sterk
bepalend is voor ons alledaagse, praktische handelen.
Deze zogenaamd ‘vrije’ maatschappijvorm schrijft tegelijk dwingende regels voor.
Paradoxaal genoeg bestaat er een dwang om autonoom te zijn. Mensen dienen voor
hun eigen welzijn afstand te nemen van de natuur, de natuur te beheersen en uit te
buiten om steeds meer te produceren. Mensen dienen afstand te nemen van elkaar
om tot goede (d.w.z. zakelijke, ‘rationele’) ruil-relaties te komen. De markt en het
daaraan verbonden principe van vrije concurrentie neemt een dominante plaats in:
de produktiesfeer is er van afhankelijk en de democratie waakt over het goede
functioneren ervan. Welvaart en welzijn veronderstellen in deze context m.a.w. een
heel specifiek gedrag. De consequenties van dit gedrag liegen er niet om: een
leeggeroofde natuur, vervuiling van het milieu, een steeds grotere kloof tussen arme
en rijke landen en tussen armen en rijken in landen afzonderlijk.
De laatste decennia hebben milieufilosofen, geschrokken van de ecologische
dreigingen die ons boven het hoofd hangen, bijgedragen tot de ontwikkeling en
verspreiding van overtuigingen die nodig zijn voor veranderingen in denken en
handelen ten aanzien van de verhouding mensnatuur. Het probleem van deze
overtuigingen is dat ze niet compatibel zijn met de zopas genoemde, veel dieper
liggende overtuiging. Dit heeft een ambivalente ervaring tot gevolg: de ervaring dat
het gedrag dat hoort bij recent verworven morele opties ten aanzien van de natuur,
niet strookt met het voorgeschreven alledaagse gedrag. Er doet zich m.a.w. een
conflict voor op het vlak der overtuigingen. Dit conflict speelt niet alleen tussen
mensen, maar in mensen zelf. Het economisch systeem dat zich sinds Adam Smith
heeft ontwikkeld, is zo dominant op theoretisch en praktisch gebied, dat niemand in
staat is zich er geheel aan te onttrekken. (Jammer genoeg heeft onze dualistische
christelijke traditie er voor gezorgd dat wij vrij gemakkelijk kunnen omgaan met dit
soort fundamentele gespletenheid.) Bovendien hebben velen van ons de imperatieven
van het economische handelen, waarop ook het politieke beleid gebaseerd is, zodanig
geïnternaliseerd dat ze onzichtbaar geworden zijn, zelfs voor vele milieu-ethici. Dit
kan de boven genoemde halfslachtige milieu-ethische benadering mede helpen
verklaren.
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Van Hoogstraten vindt het de grootste uitdaging van onze tijd om, gezien het
voorgaande verhaal over continuïteiten en discontinuïteiten, af te rekenen met alle
vormen van dualisme. Hij daagt in de eerste plaats milieu-ethici uit tot kiezen of
delen. Enerzijds blijven analyses van antropocentrische en alternatieve
levensbeschouwingen nodig, maar ze zijn te beperkt. Ze kunnen slechts rekenschap
geven van het handelen in de persoonlijke sfeer. Wie de morele conflicten waar
individuen in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben, ernstig neemt, ziet zich
genoodzaakt om in zijn of haar analyse ook oog te hebben voor nadelige structurele
en systematische aspecten. Milieu-ethici die zich niet afsluiten voor economie- en
politiek-kritiek gaan een stap verder dan het oproepen tot gezamenlijke inspanningen
om de consequenties bij te stellen van het in principe vaststaande economische en
politieke handelen. Hun discussies beperken zich niet langer tot de vraag waar en
wanneer de consequenties van dit handelen al dan niet acceptabel zijn. Zij vertrekken
van de vaststelling dat op een aantal gebieden - de instandhouding en versterking
van de arm-rijk verhouding, aantasting van de ozonlaag, broeikaseffect,
vergiftiging/vervuiling van water, lucht en aarde - alle grenzen al overschreden zijn.
De inzet van Van Hoogstraten is mij dierbaar. Zijn analyse van de huidige
milieuproblemen en van de belemmeringen die een grondige oplossing ervan in de
weg staan, is naar mijn overtuiging onmisbaar voor het voortgaande proces van
meningsvorming in een pluralistische samenleving. Of zoals Hannah Arendt het zo
mooi formuleert: ‘Aangezien niemand in staat is zijn eigen mening te vormen zonder
profijt te trekken van een groot aantal meningen van anderen, brengt de heerschappij
van de publieke opinie zelfs de mening in gevaar van die weinigen die de kracht
hebben die publieke opinie niet te delen’[3].

Stof voor discussie
Eén en ander betekent niet dat ik eenduidig enthousiast ben voor het boek van Van
Hoogstraten. Wie naar aanleiding van dit artikel besluit Geld & geest ter hand te
nemen, mag zich voorbereiden op een lastige kluif. De auteur raakt in veel te weinig
pagina's veel te veel thema's aan. (In bovenstaande inhoudelijke presentatie komen
niet de helft van alle thema's aan bod.) Dit komt de helderheid en begrijpelijkheid
van zijn betoog geenszins ten goede. Bovendien is het boek slordig opgebouwd. Om
bijvoorbeeld te weten te komen wat volgens Van Hoogstraten het precieze aandeel
is van onze markteconomie in de ecologische crisis moet je in nagenoeg alle
hoofdstukken informatie gaan sprokkelen. Ook dekken de titels boven de verschillende
paragrafen niet altijd de lading.
Volgens de informatie op het achterplat is het boek geschikt om in groepen
discussies op te zetten. Ik heb het aan de universiteit waar ik werkzaam ben met
wisselend succes geprobeerd: de ene groep struikelde onherroepelijk over de pas
vermelde kwalen, de andere groep slaagde er in deze te overwinnen en was inderdaad
enthousiast over de geboden, nieuwe perspectieven. De lezer weze gewaarschuwd:
het boek verbergt - wie weet levensbelangrijke - parels, maar je moet er diep voor
duiken.
□ Marian Deblonde
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Europees arbeidsrecht
Aanhangwagen of locomotief?
Er verschijnen boeken die alleen in vakkringen bekendheid verwerven en die ook
niet meteen aan te bevelen zijn voor niet-juristen. Boeken over Europees sociaal
recht bijvoorbeeld[1]. Het Europees sociaal recht roept een dubbel probleem op.
Enerzijds is de rol van het Europees recht in de Europese eenmaking voor de gewone
burger vaak niet erg duidelijk. Anderzijds is er de problematische verhouding van
het sociaal recht met de economische realiteit.
Toen ik in een gesprek met een cultuurfilosoof het Europese recht ter sprake bracht,
stelde hij dat wetten en regels Europa niet kunnen maken noch samenhouden. Hij
verwees naar de Donau-monarchie. Die ontwierp voortdurend wetten en rechtsregels
om de verschillende volkeren samen te houden, maar was in 1918 uiteindelijk toch
als een zeepbel uiteengespat.
Juristen weten maar al te goed dat een maatschappij niet per decreet wordt gemaakt.
Zij erkennen dat zij geen regels kunnen maken die tegen een algemeen rechtsgevoel
indruisen. Wanneer de tijd in een stroomversnelling geraakt, is de verhouding tussen
recht en maatschappij vaak zoals die tussen een woelige zee en zwalpende bootjes.
Maar daarmee is niet gezegd dat het recht dan irrelevant zou worden. De stelling dat
‘de Europese idee’ belangrijker is dan de vele rechtsregels is zelfs gevaarlijk.
Allereerst bestaat er nauwelijks een algemeen aanvaarde Europese sociale idee. Het
visionaire deficit van het sociaal Europa is opvallend[2]. Vervolgens is de dichotomie
tussen ‘idee’ en ‘recht’ soms de oorzaak van hypocrisie.
Dit laatste verklaart allicht waarom België een niet erg voorbeeldige Europese
leerling is. Belgen menen vaak overtuigde Europeanen te zijn. Maar toch wordt
België regelmatig door het Europees Hof van Justitie te Luxemburg veroordeeld
wegens schending van het Europese gemeenschapsrecht. De Britten daarentegen
doen moeilijk wanneer de regels worden uitgewerkt, maar hebben een uitstekende
reputatie als het erop aankomt die regels in de praktijk om te zetten.
Het is in België onvoldoende bekend dat tijdens de Europese discussie over het
Gemeenschapshandvest van sociale grondrechten de eerste minister van het Verenigd
Koninkrijk, beter bekend als Margaret Thatcher, vrij sarcastisch kon uithalen naar
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België. Ons koninkrijk dat meende het VK de sociale les te mogen spellen, werd
erop gewezen dat het nog steeds niet het Sociaal Handvest van Turijn van 1961 had
geratificeerd. Met dertig jaar vertraging werd het Verdrag dan toch geratificeerd.
Wanneer de Britten zich verbinden op Europees vlak, dan is dat om loyaal te kunnen
meedoen. Het VK realiseert zich dat afspraken ‘bindend’ zijn, nageleefd moeten
worden in goede én kwade dagen. België en andere landen zijn zich daar minder van
bewust. Vandaar de vele procedures die tegen ons land moeten worden gevoerd
omdat het nalaat Europese ideeën ook in pijnlijke maatregelen om te zetten.
Een concreet voorbeeld. De eenheid van Europa, de vrije markt en het vrij verkeer
van personen impliceert ook dat burgers kunnen ingaan op een arbeidsaanbod in een
ander land van de EG. De werkgevers mogen inwoners uit andere landen niet
discrimineren, noch bij de tewerkstelling, noch bij de aanwerving. Dit geldt ook voor
ondernemingen die in handen zijn van de overheid. Alleen taken die verband houden
met de uitoefening van de staatsmacht mag het land voorbehouden voor zijn eigen
burgers. Zou de overheid niet het voorbeeld moeten geven aan de privé-sector? Tot
daar de grote idee. Nu de uitwerking. De vrijheid van werknemers houdt ook in dat
inwoners van EG-landen bijvoorbeeld als postbode in dienst kunnen treden van De
Post of als spoorlegger bij de Nationale Maatschappij van de Belgische spoorwegen.
Dit zijn ondernemingen waarvan de activiteit weinig te maken heeft met de uitoefening
van de staatsmacht. Nochtans weigerde België aanvankelijk deze consequentie te
aanvaarden. Na een eerste veroordeling door het Hof van Justitie[3] bleef de Belgische
overheid nog halstarrig weigeren[4].
Een kleine tweehonderd arresten van het Europees Hof van Justitie werden tot op
heden alleen al op het vlak van het arbeidsrecht geveld om de Europese rechtsregels
te verduidelijken in concrete betwistingen of om ze af te dwingen tegen lidstaten. In
het sociaal zekerheidsrecht zijn het er nog veel meer. Uit deze honderden arresten
en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan, blijkt de ernst en vooral de wil om
Europa op te bouwen.

Europees en nationaal recht
De vergelijking die mijn gesprekspartner trok tussen de Europese Unie en de
Donau-monarchie gaat niet op. De Europese Unie is geen eenheid die uiteenvalt,
maar een eenheid die moeizaam wordt geschapen. Europa wordt geboren in een
strijdperk. Opvattingen en belangen botsen met elkaar en vragen om een oplossing
via normen en procedures. Die strijd gaat tussen opbouwende krachten en verdelende
krachten. Er leeft veel sympathie voor de Europese eenheid, gedragen door een
idealisme dat echter niet meteen uitmondt in een concrete consensus. Vervolgens is
er de economische noodzaak. Noch de consumenten, noch de ondernemingen
aanvaarden de beperking van landsgrenzen. Onze kleine staatjes zijn ons gewoon te
‘eng’ geworden: zowel in onze denkwereld als in onze economie. Een
hoogstmerkwaardige alliantie.
De reële machtscenakels van de Europese politiek, de nationale regeringen, houden
liever de macht verdeeld. Tot stand gekomen vanuit een vaag ideaal wordt het
Europese recht verder
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gestuwd door de praktische noodzaak en de economische dynamiek. Het Europese
recht wordt in niet geringe mate afgedwongen door de burgers legen de staten.
De Europese eenmaking wordt ook afgeremd omdat diezelfde burger zich vaak
niet herkent in de Europese instellingen en in het Europese recht. De vaak wollige
rechtstaal waarin de Europese normen worden gegoten kan men bijschaven, maar
ze is voor een deel onvermijdelijk. Hoe wil men immers eensluidende formuleringen
vinden die aanvaardbaar zijn voor Twaalf verschillende landen en nog meer
verschillende culturele groepen? Slechts door compromissen wordt een brug geslagen
tussen Eurodroom en Eurorealiteit. Zoals bij elk compromis is de gezamenlijke wil
er iets van te maken belangrijker dan precieze bewoordingen. Daarbij zijn talrijke,
voor de niet-jurist vaak onbegrijpelijke, rechtsregels onvermijdelijk.
Vergeet men niet teveel dat Europa gemaakt wordt door alle Europeanen en niet
door de ideetjes die Vlamingen of Nederlanders zo graag koesteren?
Tussen ideaal en realiteit ‘staan wetten in de weg en... praktische bezwaren’.
Iedereen kent de Europese bureaucratie. Volgens bepaalde gegevens omvat het
Europese recht thans 12.000 (twaalfduizend!) bladzijden tekst. Dat is een enorm
aantal. Weerstand tegen de Europese bureaucratie is dan ook begrijpelijk. Maar het
alternatief is nog erger: een X-aantal nationale bureaucratieën met allemaal aparte
regels. Hoeveel bladzijden wetteksten dat in totaal oplevert, durft niemand te
berekenen. Uiteraard is een vereenvoudiging mogelijk, maar dit komt neer op (1)
hetzij ruimere bevoegdheden voor Europa (minder uitzonderingen), (2) hetzij meer
ruimte voor de vrije markt, (3) hetzij een terugval in het protectionisme van de jaren
dertig, met alle gevolgen vandien. De evolutie gaat waarschijnlijk tegelijk de eerste
twee richtingen uit.

Het sociale europa
De weg naar een compromis is kronkelig en lang. De sociale dimensie is in Europa
behoorlijk achterop geraakt, wegens fundamentele meningsverschillen. Het Europese
kerkhof van voorstellen tot meer inspraak van werknemers is indrukwekkend.
Niettemin wordt er langzaam vooruitgang geboekt. Er bestaan reeds een vijftiental
Europese ondernemingsraden, die vrijwillig werden opgericht in grote ondernemingen.
Thans wordt onderhandeld over een eventuele verplichting voor grote transnationale
ondernemingen. De meningen over deze verplichtingen lopen uiteen. Sommige
werknemersorganisaties van bepaalde landen (b.v. Frankrijk) vrezen in de minderheid
gesteld te worden (kwantitatief en ideologisch) in sommige grote ondernemingen
(lees Duitse concerns). De verdeeldheid van de Europese arbeiders en van hun
organisaties is ronduit bedroevend.
Het mag een wonder heten dat ondanks het visionaire deficit van het sociale Europa
er nog een behoorlijk aantal sociale regels is tot stand gekomen. Dat sociaal Europa
omvat meer dan men vermoedt: de gelijke behandeling van man en vrouw in het
arbeidsrecht, de bescherming van de migrerende Europese werknemer, de
mogelijkheid te verhuizen in Europa met behoud van sociale uitkeringen, een (nog
te) beperkte beteugeling van de macht van transnationale ondernemingen bij
herstructurering van
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ondernemingen, maximale veiligheid en gezondheid van de werknemers in heel
Europa (geen dumping via onveiligheid), minimumregels inzake de bescherming
van de zwangere vrouw, de arbeidsduur, de zondagsrust en de nachtarbeid, regels
voor rechtsbescherming van burgers in het buitenland. Willen we echt dat dit alles
op de helling komt te staan of zijn we vergeten dat de thans schijnbaar evidente
vrijheid van personen, kapitaal en activiteit in Europa een zeer moeizaam, ingewikkeld
en wankel compromis is? De Europese sociale verworvenheden leveren de burger
een comfort vergelijkbaar met elektriciteit. Die is ook niet te verkrijgen zonder een
ingewikkeld produktieproces: elektrische centrales, hoogspanningen, leidingen,
intercommunales, invoer van brandstoffen, milieureglementeringen, enz. Dit
moeizaam produktieproces van een echt sociaal Europa rust op de schouders van het
Europees recht.
Er is echt geen alternatief voor deze moeizame ontwikkeling. Ofwel probeert men
geleidelijk via Europese normen tot meer eenheid te komen op inhoudelijk vlak,
ofwel wordt de éénheid gedicteerd door de ééngemaakte economische markt. In het
eerste geval kan men de sociale bescherming doorvoeren op een hoger niveau. In
het tweede geval wordt de éénmaking doorgevoerd op het laagste niveau van sociale
bescherming. Ziedaar de inzet van de strijd. De concurrentie tussen de verschillende
sociale stelsels binnen Europa zal uitdraaien op moeilijke jaren voor het dure
Belgische systeem. De verdedigers van de ‘sociale standpunten’ zijn mede
verantwoordelijk voor de verdrukking waarin zij thans geraakt zijn. Het had anders
kunnen zijn indien zij er beter in geslaagd waren zich behoorlijk te verenigen. Het
sociale Europa Staat in een defensieve positie. Het EG-schip is wat het sociale betreft,
een bootje met zeer korte roeispanen (Blanpain). De idee van de grondleggers van
de Europese Economische Gemeenschap dat de sociale ontwikkeling wel automatisch
zal worden meegetrokken door de economische ontwikkeling, is achterhaald. Thans
wordt de discussie anders gevoerd: trekt de economische trein te veel zware en
overbodige sociale wagons mee?
Wel moet men toegeven dat het bundelen van de ideolgisch zeer verdeelde sociale
verenigingen geen kinderspel is, misschien zelfs onmogelijk is. Maar vele sociale
organisaties hebben op veilig gespeeld en gehoopt dat zij hun knusse sociale zekerheid
kunnen verdedigen binnen de landsgrenzen. Omdat een afbouw van sociale rechten
werd gevreesd, bestond de neiging om de dynamiek van de Europese eenmaking
m.b.t. het sociaal recht (arbeidsrecht en sociale zekerheid) te onderschatten. Het
sociaal recht kan niet meer alleen vanuit een nationale context worden bestudeerd.
Sociale uitkeringen kunnen bijvoorbeeld niet los gezien worden van de
financieringsproblematiek. Sociale uitkeringen zijn nog nationaal, maar de financiering
moet gerelateerd worden aan de grote Europese vrije markt.
Nu de koude oorlog voorbij is, mag men hopen dat de ideologische verdeeldheid
tussen de sociale organisaties afneemt en dat de sociale strijd gevoerd wordt op het
niveau waar ze gevoerd moet worden: het Europese niveau. De marge waarbinnen
landen zich een extra nationale sociale bescherming kunnen veroorloven neemt af.
De huidige convergentie van rechtssystemen naar het laagste niveau
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zal ook verouderde sociale structuren afbreken. De afbouw van sociale voordelen
kan op lange termijn echter voordelen opleveren, omdat er ruimte komt voor
nieuwbouw wanneer de pendel over enkele jaren weer de andere (sociale) kant zal
uitgaan.
Europa is vandaag de enige wereldmacht waarin economische welvaart en sociale
grondrechten moeizaam maar creatief met elkaar verzoend worden. De uiteenlopende
ideologische opvattingen werken vaak verlammend en de onverzoenbare
tegenstellingen worden verheeld door bureaucratische procedures. Maar wil de
Europese ‘sociale’ idee geen wensdroom blijven, dan moet die vorm krijgen in het
Europees sociaal recht. Vervult Europa dáár juist niet zijn eigen roeping?
□ Daniël Cuypers

Eindnoten:
[1] H.D. van Hoogstraten, Geld & geest. Over milieu-ethiek, Baarn, Ten Have, 1993.
[2] Hannah Arendt, De revolutie. Macht en onmacht van een modern politiek verschijnsel, Aula,
Utrecht/Antwerpen, 1965, p. 241.
[3] Lynn White jr., The Historical Roots of our Ecologie Crisis, in Science (vol. 1565), 10 maart
1967, nr. 3767.
[1] Zie voor 1991-1993 alleen al o.a. R. Blanpain, Europees arbeidsrecht, Mys & Breesch, Gent,
1992, 380 pp; A. Domen, N. Gijbel & C. Janssens, Hoe Belgisch is ons arbeidsrecht (nog)? De
invloed van het Europees recht op het Belgische arbeidsrecht, VEV, Antwerpen, 1993, 409
pp.; H. Verschueren, Internationale Arbeidsmigratie, Die Keure, Brugge, 549 pp.; Y. Jorens,
Wegwijs in het Europees sociale zekerheidsrecht, Die Keure, Brugge, 1992, 258 pp.; F. Koning,
De Europese Ondernemingsraaad, Erasmusuniversiteit, Rotterdam, 1991, 37 pp. + bijlagen;
E. Steyger, Medezeggingschap bij veiligheid en gezondheid, Kluwer, Deventer, 1992, 418 p.;
G.J. Vonk, De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap,
Kluwer, Deventer, 1992, 537 pp.; L. Betten, The Future of European Social Policy, Kluwer,
Deventer, 1991, 268 pp.; Europees sociaal Fonds: communautair bestek 1990-92, Europese
Commissie, 1992.
[2] J. Van Gerwen, Het sociale Europa, in Streven, oktober 1990, pp. 30-42, november 1990, pp.
146-155.
[3] Hof van Justine, zaak Commissie tegen België, nr. 149/79; cfr. zaak Commissie tegen Frankrijk,
nr. 307/84, Commissie tegen Italië, nr. 225/85.
[4] Rb. Brussel, 9 februari 1990, Soc. Kron. 1990, 311: Weigering aan Italiaan en Spanjaard om
deel te nemen aan openbaar examen, strijdigheid met Europees recht, verlies kans, 20.000 BEF
morele schadevergoeding.
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Boeken
Filosofie
Nietzsche
Dit werk is de Duitse vertaling van het eerder verschenen Nietzsches Zarathustra.
Mysticus van het nihilisme (DNB/Pelckmans, Kok/agora, 1986, pp. 160). De auteur,
die eerder al publiceerde over Duitse literatuur, esthetica, semiotiek en Nietzsche
(Kerngedachten van F. Nietzsche, 1979), is uitstekend geplaatst om dit bij uitstek
moeilijke werk van Nietzsche te becommentariëren. De inleiding bevat, naast enkele
historisch-biografische gegevens (pp. 7-14), een algemene karakterisering van de
natuur van het werk. Hoofdstuk 1 (pp. 15-19) beschrijft kort, aan de hand van AZ, 1
(Von den drei Verwandlungen, nl. de gedaanteverwisselingen van de geest:
kameel-leeuw-kind), de algemene interpretatiestructuur: bij Nietzsche is er sprake
van een drieledige dialectiek van het nihilisme. De kameel symboliseert het
eenvoudige nihilisme (het volgzame, ascetisch levende woestijndier, gebukt onder
drukkende, vreemde lasten); de leeuw de nihilistische crisis of het consequente
nihilisme (hij rijt met zijn klauwen alle schijn aan flarden en doorziet alle illusies,
waarden en waarheden); het spelende kind het toekomstige nihilisme (de Uebermensch
die moraal noch waarheid erkent). De vier volgende hoofdstukken lichten deze
structuur toe aan de hand van de vier delen van AZ (pp. 20-92): deel 1 beschrijft de
aanloop tot de crisis, delen 2 en 3 de eigenlijke crisis (Zarathoestra's toespraken),
deel 4 de weg naar de toekomstige Uebermensch. Daarna volgen enkele kortere
hoofdstukken, gewijd aan specifieke symbolen: licht, Uebermensch, machtswil,
eeuwige terugkeer (pp. 93-120), en komt de auteur in een tiende hoofdstuk (pp.
121-127), Nietzsche en het moderne nihilisme, terug op de drieledige structuur van
het nihilisme, om het nihilisme te karakteriseren als een ongeneeslijke ziekte van het
moderne bewustzijn.
In de inleiding haalt de auteur Nietzsche zelf aan die zijn werk een muziekstuk,
een symfonie noemt (p. 7); in het laatste hoofdstuk noemt de auteur het een ‘mystiek,
zoniet een religieus boek’ (p. 121). Meerstemmige muziekstukken, werken zozeer
doordrongen van zo rijk geschakeerde en zo divers gelaagde symboliek als AZ,
worden door geen enkele interpretatie uitgeput - en dat weet de auteur zelf beter dan
wie ook. In die zin wekt het op het eerste gezicht enigszins bevreemding dat de hier
gehanteerde sleutel die van de drieledige Hegeliaanse dialectiek is (p. 15). Maar
zoals de auteur uitlegt (p. 8) is het hem erom te doen in de veelheid van geluiden
eenheid te brengen, d.w.z. de lezer op de samenklank van meerdere stemmen, op de
polyfonie attent te maken. De uitwerking van dit eenheidsprincipe (hfdst. 2-9) biedt
meerdere interessante en verrassende inzichten, zowel in de structuur als in de
symboliek van AZ. Dat er andere invalshoeken
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om AZ te lezen mogelijk zijn, is een waarheid zo triviaal dat ze nauwelijks een punt
van kritiek kan vormen. Het boek biedt een boeiende benaderingswijze van Nietzsches
rijkste maar daarom ook moeilijkste werk.
□ Jos Decorte
Roland Duhamel, Nietzsches Zarathustra, Mystiker des Nihilismus. Eine
Interpretatiott von Friedrich Nietzsches ‘Also sprach Zarathustra. Ein
Buch für Alle und Keinen’ (Nietzsche in der Diskussion), Königshausen
& Neumann, 1991, pp. 128.

Moderne franse filosofen
Moderne Franse filosofen is opgezet volgens dezelfde formule als Grote filosofen
(besproken in Streuen, maart 1992, p. 561). In acht bijdragen worden ditmaal evenveel
hedendaagse Franse denkers voorgesteld door acht medewerkers aan de wijsgerige
faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De uitverkorenen: Foucault,
Ricoeur, Irigaray, Baudrillard, Levinas, Derrida, Lyotard en Kristeva.
Het hedendaagse Franse denken wordt nogal gemakkelijk geëtiketteerd als een
postmodern deconstructiedenken. Deze bundel maakt allereerst duidelijk hoe weinig
zeggend een dergelijk label is. Bij het gros van deze denkers is er veeleer sprake van
een voortdurende spanning tussen een gevoeligheid voor het particuliere enerzijds
en een hang naar het ethisch-universele anderzijds. Het is dan ook geen toeval dat
de filosofie van Kant bij ‘de denkers in Parijs’ zoveel aandacht krijgt.
Eerder dan als postmoderne denkers kan je ze, zo stelt Woldring in zijn inleiding,
als hermeneutische filosofen bestempelen. Nagenoeg alle figuren die in dit boekje
aan bod komen, hebben zich op één of andere manier met tekstinterpretatie
beziggehouden. Centraal daarbij staat de ‘ontmaskeringsstrategie’. Baudrillard
ontmaskert de westerse cultuur als een simulatiecultuur, Lyotard de aanspraken van
de grote verhalen, Derrida de waarheidsaanspraken van de tekst, Kristeva en Irigaray
op hun beurt de typisch ‘mannelijke’ hermeneutiek. Wantrouwen alom, dat door
Paul Ricoeur, zelf gaandeweg tot een hermenutisch filosoof geëvolueerd, op een
genuanceerde manier wordt gecounterd. Ricoeur, die voor de meeste hier opgenomen
denkers als discussiepartner optreedt, is voor mij de meest evenwichtige en veelzijdige
denker uit dit gezelschap. Ook Levinas is van de partij, maar die was - als enige reeds opgenomen in de vorige verzamelbundel, Grote filosofen.
De diverse bijdragen zijn vlot leesbaar en als algemene introductie zeker aan te
raden. In tegenstelling tot andere ‘introductiebundels’ (zoals Kritisch Denkerslexicon
en Denk-wijzen) is er echter veel minder lijn in de opmaak: in het éne geval krijg je
biografische en uitvoerige bibliografische gegevens (Foucault, Levinas), in het andere
moet je het stellen met de kritische beschouwing, zonder verdere referenties
(Kristeva).
□ Guido Vanheeswijck
Theo de Boer e.a., Moderne Franse filosofen, Kok Agora, Kampen /
DNB/Pelckmans, Kapellen, 1993, 139 pp.
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De actuauteit van het schone
Gadamer was al zestig jaar oud toen hij zijn hoofdwerk Wahrheit und Methode
publiceerde. Het geldt sindsdien als een van de belangrijkste boeken van de 20e
eeuwse filosofie. Gadamer ontwikkelde zijn ontwerp van een filosofische
hermeneutiek daarin mede aan de hand van de vraag naar de kunst en het kunstwerk,
dat hij trachtte te ontrukken aan de subjectivistische esthetica waarin het na Kant
meer en meer verstrikt was geraakt. Veertien jaar later hernam hij deze vraag in een
reeks lezingen voor de Salzburger Hochschulwoche nogmaals, zij het op een wat
minder technische wijze. De tekst van deze lezingen is nu in dit boekje in het
Nederlands beschikbaar gekomen. Sterk beïnvloed door Heidegger, die - zoals
Gadamer tijdens zijn interview zei - altijd over zijn schouder is blijven meekijken,
ontwikkelt hij een ontologie van het kunstwerk waarin, geheel in hermeneutische
traditie, de werking daarvan een centrale
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plaats inneemt. Kunst is, in haar volmaaktheid, voor Gadamer vooral een herinnering
aan en toonbeeld van een heelgemaakte wereld, die weliswaar altijd in het verschiet
blijft liggen, maar niettemin het menselijk bestaan richting geeft. Hij ontwikkelt deze
gedachte op charmante wijze aan de hand van de begrippen ‘spel’, ‘feest’ en vooral
‘symbool’. Die laatste wending heeft onder Gadamer-commentatoren aanleiding
gegeven tot veel speculatie. In Wahrheit und Methode had hij aan de allegorie immers
de voorkeur gegeven boven het symbool. Men moet er waarschijnlijk niet al te veel
van denken. Woorden zijn maar woorden, moet Gadamer recentelijk tijdens een diner
hebben gezegd. En omdat de Salzburgse lezingen voor een katholiek instituut werden
uitgesproken, was het voor hem als protestant een kleine moeite zijn gedachten te
herformuleren rond dit, voor het katholieke denken zo belangrijke en veelzeggende,
symboolbegrip...
□ Ger Groot
Hans-Georg Gadamer, De actualiteit van het schone, vert. Rianne
Heitmeijer, inl. Guy Widdershoven, Boom, Amsterdam, 1993, 88 pp.

Godsdienst
Dode-zeerollen
In mijn artikel Heibel rondom de Dode-Zeerollen (Streven, juli-augustus 1992, pp.
878-884) heb ik beloofd u op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen op
dit delicate front. Twee vooraanstaande Duitse nieuwtestamentici zijn in de pen
geklommen naar aanleiding van allerlei geruchten die vanaf de herfst 1991 de ronde
deden over de Dode-Zeerollen. De ene sensationele onthulling na de andere wist de
gemoederen tot ongeveer het kookpunt te brengen en de boulevardpers in
West-Duitsland gooide er dan nog een schepje bovenop. Het Vaticaan zou publikatie
van nog onbekende fragmenten tegenwerken, omdat uit tekstvondsten zou blijken
dat Paulus in feite een Romeins spion zou zijn geweest en Jakobus de leider van het
Qumranklooster waar de rollen zijn gevonden. De druppel die voor de twee Duitse
geleerden uiteindelijk de emmer deed overlopen was de publikatie van een boek door
twee Journalisten: M. Baigent & R. Leigh, De Dode Zee Rollen en de verzwegen
waarheid (Baarn, 1991). Op een groot aantal punten proberen zij de zeer
controversiële theorieën van de omstreden geleerde Robert Eisenman van een dun
laagje geloofwaardigheid te voorzien. In tien hoofdstukken worden door Otto Betz
en Rainer Riesner vooral die facetten van de Dode-Zeerollen die in de afgelopen
twee jaar aanleiding hebben gegeven tot onverantwoorde sensatieartikelen,
nauwkeurig beschreven, geanalyseerd en vervolgens doorgaans naar het rijk der
fabelen verwezen. Het is een buitengewoon leesbaar boek - voor Duitse exegeten op
zich al een verdienste - dat zeer uitvoerig, maar nooit langdradig, op de zaken ingaat.
Het is goed dat beide geleerden het zich hebben aangetrokken dat er in het Duitse
taalgebied bijna 20 jaar lang geen populair-wetenschappelijke boeken over de
Dode-Zeerollen op de markt zijn verschenen. Of ze in één klap de aangerichte schade
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hebben kunnen herstellen waag ik, ondanks hun uitstekende boek, te betwijfelen.
Daarvoor zijn de berichten over de rollen te lang bijna exclusief door de boulevardpers
opgeëist.
□ Panc Beentjes
Otto Betz & Rainer Riesner, Jesus, Qumran und der Vatikan.
Klarstellungen, Brunnen Verlag, Giessen/Basel & Herder, Freiburg, 1993,
pp. 221, DM 29,80.

De psalmen
In de Duitse commentaarserie die zich baseert op de zgn. ‘Einheitsübersetzung’ is
onlangs een eerste omvangrijk deel gepubliceerd van een commentaar op de Psalmen
dat aandacht verdient. De grote omvang van de publikatie is het gevolg van twee
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uitgangspunten die de auteurs zich hebben gesteld. In de eerste plaats wordt elke
psalm beschouwd, en dus gelezen en uitgelegd, als een op zichzelf staande tekst.
Daarna(ast) echter gaan de beide auteurs er - mijns inziens terecht - van uit dat de
volgorde waarin de Psalmen uiteindelijk in één geschrift bijeen zijn gebracht geen
kwestie van toeval is geweest, maar van een zéér bewust aangestuurde compositie.
Daarom hebben de beide hoogleraren ook erg veel werk gemaakt van de
redactiekritische en redactiehistorische interpretatie; daarbij moet men o.a. denken
aan steekwoordverbindingen, herhalingen en thematisch gegroepeerde psalmen. Voor
zover mij bekend is dit de eerste keer dat een dergelijke aanpak op zo'n uitvoerige
schaal in een commentaar aan de orde wordt gesteld. Een interessante, nieuwe aanzet
die aandacht verdient.
□ Panc Beentjes
F.L. Hossfeld & E. Zenger, Die Psalmen (in de serie Die Neue Echter
Bibel, Lieferung 29), Psalm 1-50, Echter Verlag, Würzburg, 1993, 318
pp.

Spreekbijbel
Met het nieuwe project ‘Spreekbijbel’ wil men de woorden van de Schrift presenteren
op een wijze waarin het spreken van de teksten alle aandacht krijgt. Daartoe wordt
per deeltje een thematische selectie gemaakt uit de oud- en nieuwtestamentische
teksten. In die keuze wordt dan heel scherp gelet op de verschilende ‘stemmen’ die
in zo'n bijbelpassage een rol spelen.
Het tweede deeltje uit de serie bevat 38 bijbelfragmenten die bijeengezocht zijn
vanuit het thema ‘Een woord gaat door de wereld’. Daarbij staan de volgende aspecten
centraal: het optreden van Jezus, zijn genezingen, zijn contacten met mensen in de
knel, alsmede de gelijkenissen die hij daarbij vertelt. Een grotendeels uit het Nieuwe
Testament opgebouwde selectie dus. De teksten, die in vijf hoofdstukken zijn
gegroepeerd, worden telkens besloten met een Psalm waarin het subthema nog eens
doorklinkt. Het slot van het laatste hoofdstuk bestaat echter uit het complete boek
Jona in dialoogvorm en Psalm 32.
Het derde deeltje richt de aandacht op twee thema's die ten nauwste met elkaar
verbunden zijn: de uittocht uit Egypte en de dood en verrijzenis van Jezus. Op de
tekstkeuze valt niets aan te merken; op de volgorde ervan des te meer. Na het eerste
hoofdstuk, dat is samengesteld uit drie ijzersterke teksten - de oude hymne uit
Filippenzen 2, het verhaal over het ‘offer’ van Izaak (Genesis 22) en het lied van de
Lijdende Dienaar des Heren (Jesaja 53) - volgt over twee hoofdstukken verdeeld het
lijdensverhaal volgens Johannes, om vervolgens pas in hoofdstuk 4 de belangrijkste
passages uit het begin van het boek Exodus ten gehore te brengen. Het lijdensverhaal
volgens Matteüs sluit dit deeltje af. Hoewel ik begrijp dat deze volgorde vooral om
compositorische redenen zal zijn ingegeven - je krijgt dan geen twee lijdensverhalen
achtereen -, blijf ik van mening dat de Exodus-sectie meer vóóraan had dienen te
staan. Dat ‘bij de opzet van dit deel is uitgegaan van het boek Exodus’
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(Verantwoording, p. 13) is in de uiteindelijke opzet nog maar met moeite te herkennen.
Een en ander neemt overigens niet weg dat het een absoluut nieuwe en belangrijke
ervaring is die men vanuit deze ‘spreekbijbeltjes’ ondergaat; de bijbelteksten
veranderen in sprekende personages. Een project waarvan men absoluut kennis moet
nemen.
□ Panc Beentjes
Het Woord in de wereld (deel 2 in de serie Spreekbijbel), Lijden en
opstanding (deel 3 in de serie Spreekbijbel), Nederlands Bijbelgenootschap,
Haarlem (Belgisch Bijbelgenootschap, Brussel), 1993, 119 pp., f 14,50 /
BEF 290 per deel.

De brieven van Johannes
Niet de Brief aan Filemon, de briefkaart van Paulus, maar de tweede en derde
Johannesbrief zijn de kortste geschriftjes van het Nieuwe Testament. In de mooie,
wetenschappelijk hoogstaande oecumenische serie
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EKK komt de rooms-katholieke auteur, sedert 1982 hoogleraar te Würzburg, tot de
slotsom dat 2-3 Johannes geschreven moeten zijn ná het tijdstip waarop de auteur
van het vierde evangelie zijn werkzaamheden had beëindigd, maar vóórdat de
definitieve eindredactie van dit evangelie haar beslag heeft gekregen. Als plaats van
ontstaan van de beide brieven denkt hij - net als bij 1 Johannes - aan Efese; de tijd
van ontstaan zou liggen tussen 100 en 110 n.C.
Deze commentaarserie is alleen al meer dan de moeite waard wegens de vaste
paragraaf ‘Wirkungsgeschichte’: een systematisch overzicht waarin wordt uiteengezet
of, en hoe, een bepaald vers, gedeelte of hoofdstuk in de loop van de geschiedenis
van het christendom en de exegese is uitgelegd geworden. Men kan zich enorm veel
zoekwerk besparen door deze rubriek goed in het oog te houden.
□ Panc Beentjes
Hans-Josef Klauck, Der zweite und dritte Johannesbrief (in de serie
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, deel
XXIII/2), Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1992, 140 pp., DM
50.

Maatschappit
De tirannie van het goede
Op verontrustende wijze doet ook in Europa zich de invloed gevoelen van wat in
Amerika sinds enige tijd het ‘politiek correcte denken’ heet. Dit kenmerkt zich o.m.
door een vermenging van de openbare en private sfeer, een prijsgave van wettelijke
en juridische remmen terwille van de verwerkelijking van het maatschappelijk welzijn
en een verstikkende controle van het denken en handelen van het individu. Terecht
merkt de historicus en politiek denker Slama in dit boek op dat het hierbij gaat om
een totalitair project, maar opmerkelijk genoeg krijgt dit deze keer niet vanuit een
dictatoriaal, maar vanuit een democrarisch denken gestalte. Het effect is echter niet
minder onderdrukkend, temeer daar het - gepropageerd door een links-progressief
milieu - een sterke neiging tot intemalisatie vertoont.
Slama analyseert deze tendens vooral aan de hand van Franse voorbeelden, maar
ze zijn gemakkelijk aan te vullen met exempels uit de Nederlandse samenleving, en
tot op zekere hoogte ook de Belgische (men denke aan de beschikking die politieke
partijen geen gelden meer verleent, wanneer daarin de verhouding tussen de geslachten
te onevenwichtig bevonden wordt). Tegen deze tendens verdedigt Slama een klassiek
politiek republikanisme, dat - wederom - sterk op de Franse situatie is toegesneden,
maar ook hier voor andere landen voldoende te denken geeft. Men hoeft het met alle
uitspraken of nuances van Slama niet eens te zijn, om geraakt te worden door de
politieke passie die uit dit boek spreekt, en de dringende waarschuwingen die het
horen laat. Een scheiding van staat en maatschappij en een verantwoordelijk
burgerschap behoren daarin evenzeer bijeen als een scherp besef van de scheiding
der machten en het onderscheid tussen politieke, juridische en morele
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verantwoordelijkheid. In zijn analyse van de ‘preventieve staat’, die de vrijheid van
de burgers desnoods knevelt om hen voor misstappen te behoeden, komt Slama dicht
in de buurt van de commentaren van de Spaanse filosoof Fernando Savater over de
‘klinische staat’. In beide gevallen gaat het om een verwording van de
verzorgingsstaat, die zijn grenzen vergeet. Het belangrijkste gevaar, aldus Slama,
schuilt in de stilzwijgende of actieve steun die deze staat in zijn expansiedrift van
zijn eigen burgers ondervindt. Zo ontstaat een tirannie van het ‘goede’, die op termijn
weinig dreigt onder te doen voor het zachte totalitarisme zoals Huxley dat reeds
tienfallen jaren geleden beschreef.
□ Ger Groot
Alain-Gérard Slama, L'angélisme exterminateur. Essai sur l'ordre moral
contemporain, Grasset, Parijs, 1993, 277 pp., FF 110.
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Politiek
Honecker en gorbatsjov
Er is veel gespeculeerd over de vraag waarom Erich Honecker de perestrojka van
Gorbatsjov radicaal bleef afwijzen. Geloofde de Oostduitse leider werkelijk dat de
DDR verder stond dan de Sovjetunie en van haar dus geen lessen hoefde te leren?
Vreesde hij dat een hervorming van het socialisme de almacht van de communistische
partij zou ondergraven? Op al die vragen kan een antwoord worden gezocht in het
boek Vieraugengespräche, waarin Daniel Küchenmeister de periode 1985-1989
documenteert aan de hand van persoonlijke gesprekken die de twee communistische
leiders met mekaar voerden. Het eerste gesprek dateert van 12 maart 1985, de dag
waarop ze mekaar voor het eerst als gelijkwaardige partijfunctionarissen ontmoeten
en er nog sprake is van gemeenschappelijke opvattingen. Om Gorbatsjov te citeren:
Zwischen der Sowjetunion und der DDR gibt es (...) die weitestgehende
Übereinstimmung (p. 45). Het laatste gesprek werd op 7 oktober 1989 gevoerd, toen
Gorbatsjov Oost-Berlijn aandeed naar aanleiding van de veertigste verjaardag van
de DDR. De ‘revolutie’ stond echter al voor de deur. Gorbatsjov zou toen de niet
mis te verstane woorden Wenn die Partei nicht auf das Leben reagiert, ist sie verurteilt
(p. 258) hebben uitgesproken. In de periode tussen die twee data is de verhouding
tussen de twee politici merkbaar bekoeld. Honecker stak zijn afkeer voor de
perestrojka niet langer onder stoelen en banken. Volgens Küchenmeister blijkt uit
de gesprekken en de commentaren erop dat vooral Gorbatsjovs idee van het ‘Europese
Huis’ als bedreigend werd ervaren. Die idee impliceerde immers ook betere
betrekkingen met de Bondsrepubliek en relativeerde bijgevolg de betekenis van de
DDR als ‘frontstaat’. Misschien heeft Küchenmeister geen ongelijk wanneer hij in
de vernieuwde driehoeksrelatie Sovjetunie-BRD-DDR dé verklaring ziet voor
Honeckers starzinnigheid: het oponthoud van Gorbatsjov in de DDR in oktober 1989
stond in schril contrast met het bezoek dat hij enkele maanden daarvoor aan de
Bondsrepubliek had gebracht en waar hem een ongemeen hartelijke ontvangst ten
deel was gevallen.
□ Dirk Rochtus
Daniel Küchenmeister (ed.), Honecker-Gorbatschow Vieraugengespräche,
Dietz Verlag, Berlin, 1993, 271 pp., DM 32.

Duitse eenheid
In Deutschland Archiv (juli 1992) betreurt de befaamde Duitse politicoloog Eckhard
Jesse, dat er in de brede stroom van publikaties over het proces van de Duitse
eenmaking zo weinig diepgaande analyses te vinden zijn. Hij heeft gepoogd dit euvel
te verhelpen door samen met Armin Mitter een verzamelbundel uit te geven die onder
de titel ‘Die Gestaltung der deutschen Einheit’ een vijftiental essays bijeenbrengt.
De beide redacteurs zijn er aardig in gelukt een veelzijdig mozaïek van visies over
de verschillende aspecten (politiek, economie, recht, cultuur, wetenschap) van de
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Duitse omwenteling én eenmaking samen te stellen. Het boek maakt een balans op
van het eenmakingsproces, wat zowel de behandeling van de geschiedenis van de
DDR, de toelichting van de ‘Weg zur deutschen Einheit’, de reflectie over de
verwerking van het verleden en over de problemen van het heden als het peilen naar
de toekomstige ontwikkelingen inhoudt. De historische kijk en de ‘wissenschaftliche
Distanz’ t.o.v. de vele problemen dienen er toe begrijpelijke, maar gevaarlijke emoties
- denken we maar aan de heibel rond de Stasi en de vooroordelen tussen ‘Wessis’
en ‘Ossis’ - te overstijgen met het oog op een authentieke eenheid van de Duitsers
uit West en Oost. De auteurs vervallen gelukkig niet in bloedeloze analyses. Hun
opvattingen lopen uiteen - dat was ook naar de wens van de verantwoordelijke
uitgevers - over diverse punten, zoals b.v. de vraag of het SED-regime door een
revolutie ten val werd
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gebracht dan wel gewoonweg ineengestuikt is; hoe de ‘Abwicklung’ - het
onvertaalbare equivalent van afhandeling van bepaalde problemen eruit moet zien;
of de toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek op 3 oktober 1990 het wezen
hiervan heeft veranderd of niet, m.a.w. of we te maken hebben met een uitgebreide
versie van de Bondsrepubliek dan wel met een nieuwe? Het kan uiteraard niet
geloochend worden dat de vereniging van de beide Duitslanden invloed uitoefent op
de ‘politische Kultur’ van de Bondsrepubliek. De sociale dimensie bekleedt een
belangrijke plaats in het waardenpatroon van de Oostduitsers. Maar ook autoritaire
denkbeelden hebben hun sporen bij hen nagelaten. Ook over de vraag hoe het recente
verleden moet worden verwerkt - ‘Vergangenheitsbewältigung’ -, bestaat onenigheid.
Mitter pleit in zijn bijdrage over ‘Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte’ (pp.
365-387) voor een grondig onderzoek naar het functioneren van het voormalig
DDR-staatsapparaat. Pas dan wordt het mogelijk het gedrag van elke betrokkene op
een serene en adequate manier te beoordelen.
De andere medewerkers van het boek bestuderen onder meer de totstandkoming
van de Duitse eenheid, de integratie van de partijen in Oost en West, de hervorming
van het rechtsstelsel en de financiële problemen van de wederopbouw in de nieuwe
deelstaten. Het boek wordt afgesloten met een kroniek van de naoorlogse geschiedenis
van Duitsland tot 31 december 1991, en met een kritische evaluatie van alles wat
over en rond het Duitse eenmakingsproces is verschenen.
In zijn geheel is de verzamelbundel bruikbaar zowel voor wie zijn kennis over een
zo complexe materie als de Duitse eenmaking wil opfrissen of uitdiepen, als voor
wie er op een wetenschappelijke of didactische manier mee wil werken.
□ Dirk Rochtus
Eckhard Jesse & Armin Mitter (Hrsg.), Die Gestaltung der deutschen
Einheit. Geschichte - Politik - Gesellschaft, Bundeszentrale für politische
Bildung, Bonn, 1992, 447 pp.

Cultuur
Een tijd om te zwijgen
Een tijd om te zwijgen is een curiosum: het werd in 1957 voor het eerst uitgegeven,
in 1982 opnieuw ingeleid door de auteur en pas in 1993 vertaald in het Nederlands
door uitgeverij Contact. Op zich is het boekje niet écht belangrijk: het zijn impressies
van vele maanden verblijf in verschillende kloosters en abdijen in Europa en Turkije.
Er bestaan wel meer van zulke uitgaven, maar toch is Een tijd mit te zwijgen iets
aparts: het werd geschreven door de befaamde reisschrijver P. Leigh Fermor, van
wie Contact de voorbije jaren al enkele boeken heeft laten vertalen.
Fermor vertelt over zijn eerste verblijf in een abdij, in het Normandische Ste
Wandrille en verder over zijn ontmoetingen met trappisten en zijn ontdekking van
de rotskloosters van Capadocië. De auteur is in de eerste plaats een woordkunstenaar,
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die niet alleen een impressie van een bepaalde plaats wil geven, maar ook via de taal
de menselijke natuur wil verkennen.
‘Verwondering’ en ‘vervreemding’ zijn de centrale begrippen van dit boek. Aan
de ene kant heb je de ervaringen van de passant die geconfronteerd wordt met het
levensritme en de gewoonten van het monastieke leven, aan de andere kant worstelt
Fermor voortdurend met de vraag: ‘Hoe komen mensen er toch toe om zo'n leven te
leiden?’.
Grote antwoorden worden niet gegeven, alleen het verhaal van de zoektocht. Een
aanrader voor al wie ook vandaag nog in de vele kloosters en abdijen een vrijplaats
vindt.
□ Erik De Smet
Patrick Leigh Fermor, Een tijd om te zwijgen. Abdijen en kloosterleven,
Contact, Amsterdam, 93 pp., BEF 495.
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Literatuur
De vogelvrouw
Jos Vandeloo debuteerde in 1953 met het verhaal Mensen strijden elke dag. Vandaag,
veertig jaar en meer dan veertig boeken later, beginnen zich in zijn werk duidelijke
sporen van vermoeidheid af te tekenen. Dat zou je toch kunnen zeggen na lectuur
van zijn nieuwe roman De Vogelvrouw. Maar dat klopt niet helemaal. Jos Vandeloo
is altijd een kampioen van de korte afstand - verhaal, korte roman of novelle - geweest
en heeft zich in het romangenre niet zo dikwijls van zijn sterkste kant getoond.
De Vogelvrouw vormt blijkbaar geen uitzondering op die algemene regel, want
deze roman is in meerdere bedjes ziek. Vandeloo houdt de lezer strak aan het lijntje
en gunt hem weinig creatieve vrijheid. Hiervoor kun je nog de ogen sluiten. Maar
hoed je voor erger! Waar het maar kan, verlustigt hij zich in ellenlange beschrijvingen,
pseudo-wetenschappelijkheid en anekdotiek.
Veel, zoniet alles, heeft deze wijdlopigheid te maken met het karakter van de
hoofdpersoon Ramses (eigenlijk: Egidius) Bess, die zichzelf een analyserende natuur
noemt. Door zelfonderzoek en observatie hoopt hij zichzelf én de mens te vinden.
Zijn ongelukkige jeugd in een weeshuis drukte een zware hypotheek op zijn verdere
leven. Hij is een eenling die er maar niet in slaagt uit zijn cocon te breken, omdat de
tegenslagen hem blijven achtervolgen. Omstreeks zijn dertigste belandt hij in een
ernstige crisissituatie, doordat zijn huwelijk strandt op wederzijds onbegrip. Een
nieuwe relatie met een elf jaar oudere collega loopt op een sisser uit en zijn
gezondheid laat het afweten. Om het allemaal rond te maken, steken ‘burn
out’-gevoelens de kop op. Ze doen hem ten slotte zijn loopbaan in het onderwijs
opgeven.
Deze rampzalige fase uit zijn recente verleden vormt het onderwerp van het eerste
(retrospectieve) deel, met de ironische titel Het grote feest. In Het kleine feest, het
tweede deel dus, treedt een herboren Ramses Bess op. Zijn nieuwe job als Europees
milieu-inspecteur en zijn kersverse vriendin Titia Tavernier (zijn ‘vogelvrouw’ omdat
zij er in een kamervolière een dure collectie exotische vogels op na houdt) schenken
hem meer zelfvertrouwen. Toch raakt hij weer in de ban van zijn verleden. Verteerd
door vele waarom-vragen gaat hij op zoek naar zijn moeder. In tamelijk korte
fragmenten volgt Jos Vandeloo zijn hoofdpersonage afwisselend op zijn speurtocht
naar zijn roots, in zijn strijd tegen de milieumaffia en in zijn verhouding met de
‘vogelvrouw’. Hij slaagt er niet in deze drie verhaallijnen tot een coherent geheel
samen te vlechten.
Mijd de achterflap en het liegen! Nu ik de De Vogelvrouw heb gelezen, acht ik de
geldigheid van deze boutade meer dan ooit bewezen. Levendig, boeiend of
verwonderlijk? Geen enkele van deze op de flap geciteerde karakteristieken vind ik
toepasselijk op Vandeloos jongste boek.
□ Jos Van Thienen
Jos Vandeloo, De Vogelvrouw, Manteau, Antwerpen/Meulenhoff,
Amsterdam, 1993, 339 pp.
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Donna Tartt
Men spreekt over een hype: een inslaand succes dat alle gevaren van de mode heeft:
morgen kan het voorbij zijn. Wellicht. Maar vooralsnog verdient deze debuutroman
van de Amerikaanse schrijfster Donna Tartt al het succes dat hem ten deel valt. Niet
dat het boek feilloos is. Maar het boeit vanaf de eerste tot aan de laatste pagina, en
laat zich lezen met een plezier dat elk academisme achteloos terzijde schuift. Het is
- in de beste zin van het woord - literatuur voor iedereen.
Niet dat het boek van academische koketterie vrij is. Donna Tartt lijkt niet minder
graag met haar eruditie te flirten dan haar hoofdpersonen - al blijft het onderscheid
tussen auteur en personage notoir een lastig thema van kritiek. Maar
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haar korte curriculum op de achterflap suggereert een zekere identificatie; vermeid
staan haar leeftijd (28), haar geboorteplaats (Greenwood, Mississippi) en de plaatsen
waar ze studeerde: de universiteit van Mississippi en Bennington College.
Aan zo'n college speelt het verhaal van het boek zich af. Een kleine studiegroep
(hoofdvak klassiek Grieks) waant zich - geïnspireerd door een begenadigd leraar cultureel verre superieur aan wat of wie ook, en klit met een forse dosis snobisme
bijeen. De antieke beschaving is de wereld waarin zij leven; moderniteit verdient
slechts dedain. Het loopt slecht af met een van hun riten, en de groep komt onder
zware druk te staan. Tenslotte zien zij zich, uit angst voor ontdekking, gedwongen
tot de moord op de meest loslippige en onnozele van het groepje, waarna de situatie
in rap tempo verergert, en het slechtste in elk van hen boven komt.
Ondanks alle culturele referenties is De verborgen geschiedenis een vrij simpel
boek, dat buitengewoon krachtig is uitgewerkt. Het is geen meesterwerk dat de hele
westerse beschaving samenvat, zoals sommige critici meenden. De eruditie van Tartt
beperkt zich tot verwijzingen en het noemen van namen, al gaat ze daarbij subtieler
te werk dan de jongere Meijsing (Joyce en Co). Ze lijkt er bij nader inzien minder
in te geloven dan haar hoofdpersonen, die met grotere distantie beschreven worden
naarmate hun cultus grotesker vormen aanneemt en zij zelf schrijnender achter blijven
bij hun pretenties, die toch al rijkelijk onbesuisd leken. Wie niet weet waar Argentinië
ligt, kan zijn onbenul ook met Attische citaten niet meer verhullen. Zelfs de
charismatische leraar lijkt in zijn lessen voornamelijk banaliteiten te debiteren.
Is dat alles bewuste ironie, of weerspiegelen deze scènes het zelfs in de betere
Amerikaanse colleges notoir slechte onderwijspeil? Het doet voor het lezen van De
verborgen geschiedenis weinig ter zake. Men moet er maar niet teveel achter zoeken,
en Donna Tartt niet maken tot de culturele critica die ze niet is. Ze toont zich in dit
debuut simpelweg een voortreffelijk schrijfster, die een plot kan construeren, volstrekt
geloofwaardige personages neerzet en kan verteilen als weinig anderen.
□ Ger Groot
Donna Tartt, Der verborgen geschiedenis, vert. Barbara de Lange, Anthos,
Baarn, 1993, 528 pp.

Schemertijdmuziek
De kaft van de verhalenbundel Schemertijdmuziek van Hubert Lampo toont een
schilderij van Paul Delvaux. Daardoor zou je als lezer de indruk kunnen krijgen een
bundeling van uitsluitend magisch-realistische verhalen voor je te hebben liggen.
Dat klopt niet helemaal. Schemertijdmuziek bevat namelijk acht verhalen, waarvan
sommige al (veel) vroeger geschreven werden en andere nieuw zijn. Als je een verhaal
als De stad die niet bestaat met De verstekeling vergelijkt, merk je wat een
ontwikkeling zich in het literaire werk van Lampo voorgedaan heeft Lampo heeft
De stad die niet bestaat oorspronkelijk in 1947 geschreven en met het oog op deze
bundel geactualiseerd. Het is een van de betere Lampoverhalen in zijn onvervalste
en onnavolgbare magischrealistische stijl. Het ademt helemaal de sfeer van het
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prachtige, 46 jaar geleden gepubliceerde verhaal Regen en gaslicht uit. Ook
Oponthoud in Walsoorden is zo'n typisch verhaal dat volledig thuishoort in het
magisch-realisme dat we in het oeuvre van Lampo terugvinden tot en met zijn
meesterlijke roman Wijlen Sarah Silbermann (1980).
Heel anders is De verstekeling. Je kunt het nog wel magisch-realisme noemen, al
werkt het procédé totaal anders. De recente verhalen zijn veel intellectualistischer,
in die zin dat de stijl breedvoeriger en complexer is dan vroeger en dat er een boel
impliciete en expliciete, intellectuele verwijzingen in voorkomen, die maken dat een
verhaal als De verstekeling zich niet in één lectuur aan de lezer openbaart. Weer
blijkt met hoeveel plezier Lampo de laatste tijd schrijft: sommige verhalen zijn als
het ware met humor doordrenkt. Meesterlijk in dit verband zijn bijvoorbeeld de
naamgevingen in De verstekeling of de vele grote en kleine
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steken in een verhaal als Signeren op Allerzielen, waarin Lampo bepaald geen blad
voor de mond neemt.
□ Peter Meukens
Hubert Lampo, Schemertijdmuziek, Meulenhoff, Amsterdam, 1992, 319
pp.

Brieven van Laurence Sterne
In de brieven van Laurence Sterne is het zorgen en kommer troef: dat klinkt verrassend
voor wie de vrolijke en onbekommerd anarchistische toon kent uit Tristram Shandy
en de Sentimentele reis door Frankrijk en Italië. In de Brieven geldt echter het
realiteitsprincipe. Het beroemde Shandyisme ‘waardoor de [verhaal]draad breekt of
zo verward raakt dat de duivel zelf moeite zou hebben om hem uit de knoop te halen’
(Brieven, p. 92) laat zich ook in de brieven horen, maar het is van een minder literair
gehalte dan in de twee meesterwerken. Sternes brieven zijn immers in de eerste plaats
teksten voor dagelijks gebruik. Die dagelijkse realiteit kende voor Sterne ook heel
wat minder aangename aspecten: zijn moeizame carrière in de Anglicaanse kerk,
zijn nauwelijks toereikend inkomen, de problemen met zijn echtgenote, de praktische
beslommeringen bij het uitgeven van zijn boeken en vooral zijn chronisch belabberde
gezondheidstoestand. De hulp van dokters en kwakzalvers - met alle daarbijhorende
aderlatingen, obscure poeders en bouillons - lijkt hem ook niet echt beter te hebben
gemaakt: ‘ben met al mijn medicijnen gestopt - heb geen zin om daarmee mijn
lichaam kapot te maken - voel me uitstekend’ (21 juni 1767, p. 202).
Sterne toont zich in zijn brieven erg zelfbewust en lucide over zijn kwaliteiten als
auteur, maar lijkt het in zijn brieven niet altijd zo nauw te nemen. Dat geldt nog meer
voor het Dagboek aan Eliza dat aan deze bundel brieven is toegevoegd. Deze
dagboeknotities, gericht aan de 22-jarige Eliza Draper op wie Sterne het jaar voor
zijn dood verliefd was geworden, waren voor de auteur allicht een therapie tegen het
gemis van de geliefde, maar ze laten de lezer die op zoek is naar een hartige portie
leesvoer wel op zijn honger. Als geprivilegieerd biografisch document daarentegen
is dit dagboek, samen met de selectie van de 78 brieven - er zijn er in het totaal zo'n
260 overgebleven - een mooie aanwinst voor de Nederlandstalige Sterne-liefhebber.
□ Erik Martens
Laurence Sterne, Brieven 1739-1768 waarin opgenomen Het dagboek aan
Eliza, vertaling Pieter Verhoeff, keuze, voorwoord en aantekeningen Peter
de Voogd, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1993, 261
pp., BEF 799.

Een handvol achtergrond
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Een handvol achtergrond verzamelt autobiografische teksten van Hella Haasse, voor
zover deze betrekking hebben op haar jeugd in Indië (het latere Indonesië) en haar
latere betrekkingen met dat land. Ze werden alle eerder gepubliceerd, op het slotwoord
uit 1992 na. Deze laatste korte tekst sluit de reeks van terugblikken op een natuurlijke
wijze af. Ze bezegelt de definitieve scheiding tussen de schrijfster en haar
geboorteland, die in de eerste teksten en bij eerdere bezoeken nog altijd niet voltrokken
was. Men kan het met de schrijfster meevoelen wanneer zij tijdens een weerzien aan
het eind van de jaren zestig nog altijd een zekere continuïteit met het (koloniale)
verleden bespeurt. Die continuïteit is in de jaren negentig definitief doorgesneden
en vervangen door een resoluut Indonesisch zelfbewustzijn dat (terecht) een grote,
economisch en politiek sterke, toekomst voor zich ziet. In de, als altijd lucide en
trefzeker opgeschreven, herinneringen en lotgevallen van de schrijfster (alleen een
tweetal Indonesische verhalen uit het begin van de jaren vijftig blijven kwalitatief
wat achter) ziet men deze nationale ontwikkeling zich op fascinerende wijze
ontvouwen, als tegenhanger van de persoonlijke reflectie en emotie van de schrijfster.
Daarmee is deze bundel niet alleen een boeiend document humain, maar ook de
getuige van een bewogen periode in de Indonesische, maar
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vooral Nederlandse hedendaagse geschiedenis.
□ Ger Groot
Hella S. Haasse, Een handvol achtergrond, Querido, Amsterdam, 1993,
208 pp., BEF 599.

Dertig maal Reinaert de vos
In de zomer van 1978 kwam de Vlaamse germanist Luk Wenseleers tot de verrassende
vaststelling dat een veroordelingsoorkonde van hertog Hendrik de Leeuw, de
Gelnhäuser Urkunde van 1180, verbazend goed leek op de aanklachten tegen Reinaert
in Van den Vos Reynaerde. Als filoloog beet hij zich hardnekkig vast in de pels van
de vos, ontleedde hij de dertig verschillende ‘branches’ van het Reinaertepos,
verdiepte hij zich in de studie van de historische Europese en Vlaamse context en
bestudeerde hij de verschillende versies van het verhaal op hun onderlinge
afhankelijkheid.
Het resultaat van vijftien jaar vorsen is een boek van meer dan driehonderd
dichtbedrukte bladzijden geworden, met een imposante literatuuropgave en een
onmiskenbaar Duits aandoende reeks voetnoten, die ongeveer een vierde van het
boek uitmaken. Ondanks dit erudiet apparaat is het boek gelukkig ook toegankelijk
voor de geïnteresseerde lezer, omdat de auteur erin slaagt zijn lezer mee te slepen in
zijn enthousiaste zoektocht naar ‘de ware Reinaert’. Het historische model voor o.m.
de Franse Renart, het Nederduitse Reineke Fuchs en onze Reynaerde, zou volgens
Wenseleers hertog Hendrik de Leeuw geweest zijn, de uit Duitsland door Keizer
Frederik Barbarossa (Korting Nobel) verbannen hertog van Braunschweig. Hendrik
was de neef van hertog Welf VI (Isengrim) en Mathilde Plantagenet (Hermeline)
was zijn vrouw en de moeder van zijn vossejongen.
Om deze hypothese te verifiëren moest Wenseleers zich uiterst gedetailleerd inlezen
in de grote en kleine intriges van de Franse en Duitse - en later ook de Vlaamse en
Henegouwse - politiek van de tweede helft van de twaalfde eeuw, met het resultaat
dat de argeloze lezer een gratis cursus middeleeuwse diplomatic, hoofse schelmerij
en kerkelijke simonie aangeboden krijgt die inderdaad zijn neerslag gevonden heeft
in de Reinaert-satire. De auteur geeft zelf toe dat nog heel veel personages uit de
fabel niet met een bestaande historische figuur kunnen geïdentificeerd worden,
ondermeer omdat de middeleeuwse Reinaertauteurs er een handje van weg hadden,
realiteit en fictie, ontleningen en schampschriften, vleierijen aan het adres van hun
adellijke sponsors en vandaar verdraaiingen van de feiten in hun verhaal te vlechten,
zodat het voor de huidige lezer bijna onbegonnen werk is alle toespelingen,
binnenpretjes en stoutmoedige innuendo's uit de tekst te halen.
Het is echter de Verdienste van dit boek dat het, naast de voortdurende verwijzingen
naar de historische realiteit, ons opnieuw of voor de eerste keer in contact brengt met
de ongelooflijk rijke Reinaert-traditie. Dat het hier om een reeks gedurfde satires op
grote historische of nog levende figuren gaat - van Keizer Barbarossa tot Paus
Alexander III - kan inderdaad moeilijk ontkend worden. Daarvoor pleiten te veel
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binnenen buitentextuele aanduidingen. Of we daarenboven ook met een gesloten
‘roman à clef’ (Wenseleers zou verkiezen ‘à clefs’) te maken hebben, staat of valt
voor elke verwijzing met de bewijskracht en authenticiteit van de aangehaalde
documenten. Waren ‘Aernout en Willem’ inderdaad twee monniken uit de
Baudeloo-abdij in Klein-Sinai, het ‘soete Waesland’ van onze Vlaamse vos? En werd
deze Dietse versie opgedragen aan de Vlaamse gravin Maria van Champagne die in
Akko (Palestina) stierf? Wenseleers meent van wel, zonder er echter de hand voor
in het vuur te willen steken.
Wat na de lectuur van dit werk overblijft, is een verwondering over de
onvoorstelbare levendigheid van de middeleeuwen en een lichte wrevel over de
voorzichtigheid van de brave humanioraleraars die er helaas in slaagden dit
erotisch-sensuele werk met evenveel effect te ontmannen als wijlen Tibeert de kater
dat met de ongelukkige paap deed. Dat Wenseleers, net als de middeleeuwse auteurs,
geen bind voor de mond neemt, is wel het minste dat we over
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deze studie kunnen zeggen.
□ Ludo Abicht
Luk Wenseleers, De pels van de Vos. Historische achtergronden van de
middeleeuwse Reinaertsatire, Meulenhoff, Amsterdam / Kritak, Leuven,
1993, 311 pp.

Geschiedenis
Duby en het jaar duizend
Georges Duby's historische boeken, vooral dan De kathedralenbouwers, Willem de
maarschalk of de beste ridder ter wereld en Bernard van Clairvaux en de
cisterciënzerkunst zijn internationale bestsellers. Achter de gevierde bestsellerauteur
schuilt een eminent en uiterst bekwaam historicus. Na enkele jaren gewerkt te hebben
op een proefschrift over de middeleeuwse boeren in het land van Macôn, was hij
lange tijd docent geschiedenis aan de Universiteit van Aix-en-Provence. Hij
publiceerde enkele opvallende detailstudies over de middeleeuwse maatschappij en
begon zich vanaf 1960 - sterk beïnvloed door de Annales-school - te wagen aan
synthesewerken. In 1970 wordt hij hoogleraar aan het Parijse Collège de France, de
hoogste plaats die een (Frans) historicus zich kan wensen.
Duby vertelt het verhaal van zijn boeiende carrière in een beknopt en charmant
boekje, De geschiedenis gaat door. Het verhaal van een historicus. Het is een
autobiografie maar het is ook meer: het is het verhaal van een oude academicus die
terugblikt op zijn vak én op de wereld, waarmee dat vak zich bezighoudt. De lezer
volgt de groei van Duby: eerst de aandacht voor de kleine middeleeuwse boer, dan
voor het standenverschil, dan voor de middeleeuwse systemen rond huwelijk en
vrouwen en tenslotte voor de dragende kracht van de middeleeuwse beschaving, de
plaats van de christelijke geloofsovertuiging.
De laatste jaren heeft Duby zich vooral toegelegd op het leiden van de uitgave van
grote synthesewerken, grootse projecten waarbij universiteit en uitgeverij de handen
in elkaar slaan. Een erudiet hoogleraar als Duby regeert over zo'n project met ijzeren
vuist, in een volsterkt verticale gezagsrelatie tegenover zijn adepten, die zich
concentreren op intellectuele topprestaties.
Daarom is het leuk dat uitgeverij Agon één van Duby's kleinere werken nu voor
de eerste keer in Nederlandse vertaling presenteert: L' An Mil (Het jaar Duizend) uit
1974. Het is zeker niet Duby's meest briljante studie en het behandeld ook geen
origineel onderwerp. Over de cultuur en de samenleving in Europa rond het jaar
Duizend waren eerder al studies verschenen. Het jaar Duizend oogt wat onaf, maar
toch is het de moeite waard omdat het laat zien hoe Duby te werk gaat: hij verzamelt
fragmenten uit de middeleeuwse literatuur en organiseert die samen met het eigen
tekstmateriaal in een aantal hoofdstukken. Het beeld dat Duby door de gekozen
fragmenten schept is dat van een samenleving die uit een grote depressie komt en
de apocalyptische gevoelens die bij velen heersten langzaam afwerpt. De analyse
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van Duby toont overigens aan hoe weinig de besproken en geciteerde middeleeuwse
auteurs de hun omringende wereld beheersen en begrijpen. Het jaar Duizend is
veeleer een sleutelgat waardoor de lezer naar de middeleeuwen kijkt, dan een synthese.
□ Erik De Smet
Georges Duby, Het jaar Duizend, Agon, Amsterdam, 1993, 252 pp., BEF
999.

De Europese stad
Onder leiding van de historicus Jacques Le Goff wordt een internationale reeks
‘Europese Contouren’ uitgegeven, en dit tegelijk in het Duits, Engels, Spaans, Frans,
Italiaans en blijkbaar ook (hoewel niet voorzien binnen het aanvankelijke
samenwerkingsproject tussen de uitgevers) in het Nederlands. Deze vertaling van
‘la cittá europea’ vormt het zesde deel in de serie. De auteur schetst er, met een
overvloed aan data en
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picturale verwijzingen, de evolutie van het stadsfenomeen vanaf het einde van de
antieke tijd (met ‘Rome’ als referentiepunt) tot op heden. Een bijzondere aandacht
gaat uit naar de stadsplanning, naar de variërende conceptualiteit die men kan afleiden
uit de analyse van de stedelijke plattegronden. Een boeiend thema vormt de aanpassing
van de moderne stadsplanning aan de regels van het perspectief. De behandeling van
de recentste geschiedenis van de stadsontwikkeling, daarentegen, laat de lezer
enigszins op zijn honger. De kritiek uit Galbraith's The New Industrial State, waarmee
de auteur zijn essay beëindigt, had wel enige verdere onderbouwing verdiend. Al bij
al wordt echter het doel van de reeks, namelijk om voor een groot publiek een
belangwekkend aspect van het huidige historisch onderzoek te ontsluiten, ruimschoots
bereikt.
□ Jet Van Gerwen
Leonardo Benevolo, De Europese stad, Agon, Amsterdam, 1993, 285 pp.,
BEF 980.

Varia
Vragen over relaties
Na een eerste kennismaking met dit boek van de Leuvense psychiater-seksuoloog
Piet Nijs (de vormgeving via vraag en antwoord nodigt hier trouwens toe uit) ben je
geneigd het af te doen als té technisch, té oppervlakkig, té statistisch. Kortom: als
ontoereikend. Een voorbeeld? Vraag 50 luidt: ‘Wie moet voor een condoom zorgen:
het meisje of de jongen?’ Als de jongen ervoor zorgt, zo luidt het antwoord, getuigt
hij van verantwoord seksueel gedrag en niet van losbandigheid, met betrekking tot
het meisje is er sprake van zelfvertrouwen en zelfrespect en niet van wantrouwen.
We blijven hier wel op onze honger zitten wat betreft relatiebekwaamheid,
relatievorming enz... Men leert jongeren wel de techniek van het veilig vrijen, maar
niet hoe seksualiteit te plaatsen in een zinvolle, stabiele, diep-menselijke relatie.
Daartegenover staat dat het boek veel nuttige informatie geeft. Die informatie is
daarenboven overzichtelijk in kaart gebracht. Deel I behandelt relaties bij jongeren
(pp. 11-58), deel II richt zich tot jeugdige paren met en zonder kinderen (pp. 59-124),
deel III beantwoordt vragen van ouderen (pp. 125-150). Het vierde deel geeft uitleg
over seksuele problemen en de invloed van ziekten op seksualiteit (pp. 151-172).
Het meest heb ik ‘genoten’ van het ‘langzaam naspel’ (pp. 173-194) dat de auteur
omschrijft als ‘een trage wandeling door een mooi landschap, zodat je beter beseft
waar het in lust, liefde en lichamelijkheid, in huwelijk, gezin en ouderschap eigenlijk
om gaat’. Hier weerklinkt wel een persoonlijke stellingname tegen oppervlakkigheid
en consumptieseks die het intieme karakter van seksualiteit vernielt en altijd leegte
nalaat. Hier gaat Nijs wél uitdrukkelijk in op alle facetten van de relatie tussen
geliefden en geeft hij ook aan hoe men aan zo'n relatie kan bouwen. Daarbij kiest
hij partij voor het huwelijk waarin een mens zich tenvolle en optimaal kan ontplooien
(met openheid voor het celibaat als positieve keuze vanuit edelmoedige motieven).
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Conclusie: dit boek is zéker niet zo oppervlakkig als een eerste kennismaking laat
vermoeden, al kan je je de vraag stellen of veel jongeren de lectuur volhouden tot
aan het ‘trage naspel’.
□ Martine Deleu
Piet Nijs, 200 vragen over relaties, liefde en seksualiteit, DNB/Pelckmans,
Kapellen, 1992.

Logica
‘Neeltje Komt Dinsdag In Evakostuum’ lijkt een wat vreemde titel voor een
logicaboek, maar in feite gaat het om een ezelsbruggetje dat de toepassingsvolgorde
van de logische operatoren helpt onthouden (negatie, konjunktie, enz.). Het boek is
prachtig uitgegeven, in een vlotte toon gesteld en verfraaid met de speelse
papierknipkunst van Aja Coutinho. De auteur is geen professionele
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logicus, maar een ingenieur die toch meer blijkt te zijn dan louter liefhebber van de
logica.
Het gaat in dit boek niet alleen om een gewoon overzicht of een inleiding - de
auteur heeft ook iets te verdedigen. In 1969 stootte hij op het boekje Laws of Form
van G. Spencer Brown, dat een calculus voor rekenkunde en algebra bevat. Deze
zgn. kruiscalculus speelt, in ‘een beter verteerbare versie’, ook de hoofdrol in het
voorliggende boek. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste geniet de kruiscalculus
allesbehalve ruime bekendheid en dit is geheel onterecht, want, ten tweede, deze
calculus overtreft volgens de auteur alle andere logische bewijsprocedures in eenvoud
en elegantie.
Na een lange aanloop (ca. 100 biz.) die heel wat middelbare schoolleerstof (getallen,
verzamelingen, relaties, funkties, enz.) herneemt, komt het boek pas echt op dreef.
De presentatie van de vernuftige kruiscalculus gaat dan de diverse toepassingen of
modellen ervan vooraf. Deze modellen zijn: propositielogica, Boole-algebra,
categorische syllogistiek, de CS-calculus van Łukasiewicz en de predikatenlogica.
Bij de meeste hoofdstukken horen vraagstukjes waarvan ook de oplossingen geboden
worden.
De kruiscalculus blijkt inderdaad zo eenvoudig en elegant te zijn als voorgegeven
werd (slechts twee axioma's en een transformatieregel). Toch lost de toepasbaarheid
ervan niet alle verwachtingen in. De kruiscalculus kan, wegens zijn isomorfie met
de propositielogica, slechts op een gekunstelde wijze toegepast worden op de
syllogistiek. Gomperts heeft desalniettemin de kruiscalculus op een succesvolle wijze
aan de vergetelheid onttrokken en de relevantie ervan aangetoond. Hij doet dat met
een zeldzaam didactisch talent en met een bijzondere aandacht voor de techniciteit
van zijn thema. Hij is echter geen filosoof die de epistemologische (b.v. de relatie
waarheid-geldigheid) en ontologische (b.v. de kwestie van de bestaansinhoud) vragen,
die de logica bezwaren, ten gronde behandelt. Dit laatste doet echter niets af aan de
verdienste van zijn boek.
□ Walter Van Herck
M.C. Gomperts, Neeltje Komt Dinsdag In Evakostuum. Een inleiding tot
de formele logica, Acco, Amersfoort/Leuven, 1992, 413 pp.
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Fernand Van Neste
Het euthanasiedossier anno 1994
De goedkeuring eind november 1993 van de zogenaamde euthanasiewet in Nederland
had heel wat weerklank in het buitenland, ook in Vlaanderen. Wat houdt deze nieuwe
rechtsregeling precies in?
Actieve euthanasie wordt in Nederland niet echt gelegaliseerd. De verbodsbepaling
betreffende euthanasie blijft immers gehandhaafd. Het was de bedoeling van de
wetgever rechterlijke controle mogelijk te maken op bepaalde vormen van actieve
euthanasie die in de huidige artsenpraktijk voorkomen. Daartoe werd via de
Nederlandse wet op de lijkbezorging een meldingsplicht ingevoerd voor de arts die
actieve euthanasie heeft gepleegd. Bij de aangifte van de doodsoorzaak dient hij of
zij dit euthanaserend handelen te vermelden. Als blijkt dat dit gebeurde op verzoek
van de patiënt en dat de arts de vereiste zorgvuldigheid naleefde, dan wordt hij niet
vervolgd. Zo beschouwd, is deze euthanasiewet een lofwaardige poging om sociale
controle mogelijk te maken op de medische macht in het algemeen, meer bepaald
de medische macht omtrent het levenseinde.
De vraag is echter of deze wet daadwerkelijk de beoogde sociale controle zal
mogelijk maken. J. Griffiths (rechtssociologie, Groningen), een voorstander van
euthanasie, schrijft daaromtrent in een ophefmakende bijdrage begin 1993:
‘De hele publieke en politieke discussie rondom euthanasie in Nederland
houdt zich bezig met een kleine en relatief unproblematische categorie
van MBL (medische beslissingen omtrent het levenseinde): medische
assistentie aan mensen die een uitdrukkelijke wens hebben uitgesproken
dat hun leven wordt beëindigd. Nagenoeg géén aandacht wordt evenwel
besteed aan de veel grotere groep mensen die naar aanleiding van een
MBL sterven maar die daartoe géén verzoek hebben gedaan. Het begrip
“normaal medisch handelen” fungeert in geval van de andere MBL als
dekmantel voor vrijwel
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ongecontroleerde medische macht terwijl het tegelijkertijd effectieve
controle wat euthanasie betreft onmogelijk maakt’[1].
Volgens deze auteur is dus euthanasie op zichzelf niet een groot maatschappelijk
probleem te noemen, noch in omvang noch in de mate waarin zorgvuldigheidseisen
in acht worden genomen. Andere medische beslissingen, die eveneens het moment
van de dood opzettelijk beïnvloeden, geven uit oogpunt van maatschappelijke controle
op medisch handelen veel meer aanleiding tot zorg. Deze andere ‘medische
beslissingen omtrent het levenseinde’ komen veel meer voor dan euthanasie en er
wordt in de praktijk met veel minder procedurele zorgvuldigheid mee omgesprongen.
Bovendien, omdat een gegeven handelwijze vaak geconstrueerd kan worden als
euthanasie of als een andere soort MBL, is effectieve controle op euthanasie niet
mogelijk tenzij er een vergelijkbare controle uitgeoefend wordt op de andere MBL.
Griffiths stelt vast dat de grenzen tussen euthanasie en de andere MBL uiterst poreus
zijn. Het gevolg is dat een arts die geen euthanasie wil plegen - al was het maar om
de ‘rompslomp’ van de meldingsplicht te vermijden -, een type van MBL kan
construeren dat valt binnen een andere categorie van MBL, waar de
zorgvuldigheidseisen niet gecontroleerd worden.
Naar aanleiding van het Vlaams Welzijnscongres begin december 1993, over
Ouderen in solidariteit was mij gevraagd een referaat te schrijven over euthanasie.
Het debat in Nederland vorig jaar heeft mijn nadenken over dit probleem in grote
mate beïnvloed. Ik kan de standpunten die ik daar innam, als volgt samenvatten: [1]
De meest aangewezen weg om het euthanasieprobleem geheel of gedeeltelijk op te
lossen, is het bevorderen van de palliatieve zorgen. [2] Er zijn rechtsethisch ernstige
bezwaren tegen legalisering van euthanasie. [3] Het euthanasiedebat moet verruimd
worden tot alle ‘medische beslissingen omtrent het levenseinde’. Artsen zouden
wettelijk verplicht moeten worden in dat verband procedures na te leven. Daaruit
zouden patiëntenrechten voortvloeien die, dank zij de hierboven vermelde wettelijke
verplichting, een meer efficiënte rechtsbescherming zouden krijgen.

Het recht op palliatieve zorgen
Ik pleitte voor een recht op specifieke zorgen bij het levenseinde. Met deze specifieke
zorgen bedoel ik meer bepaald de zogenaamde palliatieve zorgen. Dit recht dient te
worden opgevat als een sociaal grondrecht: een recht dat niet zozeer een aanspraak
inhoudt op bescherming (zoals
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de individuele grondrechten), maar dat veeleer de overheid een verplichting oplegt
om deze zorgen voor zoveel mogelijk mensen financieel mogelijk te maken. Daarover
bleek op het Welzijnscongres een duidelijke eensgezindheid te bestaan. Men wees
er ook op dat in de mate dat steeds meer patiënten toegang zouden krijgen tot de
palliatieve zorgen, het probleem van de actieve euthanasie steeds minder zou worden
gesteld.

Euthanasie legaliseren?
Tegen legalisering waarbij op grond van het zelfbeschikkingsrecht, de
rechtsbescherming van het menselijk leven wettelijk zou worden opgeheven om
actieve euthanasie mogelijk te maken, zijn er m.i. ernstige bezwaren. Ik vat ze als
volgt samen:
1. Het rechtsdenken is zeer abstract, het heeft geen oog voor schakeringen in
motivering en intenties. ‘Iemand levensbeëindigende middelen toedienen’ ligt
niet ver af van ‘beroven van het leven’ en dus heel dicht bij ‘doden’, en dat
wordt in het recht nog altijd als misdrijf gekwalificeerd. Men mag niet
verwachten dat het recht een gedrag dat sterk gelijkt op een misdrijf, ineens
gaat toestaan en een subjectief recht om toch zo te handelen in de plaats ervan
gaat stellen.
2. Rechtsbescherming van het leven is een belangrijk beginsel van de rechtsorde.
Euthanaserend handelen gebeurt daarentegen uitzonderlijk. Welnu, het gaat in
tegen de logica van het rechtsdenken een nieuwe algemene regel te creëren die
afwijkt van een belangrijk beginsel van de rechtsorde, om uitzonderingssituaties
wettelijk te dekken. Desgevallend beschikt het recht hiervoor over andere
technieken: rechtvaardigingsgronden, verschoningsgronden, dulden van bepaalde
praktijken op voorwaarde van rechterlijke controle, e.d.
3. De rechtsbescherming van het leven is gewaarborgd door een belangrijk
grondrecht: art. 2 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het
recht op leven. Welnu, de rechtsorde heft dit niet op, tenzij er een ander
grondrecht zou zijn of een individueel belang dat opweegt tegen het recht op
leven. Is er zo'n grondrecht, zo'n subjectief recht of individueel belang?
Sommigen stellen voor: er moet een recht op euthanasie erkend worden. Voor de
abstracte rechtstaal zou dit betekenen: een recht op levensbeëindiging, dus ‘recht op
beroofd worden van het leven’ (cfr. art. 2 van het
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EVRM). Dit is onaanvaardbaar voor het recht (cfr. hierboven argument 1). Trouwens,
welk soort recht zou dit wel zijn: een individueel grondrecht (dus een recht op
bescherming van een waarde)? Een subjectief recht (schuldvordering)?
Anderen zien de legitimering van actieve euthanasie in het recht op zelfbeschikking.
M.i. zou het correcter zijn te spreken van het beginsel van zelfbepaling of autonomie
(in het Frans spreekt men van autodétermination, in het Duits Selbstbestimmung).
Met dit begrip wordt verwezen naar het beginsel van de morele autonomie, van de
individuele vrijheid, die bron is én ‘noodzakelijke voorwaarde’ van elk menselijk
handelen, van elke vrije beslissing. De zelfbepaling is echter geen grondrecht, zoals
het recht op leven, het recht op lichamelijke integriteit, de vrijheid van meningsuiting,
enz., en kan dus niet opwegen tegen het recht op leven. De zelfbepaling speelt
weliswaar mee in de euthanasieproblematiek, in de vorm van het verzoek van de
patiënt als noodzakelijke voorwaarde. Maar ze is niet een voldoende reden om
euthanasie te plegen.
Weegt het recht op privacy hier op tegen het recht op leven? Sedert de jaren
zeventig betekent in de Amerikaanse rechtspraak het recht op privacy o.a.: belangrijke
beslissingen mogen nemen m.b.t. het persoonlijk leven (b.v. abortus, transseksualiteit,
euthanasie)[2]. Het recht op privacy is echter geen onbeperkt recht, het moet afgewogen
worden tegen o.a. openbare orde, rechten van anderen, enz. (cfr. art. 8 EVRM, tweede
lid). Welnu, de rechtsbescherming van het leven behoort tot de openbare orde. De
rechtsbescherming van het leven zal niet wijken voor het recht op privacy (in de hier
besproken betekenis).
Is er een individueel belang dat in dit debat meespeelt? Ongetwijfeld. ‘Menswaardig
sterven’ is onmiskenbaar een rechtmatig belang. Maar menswaardig sterven houdt
niet meteen actieve euthanasie in. Het beginsel van de rechtsbescherming van het
leven mag dus niet wijken voor dit rechtmatig belang. Maar uit dit rechtmatig belang
kan wel een sociaal grondrecht op palliatieve zorgen afgeleid worden.

Medische beslissingen omtrent het levenseinde
Ieder van ons zal liefst op een menswaardige wijze willen sterven. We hebben allemaal
schrik voor aftakeling en zinloos lijden. Het kan jongeren overkomen, maar vooral
bejaarden. Hoe Staat de ‘gezondheidszorg’ tegenover de specifieke zorgen, angsten,
gevoelens van bejaarden?
De ‘gezondheidszorg’, meer bepaald de geneeskunde, hield zich tot voor kort
weinig of niet bezig met deze problemen. De dynamiek van de geneeskunde is immers
(nog steeds) gericht op genezen en helen,
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is een dienst aan het leven, en het natuurlijke stervensproces dat herkenbaar wordt
bij het ouder worden, Staat haaks op deze medische dynamiek. De geriatrie dient
dan ook een heel eigen methode, eigen technieken te ontwikkelen.
Aangezien bij (hoog)bejaarden het levenseinde duidelijker naderbij komt, is het
begrijpelijk dat hier de problematiek van wat men in Nederland ‘de medische
beslissingen omtrent het levenseinde’ noemt, vanzelf aan bod komt. Onder die
‘medische beslissingen omtrent het levenseinde’ dient te worden verstaan: het al of
niet voortzetten van een medisch zinloze behandeling, het al of niet toedienen van
pijnstillende middelen (met levensverkortend effect), het al of niet verder toedienen
van vocht en voedsel, het al of niet toedienen van middelen met levensbeëindigend
effect, m.a.w. het al of niet euthanaserend handelen.
Het is opvallend dat de vragen omtrent deze praktijk in de media wel enige aandacht
krijgen, maar dat op het terrein zelf, in de medische wereld én in de politieke wereld
er schroomvallig over gezwegen wordt. Dit stilzwijgen op het terrein zelf, in de
gezondheidszorg én op het beleidsvlak is verontrustend.
Wat de medische wereld betreft, dreigt dit stilzwijgen het ontstaan van een
schemerzone in de hand te werken, waar sommige artsen zonder enige controle met
steeds grotere vrijheid beslissingen nemen omtrent het levenseinde. Artsen die een
zo ruim mogelijke permissiviteit voorstaan, zullen het taboe dat erop rust, wel zo
lang mogelijk willen handhaven. Als op beleidsvlak ooit aan enige normering zou
worden gedacht, dan kan alvast het argument van de voldongen feiten worden
gebruikt. Deze ‘tactiek’ van het stilzwijgen wordt trouwens nog op andere terreinen
van de bio-ethiek toegepast.
Het stilzwijgen daaromtrent in de politieke wereld kan m.i. met deze strategie van
de medische wereld in verband worden gebracht. ‘Geen wetgevende initiatieven op
dit vlak’ creëert de meest gunstige voorwaarden om op het terrein zelf, in de medische
praktijk zo vrij mogelijk te beslissen en te handelen.
De MBL-problematiek mag geen zaak blijven van de artsen alleen. Patiënten
moeten ‘stem’ krijgen, mogen niet langer onmondig gehouden worden, zeker waar
het gaat om beslissingen die voor hen levensverkortend of levensbeëindigend kunnen
zijn.
In veel landen zien we de praktijk ontstaan waarbij patiënten, bejaarden, of hun
vertegenwoordigers, aan de arts een wilsverklaring overhandigen met hun
wilsbeschikking m.b.t. wat de arts op het beslissende moment moet of kan doen.
Natuurlijk moet de inhoud van zo'n document verenigbaar zijn met de wettelijke
eisen betreffende de uitoefening van de geneeskunde. Deze vorm van inspraak
betekent
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meer rechtszekerheid voor de betrokkenen, zij zijn niet zonder meer uitgeleverd aan
de medische macht; en de arts zal zich er door gesteund voelen in het
beslissingsproces.
Artsen zouden wettelijk verplicht moeten worden procedures na te leven wanneer
zij een medische beslissing nemen omtrent het levenseinde. In de Code van
plichtenleer wordt de aanzet tot een dergelijke procedure gegeven in het nieuwe art.
96:
‘Wanneer het levenseinde van de patiënt nadert en hij nog in enige mate
bewust is, moet de geneesheer hem moreel bijstaan en de middelen
aanwenden die nodig zijn om zijn geestelijk en fysiek lijden te verzachten
en hem waardig te laten sterven.
Wanneer de patiënt definitief in een toestand van diepe bewusteloosheid
verkeert, zal de geneesheer zich tot comfortzorgen beperken’.
Als artikel van de Code geldt dit echter enkel als beroepsplicht voor de arts. In zoverre
deze procedures ook wettelijk verplicht worden, zouden er patiëntenrechten uit
voortvloeien.
Wezenlijke elementen in deze procedures zouden zijn: overleg met collega's,
(soms) eensluidend advies, schriftelijk verslag, motivering van beslissing, vermelding
dat informatie werd verstrekt, dat toestemming werd verkregen, dat er verzoek was
of minstens een wilsverklaring van de pätient. In de MBL zou dus de wilsbeslissing
van de patiënt een essentieel element zijn, hetzij als toestemming, hetzij als verzoek
van hemzelf of via opdrachtgever.
Een van deze procedures zou ongetwijfeld betrekking moeten hebben op de MBL
betreffende wilsonbekwamen. In die gevallen is het noodzakelijk dat duidelijkheid
heerst en dienen er controlemogelijkheden te worden georganiseerd. Dit is in het
belang van iedereen.
Een andere procedure zou kunnen worden ontworpen (door de artsen wel te
verstaan) voor de gevallen van ‘ondraaglijk lijden en waar geen pijnstillende middelen
verder helpen’. In deze gevallen zou m.i. mogen worden overwogen
levensbeëindigende middelen aan te wenden. In zoverre bovendien de patiënt dit
zelf vraagt, zou deze praktijk als een deontologisch verantwoorde vorm van actieve
euthanasie kunnen worden beschouwd.
Sedert 1986 heb ik reeds herhaalde keren proberen aan te tonen volgens welke
morele argumentatie het in deze grenssituaties (ondraaglijk lijden, en geen andere
middelen helpen nog), algemeen-ethisch beschouwd, redelijk verantwoord is dit te
overwegen[3]. Ik ben ervan overtuigd dat vele artsen hiermee kunnen instemmen,
althans inzoverre het hun persoonlijk gewetensoordeel in een bepaald concreet geval
betreft. Velen echter zijn zeer terughoudend om een dergelijk verfijnd
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waardeoordeel in een procedurele vorm te gieten, waarbij heel veel schakeringen
van het persoonlijk oordeel verloren gaan en, in mindere mate dan in de rechtsregel
weliswaar, abstractie gemaakt wordt van belangrijke concrete elementen.
‘Wat in de vorm van een concrete, individuele beslissing door een arts in een
medische context te billijken is, is daarmee nog geen aanvaardbare algemene regel.
De veralgemenisering maakt van de regel een waardeoordeel over het leven van een
bepaalde groep burgers, terwijl het concrete besluit van de arts primair berust op
diens inschatting van het lijden van deze specifieke patient. Een dergelijke beslissing
kan wel worden onderworpen aan casuïstisch verlopende rechterlijke toetsing, zij
leent zich echter niet voor juridische veralgemening’[4].
Het standpunt van de artsen is begrijpelijk: het gaat om hun beroepseer en om hun
therapeutische vrijheid. De gewetensvolle arts wenst immers in volle vrijheid,
persoonlijk te oordelen, zonder gebonden te zijn aan een of ander algemene regel.
Maar indien zou blijken dat in de artsenpraktijk een schemerzone ontstaat, waar in
de MBL steeds lichtzinniger en onzorgvuldiger te werk wordt gegaan, is het dan niet
verantwoord via procedures deze praktijken uit de schemerzone te halen en
controleerbaar te maken? En is het niet aangewezen dat de artsen hier tot
zelfregulering zouden overgaan, zodat de wetgever niet moet tussenkomen? De
gewetensnorm laat immers steeds ruimte voor soepelheid in de beoordeling; de
rechtsregel, ook de deontologische regel is strak en stroef.
De morele norm wil immers duidelijk maken wat een persoon moet doen (of niet
doen) om het humaan goede voor zichzelf (en voor anderen) te bewerkstelligen, of
van het goede niet af te wijken. De norm bepaalt soms heel precies hoe ver ik mag
gaan om binnen het bereik van het goede te blijven. Nemen we als voorbeeld: hoog
in de bergen rijd ik in een bocht van de weg langs een afgrond. Als autobestuurder
moet ik zelf in geweten oordelen hoe ver ik me mag wagen en met welke snelheid.
De norm die ik voor mezelf aanleg, kan vergeleken worden met een witte streep die
ik voor mezelf trek. Mijn geweten kan me zeggen: mijn ervaring leert me dat ik
zonder risico tot op één meter van de rand mag naderen. Die individuele morele
witte-streep-ingeweten valt echter niet noodzakelijk samen met de juridische witte
streep. De witgekalkte strook langs de weg symboliseert de rechtsregel. Die is niet
afgestemd op de gedraging van een of ander individu, maar gaat uit van de
doorsnee-gedraging en moet de maatschappelijke voorwaarden scheppen betreffende
afstand, snelheid, verlichting, berm, enz. zodat iedereen die daar voorbijkomt, alleen
of in groep, in een personenwagen of een autocar, het goed heeft en veilig kan rijden.
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Besluit
Het is duidelijk dat de politici in België betreffende het euthanasieprobleem het
‘verscheurend debat’ willen vermijden dat een paar jaar geleden omtrent abortus
werd gevoerd. Maar dan moet op beleidsvlak dringend werk worden gemaakt van
het recht op specifieke zorgen bij het levenseinde, en dienen voorzieningen te worden
gecreëerd die palliatieve zorgen voor eenieder mogelijk maken.
Naast deze inspanning op politiek vlak dient in de medische wereld het hele gebied
van de medische besluitvorming omtrent het levenseinde bespreekbaar te worden
gemaakt, waarbij ook de inspraak, de medezeggenschap van de patiënten aan bod
zou moeten komen. M.i. mag in dat verband een deontologisch verantwoorde vorm
van actieve euthanasie (zie hierboven) door de medische wereld niet langer officieel
doodgezwegen worden. Het zou wenselijk zijn dat de artsen deze aangelegenheid
door eigen regelgeving onder controle houden. In de mate dat het in de medische
wereld een taboe blijft, is het gevaar niet denkbeeldig dat steeds meer ‘duistere
praktijken’ ongecontroleerd tot ontwikkeling komen. Dan zou een wetgevend initiatief
onvermijdelijk worden[5] en, in het algemeen belang, ook noodzakelijk. Persoonlijk
zou ik het jammer vinden dat een zo delicate aangelegenheid als de medische
besluitvorming omtrent het levenseinde niet langer in de eerste plaats en uitsluitend
aan de arts zou toekomen, maar voortaan op een abstracte wijze bij wet zou worden
geregeld.
Nogmaals laat ik daaromtrent Trappenburg aan het woord:
‘C.J.M. Schuyt beschrijft in zijn Leidse oratie Ongeregeld heden een aantal
vertaal- of communicatieproblemen tussen maatschappij en recht. De
veelvormige, rijk geschakeerde, in termen van Schuyt “analoge”
maatschappelijke werkelijkheid zou door de wet worden vertaald in ja-nee
termen, in “digitale” informatie, die vervolgens door de rechter weer moet
worden terugvertaald naar de analoge werkelijkheid. Volgens Schuyt treedt
bij beide vertaalslagen betekenisverlies op. Bij de vertaling van de medische
praktijk in juridische termen treedt niet zozeer betekenisverlies op (dat
ook natuurlijk, maar dat is het probleem niet) als wel betekenisverschuiving,
met name daar waar het recht niet de advocatenlogica, maar de
“rechtsdoctrinelogica” volgt’[6].
Betekenisverlies of betekenisverschuiving? Een wettelijke regeling zou in ieder geval
een verarming van de medische besluitvorming met zich brengen: de beslissing zou
minder het resultaat worden van een persoonlijke beoordeling van een zieke, dan
wel een toepassing van een algemene regel op een concreet geval.

Eindnoten:
[1] J. Griffiths, Euthanasie als controleprobleem, in Nederlands juristenblad, 1993, p. 127.

Streven. Jaargang 61

[2] Cfr. mijn bijdrage Het zelfbeschikkingsrecht. Een kritische studie, in Rechtskundig Weekblad,
1991-1992, pp. 689-699.
[3] Cfr. Euthanasie. Rechtsethische beschouwingen, in Streven, november 1986, 99-105; Euthanasie.
Ethische beschouwingen, in J.P. Baeyens (ed.), Gerontologie en Geriatrie 1992, Garant, 1992,
116-118; Over euthanasie, in Ouderen in Solidariteit, Vlaams Welzijnscongres 1993,
Congreswerkboek, Kluwer Editorial, 1993, pp. 226-230.
[4] M.J. Trappenburg, Soorten van gelijk, medische-ethische discussies in Nederland, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1993, p. 229.
[5] Op 4 november 1993 werd door de Heer Standaert, Kamerlid, een wetsvoorstel ingediend, ‘tot
invoering van actieve euthanasie op aanvraag van de patiënt’. P.St., Kamer, 1205/1, 1993-1994.
[6] Trappenburg, o.c., pp. 227-228.
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Ernst Hirsch Ballin
Euthanasie als strafbaar feit
Waarborgen bij overmacht
De discussies in en buiten de Staten-Generaal over de regulering van beslissingen
rond het levenseinde waren emotioneel zeer beladen. Ook voor mij persoonlijk hadden
zij een betekenis die uitging boven de gangbare werkzaamheden op het Ministerie
van Justitie. De menselijke waardigheid, de universeel geldige plicht om leven te
behouden en te sparen - uiteraard zonder daarbij met medische handelingen zinloos
schade te berokkenen -, en de vraag hoe wij de zieke medemens van daaruit in uiterste
nood moeten bijstaan, waren aan de orde. De joodschristelijke traditie diende daarbij
voor mij persoonlijk als kompas. Zij huldigt vanouds de opvatting dat feitelijk vast
te stellen gegevens van fysieke, biologische en mentale aard niet in overwegende
zin bepalend zijn voor de waarde van de mens. De verankering van de menselijke
waardigheid heeft de joods-christelijke traditie niet overwegend gezocht in de - altijd
contingente - kwaliteiten van de menselijke persoon, maar in de notie dat de mens
het beeld van God draagt. Dat geldt niet alleen voor de vitale en weerbare mens,
maar juist ook voor het kwetsbare en gebroken leven. Beslissende oordelen over de
zinvolheid en de waarde van het leven van patiënten kunnen dan ook ten diepste niet
(alleen) aan de medicus worden overgelaten. Hij begeeft zich daarmee in feite op
het terrein van de mensenrechten, die de mens nu juist ongeacht zijn kwaliteiten
bescherming willen bieden. Reden waarom de vragen rond het levenseinde een
politiek-juridische dimensie kennen, en hoog genoteerd staan op de politieke agenda.
In politiek opzicht heeft dit debat inmiddels een afsluiting gevonden met de
aanvaarding door Tweede en Eerste Kamer van een wetsvoorstel dat de basis legt
voor een verscherpte meldingsprocedure die de medische beslissing rond het
levenseinde voor Justitie inzichtelijker en beter grijpbaar maakt.
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Aanloop tot wetsvoorstel
Euthanasie vormde circa twintig jaar het onderwerp van heftige discussies. De
ontwikkeling van de jurisprudentie speelde op de achtergrond een belangrijke rol.
Naar een algemene regel van continentaal-Europees strafrecht behoeft degene die in
een concrete situatie van overmacht komt te verkeren, geen straf te ondergaan. De
rechter heeft die regel ook inzake de strafbepaling over euthanasie en hulp bij
zelfdoding toegepast. In 1973 veroordeelde de rechtbank van Leeuwarden een
vrouwelijke arts die haar in een verpleegtehuis verblijvende moeder doodde, tot een
week voorwaardelijke gevangenisstraf. In 1984 oordeelde de Hoge Raad dat
euthanasie gerechtvaardigd kan zijn in een nood situatie of bij psychische overmacht.
De Raad achtte het zijn plicht om te onderzoeken of zich, gemeten naar de medische
ethiek, een noodsituatie voordoet die levensbeëindigend handelen rechtvaardigt.
Enige jaren later specificeerde de Hoge Raad het beroep op een noodtoestand in die
zin dat een beroep daarop slechts te rechtvaardigen is als er sprake is van een terminale
ziekte, waarbij zich een ernstige wending ten kwade voordoet.
Van politieke zijde is op deze ontwikkeling in de rechtspraak zeer verdeeld
gereageerd. De politieke partij D66 - die, alhoewel zij elke ideologie afwijst, het
beste als links-liberaal kan worden gekenschetst - wilde met een initiatief-wetsvoorstel
euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht halen, zodat levensbeëindigend handelen
op verzoek tot het normale medische handelen zou gaan behoren. Dit
initiatief-wetsvoorstel kon op de steun rekenen van de - toentertijd nog
sociaal-democratische - oppositie. Omdat de conservatief-liberalen zich gebonden
achtten aan hun toenmalige coalitiepartner, het CDA, steunden zij het
initiatiefwetsvoorstel niet, en wachtten zij op een regeling van het kabinet. Om die
reden bleef een parlementaire meerderheid voor het initiatiefwetsvoorstel uit. Het
kabinet reageerde met voorstellen die een gedeeltelijke legalisering van euthanasie
inhielden. Het kwam echter niet tot een parlementaire behandeling van de
wetsvoorstellen, omdat het kabinet-Lubbers II viel over de milieuproblematiek.
Het in 1989 nieuw aangetreden kabinet bestond uit christen-democraten en
sociaal-democraten en stond voor de moeilijke opgave om het euthanasiedebat
(voorlopig) af te ronden. Gedreven door het verlangen om openhartig over deze zeer
delicate problematiek te spreken, heeft het kabinet eerst een onderzoek naar de feiten
laten doen, om daarna een regeling te treffen. Daarin onderscheidt Nederland zich
overigens van veel andere landen. In alle westerse landen doen zich immers situaties
voor waarin de medische techniek in Staat is om mensen ook aan de afgrond van de
dood in leven te houden. De Nederlandse politiek heeft de dilemma's die dat voor
patiënten en artsen oproept, niet willen negeren,
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maar heeft zich daarvan integendeel ook juridisch rekenschap willen geven. Daarmee
sloot zij aan bij de intenties van de christen-democratie hier te lande, zoals ondermeer
blijkt uit het Program van Uitgangspunten van het CDA. Artikel 25 luidt: ‘De
waardigheid van de mens, de eerbied voor en de bescherming van menselijk leven
zijn fundamenten van de nationale en internationale rechtsorde. Die bescherming
geldt voor het leven in elk ontwikkelingsstadium of elke verschijningsvorm’. De
hoofdtekst tekent hierbij aan: ‘Er zijn evenwel situaties waarbij andere, zeer
zwaarwegende belangen en waarden in het geding zijn. Daarvoor mag de overheid
de ogen niet sluiten. Slechts in die noodsituaties kan er sprake zijn van een
uitzondering op het verbod van levenbeëindigend handelen. Een adequate inspectie
en rechtshandhaving terzake - ook ten aanzien van de zorgvuldigheid waarmee
beslissingen moeten worden genomen - is vereist’.

Noodsituatie en meldingsplicht
De woorden ‘uitzondering’ en ‘noodsituatie’ geven aan dat levensbeeindiging nooit
tot het normale medische handelen gerekend mag worden. Dat is terecht een belangrijk
baken voor de wetgever. Het recht moet immers onverkort vertrouwen schenken aan
mensen, en vooral aan die mensen die kwetsbaar zijn door pijn, door hun
afhankelijkheid, en soms eenzaamheid. Het is om die reden dat - anders dan in de
alternatieven die in de jaren tachtig opgeld deden - de regering met volle overtuiging
een bevestiging van de strafbepalingen tot inzet van haar beleid maakte. Euthanasie
moet in Nederland strafbaar blijven. Echter, evenmin als de Nederlandse rechter
heeft het CDA de ogen willen sluiten voor die gevallen waarin pijnbestrijding en
begeleiding niet hebben kunnen wegnemen dat iemand in uiterste nood een arts
vraagt hem/haar uit die nood te verlossen. Vertrouwen op het recht moet er ook in
die zin zijn dat het verbod op levensbeëindiging nooit verabsoluteerd kan en mag
worden. Het recht mag niet voorbijgaan aan de noodtoestand die ontstaat als in het
aanschijn van de dood mogelijkheden voor pijnbestrijding wegvallen. Maar dat neemt
niet weg - sterker nog, dat vereist zelfs - dat Justitie nauwkeurig moet kunnen nagaan
of artsen wel terecht een beroep op overmacht en de noodsituatie doen. De
bescherming van het fundamentele recht op leven is te belangrijk om dit, zonder
toezicht, aan de goede wil van artsen over te laten. De toetsing is derhalve cruciaal
en vormt het hart van de regeling die de regering heeft getroffen. Aanknopend bij
een al veel langer bestaande plicht van de arts om een verklaring omtrent overlijden
af te geven, regelt de door de regering voorgestelde wet een gedetailleerde
rapportageplicht als een arts meent
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dat hij in een concrete noodtoestand stervenshulp niet kon weigeren. Maar, het zij
onderstreept, het enkele feit dat de arts correct melding maakt van de feitelijke
toedracht, pleit hem niet vrij van rechtsvervolging. Beslissend is niet slechts dat er
wordt gemeld, maar uiteindelijk wat er gerapporteerd wordt. De melding verschaff
de officier van justitie het materiaal dat hij/zij nodig heeft om te kunnen beoordelen
of al dan niet tot vervolging moet worden overgegaan.
Het is natuurlijk van belang ervoor te zorgen dat alle gevallen van euthanasie
daadwerkelijk en waarheidsgetrouw worden gemeld. Afgezien van het feit dat artsen
er in de regel zelf behoefte aan hebben om zich te verantwoorden en waarheidsgetrouw
opening van zaken te geven, bestaat er - gezien het gewicht van de beslissing rond
het levenseinde - behoefte aan zekeringen. Om die reden hebben wij er - in
overeenstemming met het parlement - voor gekozen om aan de meldingsprocedure
voorwaarden te verbinden. Op de eerste plaats moeten artsen een collega raadplegen
voordat zij een beslissing over levensbeëindiging nemen. Een tweede arts is daarom
verplicht om zich een oordeel te vormen over het ziektebeeld en over de
mogelijkheden om pijn te bestrijden. Op de tweede plaats worden alle meldingen
geregistreerd ter ondersteuning van een adequaat justitieel beleid. Op de derde plaats
willen wij de meldingsbereidheid vergroten door ook anderen dan de arts in te
schakelen. Als het gaat om euthanasie in een ziekenhuis of in een verpleeghuis, wordt
het hoofd van de afdeling in de meldingsprocedure opgenomen. Deze verpleegkundige
is goed op de hoogte van de situatie waarin patiënten zich bevinden. Als het gaat om
terminale patiënten die thuis worden verzorgd, wordt de wijkverpleegkundige bij de
procedure betrokken. Achtereenvolgens beslissen de officier van justitie, de betrokken
procureur-generaal en de vergadering van procureurs-generaal over de vraag of tot
vervolging zal worden overgegaan.
Uiteraard moeten artsen melding maken van euthanasie ongeacht de vraag of het
om patiënten gaat die hun wil nog kunnen uiten. Dat onderstreept dat in beide gevallen
sprake is van strafbaarheid. Toch is het duidelijk dat de wilsonbekwame een zwakkere
partij is dan degene die nog wel zijn wil kan uiten. Anders dan de laatste is de
wilsonbekwame niet in Staat om zelf medische handelingen te vragen dan wel
ingrepen te weigeren. Tegenover die extra kwetsbaarheid dient een meerwaarde aan
waarborgen te staan. Daarom heeft de wetgever bepaald dat ethische commissies
moeten worden geraadpleegd als in uiterste noodsituaties overwogen wordt tot
levensbeëindiging over te gaan. Die uiterste situaties kunnen zich voordoen, zoals
blijkt uit het hartverscheurende voorbeeld van een kindje dat zonder levensbeëindigend
ingrijpen gestorven zou zijn aan een steeds verder opzwellend waterhoofdje.
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Bovendien zal in de regel tot vervolging worden overgegaan als er sprake is van
levensbeëindiging bij wilsonbekwamen, zodat de rechter zich een rechtsoordeel moet
vormen over de beslissing tot levensbeëindiging.

Euthanasie niet gelegaliseerd,
maar barmhartig gereguleerd
Vals zijn dus alle berichten dat in Nederland euthanasie is gelegaliseerd. Waar is,
dat de hoogste rechter onder omstandigheden een noodtoestand denkbaar acht waarin
bestraffing achterwege moet blijven. Waar is voorts, dat de nieuwe wet de
hoofdofficier van justitie in elk concreet geval het materiaal wil verschaffen om te
beoordelen of er grond is voor strafvervolging.
Om verschillende redenen ben ik ervan overtuigd dat het mij en mijn
geestverwanten niet misstaat om een regeling als deze tot stand te hebben gebracht.
Sommigen zullen dat motiveren met een beroep op de weerbarstige werkelijkheid,
die zich niet wenst te schikken naar christelijke idealen, normen en waarden. Die
rechtvaardiging is zeker niet uit de lucht gegrepen. Het Nieuwe Testament biedt zelfs
een duidelijke parallel met de uitspraak van Christus ten opzichte van de ontbinding
van het huwelijk door scheiding. Als die scheiding onontkoombaar is, dan zal zij als
uiterste waarschuwing gepaard moeten gaan met een scheidbrief (Matheüs 19:3-8).
Zo bezien heeft de christen-democratie met de huidige politieke krachtsverhoudingen
zelfs al meer bereikt dan zij gedurende de jaren tachtig kon hopen. Een gedeeltelijke
legalisering van euthanasie leek immers lange tijd onontkoombaar. De weigering
om toe te geven aan de lokroep tot wereldmijding, de weerstand die de
christen-democratie geboden heeft aan de verleiding zich - wat machteloos
protesterend tegen een wereld die christenen ondertussen wel aan haarzelf overlaten
- te verschansen in de luwte van de geschiedenis, heeft zo bezien geloond: een
liberalisering van de wetgeving inzake de medische praktijk rond het levenseinde
heeft zich uiteindelijk niet voltrokken.
Ik meen echter dat er overtuigende redenen zijn om de uitkomst van de politieke
en maatschappelijke beraadslagingen veel positiever te duiden. De vraag waarvoor
de christen-politicus Staat, is of de barmhartigheid grenzen kan stellen aan de
noodzaak van een zwaar lijdende patiënt om te aanvaarden wat komen zal, en of het
recht zich rekenschap geeft van dat beroep op barmhartigheid door tot overmacht en
noodsituatie te concluderen. Ten diepste gaat het om de bereidheid om een rechtsorde
te aanvaarden die een gepaste afstand weet te bewaren tot de ultieme levensvragen
die zich in die noodsituatie voordoen. Die bereidheid spreekt uit de wetswijziging
die inmiddels een feit is. Het mogelijke beroep op
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overmacht, dat de regeling van beslissingen rond het levenseinde respecteert, moet
echter wel worden onderworpen aan een verantwoordingsplicht tegenover organen
van de rechtsorde. Zonder die verantwoordingsplicht zou afbreuk worden gedaan
aan de heilige plicht om het kwetsbare leven te beschermen. Ik herhaal graag wat ik
dienaangaande eerder schreef: nooit mag een situatie ontstaan waarin mensen zich
onvrij of bedreigd voelen in hun wens om het leven te voltooien zoals het hun gegeven
was: uit de handen van de Heer van leven en dood.
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Roger Lenaers
New Age: appel aan de kerken
Men kan de New Age (NA) vergelijken met een paddestoel waarvan het onzichtbare
mycelium of draadweefsel een nieuwe gevoeligheid is. Zoals alle paddestoelen is
ook deze overnachts uit de grond geschoten. Tien jaar geleden sprak niemand erover,
nu meent menigeen dat er iets in zit. Maar het voedende weefsel heeft meer dan een
eeuw nodig gehad. Het eerste duidelijke voorteken van de NA was immers de golf
van belangstelling van de Amerikaanse transcendentalisten uit het midden van de
vorige eeuw, zoals de filosoof Emerson, de journalist Thoreau of de dichter Whitman,
voor de rijkdom van de oosterse wijsheid, met name de Bhagavadgita.

Nieuwe gevoeligheid en ander kenvermogen
Het eerste kenmerk van die nieuwe gevoeligheid is haar humanistische inslag. De
NA gaat ervan uit dat naast en boven de kosmos, waarvan de evolutie culmineert in
de wording en ontwikkeling van de homo sapiens, geen tweede, boven-natuurlijke
wereld bestaat, waaraan kosmos en mens onderworpen zouden zijn, en waartoe alleen
bevoorrechten toegang zouden hebben. Aanspraken op een absolute waarheid die
men van ‘daarboven’ zou hebben vernomen, zijn humbug. Geen enkel systeem of
instituut kan in de nog steeds wordende kosmos zulke aanspraken laten gelden. Waar
dat toch gebeurt, zoals in islam of christendom, is een gevaarlijke ideologie aan het
woord.
Het tweede kenmerk is de herontdekking van een wijsheid: dat niet alleen de rede
een betrouwbaar ken vermogen is. We hebben namelijk nog een ander zintuig of
kenvermogen: de intuïtie, het aanvoelen, dat toegang geeft tot diepere niveaus van
de werkelijkheid, niveaus (om
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het met Pascal te zeggen) ‘que la raison ne connaît pas’. Juist dat andere kenvermogen
wordt door de NA op zijn voetstuk geplaatst. Dat is eigenlijk niets nieuws. Dat er
tussen hemel en aarde meer is dan de rede leert, is altijd al vanzelfsprekend geweest.
En in de niet-westerse wereld is het dat nog altijd. Nieuw is alleen de verbinding van
dat besef met een humanisme in de boven beschreven zin. Die verbinding houdt in
dat het heilige nog tot onze kosmos behoort. Waar het zich manifesteert, is geen
andere, dominante wereld aan het woord, die men met smeekbeden en onderdanigheid
gunstig zou moeten stemmen, en zeker geen almachtige en persoonlijke God. Dat
hogere of diepere behoort tot ons en wij behoren zelf ertoe. Via ons bewustzijn
hebben wij toegang tot die diepte. Vandaar de grote rol die bewustzijnsverruiming
in de NA speelt. Een verruimd bewustzijn geeft toegang tot voorheen onvermoede
dimensies van het bestaan. En die toegang is helend, is heil.
Wat men NA is gaan noemen, is de manifestatie van die tweevoudige nieuwe
gevoeligheid buiten en veelal tegen het instituut kerk. In zoverre zou men ook de
visies van Rudolf Steiner bij de NA mogen rekenen, maar dat willen de antroposofen
niet, omdat de antroposofie er al een hele tijd eerder was: een andere paddestoel die
al vroeger uit het hetzelfde mycelium is opgeschoten. Daarnaast heeft dat draadweefsel
nog een bont geheel van andere paddestoelen voortgebracht: sommige meer
gekenmerkt door het humanistische element (denk aan Amnesty International of
Greenpeace), andere meer door de herontdekking van de religio - niet van de
godsdienst, maar van de verbondenheid met het Grotere (denk aan de esoterie, de
cultus van Gaia of de intussen weer wegebbende vogue van de transcendentale
meditatie).

Afscheid van het theïsme
De nieuwe gevoeligheid wijst op een nieuwe fase in de cultuurgeschiedenis. Dat
houdt een opdracht in voor de kerk. Ze moet zich daarin incultureren. Ze is immers
de gestalte waarin de godservaring van Jezus van Nazareth en die van zijn leerlingen
in de geschiedenis verder moeten leven, om de eigen godservaring van steeds nieuwe
generaties te worden. De taal die daarvoor nodig is, moet geworteld zijn in de
veranderende concrete cultuur. Er bestaat geen van tevoren voor eeuwig vastgelegde
verwoording. Er is alleen de stroom van de identieke ervaring. In Jezus' tijd heeft
die zich uitgedrukt in de taal en voorstellingsvormen van toen, op de achtergrond
van het laat-joodse mens- en godsbeeld. Toen het goede nieuws zich verspreidde in
het hellenistische cultuurmilieu, vroeg het om een nieuwe verwoording. Overlevering
is
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communicatie van het heden met het verleden, en ze verloopt via taal en tekens.
Tekens hebben het voordeel dat ze algemener toegankelijk zijn dan taal. Die van de
joden waren in de regel ook toegankelijk voor de hellenistische mens, die immers
op dezelfde beschavingstrap stond: brood, wijn, zalving, handoplegging, wassing,
doop, samen eten, plengen, offeren... Ook taal hoeft op zich nog geen barrière te zijn:
men kan vertalen. Het gevaar schuilt in de voorstellingen erachter, in de
achtergrondfilosofie.
De preek van Paulus op de Areopaag (Hand. 17: 22-33) illustreert dat. Hij vertaalt
zijn boodschap in de taal van zijn toehoorders, hij spreekt Grieks, hij citeert Griekse
dichters. Maar als hij over ‘verrijzenis’ begint, ontstaat het misverstand. Het joodse
mensbeeld daarachter botst frontaal op het Griekse. Later zal de metafoor van ‘eeuwig
leven’ een geschikte tussenterm blijken om de scherpte van de tegenstelling enigszins
te verzachten.
Dat men de overgeleverde formules overnam, ook waar die in de nieuwe taal of
de nieuwe tijd een andere draagwijdte kregen, met alle misverstanden van dien, had
meer te maken met piëteit dan met authenticiteit. In de middeleeuwse scholastiek
gebruikte men nog argeloos de bijbelse woordenschat (zelf al een verwarrend mengsel
van joodse en hellenistische visies): ziel, lichaam, hemel, genade, vlees en bloed,
verrijzenis... Alleen met kunst- en vliegwerk waren die begrippen nog tot een
samenhangend systeem aaneen te lassen. Men was er zich niet van bewust hoe weinig
ze nog de oorspronkelijke ervaring belichaamden en hoe weinig die synthese dan
ook nog waard was.
Het werd nog erger. Vanaf de 18e eeuw begon het theïsme - dat tegelijk joods,
hellenistisch, romeins en middeleeuws was - te wijken voor het humanisme. De
overgeleverde voorstellingen, die zich ook zonder authentieke godservaring, louter
uit kracht van het cultuurpatroon, tot dan toe hadden kunnen handhaven, werden
zinledig. Een God als een macht buiten en boven de kosmos leek onwerkelijk, erger
nog: een dergelijke God zou de mens zijn autonomie ontnemen en hem wezenlijk
verminken. Het antwoord was dan ook niet langer meer onderworpenheid en angst
(ten onrechte voor verering gehouden), maar protest en afwijzing. De theïstische
God was dood.
Meteen ging ook alles dood wat uit die bron zijn kracht betrok: Jezus als de Zoon
van God en Maria als de moeder van (de Zoon van) God, de kerk als de kudde van
God, de bisschoppen als de herders van die kudde, de paus als de onfeilbare
plaatsbekleder van die (Zoon van) God, de sacramenten als de zichtbare tekenen van
het reddende handelen van die God in ons vervallen bestaan, de verrijzenis der doden
en het algemene oordeel als de afsluiting van de aardse geschiedenis door die God.
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Inculturatie van de kerk in de nieuwe gevoeligheid
Naarmate de mens van de humanistische boom der kennis eet, wordt het probleem
waaraan Paulus zich al bezeerde, groter en groter. Nu gaat het niet meer om de inhoud
van een of meer termen. Het gaat om de hele ‘verstaanshorizon’, die alle afzonderlijke
begrippen hun plaats en zin geeft. De christelijke gemeenschap en vooral haar leiding
zagen de opkomst en groei van het humanisme dan ook met bezorgdheid aan. Het
verdwijnen van de antieke opdeling van de werkelijkheid in de wereld van God en
die van de mens leek de bestaansgrond zelf van de kerk te ondergraven. Haar
wezenlijke functie was immers die twee werelden met elkaar te verbinden. Van de
humanistische idealen zoals vrijheid van geweten en cultus of autonomie van de
wetenschap kon geen sprake zijn en de mening dat er ook buiten de kerk heil te
vinden was, klonk als een godslasterlijke dwaling.
Maar terwijl het kerkelijke veroordelingen regende, won het humanistische
gedachtengoed snel veld in de westerse samenleving, ook, zij het veel trager, onder
de ontwikkelde gelovigen. De grote confrontatie met dat gedachtengoed was de strijd
tegen het modernisme, die de kerkelijke klok weer een halve eeuw achteruitzette.
Desondanks ging de verschuiving van de krachten binnen de kerk onderhuids verder.
Pas in Vaticanum II sloeg ze om ten gunste van de moderniteit. Dat concilie was de
eerste etappe van een inhaalbeweging die nog lang niet afgelopen is. De achterstand
is immers nog steeds erg groot. Maar de nieuwe gevoeligheid, waarvan de NA alleen
maar een opvallende uiting is, blijft intussen aan stuwkracht winnen, ook binnen de
kerk, al wordt ze daar door invloedrijke kringen nog afgeremd.
De opkomst en de doorbraak van het westerse humanisme zijn geen gril van het
toeval, maar een fase in de evolutie. Evolutie is de binnenwereldse kant van het
scheppingsproces, en de scheppingskracht die zich daarin openbaart, is in de ogen
van de christen Gods kracht. Dat die kracht zich laat gelden buiten de kerk, bewijst
alleen dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De nieuwe gevoeligheid zoekt
haar weg buiten het kerkelijk instituut. Waar ze toch binnen de kerk kanalen vindt,
lopen die meestal in het verborgen, in de diepte, ver van de leidende instanties, soms
in oppositie ermee, met het gevolg dat ze in eenzijdigheid en zelfs in sectarisme
dreigen te verzanden. Hoeveel terechte kritiek men ook mag hebben op de NA, zowel
op de populaire, wegens haar sensatie en onbewuste cultus van het ik, als op de
hogere NA, wegens haar kortzichtige afwijzing van de tweeduizend jaar mystieke
wijsheid van de christelijke traditie, het (relatieve) succes van die nieuwe gevoeligheid
heeft de kerk iets te zeggen. Hier is meer aan het werk dan op het eerste gezicht lijkt.
Hier waait Gods adem door
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de westerse wereld en spreekt de Geest ook tot de kerk(en).
Zich buiten die beweging houden betekent buiten de levensstroom gaan staan. De
kerk mag zich niet langer doof houden. Ze moet luisteren naar hetgeen de Geest door
die nieuwe gevoeligheid tot haar zegt. De moeite die zij zich geeft om te waarschuwen
voor de NA, zou ze beter besteden aan een hervorming die haar duidelijker tot het
betere alternatief zou maken. Het beste van de NA bestaat trouwens uit stukken
vergeten en verwaarloosd kerkelijk erfgoed.

Een nieuwe kerkopvatting, een nieuwe taal
Welke hervorming lijkt de kerk nodig te hebben om de stem van de Geest gehoor te
geven? Een eerste dringende opdracht bestaat erin de overgeleverde boodschap te
vertalen in hedendaagse en binnenwereldse denkkaders, zonder haar te vervalsen of
te verarmen. Het uitgangspunt zal zijn: een sterkere beklemtoning van de immanentie
van God in de kosmos (als schepping) en van Gods immanente transcendentie (Heinz
Zahrnt[1]). Geen dualisme meer van een wereld hierbeneden en een God hierboven,
hierbuiten en hierna. En een definitief punt gezet achter de hersenschim van de kerk
als een heilige piramide, die met haar top tot in de hemelse regionen reikt. Een
binnenwerelds beleefd Godsbeeld brengt namelijk een ander kerkbeeld mee, het
beeld van een gemeenschap in wie Jezus Messias in de geschiedenis scheppend
voortleeft. Daaruit volgt ook een nieuwe plaats- en functiebepaling van de leiding
en van het ambt. De voorstelling van een uit den hoge meegedeelde macht maakt
plaats voor die van een aanvaarde dienst en een toevertrouwde verantwoordelijkheid.
Geografische en juridische structuren die stammen uit de oudromeinse keizerlijke
administratie of de feodaliteit, maken plaats voor structuren die beter aan de moderne
democratische maatschappij beantwoorden.
De secularisering van de westerse cultuur snoert elk dualistisch spreken de mond.
De twee-werelden-taal is nietszeggend geworden, al is ze nog altijd onze religieuze
moedertaal, overgeërfd van geslacht op geslacht, en kennen we voorlopig geen andere.
Daardoor worden we verregaand tot zwijgen veroordeeld, ‘voor een tijd, twee tijden
en een halve tijd’, zoals in het boek Openbaring met de halvering van het volmaakte
getal 7 de voorlopigheid wordt aangeduid. Dat heeft ook zijn goede zijden. Het
zuivert ons Godsgeloof: we kunnen God in binnenwereldse processen niet langer
laten opdraven als ‘tweede oorzaak’, als oorzaak náást andere, waardoor we hem
verlagen tot een zielige gatenvuller. Onze moeilijkheid om zo over God te spreken
dat de moderne mens ons niet verkeerd verstaat, heeft nog een tweede
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goede zijde. Ze maakt ons ervan bewust dat het leven belangrijker is dan de leer en
de navolging Christi belangrijker dan de theologie. De geloofsvoorstellingen van
een mother Teresa bijvoorbeeld, wijken ver af van die van een Schillebeeckx, een
Küng of een Drewermann, maar haar leven heeft een uitnemende
verkondigingswaarde.
Als er een nieuwe taal moet komen, wat dan met de Schrift en de geloofsbelijdenis?
Beide zijn ze tot in het merg van hun gebeente van twee-werelden-taal doortrokken.
Moeten we, uit piëteit, voor altijd eraan vasthouden, ze beluisteren als symbooltaal,
voortdurend erop attent binnenwerelds en existentieel te duiden wat buitenwerelds,
‘mythologisch’ verwoord wordt? Wat de Schrift betreft, kunnen we niet veel anders.
‘Modern’ vertalen kan hoogstens een paar misverstanden opruimen, gewekt b.v. door
het feit dat begrippen als ‘vlees’, ‘lichaam’, ‘hart’, ‘ziel’ in het semitische taalspel
een andere inhoud hebben dan in het onze. In de liturgie kan de homilie de weg naar
een existentiële duiding van de gebruikte teksten toegankelijker maken. Maar als
gewone gelovigen buiten dat verband aan persoonlijke bijbellezing toekomen
(hoevelen zijn er dat?), krijgen zij steeds weer de ontmoedigende indruk dat zij
Oudoosterse en Grieks-Romeinse cultuurgeschiedenis moeten kennen om te
achterhalen wat de schrijvers eigenlijk zeggen. En die prijs is te hoog[2].
Moeten we dan, zoals sommigen voorstaan, de Schrift ‘esthetisch’ beluisteren,
alleen geïnteresseerd in de gevoelsresonanties van de tekst, zonder ons veel vragen
te stellen over de inhoudelijke boodschap? Wat blijft er dan van de verkondiging
over?
De geloofsbelijdenis van haar kant kan men desnoods herschrijven. Formules die
stammen uit de voormoderne twee-werelden-visie, zoals ‘geboren uit de maagd
Maria’ of ‘opgevaren ten hemel’, kunnen we niet meer begrippelijk beamen zonder
in botsing te komen met ons eigen denken en voelen. Maar ze zitten ook zo vol van
archetypische echo's, dat we ze niet kunnen opgeven zonder ons te verarmen. De
talrijke pogingen om de geloofsbelijdenis nieuw te formuleren zijn lang niet allemaal
even succesvol, maar ze verraden een fundamentele behoefte en wijzen een richting.
Zolang men in de liturgie bij het oude symbolum blijft, moeten we de spanning tussen
oude verwoording en nieuwe voorstelling zien uit te houden, hoe hinderlijk die ook
is. Echt erg zou het pas worden als de kerk aan de oude voorstellingen zou vasthouden,
als behoorden die mede tot de inhoud. Dan zou zij op een totaal andere golflengte
zitten dan die van de mens van vandaag. In het Westen kan men niet meer aankomen
met een taalspel dat in een nog voormoderne cultuur, zoals de Afrikaanse of die van
de Indio's, het vanzelfsprekende vehikel van elke religieuze boodschap is. Een
‘universele catechismus’ of zelfs een universele en voor eenieder begrijpelijke
verwoording van
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ons credo is onbegonnen werk. Ofwel verwoordt men het goede nieuws binnen een
voorkritische en mythologische horizon ofwel binnen de horizon van een cultuur die
door de Verlichting is gegaan, met alle verrijking en verarming vandien. Een mengsel
van de twee, zoals ons Geloofsboek te zien geeft, is door zijn tweeslachtigheid
onbevredigend.

Het fiasco van het supernaturalisme
Hoe nodig het resolute afscheid van het supernaturalisme is (een andere term voor
de opdeling van de werkelijkheid in twee ongelijke werelden) blijkt ook binnen de
kerk op veel manieren. Twee voorbeelden mogen volstaan. Het eerste is de steeds
sterkere roep om gelijkberechtiging van de vrouw in de samenleving. Binnenkerkelijk
vertaald gaat het om iets veel fundamentelers dan de toelating van de vrouw tot het
priesterschap. Als men niet eerst afrekent met het supernaturalisme dat in de huidige
opvatting van het priesterschap steekt, zal men daarmee alleen maar een mannelijk
klerikalisme aanvullen en bestendigen met een vrouwelijk. Waarom gaat het dan
wél? Een antwoord van Karl Lehmann, voorzitter van de Duitse
Bisschoppenconferentie, bij gelegenheid van de synode in Essen in februari 1993,
maakt dat ongewild en onbewust duidelijk. Op de vraag van een journalist of ook
het priesterschap van de vrouw op de agenda van de besprekingen stond, antwoordde
hij dat blijkens enquêtes maar heel weinig vrouwen van die vraag wakker lagen,
maar dat een veel brandender probleem voor ze was hoe ze de eisen van het
beroepsleven en die van het gezinsleven konden verzoenen. De synode zou het dus
ondermeer daarover hebben. Blijkbaar ontging hem het burleske van zijn antwoord:
mannen onder elkaar, mannen zonder gezinsleven zouden zich ambtshalve erover
beraden hoe vrouwen met een gezinsleven hun problemen het best konden oplossen.
Als de kerk iets over de vrouw meent te moeten zeggen, moeten vrouwen toch
minstens evenveel stem in het kapittel hebben als mannen. Al kan ze historisch alle
geloofsbrieven ter wereld voorleggen, een puur mannelijke hiërarchie (het woord
wekt al kwalijke associaties met een zich op goddelijk mandaat beroepende autocratie)
is niet langer houdbaar. Ofwel moet ze over de meeste problemen van de moderne
samenleving het zwijgen toedoen.
Het tweede voorbeeld is het failliet bij de jongere generatie van de traditionele
boodschap over de dood en het ‘hierna’, gepaard aan het niet geringe succes van de
reïncarnatiegedachte in het Westen. Daaruit blijkt het met onwil vermengde
onvermogen van de moderne mens om de buitenwereldse boodschap van de kerk
over oordeel, hemel, hel, vagevuur, verrijzenis der doden au sérieux te nemen, en de
opvulling
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van het daaruit ontstane vacuüm met binnenwereldse antwoorden. Voor de rede is
reïncarnatie zeker niet beter te verantwoorden dan ‘hemel’ of ‘verrijzenis’, maar ze
respecteert althans het eerste postulaat van het moderne denkpatroon: alleen wat
binnen deze éne wereld te plaatsen is, kan aanspraak maken op zinnigheid en beaming.
De kerkelijke kritiek, dat de moderne mens op die manier de radicale ernst van het
sterven tracht toe te dekken, blijft daarbij beter achterwege: de traditionele voorstelling
van de dood als verhuizing naar een beter vaderland is niet minder voor dezelfde
kritiek vatbaar. Maar het is waar: niets is zo moeilijk in een binnenwereldse taal te
vertalen als de boodschap over het ‘hierna’. Als ze al eens aan de orde gesteld wordt,
laten de synthesepogingen nog altijd een gevoel van voorlopigheid en onbevredigdheid
na[3]. Met de lijdende mensheid voor ogen, maakt men zich veeleer zorgen erover of
en hoe er voor die miljoenen ‘evenbeelden van God’ leven kan zijn vóór de dood,
dan of en hoe er leven zal zijn erna. Die bezorgdheid getuigt van een authentiek
christelijke bewogenheid, maar laat een wezenlijk stuk van de christelijke boodschap
onvertaald en onverteerd liggen.

Het ethische appel
De tweede opdracht waartoe de Geest de kerk lijkt uit te dagen, ligt op het vlak van
de ethiek. Hoezeer men ook in biechtspiegels en boetediensten het kader van de tien
geboden (die beter de tien verboden zouden heten) in alle richtingen tracht uit te
rekken, de decaloog blijft een verzameling voorschriften voor een nog tamelijk
primitieve mannenwereld[4], geïnspireerd op de haast vierduizend jaar oude wetgeving
van Hammoerabi (1800 v.C.), om het clanleven van herders en kleine boeren uit het
Midden-Oosten in goede banen te leiden[5]. Het overwegend negatieve karakter ervan
(‘Gij zult niét...’) legt de voorlopigheid ervan bloot: de decaloog beperkt zich tot het
trekken van grenzen die men niet mag overschrijden; van een gerichtheid naar een
steeds verdere vermenselijking en verdieping binnen die grenslijnen is weinig te
merken. Het kan niet anders of die clanmoraal moet hopeloos achterblijven bij de
eisen die de verdere humanisering stelt in een technologische cultuur, waarin het
individuele doen en laten planetaire gevolgen begint te krijgen. De ontoereikendheid
van de decaloog is er mede de oorzaak van dat de moderne cultuur stuurloos geworden
is en angstwekkende symptomen van ontbinding vertoont.
De hogere NA is een reactie van de westerse mensheid op die ontbinding: ze legt
de oorzaken ervan bloot en tekent wegen van herstel uit. Die oorzaken heb ik in mijn
eerste bijdrage (Streven, januari 1994,
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pp. 3-15) al aangeraakt: de ‘onttovering’ van het heelal en het daarmee
samenhangende verlies van het transcendentiebesef gaf de mens de illusie alles te
kunnen en alles te mogen; zo verdween tevens de laatste rem op de ongebreidelde
dienst van de mammon. Wat niet in dienst staat van het privé-belang, moet sneuvelen.
Ook de menselijkheid in de zin van verbondenheid, verantwoordelijkheidszin,
bereidheid tot delen, eerbied, zorg voor het grotere geheel. Zoals supermarkten die
de kleinhandel de das omdoen. De menselijke maatstaf wordt verlaten voor de
economische. De tien geboden zwijgen daarover in alle talen. Wij wrijven ons in de
handen als de koffieprijs ineenstort; we betalen 15 frank minder voor een pakje van
250 gram, terwijl de kleine koffieboer in de ontwikkelingslanden zijn al magere
winstmarge in de al volle zak van de westerse verbruiker ziet verdwijnen. Christenen
en christelijke organisaties doen daaraan mee. Onverschilligheid voor het wel en
wee van de rest van de mensheid, materialisme in de verkleding van burgerlijk fatsoen,
verwoesting en verloedering van het milieu uit gemakzucht en eigenbaat, dat alles
kan blijkbaar samengaan met het onderhouden van de tien verboden.
De kerk moet haar eigen moraal veel nadrukkelijker op de bergrede bouwen in
plaats van op de tien verboden. Wijst trouwens Jezus zelf in de bergrede die
oudtestamentische moraal niet als ontoereikend af? Alleen dan kan de kerk het verwijt
doen verstommen dat ze mede oorzaak is van de crisis in de westerse wereld, doordat
ze indertijd, toen ze nog een reëel moreel gezag had, dit niet aangewend heeft om
de heilloze ontwikkeling in haar beginfase tegen te gaan. Bij die terugkeer naar het
evangelie kan ze kijken naar de hogere NA, die in het spoor van de hippiebeweging
opkomt tegen de onderhorigheid van het bestaan aan het materialistische winstprincipe
en de daaruit voortvloeiende menselijke verarming en onechtheid. Niet de mammon,
maar het grotere geheel, het Al, heeft recht op onze inzet en toewending. Deze NA
maakt de filosofie van Small is beautiful, overigens een door een christen ontwikkelde
visie[6], tot de hare. Ze zet zich in voor natuurbehoud, niet alleen uit overlevingsdrang,
maar evenzeer uit respect voor het heilige dat zich in de natuur openbaart. Ze roept
op tot gehoorzaamheid aan de stem van het geheel, die het goede voor iedereen op
het oog heeft. Ze verwerpt de mythe van de onbeperkte materiële vooruitgang, die
voert tot verwoesting van het milieu en dus van de levensmogelijkheden van de hele
menselijke soort en tot uitschakeling van de economisch zwakkere en tot
onmenselijkheid van de economisch sterkere[7]. Dat luisteren naar het geheel, zoals
elke gezonde cel in een gezond organisme doet, leert de juiste maat te houden en
maakt gevoelig voor de wijsheid van een spreuk die evenzeer tot de westerse als tot
de oosterse traditie behoort: ‘Heb liever wat minder dan wat
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meer’[8]. Zo bevrijdt ze van een ongeremd en ‘normloos consumentisme’[9], dat het
leven van binnen uitholt, doordat het de mens weerhoudt om scheppend in de wereld
te staan. En dat is toch zijn opdracht.
De NA mag dan al de doorwerking zijn van het hippiedom met zijn afwijzing van
veel luxegoederen die niet meer als luxe aangevoeld worden, ze blijft al bij al toch
het produkt van een welvarende minderheid, die ondanks alle eerlijke zorg voor
menselijke waarden nog veel kan leren van de onthechting en vrijheid die in de
bergrede worden verkondigd. Daar vindt de christen een nog meer geïnspireerd en
inspirerend antwoord op onze ingeboren, maar funeste bezitshonger. Het evangelie
leert ons ook een nog heiliger respect voor de kosmos dan de NA vermag, omdat het
die laat zien als geschenk en zelfmededeling van een alles voortbrengend en
liefhebbend Gij. Dat geeft ons nog meer reden dan de aanhangers van de NA om
niet mee te doen met de dodelijke dans rond het gouden kalf. De kerk moet de
stringentie van die eisen even duidelijk in het licht stellen als eertijds die van de
oudtestamentische decaloog.

Terugkeer naar de innerlijkheid[10]
De derde koerscorrectie waartoe de Geest westerse christenen via de NA lijkt op te
roepen en die direct voortvloeit uit de bewuste beleving van de ‘immanente
transcendentie’, is het eerherstel van het bidden. Afscheid nemen van het
supernaturalisme betekent allerminst afscheid nemen van het besef van de goddelijke
diepte van de werkelijkheid. Toch is het feitelijke gevolg van de secularisatie veelal
een praktisch atheïsme geweest. Dat uit zich niet alleen in het verdwijnen van het
vraaggebed, dat moeilijk te redden lijkt als men eenmaal de toekijkende
God-in-de-hemel opgeeft[11]. De kwaal zit dieper. Wie het goed heeft, begint de illusie
te koesteren dat hij zichzelf genoeg is. Hij verliest het contingente karakter van zijn
bestaan uit het oog en meteen het voortdurende appel van het absolute. Zich met dat
absolute inlaten lijkt verloren tijd. Gemeten aan de maatstaf van de nuttigheid is het
waardeloos.
Maar ook zij die voor waardevoller dingen leven dan geld en wat zij ervoor kunnen
kopen, doen dit thans zonder referentie aan de vervaagde God van de kerk, ver weg
in zijn andere wereld. Zij keren zich naar de dienst van de mensen. Van de goddelijke
wortels waaruit hun toewijding leeft, geven zij zich geen rekenschap. Maar waarop
steunen de absolute rechten van de mens en onze eerbied daarvoor? Zonder goddelijke
wortel is de mens een eendagsvlieg in een doods heelal, een schimmel op de
oppervlakte van de planeet Aarde. Zoals
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we een mooie melodie liefhebben uit liefde voor de schoonheid en een diepzinnige
uitspraak uit liefde voor de waarheid, zo is elke echte liefde voor de mens onbewust
geworteld in de ‘liefde tot God’. Zolang God boven was en de mens beneden, kon
dit alleen maar een van buitenaf toegevoegd en in die zin onvolwaardig en zelfs
storend motief zijn. Waar er maar één werkelijkheid meer is, waarin elk wonder de
zichtbaarheid is van een naamloos en onkenbaar Wonder, noemt dit ‘uit liefde tot
God’ de innerlijke relatie tussen oppervlakte en diepte, tussen verschijning en wezen.
De christen moet daarom eerst weer ogen krijgen voor Gods transparantie in mensen
en dingen. Dat is hetzelfde als bidden. Dit kan de vorm aannemen van aanbidding
(de superlatieve vorm van bewondering, overgave en eerbied) of van dank of
vertrouwen. Welke plaats daarin nog is voor het vraaggebed, zou een uiteenzetting
apart vragen. Ook zal de herontdekking van de goddelijke transparantie het raadsel
van kwaad en lijden in de kosmos niet wegnemen; ze zal dat zelfs nog duisterder
maken. Maar ze zal het van gedaante doen veranderen: ze zal het raadsel omvormen
tot geheim, behorend tot het ons overstijgende goddelijke geheim, waaraan men zich
mag toevertrouwen.
De NA probeert het bidden in ere te herstellen in de vorm van de oosterse objectloze
‘meditatie’. Oosterse goeroes en swami's komen ons in die manier van bidden
inwijden. Dit kan een verrijking zijn als we niet vergeten dat we een eigen
duizendjarig erfgoed van gebed hebben, gekenmerkt door het opengaan voor het
goddelijke Gij in mens en wereld. Bevruchting van het Westen door het Oosten is
een goede zaak. Maar de synthese van Westen en Oosten is oneindig moeilijker dan
het lijkt. East is East and West is West and never the twain shall meet. Twee culturen
die drieduizend jaar lang onafhankelijk van elkaar hun eigen creatieve weg gegaan
zijn, onder één noemer te brengen is niet het werk van één generatie. Ook al zijn alle
mystieke ervaringen ontmoetingen met hetzelde mysterie, het medium waarin ze
plaatsvinden, namelijk het persoonlijk psychisme en de algemene culturele horizon,
kan grondig verschillen. Daar ligt de verklaring van zowel de identiteit van alle echte
mystieke ervaringen als van het verschil tussen de oostelijke en de westelijke weg.
De niet-christelijke mystiek afdoen met ‘natuurmystiek’ om ze beneden de christelijke
‘godsmystiek’ te plaatsen, ziet dat over het hoofd. Hoogstens kan men stellen dat
niet alle verwoordingen evenwaardig zijn.
Die nieuwe innerlijkheid heeft behoefte aan nieuwe vormen van gebed. In de
vroegere vormen: rozenkrans, brevier, morgen- en avondgebed, veelvuldige biecht
en dagelijkse mis voelt ze zich even weinig thuis als de jonge David in de
wapenuitrusting van Saul. Maar dat sluit geen minachting in voor die oude vormen.
Ook al waren die
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niet zelden voor een groot deel ‘werkheiligheid’, prestatie, zelfs woordenkraam,
meer verwant met het draaien van de Tibetaanse gebedsmolen dan met het echte
bidden, in die rivier van woorden glinsterden altijd weer goudschilfers. Waar geen
tijd meer is voor het nutteloze dat ‘bidden’ heet, in die vormen of in andere, maar
wel veel tijd voor het nuttige dat het kijken naar de beeldbuis is (nuttig om de
verveling te verdrijven), ontbeert men ook die rijkdom.
Evenmin als de mammon en de God van Jezus met elkaar te verzoenen zijn, is de
moderne vlucht naar de oppervlakte, de angst voor de stilte, het haastige vullen van
de leegte, te verzoenen met het geloof in de God van Jezus. Bidden als een bewust
zoeken naar die Diepte, persoonlijk en als gemeenschap, behoort wezenlijk tot het
christen zijn. Onze kerk heeft in vroeger eeuwen tal van gemeenschappelijke
gebedsvormen ontwikkeld die aan hun tijd aangepast waren, ze moet op zoek gaan
naar nieuwe vormen, die het kunnen doen in de 21e eeuw.

Besluit
Het is een van de sterke kanten van de kerkelijke traditie dat ze zelden geaarzeld
heeft om hetgeen het volk Gods ten goede kon komen, te assimileren, uit welke bron
het ook kwam. Ze heeft het gedaan met de Stoa en het platonisme in de 3e en 4e
eeuw, met de Romeinse organisatievormen in de 4e en 5e, met de filosofie van
Aristoteles in de 13e en met de literatuur van de antieke wereld in de 15e en 16e
eeuw; ze heeft allerlei overgenomen van de voorchristelijke godsdienstigheid van
Kelten, Germanen en Slaven. Ze heeft, zij het laat, pas vanaf Vaticanum II en getuige
de restauratiepogingen nog steeds schoorvoetend, met de secularisatie een deel van
het goede van het moderne humanisme opgenomen, met de bevrijdingstheologie een
deel van het goede van het socialisme en met de inculturatie een deel van het goede
van de Aziatische, Afrikaanse of Indiaanse culturen. Nu moet ze ook het goede van
de NA opnemen. Dat kan haar zuiveren van een deel van het slechte dat ze nog steeds
in haar stroming meevoert: een materialistische verering van de macht en van de
mammon. Die dateert niet van gisteren: die huldigt ze al sinds Constantijn de Grote.
De westerse maatschappij heeft de laatste vijftig jaar duidelijk gemaakt dat het
Constantijnse tijdperk definitief voorbij is. Zelfs de stenen roepen het. Het wordt tijd
dat de kerk ook de kwalijke erfenissen van dat tijdperk opruimt. Dat zal ze doen door
de waarden die het succes van de hogere NA verklaren, tot de hare te maken. Reeds
in de christelijke oudheid sprak men in dat verband van het in bezit nemen van de
spolia
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Aegyptiorum[12]. In het begin van deze eeuw formuleerde Charles Péguy dezelfde
idee in visionaire taal in zijn Ève, waar hij de Messias ziet als de vervulling van alle
menselijk zoeken:
Il allait hériter de l'école stoïque,
il allait hériter de l'héritier romain,
il allait hériter du laurier héroïque,
il allait hériter de tout l'effort humain.

In plaats van bang en afwijzend te staan, zou de kerk er goed aan doen ook de nieuwe
gevoeligheid die in de NA vorm gekregen heeft, te verwelkomen. Op zich verdient
NA en vooral de populaire vorm ervan de drukte niet die men erover maakt. Ze
verdient wel aandacht als symptoom en signaal. De kerk moet ernaar luisteren als
naar een van de manieren waarop de Geest vandaag tot haar spreekt.

Eindnoten:
[1] H. Zahrnt, Gott kann nicht sterben, Piper, München, 1970, p. 45.
[2] Zie b.v. P. Kevers, Waarom en hoe de bijbel lezen, Korrelcahier 6, Altiora, Averbode, 1992;
R. Lenaers, Slagbomen op de weg van de persoonlijke bijbellezing, ibid.
[3] Zie b.v. J. Lambrechts en J. Kenis (red.), Leven over de dood heen, Acco, Leuven, 1990. Ook
H. Zahrnt, o.c.
[4] Heel duidelijk in het 10e verbod: ‘Ge zult de vrouw van uw naaste niet begeren...’ Ook andere
geboden zijn tot de mannen gericht.
[5] Men mag niet uit het oog verliezen dat de decaloog maar het begin is van de wetgeving voor
Israël; die gaat verder in de hoofdstukken 21 tot 23 van Exodus.
[6] Het meest bekende boek van de Britse econoom Fritz Schumacher, Small is Beautiful
(Nederlandse vertaling: Hou het klein, Baarn, 1974), had als oorspronkelijke titel: Economics
as if People Mattered.
[7] ‘Unlimited expansion in a finite environment can only lead to disaster’. F. Capra, The Turning
Point. De krankzinnigheid van het moderne economische systeem wordt duidelijk in de
hoofdstukken 7 en 8: ‘The Impasse of Economics’ en ‘The Dark Side of Growth’.
[8] De Imitatione Christi, III 23.3.
[9] Het woord is van premier Lubbers van Nederland; in Jos Vranckx, De Zinzoekers, Davidsfonds,
Leuven, 1993.
[10] Naar de titel van het boek van Louis Dupré en Edith Cardoen, Terugkeer naar de innerlijkheid,
DNB, Antwerpen, 1983. Het recente werk van Ignace D'Hert, Leven vanuit de binnenkant. Een
kritische kennismaking met New Age, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1992, ziet blijkens zijn titel
eveneens in die terugkeer het wezenlijkste van de bijdrage van de NA.
[11] Voor het eerst duidelijk geformuleerd in J.A.T. Robinson, Honest to God, London, 1963.
[12] Zinspelend op Exodus 12:35-36: ‘De Israëlieten vroegen van de Egyptenaren gouden en zilveren
sieraden en kleding. Jahweh stemde de Egyptenaren gunstig ten opzichte van het volk, zodat
zij deze dingen afstonden. Zo beroofden de Israëlieten Egypte’.

Streven. Jaargang 61

127

Georges De Schrijver
Veritatis Splendor
Reacties van theologen
De encycliek Veritatis Splendor wil de grondslagen van de morele leer van de kerk
uiteenzetten en tevens de ‘vrijere’ manier corrigeren waarop sommige theologen met
ethische vragen omgaan. Deel I maakt duidelijk dat het christendom aanstuurt op
een maximalisering van de moraal. Het verwijst hierbij naar het verhaal van de jonge
man in het evangelie en diens vraag: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig
leven te hebben?’ Jezus antwoordt hem: Onderhoud de geboden, geef je wereldse
waarden op, en volg mij. Deel II gaat in vier stappen in op de grondslagen van deze
maximalisering. Een eerste sectie, over de verhouding vrijheid en wet, stelt dat de
wet (of de natuurwet) in christelijk perspectief een instantie is die ons zegt hoe wij
moeten leven; de wet is geen hinderpaal voor de menselijke vrijheid, maar tilt deze
juist op tot ware vrijheid. De tweede sectie heeft het over geweten en norm: het
geweten creëert zijn morele normen niet, maar dient voorgegeven morele regels toe
te passen op de concrete situatie. De derde sectie stelt dat een fundamentele
levensoptie niet volstaat, ze moet worden aangevuld door aandacht voor het ethische
of zondige karakter van elke aparte zedelijke daad. De vierde sectie zegt dat morele
handelingen goed of slechts zijn in zichzelf, onafhankelijk van de intentie; deze kan
zich immers illusies maken. Een intrinsiek slechte daad kan nooit gerechtvaardigd
worden met behulp van een goed voornemen. Deel III gaat in op de belangrijkheid
van de ethiek in de zending van de kerk: de kerk heeft de plicht om de gewetens van
de mensen te helpen vormen; op die manier bewijst ze een dienst aan de mensheid.
De algemene toon van het document is dus dat de objectieve normen die vervat
zijn in de zedenwet, altijd voorrang hebben op het subjectieve geweten. En ook: dat
de kerk over deze objectieve normen te waken
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heeft als over een geloofsschat die haar is toevertrouwd. Deze zienswijze geeft
natuurlijk stof tot nadenken, zeker in een tijd waarin vele mensen veel normbesef
kwijt zijn. De vraag is echter of de herderlijke zorg die uit het document spreekt, niet
gepaard gaat met het gebruik van argumenten die lang niet alle overtuigend zijn.
Nogal wat theologen laten hun reserves horen[1].

Waarheid of kerktucht?
Wat doen theologen wanneer zij een kerkelijk document onder de loep nemen? Zij
gaan eerst en vooral na welk soort document het is, wat het gewicht ervan is en zijn
graad van verplichting. In deze beoordeling kunnen ze twee richtingen uit. Ze kunnen
zakelijk analyseren en beargumenteren wat de waarheidsbijdrage is van het document
en wat de lacunes ervan zijn of welke vragen het openlaat. Of ze kunnen zich
pragmatisch afvragen wat de disciplinaire, kerkstrategische bedoeling is van de tekst.
De twee doorlichtingen moeten uit elkaar worden gehouden, ook als de te onderzoeken
tekst soms van het ene genre - het zoeken naar waarheid - naar het andere - de
disciplinaire verplichting - overgaat.
In zijn bespreking van de encycliek kiest Schillebeeckx b.v. duidelijk voor de
zakelijke en inhoudelijke argumentatie[2]. Maar om dit te kunnen doen, moet hij eerst
weten of hij, als theoloog, na deze pauselijke uitspraak, nog wel iets kan zeggen.
Gaat het hier om een onfeilbare uitspraak die nog speelruimte openlaat voor verdere
discussie? Van onfeilbare pauselijke uitspraken zijn er in de kerkgeschiedenis maar
twee voorbeelden: de dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis (1854) en
die van de Tenhemelopneming van Maria (1950). Veritatis Splendor hoort daar niet
bij. Had Johannes-Paulus II zijn encycliek onfeilbaar willen verklaren, dan had hij
dat uitdrukkelijk moeten zeggen. Wel zijn er geruchten ‘dat de paragraaf waarin
stond dat de gelovigen de pauselijke uitspraak over enkele ethische problemen als
een onfeilbare verklaring moeten aanvaarden, onder zware druk werd geschrapt’
(Schillebeeckx). Schillebeeckx kan dus een zucht van verlichting slaken; hij voelt
zich bevestigd in zijn eigen standpunt: het leergezag kan over ethische kwesties
onmogelijk een onfeilbare uitspraak doen[3].
Altijd zijn er in de christelijke moraalcode tijdgebonden elementen binnengeslopen.
Het Oude Testament nam elementen uit de toenmalige cultuur over in de tien geboden;
in de morele voorschriften in de brieven van Paulus zijn heel wat elementen ontleend
aan de hellenistische Stoa. Wat er telkens bijkomt, is dat men deze geboden ‘in de
Heer’
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beleeft voor het aanschijn van God. Het is dus moeilijk in te zien dat er een objectieve
wet zou bestaan die eens en voor goed is vastgelegd, zoals de encycliek laat
doorschemeren. Op dit en andere punten blijft er, met inachtneming van de
verschuldigde eerbied voor het leergezag, discussie mogelijk. Het is immers niet
uitgesloten dat er nog meer ‘feilbare elementen’ zitten in niet-onfeilbare pauselijke
uitspraken, en theologen hebben de plicht en het recht, aldus Schillebeeckx, om
daarop argumenterend door te denken: ‘Ik heb alle respect voor de grondintentie van
deze encycliek. Maar het blijft een groot vraagteken waar de paus die door hem
opgelegde normen vandaan haalt. Enerzijds zijn ze niet door God geopenbaard en
anderzijds gaat de encycliek volkomen voorbij aan de historische, menselijke
bestaanservaring. Welke andere bron van waarheidsvinding is er dan nog wel?’[4]
Andere theologen zijn er niet zo gerust in; zij beseffen dat het kerkelijke
waarheidsbegrip iets heel aparts is. Wat het kerkbeleid als waarheid voorhoudt, is in
de regel de vrucht van een prudentieel oordeel over wat al dan niet aan de
goegemeente mag worden geleerd met het oog op de bevordering van de kerkelijke
eenheid[5]. In dit prudentieel oordeel denkt men niet in de eerste plaats onpartijdig na
over een kwestie die deel uitmaakt van een publiek ethisch debat, maar spelen de
belangen van de kerk een rol in het standpunt dat men inneemt. En hier moet dan
het disciplinaire spreken geplaatst worden van het leergezag, zoals dit zich in de
laatste twee eeuwen heeft ontwikkeld. Nicholas Lash uit Cambridge laat zien dat pas
rond 1840 voor het eerst de term magisterium of leergezag werd gebruikt om een
klasse van ambtsdragers aan te duiden die bevoegd worden geacht om de juiste leer
voor te houden[6]. Tot die klasse behoorden de bischoppen, maar in de tweede helft
van de 19e eeuw zien we dat de paus en zijn naaste medewerkers dit ambtelijk
leergezag voor zich alleen opeisen. Als deze encycliek uiteindelijk zegt (nr. 115) dat
‘het kerkelijk magisterium hier voor de eerste keer in detail de fundamentele principes
van de morele leer heeft uiteengezet’, ziet Lash hierin een van de sterkste uitingen
van de trend om alle leerbevoegdheid in de handen van de paus te concentreren.
Veritatis Splendor richt zich immers tot de bisschoppen van de katholieke kerk; zij
moeten op bevel van de paus disciplinair ingrijpen als er verzet komt.

Humani generis voor de moraal
Het is niet de eerste keer dat er, sinds de centralisering van het leerambt in Rome,
een niet-onfeilbare, maar sterk op kerktucht bedachte brief werd geschreven. De
commentatoren denken spontaan aan de encycliek
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Humani generis van Pius XII in 1950, die eveneens totale volgzaamheid eiste. Toen
werd hard opgetreden tegen de auteurs van de nouvelle théologie, o.a. tegen Henri
de Lubac (hij werd later gerehabiliteerd en kreeg zelfs een kardinaalshoed). De
nouvelle théologie was afgestapt van de neo-scholastieke manier van denken,
herbronde zich aan bijbel en patristiek en nam het moderne denken in zich op. En
dat mocht niet, want dan lag de weg open voor een ‘vrije interpretatie’ van de
kerkelijke leerstellingen. De ondertitel van Humani generis luidde: ‘Over enkele
valse opinies die de grondslagen van de katholieke leer dreigen te ondermijnen’.
‘Vervang leer door moraal en je hebt de algemene doelstelling van de nieuwe
pauselijke tekst’, zegt Kommonchak van de Catholic University of America[7]. Wat
voor een vrije interpretatie van het dogma geldt, geldt ook voor de fundamentele
principes van de katholieke moraaltheologie.
Theologen houden hun hart vast. Zal er, evenals onder Pius XII, maar dan dertig
jaar na de lente van het Tweede Vaticaanse Concilie, opnieuw jacht worden gemaakt
op ‘ketterse’ scholen? Die vrees is niet ongegrond: de encycliek spoort de bisschoppen
ertoe aan om aan katholieke universiteiten, gezondheids- en consultatiecentra die
zich niet aan de gezonde leer houden, de benaming ‘katholiek’ te ontnemen (nr. 116).
Het ligt dus in de handen van de bisschoppen of die vervolging er komt of niet. Naar
verluidt heeft in Engeland kardinaal Hume zijn moraaltheologen verzekerd dat het
niet zo'n vaart zal lopen[8], en hij is niet de enige kardinaal om zo te spreken.

Urbi sed non orbi?
Bij plechtige gelegenheden geeft de paus zijn zegen urbi et orbi aan de stad Rome
en aan de hele wereld. Veritatis Splendor wekt echter de indruk dat alleen nog zij
die zich aan de zedelijke normen van de kerk houden, het eeuwig leven zullen
verwerven; wie deze normen naast zich neerlegt, is niet zeker van zijn heil. De stad
van de geredden wordt ommuurd. Dat lijkt een streep te trekken door hetgeen
Vaticanum II, in Lumen Gentium nr. 16, zei over de heilsmogelijkheid van mensen
die niet tot het zichtbare lichaam van de kerk behoren. Niet-christenen, zei Lumen
Gentium, kunnen gered worden op grond van hun ethische inzet, als ze ‘met een
oprecht gemoed God zoeken en zijn wil, in de uitspraak van hun geweten onderkend,
metterdaad trachten te volbrengen’. Vervang ‘niet-christenen’ door ‘katholieken die
zich ethisch inzetten zonder daarom alle uitgevaardigde zedelijke normen van de
kerk op te volgen’[9], en dan wordt de hachelijke situatie duidelijk die nu geschapen
wordt. Volgens Lumen Gentium zou ook dit soort katholieken,
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analoog met de niet-christenen, immers het eeuwig leven kunnen verwerven als ze
‘Gods wil volbrengen, die ze in de uitspraak van hun geweten onderkennen’. Maar
de encycliek betwijfelt juist de betrouwbaarheid van deze ‘stem van het geweten’.
De goegemeente dient Gods wil te volbrengen conform de gedetailleerde invulling
die het leergezag aan de goddelijke geboden geeft. Volgt men deze objectieve leidraad
niet op, dan draait men zich een rad voor de ogen.
Blijkbaar gaat het hier om een gedachtensprong in de redenering. Commentatoren
wijzen erop dat de enclycliek in een eerste stap aanneemt dat Gods wil ons bekend
wordt door het licht van de natuurlijke rede die ons inlicht over goed en kwaad: ‘God
toont zijn aandacht voor de mens niet “van buiten af”, via de natuurwetten, maar
“van binnen uit”, via de rede, die door haar natuurlijke kennis van Gods eeuwige
wet in staat is de mens de juiste richting aan te wijzen van zijn te stellen vrije
handelingen’ (nr. 43). Met Thomas van Aquino schijnt de encycliek dus aan te nemen
dat, geconfronteerd met ons diepste zelf, ons ‘natuurlijk’ verstand ons doet inzien
wat goed en kwaad is. ‘Maar dan’, zegt Peter Eicher, theologieprofessor in Paderborn,
‘moet ik wel even naar adem snakken als ik verder lees en vaststel dat eensklaps het
geweten van alle mensen aan de objectieve norm van het katholieke leerambt wordt
gebonden. Terecht had de pontifex nog gezegd dat de inwendige gerichtheid van het
vrijheidsbewustzijn open dient te staan voor God (hij noemt dit theonomie), maar
dan grendelt hij die naar God open existentie meteen grondig af, door ze aan de
“objectieve” bevelen van het romeinse leerambt te binden. Dit maakt de pauselijke
leer van het geweten fundamentalistisch. Die leer geeft toe aan de zuigkracht van
een behoefte aan autoritaire binding. Hierbij vergeet de bisschop van Rome plots dat
zijn eigen goed geweten geen enkele voorrang heeft op het zedelijke bewustzijn van
alle anderen. Wie geeft hem de bevoegdheid zich te verheffen tot rechter van het
innerlijk van allen?’[10]

Norm of leerproces?
Hiermee zitten we in het hart van het dispuut. De encycliek kan daartegen inbrengen
dat de sprong die zij maakt van het geweten naar een geweten dat zich ertoe verplicht
om de richtlijnen van het leergezag op te volgen, een hele traditie achter zich heeft.
Inderdaad hebben gezaghebbende christelijke denkers uit de oudheid, Augustinus
b.v., het licht van het zedelijk bewustzijn steevast verbonden met het licht dat vanuit
Christus, de inwendige, het hele leven grondig veranderende leraar, in hen binnenvalt:
‘Christus is het licht dat elke mens verlicht’ (Joh. 1,9; nr. 1). De christenen hebben
m.a.w. altijd hun bekering tot de
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‘nieuwe mens’ verbonden met een aanscherping van hun geestelijk vermogen om
goed en kwaad te onderkennen. Die ‘nieuwe mens’ is een objectief iets, zijn
grondtrekken kunnen descriptief worden vastgelegd. En vervolgens, zo zou de
encycliek kunnen argumenteren, door de eeuwen heen hebben de herders in de kerk
zich beijverd om deze ‘nieuwe mens’ zijn scherpte te laten behouden. Ze hebben dit
gedaan met waakzaamheid, ze wisten dat christenen ook altijd mensen blijven die
vanwege de erfzonde behoed moeten worden tegen een afzwakking van hun ideaal.
Als het huidige pauselijk leerambt, waarvan de dragers zich experts achten in
humaniteit, deze taak waarneemt, dan beweegt het zich volkomen in het spoor van
deze oude kerkelijke praktijk. Alleen realiseert het zich nu dat het vandaag meer dan
ooit nodig is om het kerkvolk te waarschuwen tegen eigentijdse scheefgroeiingen
van het zedelijk bewustzijn. In een tijd waarin subjectivisme, relativisme en hedonisme
om zich heen grijpen (nrs. 32-34), moet het leergezag omschrijven wat de objectieve
verplichtingen zijn van de zedenwet, op straffe van zelf ondermaats te blijven.
Met dit antwoord zouden Eichert en wie in zijn richting denken, het over het
algemeen eens zijn: de christen moet maximaal ethisch leven. Maar toch zouden ze
van de paus een verduidelijking vragen op één punt: of hij namelijk de ‘objectieve’
verplichting van de zedenwet beschouwt als een binding die al altijd ingevuld is met
eenzelfde vastliggende inhoud, ofwel of hij ook historische verschuivingen aanneemt
in wat bindend is voor het geweten. En indien hij dit laatste aanneemt - de universele
wet kent verschuivende zwaartepunten en invullingen naar gelang de noden van de
tijd, en ook van de personen - of hij dan nog zo trefzeker zou kunnen zeggen wat in
concreto mag of moet en wat niet, en dit op elk toepassingsdomein van de zedenwet?
In de encycliek worden bijna systematisch geschiedenis, risico en ‘gebeuren’ buiten
spel gezet.
Paul Ricoeur gaat gevat hierop in. Hij ziet in de rijke jongeling van het verhaal
iemand die aan Jezus vraagt wat hij nog meer moet doen dan de wet onderhouden
en die het antwoord verneemt: ‘verkoop alles wat je hebt’ - d.i. neem een risico - ‘en
volg me’. Maar dit risico wordt in Veritatis Splendor omgebogen tot een uitnodiging
om een eisenpakket op zich te nemen dat niet de minste afwijking of uitzondering
toestaat: ‘En hier gebeurt dan de verglijding’, zegt Ricoeur, ‘van geschiedenis en
waagstuk naar dingen die onveranderlijk zijn en de hele toon van de encycliek bepalen.
Die toon heeft meer weg van een uitbrander aan het adres van bepaalde theologen
dan van een zoektocht. De hele aanzet is al restrictief. De encycliek heft aan met de
“schittering van de waarheid” en meteen volgt er een veroordelende opstapeling van
-ismen: individualisme, subjectivisme, enz. In plaats van alleen
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maar ontsporingen aan te klagen, was het wellicht beter geweest na te gaan welke
problemen en hete hangijzers hieronder liggen. Men kan kritiek hebben op het
historicisme. Maar hierachter ligt precies de ontdekking dat de geschiedenis ons
telkens met de neus op nieuwe situaties duwt, op nieuwe complexe uitdagingen en
dus op domeinen met mogelijke variaties’[11].
Is het in dit licht wel zo zeker dat de vele mensen van goede wil die niet het hele
eisenpakket van de paus in hun leven waar kunnen maken, onethische wezens zijn?
Stoelt de ethische praxis niet veeleer op leerprocessen waarin men eerlijk en geduldig
in het reine probeert te komen met complexe situaties, dan wel op het stoere opvolgen
van stroeve normen? In die leerprocessen kunnen de christenen ontegensprekelijk
een diepe inspiratie opdoen bij de Christusfiguur en de manier waarop hij mensen
op weg heeft gezet om een diepe levenszin te ontdekken: ‘Het exemplarische karakter
van Jezus' optreden’, zegt Ricoeur, ‘brengt iets binnen in de tijd wat niet ruikt naar
onveranderlijkheid (immutablité), maar veel weg heeft van diepe duurzaamheid
(perennité). De duurzaamheid van het voorbeeld is niet hetzelfde als de
onveranderlijkheid van de norm, platonisch of kantiaans ingevuld. Zij schept immers
de ruimte om te leren smaken wat moreel is via het contact met concrete ervaringen
in de geschiedenis’.

Radeloos bij het moderne levensaanvoelen
In zijn bespreking van Veritatis Splendor stelt Charles Curran, moraaltheoloog uit
de Verenigde Staten, de vraag waar de paus zijn kennis vandaan haalt omtrent de
christelijk ingevulde zedenwet, waartoe hij meer dan wie ook toegang meent te
hebben: ‘Wat is morele waarheid? De encycliek gebruikt het woord “waarheid” op
praktisch elke bladzijde te beginnen met het titelblad. Het document omschrijft echter
nooit wat het onder waarheid verstaat of wat hieronder valt, maar lijkt waarheid te
verstaan als een ongedifferentieerde verzameling van al wat het pauselijk leergezag
in het verleden heeft gedoceerd’[12]. Wie enigszins met deze documenten vertrouwd
is, weet dat het hierin gebruikte waarheidsbegrip erg defensief is. De meeste uitspraken
van het leergezag in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw richten zich tegen
moderniteit en Verlichting, juist zoals het concilie van Trente in de aanval ging tegen
de reformatie. Ze zetten zich af ‘tegen de reformatorische ethiek, tegen de verheldering
van de autonome structuren van onze vrijheid en tegen de humane wetenschappen’[13].
Wat de grond van deze allergie is, had Hegel al duidelijk gemaakt. Volgens Hegel
dankt de geschiedenis van de vrijheid haar beslissende doorbraak
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aan de protestantse reformatie, waarin het christelijk beginsel van de vrijheid ook in
praktijk werd gebracht. ‘In tegenstelling tot de oude kerk, die de “individuen als
kinderen leidde”, eiste de reformatie geloofsvrijheid en tolerantie op. Ze heeft de
onvervangbare instantie van het geweten beklemtoond tegenover de slaafse
gebondenheid aan autoriteit en hiermee de individuele mens zijn persoonlijke relatie
verzekerd tot het absolute, zonder de bevoogdende bemiddeling van staat,
maatschappij of zedelijk gezag. De reformatie liet het beginsel van de subjectiviteit
de overhand halen, het grondprincipe van de moderne wereld’[14]. Met deze moderne
opeising van de rechten van het handelende subject weet de paus geen blijf; ze moet
voor hem onvermijdelijk uitmonden in willekeur en zedelijke vervlakking: ‘de huidige
cultuur heeft de wezenlijke band tussen de waarheid, het goede en de vrijheid uit het
oog verloren’ (nr. 84).
Als men er de geschiedenis op naslaat, merkt men echter dat het vrijheidsbegrip
dat in de reformatie opkwam en in de Verlichting volop doorbrak, allesbehalve
samenvalt met willekeur, ofschoon ontaardingen ervan in de vorm van individualisme
en subjectivisme nooit veraf zijn. Vrijheid betekent in de eerste plaats een groei in
diepte en zelfstandigheid doordat men zijn ethische verantwoordelijkheid opneemt
voor een samenleving die door haar technisch kunnen in een stroomversnelling is
gekomen. Groei in zelfbewustzijn en inzet voor een samenleving waarin de mensen
de gelegenheid krijgen om menswaardiger te leven dan vroeger, gaan in dit vrijheids
ver staan hand in hand. Vandaar dat de sociaal-ethische filosofen van de Verlichting
werk maken van het scheppen van maatschappelijke structuren die aan de individuen
de mogelijkheid moeten geven om als zelfbewuste, verantwoordelijke en solidaire
wezens te leven[15]. De triade liberté, fraternité, égalité wijst in deze richting.
Voor deze structurele aanpak konden de neo-scholastieke denkers geen oog hebben,
omdat ze in een statisch concept ervan uitgingen dat God via degenen die hem
hiërarchisch vertegenwoordigen, de ordenende bron is van het bestaan. Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat het programma van de mensenrechten, waarvan
ondertussen elementen zijn overgenomen in de pauselijke sociale encyclieken, buiten
de schoot van de kerken is ontstaan. Het is pas de laatste tweehonderd jaar, en dan
nog als antwoord op een druk van buiten, dat ook de kerk de slavernij heeft
veroordeeld als een kwaad.
Hierin ziet Nicholas Lash een tegenbewijs voor de aanspraak van het leerambt dat
het beter dan wie ook de inhoud van de zedenwet kent: ‘De verwijzing naar de
Catechismus van de katholieke kerk, die vermeldt dat Paulus in de brief aan Philemon
deze laatste opdroeg zijn slaaf Onesimus te behandelen als een broeder in het geloof,
brengt niet
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veel aarde aan de dijk. Als Paulus de slavernij werkelijk beschouwd had als een
intrinsiek kwaad, dan had hij Philemon moeten zeggen Onesimus vrij te laten’[16].
Zich steunend op het evangelie, schermt het kerkelijke denken met een
natuurwetsbegrip waarvan de inhoud sinds altijd vastligt (‘gij zult geen slaven
hebben’), terwijl uit de geschiedenis blijkt dat het kerkvolk door de eeuwen heen
inzake slavenbezit geen ander gedragspatroon erop nahield dan dat van het culturele
milieu. Dit is een inconsequentie die het leergezag niet mag voorbijzien, te meer
omdat voor haar de natuurwet geen uitzonderingen of privileges duldt.

Historische verschuivingen in de universele zedenwet?
Veritatis Splendor laat doorschemeren dat het voor zijn visie van een onveranderlijke
zedenwet steun vindt bij Kants categorische imperatief, die evenmin enige
uitzondering toestaat in de zin van toegeven aan willekeur[17]. Maar die allusie op
Kant is niet helemaal terecht, omdat men hierbij vergeet dat Kant geplaatst moet
worden in de Verlichting en de manier waarop die werk maakt van nieuwe
maatschappijstructuren, waarbinnen de ethische eisen opnieuw geformuleerd zullen
worden, los van hun verankering in het feodale tijdperk. Het gevolg is dat ‘anders
dan vroeger de nieuw opdagende ethische problemen in vele gevallen niet meer op
te lossen zijn door op de nieuwe situatie bekende principes en vooral vroeger
gevonden oplossingen toe te passen’[18]. Vormde vroeger b.v. het bezit van slaven
geen probleem, omdat zulks economisch gerechtvaardigd leek, dan zal dit in de
moderne tijd wel degelijk ethische vragen oproepen. ‘Doe een ander niet aan, wat je
niet wenst dat die ander jou aandoet’ neemt nu de vorm aan van een modern universeel
principe en blaast het hiërarchische feodale denken met zijn ingebouwde privileges
op. De trouw die door de categorische imperatief wordt bevolen, is niet meer de
wederzijdse loyaliteit van vazal en heer, maar de loyaliteit tussen gelijkwaardige
personen in een gemeenschap van burgers’[19].
Juist door zijn ‘formalisme’ staat Kants categorische imperatief open voor
historische verschuivingen van de universele zedenwet. Inderdaad, voor Kant is de
ethische imperatief, die in het geweten wordt vernomen, zo formeel dat datgene
waartoe hij verplicht, niet concreet ingevuld kan worden door wat men vanuit vroegere
ervaringen altijd al zou kennen. Hiermee wordt niet gezegd dat de ethische
leerprocessen die de mensheid - en wijzelf als personen - hebben doorlopen, van
geen tel zijn. Wel wordt de manier waarop we, persoonlijk of collectief, al omgegaan
zijn met bepaalde ethische materies, in zekere zin relatief. De ethische of categorische
imperatief moet in wezen ‘leeg’ zijn, willen
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we op telkens nieuwe uitdagingen van de geschiedenis adequaat kunnen ingaan.
Kants lege ‘formalisme’ heeft dus een dubbel doel. Het leert dat er in het ethische
oordeel geen elementen van willekeur of eigenbelang mogen worden gemengd die
uit onze empirische conditie komen. Maar het wil ook voorkomen dat hetgeen
voorwerp van ethische beslissing is of kan zijn, restrictief beperkt wordt door wat
een vroeger ethos ons hieromtrent te vertellen heeft[20]. Het ethische avontuur dient
de mensheid steeds vooruit te drijven, op weg naar hogere humaniteit.
Van hieruit begrijpt men de opwerping die Eicher naar voren brengt: ‘De enclycliek
gaat zo ver dat ze zegt dat het leergezag dient vast te leggen niet alleen wat als
kerkelijke norm geldt, maar ook wat de inhoud van die normverplichting is. Zij maakt
zodoende aanspraak op een quasi-goddelijk weten dat zich aan elke argumentatie en
kritiek onttrekt’[21]. Kant zou hierbij opmerken dat wat het leergezag doet, namelijk
de formele verplichting ook meteen inhoudelijk uitstippelen, niets te maken heeft
met hetgeen hij zelf onder categorische imperatief verstaat. In zijn ogen zou de
bevelende stijl van het leergezag alleen maar kunnen resulteren in een ‘conditionele
imperatief’, d.i. een imperatief die niet vrij is van een beoogde doelstelling[22], in dit
geval het vrijwaren van de belangen van de kerk. De categorische imperatief, ‘doe
een andere niet aan wat je niet wenst dat de ander jou aandoet’, zou veeleer iemand
ervan moeten afhouden om voor anderen uit te stippelen wat ze dienen te doen bij
het vernemen van een onvoorwaardelijk ethisch appel.
Veritatis Splendor houdt het bij het inhoudelijk uitstippelen van geboden en
verboden en verbindt hiermee een onveranderlijkheid, namelijk die van de natuurwet
zelf. Van deze natuurwet zijn de positieve voorschriften ‘universeel verplichtend en
onveranderlijk’, terwijl haar negatieve voorschriften zeggen dat bepaalde daden of
handelingen ‘altijd verboden zijn, zonder enige uitzondering: semper et pro semper’
(nr. 52). Toch zit er in de passus die hierop volgt, een aanzet tot hertaling van de
zedenwet naar nieuwe culturele contexten toe. Maar die aanzet is heel beperkt. Model
staat het onderscheid dat Johannes XXIII heeft gemaakt tussen de substantie van het
geloof en de manier waarop deze substantie, zonder verlies van haar inhoud, een
eigentijdse inkleding kan krijgen: ‘Er is zeker een behoefte om op zoek te gaan naar
de meest adequate formulering van de universele en permanente normen in het licht
van de verschillende culturele contexten, een formulering die het meest geëigend is
om de historische relevantie ervan ononderbroken duidelijk en verstaanbaar te maken,
en zo op een authentieke manier de waarheid ervan te interpreteren’ (nr. 53).
Men zou bijna denken dat Veritatis Splendor hier een hermeneutisch
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principe huldigt dat aan Gadamer is ontleend: elke tijd en cultuur moeten een creatieve
verwoording proberen te vinden voor de inspirerende waarden die het verleden hun
aanreikt. Op die manier, aldus Gadamer, zullen we erin slagen om de boodschap die
de traditie tot ons richt, ook beter te verstaan, in een taal namelijk die de onze is.
Gadamer neemt een ‘werkingsgeschiedenis’ aan van de traditie: haar eeuwig
waardevolle inzichten komen telkens opnieuw in een aangepaste vorm tot leven in
een wereldbeeld dat ondertussen grondig is veranderd. Een traditie maakt slechts
echt geschiedenis in een proces van voortdurende transformatie[23]. Voor de moraal
zou dit betekenen dat de universele zedenwet historische verschuivingen kan
ondergaan. In plaats van eens en voorgoed bindend te zijn voor iedereen en in alle
omstandigheden, zou de universele zedenwet voor iedereen een categorische
verplichting inhouden die historisch gepreciseerd wordt vanuit de complexe behoeften
van de tijd. Hier haakt het leergezag af. Het meent dat de idee van de historische
verschuiving van de universele zedenwet hand in hand gaat met de opkomst van
ethische stelsels die uitzonderingen toestaan op wat door God en de natuurwet van
alle eeuwigheid is verboden. Die uitzonderingen mogen er niet komen, zeker niet
als het gaat over seksuele ethiek.

Humanae vitae op de achtergrond
De pers wordt verweten dat ze voorbarig het nieuws heeft verspreid dat Veritatis
Splendor het alleen over seks zou hebben[24]. In feite zijn er maar vijftien regels waarin
dit onderwerp uitdrukkelijk wordt aangeraakt, maar die bevatten dan wel een
verwijzing naar Humanae Vitae[25]. Daarnaast zijn er echter ettelijke bladzijden - maar
dit zal de leek in het vak ontsnappen - aan ethische redeneringen gewijd die door
specialisten in de seksuele moraal worden gebruikt, en die alle zonder vermelding
van seksuologische topic en auteur worden ‘weerlegd’ en verworpen[26]. Vandaar dat
sommige commentatoren vrezen dat de algemene principes over de christelijke moraal
die in Veritatis Splendor werden uiteengezet, later tot stevig voetstuk zullen dienen
om de juistheid aan te tonen van de weigering van Paulus VI om aan het gebruik van
voorbehoedmiddelen een kerkelijke zegen te hechten. Dit vervolg, een encycliek
over gezinsproblemen en het doorgeven van het leven, is trouwens al aangekondigd
voor 1994.
De aanwijzingen dat Veritatis Splendor in de eerste plaats een aanloop is tot iets
anders, nl. een grondige behandeling van kwesties uit de seksuele moraal, versterken
meteen het vermoeden dat we in een cirkelredenering zitten. De ‘verbodsbepalingen
die krachtens de
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natuurwet geen enkele uitzondering toestaan’, zijn van meet af aan zo rigoureus
geformuleerd, omdat ze nadien zullen moeten dienen om te bevestigen wat de kerk
leert, dat namelijk elke overtreding van het zesde en het negende gebod, in welke
omstandigheden of met welke subjectieve intenties ook, altijd doodzonde is. Met
andere woorden, uiterste gestrengheid inzake seksuele ethiek heeft gemaakt dat we
nu een uiterst rigoureus document hebben over de algemene principes van de
christelijke moraal. Dit kan worden aangetoond.
Gerald Hughes s.j. spreekt er zijn verwondering over uit dat oude ‘epikeia’- of
afwegingsregels die in de moraaltheologie worden aangewend inzake liegen of stelen,
nu plots lijken weg te vallen. Liegen, om dit voorbeeld te nemen, is een inbreuk op
het negatieve gebod ‘gij zult niet liegen’, en dit soort inbreuk, zegt de encycliek, is
altijd intrinsiek kwaad, wat ook het motief is dat de persoon die niet de waarheid
spreekt, als rechtvaardiging meent te kunnen hebben: ‘De negatieve voorschriften en die zijn die welke bepaalde concrete handelingen of types van gedrag verbieden
als intrinsiek kwaad - dulden geen enkele uitzondering. Zij laten geen ruimte open,
op een moreel aanvaardbare wijze, voor de “creativiteit” van welke tegengestelde
beslissing dan ook’ (nr. 67). Sedert generaties hebben theologen nochtans aangevoerd
dat de waarheid achterhouden omdat degene die erom vraagt, niet het recht heeft ze
te kennen, bezwaarlijk zonde kan worden genoemd. De omstandigheden kunnen dus
iets wat op zich verkeerd is, nl. de waarheid achterhouden, van zijn verwerpelijk
karakter ontdoen. Maar blijkbaar had de paus iets anders voor ogen, toen hij de
rigoureuze regel opstelde dat er nooit verzachtende omstandigheden in aanmerking
komen: hij dacht namelijk aan geslachtsgemeenschap die niet gericht is op
voortplanting. Maar hiermee heeft hij ook al de rest verstrengd, tenzij hij inzake
liegen, om nog eens dit voorbeeld te nemen, reeds specifieke omstandigheden in de
definitie heeft opgenomen. Hughes veronderstelt dat de paus deze procedure heeft
gebruikt: ‘Als de paus “liegen” zegt, bedoelt hij “iemand bedriegen die een recht
heeft op de waarheid”’[27]. Alleen in dit geval is liegen een intrinsiek kwaad, en niet
buiten deze clausule.
Hughes' welwillende interpretatie ondermijnt dan echter wel de stoerheid van de
hele argumentatie van de paus, omdat men dan ook clausules kan inbouwen op het
gebied van de seksualiteit. En hierop stuurt Richard McCormick s.j., moraaltheoloog
in Notre Dame (VS), aan in zijn reactie op Veritatis Splendor. Voor hem is de paus
blind voor omstandigheden die een clausule van geoorloofdheid kunnen inbouwen
in de seksuele beleving, omdat hij bepaalde seksuele handelingen apriori als intrinsiek
kwaad veroordeelt: ‘De paus zegt dat bepaalde handelingen onzedelijk kunnen zijn
vanuit de handeling zelf (technisch:
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vanuit hun object: ex objecto), onafhankelijk van de omstandigheden. Maar zoals de
Duitse theoloog Bruno Schüller s.j., een van de invloedrijkste “proportionalisten”,
heeft aangetoond, klopt deze redenering alleen als men er bij voorbaat van uitgaat
dat het object (de daad) ethisch slecht is’[28].
Maar kan men wel zo'n a priori-standpunt innemen, zonder het verder te laten
bevragen? Zoals men zijn negatief oordeel ‘liegen is altijd zonde’ moet kunnen
nuanceren door naar de concrete omstandigheden te kijken, moet men dit ook kunnen
doen op het gebied van de seksualiteit. Men kan er vanuit gaan dat masturbatie altijd
zondig is, maar wat dan met de ejaculatieopwekking die nodig is om zaad ter
beschikking te stellen voor een kunstmatige inseminatie binnen het huwelijk? En
wat in het geval van voorbehoedmiddelen? Kan men ook hier volhouden dat er geen
omstandigheden zijn die het gebruik ervan rechtvaardigen? McCormick pleit hier
voor het aannemen van de clausule die zegt dat voorbehoedmiddelen geoorloofd
zijn, als ze het ‘goed van het huwelijk’ dienen, terwijl daarbuiten het gebruik ervan
verwerpelijk is. Hij weet dat hij hiermee de toorn van de paus op zich zal laden: ‘Ik
ben ervan overtuigd dat de Heilige Vader a priori het inbouwen van een clausule in
de moraaltheologie zal verwerpen, als die clausule de morele ongeoorloofdheid van
elke contraceptieve act niet ondersteunt. En het proportionalisme geeft aan de
ongeoorloofdheid daarvan deze steun niet’[29].

Besluit
Aan deze encycliek hebben verschillende auteurs meegewerkt, maar ze draagt
onmiskenbaar het stempel van de paus. Mag dit stempel, vragen velen zich af, zo
zwaar doorwegen dat de stem van het geweten van de gelovigen niet meer wordt
gehoord? En verder: Kan het leergezag het zich wel veroorloven de principes van
de algemene ethiek zo uiteen te zetten dat ze beperkt worden tot een terrein dat door
het leergezag als eigen jachtgebied wordt opgeëist?
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Paul Pelckmans
Pierre Bourdieu
over de concurrentieslag literatuur
Met Les règles de l'art[1] schrijft Pierre Bourdieu zo te zien zijn magnum opus. Niet
dat het voordien bij essays en voorstudies bleef: wie maar enigszins met het ‘denken
in Parijs’ vertrouwd is, weet dat Bourdieu de laatste drie decennia een indrukwekkende
verzameling lijvige publikaties bij elkaar schreef. Zijn nieuwe boek herneemt
uitvoeriger de problematiek van zijn meest bekende artikel, Le marché des biens
symboliques[2]. Hij had er in zijn latere werken voortdurend naar verwezen en laten
verstaan dat hij de daarin geopperde ideeën dringend nog wel eens van naderbij wilde
bekijken. Die belofte wordt nu ingelost. De uitgever zette het evenement nog eens
extra in de verf door de publikatie aan te kondigen als ‘le “Flaubert” de Bourdieu’.
Zo komt ze op één lijn te staan met de onvoltooid gebleven Flaubert-biografie van
Sartre[3], die Jean-Paul zelf als zijn laatste levenswerk beschouwde. Le Seuil had
trouwens begin '92 al een verzameling interviews uitgebracht[4]; de vraagsteller schreef
een uitvoerige inleiding en sloot het bundeltje af met een onuitgegeven, niet al te
moeilijke tekst van de meester. Een ‘Bourdieu voor beginners’, die ook al liet zien
dat het oeuvre voortaan verplichte lectuur was.
Vijfentwintig jaar geleden zou niemand het in zijn hoofd gehaald hebben de
bespreking van een boek of een oeuvre te beginnen met een paragraaf over dit soort
editeursstrategieën. Dat het sindsdien bijna gebruikelijk is geworden, is - wat dacht
u - o.a. te danken aan Pierre Bourdieu. De triviaalst denkbare samenvatting van zijn
oeuvre zou het kunnen houden bij de vuistregel dat het culturele bedrijf van vandaag
zijn gegadigden dwingt voortdurend nieuwe gaten in de markt te ontdekken en te
creëren. In deze bijdrage waag ik me aan een iets minder summiere samenvatting,
die ik - verplichte lectuur is nu
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eenmaal zelden een onverdeeld genoegen - afsluit met een kritische noot.

Veld, habitus en illusio
Dat Bourdieu's Summa soms wat wijdlopig klinkt, is een paradoxaal gevolg van zijn
succes. Sommige van zijn begrippen raakten zo ingeburgerd, dat de uitvoerige
theoretische fundering die we nu eindelijk te lezen krijgen de indruk geeft open
deuren in te trappen. Om de onderneming correct in te schatten vergeten we liefst
niet dat Bourdieu zich afzette tegen een intussen achterhaalde vorm van
literatuursociologie, die de kunstwerken zo rechtstreeks mogelijk in verband bracht
met allerlei socio-economische trends. Het kunstwerk ‘weerspiegelde’ in die opvatting
zijn historisch moment. Het bleef - met allerlei nuances - een neveneffect, dat
uiteindelijk geen eigen geschiedenis had.
De traditionele bezwaren tegen die visie kwamen van idealistische critici, die hun
grote literatuur verklaarden vanuit het uitzonderlijk persoonlijke talent van grote
auteurs. Geniale schrijvers, heette het, scheppen door hun unieke creativiteit een
eigen wereld; die wijkt vaak radicaal af van de onmiddellijke Umwelt.
Bourdieu is beslist niet de enige die in dat soort retoriek een stuk onderhuids
mythologisch denken herkent. Wetenschappelijk komt men er in elk geval niet ver
mee vooruit: uitzonderlijke creativiteit is per definitie een even gelukkig als
ondoorgrondelijk toeval. Bourdieu's oeuvre spitste zich toe op de wereldvreemde,
vaak esoterische allures van veel moderne kunst. Hij verklaart die, in een minder
heroïsch register, door de collectieve apartheid van het moderne culturele bedrijf.
Het idee lag, achteraf gezien, voor de hand: met de meeste sociologen van zijn
generatie staat Bourdieu wantrouwig tegen elk te monolitisch maatschappijbeeld.
Het sociale gebeuren is dus niet restloos bepaald door één doorslaggevende factor de economische onderbouw van Marx -, maar organiseert zich integendeel rond
verschillende zwaartepunten, die elk hun eigen krachtveld bepalen. Het culturele
bedrijf is één van die autonome velden[5]. Het staat niet los van de globale conjunctuur,
maar is toch pas goed te begrijpen voor wie beseft dat de gegadigden zich eerder
richten naar de binnen hun biotoop geldende normen dan naar enige economische
opportuniteit.
Die normen worden opgevat als een stel goeddeels impliciete spelregels. Ze hoeven
niet expliciet te zijn, de gegadigden spelen er vanzelf op in. Bourdieu zegt graag dat
elk veld als het ware twee keer bestaat: als objectieve, zichtbare structuur en als
subjectieve habitus. De betrokkenen onderwerpen zich niet aan de regels, ze
identificeren zich
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quasi instinctief met de aspiraties, de wensen en de weigeringen die bij hun plaats
in het veld passen. De wereld van Bourdieu bestaat uit mensen die hun plaats kennen
(wat overigens tegelijk betekent dat ze die plaats niet doorhebben). Volgens de
klassieke economie worden alle sociale acteurs uiteindelijk gedreven door utilitair
eigenbelang; voor Bourdieu genereert elk veld zijn eigen illusio, waarbij de Latijnse
term tegelijk verwijst naar betrokkenheid bij het spel (in-lusio) én naar de
willekeurige, illusoire waardering voor de centrale waarden die het veld hooghoudt.
Wie de prijzen, de in het veld beloofde erkenning of consecratie, de moeite waard
vindt, kiest de geëigende weg om ze op zijn beurt te veroveren. Het heeft niet eens
zoveel belang welke spelpartners slagen of mislukken; hun gezamenlijke inspanning
bewijst hoe dan ook dat het veld aantrekkelijk blijft.

De negentiende eeuw als vertrekpunt
De culturele sector produceert natuurlijk ook veel literatuur voor de goegemeente.
Ze speelt vaak schaamteloos direct in op de irreële en stereotiepe dagdromen van
het publiek. Op dat vlak wordt de kwaliteit afgemeten aan de verkoopcijfers en komt
de economische verklaring niet echt in het gedrang. De zaken liggen anders in het
elitaire circuit. Meer ambitieuze kunst mikt op de kenners. De producenten- en de
consumentengroep vallen tendentieel bijna samen, zodat de beoordeling uitsluitend
afhangt van esthetische normen. Het artistieke milieu profileert zich daarmee als een
omgekeerde wereld, waar men alleen wint als men geen winst wil maken. Succes
bij het grote publiek lijkt vlug een veeg teken, omdat incompetente bewondering nu
eenmaal diskwalificeert.
Les règles de l'art schetst een geschiedenis van dat elitaire circuit, dat in die
zelfstandige vorm dateert uit het midden van de vorige eeuw. Het was de tijd dat
kunstenaars voor hun peers werkten en academici voor hun collega's schreven, de
tijd ook van de avant-gardes met hun quasi confidentieel gepubliceerde en gewild
ongenietbare dichtbundels. Baudelaire gaf zijn Fleurs du mal liever uit bij de obscure
Poulet-Malassis dan bij de gevestigde Henry Lévy. Als stunt stelde hij zijn kandidatuur
voor de Académie française; de te voorziene mislukking moest iedereen duidelijk
maken dat de afwijzing door het officiële cenakel geen punt meer was. In de daarop
volgende decennia splitst het toneel zich volgens dezelfde breeklijn. De deftige
schouwburg wordt steeds feller geïgnoreerd door allerlei experimentele theatertjes.
De pittoreske herrie binnen en rond het artistieke milieu leverde al vaker stof voor
een kleurrijk verhaal. Bourdieu houdt het niet bij die
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anekdotiek. Hij laat zien hoe het moderne isolement van het elitaire circuit ook de
artistieke praktijk als zodanig kleurt. Flaubert kiest, nadrukkelijker dan ooit te voren
in de geschiedenis van de roman, voor een radicaal buitenstaandersperspectief. Zijn
in dit opzicht opmerkelijkste roman, L'éducation sentimentale (1869), vertelt de
aarzelingen van de jonge Frédéric Moreau, die jarenlang pendelt tussen
politiek-commerciële en artistieke toekomstdromen en uiteindelijk weinig uitricht
omdat hij zich met geen enkele illusio identificeert. Flaubert doet dat zelf evenmin,
maar bij hem gaat het om een kritische, gewilde afstand, die de burgerlijke ernst én
de romantische révoltes achter zich laat en zo de inspiratiebron van een grote roman
wordt.
De boedelscheiding tussen kunst en burgerij initieert het moderne culturele bedrijf,
dat toepasselijk genoeg van start gaat met een verzameling tijdeloos geargumenteerde
manifesten voor kunst om de kunst (l'art pour l'art; art for art's sake). Ons huidige
rollenbestand is compleet als Zola, op het einde van de negentiende eeuw, vanuit
zijn afstandelijke positie op een nieuwe manier tussenkomt op het socio-politieke
forum. Natuurlijk werd er al sinds de Oudheid militante literatuur geschreven; de
auteurs traden op als de woordvoerders van één van de strijdende partijen (zoals bij
ons Marnix van Sint-Aldegonde, die in het Wilhelmus zelfs zijn broodheer aan het
woord liet). Bij de Dreyfusaffaire opteert Zola voor een heel andere rol. Hij grijpt
de kans zich op te werpen als een compromisloze pleitbezorger van de universele
waarden, waarvoor elke patriottische of partijpolitieke kommer moet wijken[6]. Ook
dat blijft verder een typische attitude van de moderne intellectueel. Bourdieu spreekt
over Gide en Sartre; de lijn is zonder veel moeite door te trekken naar recente leaders
zoals Noam Chomsky of Jacques Derrida.

Artistieke evoluties
Het engagement blijft hoogstens een - opvallende - marge van het elitaire circuit. De
specifiek artistieke evoluties worden intussen evengoed bepaald door de nieuwe
afzonderlijkheid. In hun aparte wereld gaan de kunstenaars tegen elkaar opbieden
door alsmaar gewaagder vondsten. De grondwet originaliteit zorgt voor een hectische
evolutie, eerder een permanente revolutie: de nieuwkomers zijn er structureel toe
verplicht alle gevestigde waarden af te wijzen. De regels van de kunst staan
voortdurend ter discussie, de retoriek van de breuk wordt voortaan de obligate
grondtoon van programmaschriften en interviews. Bourdieu tekent er niet zonder
leedvermaak bij aan dat de literatuurwetenschap veel tijd verspilde door te zoeken
naar substantiële ver-

Streven. Jaargang 61

145
schillen tussen -ismen die met hun contrasten vooral te koop liepen.
Achteraf bekeken schikken de telkens onverwachte breuken zich rond een reeks
krachtlijnen, die evenzoveel variaties vormen op de splendid isolation van het circuit.
De triomf van de abstractie cultiveert op haar manier een stuk afstand: kunst die
‘lijkt’ blijft minstens elementair begrijpelijk voor elke doordeweekse consument. De
voorkeur voor formele experimenten werd de meest opvallende trend van de moderne
letterkunde: de technische hoogstandjes en de even zorgvuldig opgezette impasses
zijn besteed aan een publiek van vakgenoten, die meer oog hebben voor de originele
aanpak dan voor de vaak problematische bruikbaarheid van het resultaat. De laatste
jaren spreekt men liever over de (auto)reflexiviteit van de literatuur. Romans over
romans of over de onmogelijkheid van de roman passen bij het autisme van een
milieu dat alleen met zichzelf begaan is.
Voor de schrijvers zelf, die de habitus van hun veld overnemen, lijken de
verschuivingen keer op keer bepaald door zuiver esthetische motieven. De
literatuurwetenschappers geloven ze in de regel op hun woord: ze delen minstens
indirect in het artistieke prestige van wat ze zo exemplarisch begrijpen. De veel
vernomen stelling dat teksten pas echt bestaan als ze gelezen worden en dat de
aandachtige lezer de tekst mee-maakt, verwoordt en motiveert die promotie. De
theoretische onderbouwing gebeurt in allerlei essays over hermeneutiek. Ze borduren
meestal voort op de klassieke idealistische esthetica's, waar het kunstwerk, volgens
de bekende les van Kant en Hegel, om belangeloze aandacht vroeg. In Bourdieu's
optiek ligt het voor de hand in die reprises een zoveelste variatie te onderkennen op
de grondwet van het elitaire circuit: economie en nut worden eens te meer afgewezen!
Bij dat al doet de imperatief van de vernieuwing zich niet overal gelijkelijk gelden.
Het elitaire circuit werd intussen breed genoeg voor interne variaties. De gevestigde
waarden worden op de korrel genomen door de nieuwe avant-gardes, maar bewaren
intussen hun vertrouwde publiek. De gecultiveerde lezer die geen vakman wordt,
volgt in het beste geval de auteurs die hij op de schoolbanken leerde kennen. Twintig
jaar later zijn het allicht geen vernieuwers meer, maar dat belet niet dat ze een hele
generatie blijven boeien.

De dwang van de autonomie
Ook uitgeverijen krijgen soms gaandeweg een nieuw gezicht. Een nu hoogst
respectabel, eerder wat te ‘serieus’ huis als Gallimard begon, toen de jonge André
Gide er de Nouvelle revue française mocht opstarten, in een onvervalste
avant-garde-stijl. Dat het zo kon lopen bewijst dat de
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economie in de culturele sector niet echt wegvalt. Ze wordt alleen verzwegen.
Bourdieu gebruikt de in Parijs sinds Jacques Lacan modieus gebleven freudiaanse
term Verneinung. Onder dat kopje geeft hij bijzonder geslaagde analyses van de
merkwaardige retoriek waarmee de betere uitgeverijen hun commerciële beslissingen
cultureel motiveren. Hypocrisie komt er nauwelijks bij te pas: om overtuigende
woorden te vinden kan men ze best, vanuit de geschikte editeurs-habitus, eerst zelf
geloven. Ze worden dan nog vaak geschreven door werknemers die zelf kunstenaars
of critici zijn en die misschien in alle stilte tegen hun baas rebelleren. Hun discrete
révolte bevestigt andermaal het systeem...
De belangeloze woorden zijn onmisbaar omdat de autonomie van de culturele
sector zich vertaalt in een dwingende huisstijl. Wie externe motivaties binnensmokkelt,
moet ze herschrijven in het verplichte register. Ideologische bekommernissen liggen
op het eerste gezicht dicht bij de cultuur. Ze vragen niettemin een specifieke inkleding.
Conformistische essayisten nemen het op voor de gevestigde orde en worden vanzelf
verdacht van gebrek aan afstand; ze zijn - al dan niet bewust - de eersten om zichzelf
te verdenken en proberen het odium naar best vermogen van zich af te schrijven.
Hun kritische tegenspelers krijgen zo te horen dat de dissidentie als zodanig een
onbeseft conformisme of een opium des intellectuels[7] werd. Tegelijk missen deze
reactionaire intellectuelen geen gelegenheid om hun weldoordachte overtuigingen
zorgvuldig te onderscheiden van de gelijklopende slogans uit het ‘gewone’ politieke
bedrijf. Het is niet zo moeilijk die analyses ook op links toe te passen. Bourdieu
vermeldt hoe Jean-Paul Sartre publiek zijn sympathie voor het communisme uitsprak,
maar toch liever een compagnon de route dan een gewoon partijlid werd. De
partijtucht was meer iets voor het proletarische voetvolk.

Literatuur aonder inzet
Bourdieu onderstreept regelmatig dat zijn analyses niet denigrerend bedoeld zijn.
Die voorzorg is geen overbodige luxe. Zijn verklaringen lijken op het soort insinuaties
en verdachtmakingen waarmee insiders over elkaar plegen te roddelen. Het verschil
is dat de opportuniteiten in Les règles de l'art geen opportunisme impliceren: ze
komen voor rekening van de globale logica van het circuit eerder dan van de
afzonderlijke acteurs. De beschouwingen over de habitus zouden desgewenst zelfs
een pleidooi kunnen stofferen: uitspraken waar de gegadigden alle belang bij hebben
zijn tegelijk hun eerlijke mening!
Of de analyse helemaal bevredigt, is een andere vraag[8]. Geen zinnig
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mens zal betwisten dat het verloop van de moderne kunstgeschiedenis in ruime mate
bepaald is door de concurrentieslag om de originaliteit. Ik vraag me wel af of het
conflictmodel volstaat om de artistieke belangstelling zelf te verklaren. Halfweg de
negentiende eeuw legde een generatie jonge revolterende kunstenaars het onbegrip
van een parvenuachtig triomferende bourgeoisie naast zich neer om een eigengereide
weg te kiezen; het aberrante avontuur was blijkbaar aantrekkelijk genoeg om te
blijven boeien. Bourdieu slaagt er mijns inziens niet in duidelijk te maken waarom
er überhaupt zoiets als een autonome culturele sector bleef bestaan. Hij stelt elders,
met een verwijzing naar Walter Benjamin, dat het kunstwerk een soort fetisj is, die
zijn waarde zou ontlenen aan de in het veld geïnvesteerde passies. Ook dat verhaal
zou overtuigender klinken als het, aan de basis van de illusio, een substantiële waarde
wist aan te wijzen. Voorzover ik weet onderneemt Bourdieu in heel zijn oeuvre maar
één poging in die richting. Het heet daar[9] dat alle door velen begeerde rollen blijvend
nieuwe pretendenten aantrekken omdat ze het contingente, ten dode opgeschreven
individu even boven zijn hopeloze Sein zum Tode optillen. De verklaring, die nogal
existentialistisch klinkt, is goed voor één welsprekende paragraaf en wordt nergens
concreet geïllustreerd. We vernemen evenmin waarom de behoefte aan bevestiging
met de doorbraak van de moderniteit plots zo acuut werd[10].
De culturele sector is een anomalie in een door de economie beheerste wereld. Hij
had er net zo goed niet kunnen zijn. Waarom niet gewoon niets? De sector recruteert
trouwens niet alleen kunstenaars en smaakmakers, maar ook sponsors. Zelfs wie
denkt dat de moderne kunst alleen overleeft omdat de staat zo gek is ze te subsidiëren,
moet aannemen dat de betoelaging een impliciete interesse verraadt. Bourdieu
constateerde in enkele vroegere werken[11] dat de meeste kunstliefhebbers tot de betere
klassen behoren. Hij beschreef hun kunstzin als een kermis der ijdelheid, waar de
gecultiveerde smaak zich superieur afzet tegen de triviale consumptie van het grote
publiek. Het contrast is ongetwijfeld reëel, maar waarom hebben die leidende klassen
er behoefte aan hun overwicht, dat politiek en materieel verzekerd is, ook nog een
culturele dimensie te geven?
We hoeven die vraag hier niet te beantwoorden. De inventaris alleen al van het
vele behartigenswaardige dat de diverse cultuurfilosofieën daarover weten te vertellen,
zou stof genoeg zijn voor een complete bijdrage. In deze context volstaat het aan te
tekenen dat Bourdieu dit soort vragen systematisch overslaat; zijn briljante verhaal
mist daarmee elk concreet vertrekpunt. De sneeuwbaleffecten van de illusio kunnen
bezwaarlijk starten bij een vacuüm.
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De concurrentieslag van bourdieu
Bourdieu stelt zich graag op als een synthesebouwer, die de valabele elementen uit
elkaar beconcurrerende methodes in een omvattende benadering weet te combineren.
De genealogie van het elitaire circuit bezorgt een sociologische visie, die meteen de
afstand van de literatuur tot het dagelijks bedrijf een plaats geeft. Tekstimmanente
en formeeltechnische benaderingen worden vlot meegenomen. Ze blijken zelfs
onmisbaar omdat ze adequaat passen bij de formele opstelling van de moderne kunst.
De sociologie werd vaak verdacht de persoonlijke verschillen uit te vlakken. Wie
liever biografieën leest, komt dit keer ook aan zijn trekken, omdat de culturele sector
alle gegadigden uitnodigt hun allerindividueelste expressie te bedenken.
Die synthese-effecten behoren ongetwijfeld tot de retoriek van het magnum opus.
Slechts één benadering wordt ongeveer restloos afgewezen. Het is die van Sartre,
die zich vanuit zijn existentialistische nadruk op de radicaal verantwoordelijke vrijheid
van elk individu sterk maakte iedere levensweg te verklaren vanuit een zelfgekozen
projet originel. De idee klinkt anno 1993 te fantastisch voor een uitvoerige
weerlegging. Het geeft dan ook te denken dat Sartre elders in Les règles de l'art
opgevoerd wordt als de eerste intellectuel total van het Franse elitaire circuit. Hij
zou met name de voordien gescheiden registers literatuur en filosofie gecombineerd
hebben en zo de hele culturele sector hebben kunnen beheersen. De vraag dringt zich
op of Bourdieu zich niet liet meeslepen in een concurrentieslag om die prestigieuze
positie. De tekst op de wikkel was misschien geen vondst van de uitgever: Les règles
de l'art behandelt hoe dan ook typisch sartriaanse stof[12]. Bourdieu herneemt trouwens
allerlei bekende formuleringen van Sartre; het gaat niet om citaten, maar om duidelijk
concurrentiële allusies, die de vertrouwde woorden een totaal verschillende betekenis
geven. In de context van het nieuwe betoog klinkt die vanzelf veel pertinenter dan
de oorspronkelijke. De anti-economische opstelling van het elitaire circuit wordt zo
verschillende malen vergeleken met een spel à qui perd gagne. Sartre gebruikte
hetzelfde beeld voor het projet originel van Flaubert.
De literaire kwaliteiten van Sartre kon Bourdieu moeilijk overtroeven. Hij schrijft
een vlekkeloos Frans, maar ‘literatuur’ kan men Les règles de l'art bezwaarlijk
noemen. De clarté française komt er regelmatig in het gedrang: Bourdieu verwoordt
zijn complexe visies graag in ingewikkelde zinnen. Hij vond wel een ander raakpunt
om zich ook literair te bevestigen. Sinds Freud zijn Oidipoescomplex ontdekte,
hebben veel menswetenschappers zich graag beroepen op een canonieke brok
wereldliteratuur. De veldlogica wordt dus op haar beurt voorzien
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van literaire adelbrieven. Bourdieu ontdekt die eerst, in de Prologue van Les règles
de l'art, in Flauberts Education sentimentale - en bewijst zo meteen dat hij zelf,
honderd jaar later, eindelijk opnieuw even scherp ziet als de grote Flaubert. Hij voegt
er dan nog aan toe dat zijn socioanalyse dieper graaft dan de bellettrie. Het heldere
inzicht van de romanschrijver beperkte zich immers tot ficties, die alles verklaarden
vanuit het persoonlijke karakter van de personages en zo de onderliggende veldlogica
uiteindelijk weer verhulden. Flaubert stond, in het literaire veld van zijn tijd, al buiten
en boven alle partijen. Bourdieu haalt de eenzame hoogte zonder verhulling.
Les règles de l'art eindigt onverwacht met een Post-Scriptum, dat een pleidooi
houdt voor internationale solidariteit tussen alle intellectuelen. Dat hun positie overal
bedreigd is, zal wel juist zijn. Bourdieu weet ook veel te vertellen over de wederzijdse
vooroordelen die ze voor die verruimde samenwerking zouden moeten overwinnen
en over de risico's van indiscrete politieke en economische inmenging. Hij maakt
alleen niet duidelijk waarom de zaak van de intelligentsia zo enthousiast moet worden
verdedigd. De slotwoorden van zijn boek beloven sublieme doelen, die de duur
bevochten middelen ruimschoots zouden rechtvaardigen.
Men zal deze Realpolitik van de Rede ongetwijfeld van corporatisme verdenken.
Ze zal er voor moeten zorgen dat haar doelen de moeizaam veroverde middelen
heiligen; alleen zo zal blijken dat het hier gaat om een corporatisme van het
universele[13].
Ook hier had ik liever iets consistents vernomen. Het Post-scriptum bewijst
misschien vooral dat publieke oproepen sinds Zola en Sartre bij de typische taken
van de totale intellectueel horen. Bourdieu deed op zijn beurt het nodige.

Eindnoten:
[1] Pierre Bourdieu, Les règles de l'art. Gènese et structure du champ littéraire, Paris, Seuil,
1992,488 pp., FF 150. De Nederlandse vertaling (Van Gennep) wordt verwacht tegen april
1994. Eerder verscheen in Streven over Pierre Bourdieu: Charo Crego & Ger Groot, De smaak
der distinctie. Kunstsociologie en esthetiek bij Pierre Bourdieu, december 1981, p. 222 e.v.
[2] Oorspronkelijk verschenen in L'année sociologique, 22( 1971), pp. 49-126. Twaalf jaar later
publiceerde het tijdschrift Poetics een bekorte Engelse versie, The Field of Cultural Production,
or the Economic World Reversed (Poetics, XII, 4/5 (1983), pp. 311-56). Het artikel werd niet
hernomen in de door Dick Pels verzamelde Bourdieu-bundel Opstellen over smaak, habitus en
het veldbegrip, Van Gennep, Amsterdam, 1989, waar de vertaler systematisch de voorkeur
geeft aan teksten die niet in een Engelse versie beschikbaar zijn.
[3] L'idiot de la familie I, II en III, Gallimard, Paris. 1971/72. Het geplande vierde deel bleef
ongeschreven.
[4] Pierre Bourdieu & Loïc J.D. Wacquant, Réponses, Seuil, Paris, 1992, FF 120. Engelse versie:
An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press, Oxford, 1992. Cfr. recensie in Streven, mei
1992, pp. 756-57.
[5] De vraag of de eigenzinnige allures van het moderne culturele bedrijf, die van bij het begin een
centraal thema in Bourdieu's oeuvre vormden, het veldmodel niet inspireerden, valt hier buiten
mijn bestek.
[6] Bourdieu beschrijft het als een nieuwe pose. Ik vraag me af of Zola's opstelling niet in
verregaande mate voorbereid was door Hugo's absolute protest, vanuit zijn goeddeels zelfgekozen
ballingschap, tegen de staatsgreep van Napoleon III (Napoléon le Petit; Châtiments, beide in
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[7]
[8]

[9]
[10]

[11]
[12]
[13]

1853). Het in Les règles de l'art gesuggereerde model wordt er overigens alleen gaver door:
het initiatief van Hugo valt ongeveer samen met de doorbraak van Flaubert en Baudelaire.
Cfr. Raymond Aron, L'opium des intellectuels, Calmann-Lévy, Paris, 1955.
Bourdieu geeft alleen Franse voorbeelden. Dat is geen fundamenteel bezwaar: een originele
visie is vaak meer gebaat bij een goed gedocumenteerde case-study dan bij een breed panorama.
Dat hij die begrenzing nergens aangeeft, alsof Frankrijk de hele wereld verving, zou ik hem
met de glimlach vergeven.
Cfr. Pierre Bourdieu, Leçon sur la leçon, Minuit, Paris, 1982, pp. 50-52.
Bourdieu's commentaren over de artistieke concurrentieslag met zijn inhoudsloze, zuiver
contrastieve vernieuwingen herinneren aan veel parallelle bladzijden bij René Girard, die wel
een historische verklaring suggereert voor de moderne behoefte aan bevestiging. Girard ontbreekt,
voorzover ik kon nagaan, in alle bibliografieën van Bourdieu.
Cfr. vooral L'amour de l'art. Les musées et leur public, Minuit, Paris, 1966, en La distinction.
Crilique sociale du jugement, ib., 1979.
Behalve L'idiot de la famille schreef Sartre ook een klassiek gebleven Baudelaire (Paris,
Gallimard, 1968).
Les règles de l'art, p. 472. Cursivering van Bourdieu.
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Erik Faucompret
Doorbraak in het Midden-Oosten?
Toen op 14 mei 1948 in Palestina een joodse staat werd opgericht, werd meteen de
basis gelegd voor een van de meest tragische, complexe en langdurige conflicten in
de naoorlogse internationale betrekkingen. Op 30 oktober 1991 zaten voor het eerste
alle conflictpartijen in Madrid rond de vredestafel. Van de euforie die toen de
besprekingen kenmerkte, was twee multilaterale en acht bilaterale
onderhandelingsronden verder niet veel overgebleven. De deportatie van 415
Hamas-Palestijnen in de winter van 1992, de afgrendeling van de bezette gebieden
enige tijd later en de Israëlische machtsexplosie in Zuid-Libanon van augustus 1993
deden het ergste vermoeden. Zou de voor september voorziene elfde
onderhandelingsronde nog wel kunnen doorgaan? En toen kwam een bericht dat
omzeggens alle Midden-Oosten-observators met verstomming sloeg. Achter de rug
om van de vredesonderhandelaars hadden Israël en de PLO reeds geruime tijd geheime
besprekingen gevoerd met het oog op het sluiten van een deelakkoord over beperkte
regionale autonomie voor de Gazastrook en de stad Jericho op de bezette westelijke
jordaanoever. Op 10 september gebeurde wat niemand ooit had kunnen vermoeden:
de geboren aartsvijanden, Israël en de PLO, erkenden elkaar. De PLO schrapte de
artikelen uit het handvest waarin werd opgeroepen tot vernietiging van de joodse
staat en zwoer het geweld af. Israël erkende de PLO als de legitieme
vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Het raamakkoord over regionale
autonomie werd drie dagen later in Washington DC ondertekend door de twee
architecten, de Israëlische minister van buitenlandse zaken, Peres, en
PLO-vertegenwoordiger Mahmoud Abbas. Vóór 13 juli 1994 moet een Palestijnse
raad worden gekozen die tijdens een overgangsperiode van vijf jaar zelfbestuur
uitoefent op de Westoever en in de Gazastrook met uitzondering van
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de nederzettingen en Oost-Jeruzalem. Uiterlijk bij de aanvang van het derde jaar van
de overgangsperiode, alleszins vóór 13 februari 1996, moet worden onderhandeld
over de permanente status van het Palestijns bestuur. Pas tijdens die onderhandelingen
zullen ook Jeruzalem, de nederzettingen en de vluchtelingen aan de orde komen.
Begint voor het Midden-Oosten een nieuw tijdperk? Om die vraag te kunnen
beantwoorden zal ik de positie van elk van de deelnemers aan het vredesproces
bespreken[1].

Egypte als initiatiefnemer
Binnen de Arabische wereld blijft Egypte Amerika's meest betrouwbare bondgenoot.
Sedert het einde van de Golfoorlog heeft president Mubarak onvermoeid geijverd
voor het samenroepen van de vredesconferentie. Hij slaagde erin Syrië te overtuigen
zodat ook de andere Arabische participanten, Jordanië, Libanon en de Palestijnen,
niet aan de kant konden blijven. Eens verguisd als de verrader in het Arabische kamp
en als uitverkoper van de Palestijnse zaak werd Egypte nu opnieuw de leider van de
Arabische wereld. Had Mubarak immers niet duidelijk gemaakt dat de toenadering
tot Israël ingezet door president Sadat de enig reële optie was? Had hij ook niet
aangetoond dat de VS een betrouwbare bondgenoot was in staat druk uit te oefenen
op Israël?
Een eventuele mislukking van de dialoog tussen Israël en de PLO zou voor
Mubaraks regime zware gevolgen kunnen hebben. Egyptes prestige in het gebied is
immers afhankelijk van het vertrouwen van de Arabische wereld in de goede intenties
van de VS. De fundamentalistische tegenstanders van het regime, gegroepeerd in de
moslimbroederschap en gesteund door buurlanden Libië en Soedan, verwijten
Mubarak diens ‘capitulatiepolitiek’. Met haar terroristische acties heeft de radicale
‘Gamaa al-Islamiyya’ van de intussen in de VS aangehouden sjeik Omar
Abdel-Rahman de toerisme-industrie van het land ondermijnd. De Egyptische regering
is hardhandig opgetreden tegen deze ordeverstoorders en heeft o.a. hun politieke
partijen verboden. Hun invloed in andere partijen, in georganiseerde vakverenigingen
en onder intellectuelen mag echter niet worden onderschat. De rampzalige
economische situatie in deze primitief-feodale maatschappij, de wijdverbreide
corruptie en de harde repressie doen de rangen van de fundamentalisten dagelijks
aanzwellen. President Moebarak is echter doorgegaan met het spelen van een neutrale
bemiddelaarsrol tussen Israël en de Arabische landen. De spectaculaire doorbraak
in de betrekkingen tussen Israël en de PLO kwam mede dank zij hem tot stand.
Interne veiligheid en vrede in het Midden-Oosten zijn voor de
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Egyptische leiders nauw met elkaar verbonden. Vrede met Israël neemt de
fundamentalisten de wind uit de zeilen.

Jordanië in een evenwichtspositie
Ook in Jordanië bestaat er een islamitisch-fundamentalistische oppositie die gretig
gebruik maakt van het controversiële vredesproces om aanhang te winnen. De
Jordaanse koning Hoessein is het langst regerende staatshoofd van het Midden-Oosten.
Ofschoon zijn troon wankel is heeft hij tot nog toe elke politieke crisis overleefd.
Ook in 1991 toen hij om redenen van binnenlandse politiek partij koos voor Irak en
zich daarbij isoleerde van de VS en de gematigde Arabische landen. Sindsdien maakt
het land economisch een moeilijke periode door omdat het mee het slachtoffer is
geworden van het VN-embargo tegen Irak. Bovendien verloren zo'n 400.000
Jordaniërs in Koeweit hun job. Hun terugkeer heeft het werkloosheidsprobleem nog
verscherpt.
Gelukkig voor Hoessein is het Westen ter hulp gekomen en is zowel de
diplomatieke als de economische positie van Jordanië weer verbeterd. Het land krijgt
opnieuw financiële hulp van de VS, de Europese Gemeenschap en de internationale
financiële instellingen. In juni 1991 werden alle politieke partijen gelegaliseerd. De
Jordaanse deelname aan de vredesconferentie werd door de VS als essentieel
beschouwd voor het bereiken van een oplossing voor de Palestijnse kwestie.
Niettegenstaande hij in 1988 formeel verzaakte aan de soevereiniteit over de bezette
gebieden, blijft Hoessein immers bereid de PLO te helpen bij de recuperatie ervan.
Jordanië speelde een cruciale rol in het vredesproces: door in te stemmen met de
Amerikaans-Israëlische optie van bilaterale besprekingen maakte het de
totstandkoming van een gezamenlijk Arabisch front onmogelijk. Einde 1992 werd
reeds een ontwerp van vredesakkoord bereikt met Israël. Het is tekenend voor de
Jordaanse diplomatie dat dit ontwerp pas formeel werd ondertekend een dag na
sluiting van het verdrag tussen de PLO en Israël. Hoessein dient immers rekening te
houden met zijn bevolking die voor 60 % van Palestijnse origine is maar die tot nog
toe niet actief deelneemt aan het politieke leven. Jordanië zal de komende
onderhandelingen tussen Israël en de PLO alleen daarom met argusogen volgen.
Indien een mini-Palestijnse staat wordt opgericht op de westelijke Jordaanoever
zullen de meeste vluchtelingen allicht opteren voor de Jordaanse nationaliteit wat de
delicate balans in het koninkrijk kan doen omslaan in het voordeel van de Palestijnen.
In november 1993 werden voor het eerst sedert 1957 meer-partijenverkiezingen
gehouden, waarbij de tegenstanders van het vredesproces (links en het Islamitisch
Actiefront) een
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behoorlijke nederlaag leden. De koning blijft weliswaar de feitelijke machthebber
maar hij zal toch handig moeten manoeuvreren wil hij de Palestijnse fundamentalisten
te vriend houden.

Het dubbelzinnige syrië
Deelnemer nummer drie aan de conferentie is Syrië. In december 1991 werd president
Hafez Assad herverkozen voor een periode van zeven jaar. Een record ambtstermijn
in een land dat tot 1970 werd gekenmerkt door een opeenvolging van bloedige
staatsgrepen en paleisrevoluties. Syrië heeft als gevolg van de stopzetting van levering
van Sovjet-Russisch wapentuig moeten concluderen dat het met Israël geen
militair-strategische pariteit kon bereiken. De Golfstaten of Iran sprongen niet in
voor Moskou, nu zij niet langer geconfronteerd werden met de Iraakse bedreiging.
Bovendien bleef Syrië staan op de zwarte lijst van landen die terroristische activiteiten
steunen wat substantiële Amerikaanse hulp uitsluit.
De verklaring van Damascus (maart 1991) die Syrië en Egypte mee
verantwoordelijk maakte voor de defensie van de Golfstaten, bleef dode letter. De
VS, die Assad toestonden in ruil voor zijn steun aan de Golfcoalitie zijn invloed over
Libanon uit te breiden (met uitzondering van de zones bezet door Israël en door de
Iraanse Hezbollah), eisen nu de onvoorwaardelijke uitvoering van het akkoord van
Taïf. Dit laatste verplicht Damascus zijn veertigduizend man sterke troepenmacht
terug te trekken ten laatste op 30 september 1992 (wat intussen nog altijd niet is
gebeurd). In mei 1992 is Assad er in geslaagd een Libanese eerste minister aan te
stellen die ook de steun geniet van Egypte en Saoedi-Arabië. In de praktijk wordt
dus de politiek van Libanon gedicteerd door de Syriërs. Ook kunnen zij invloed
uitoefenen op Teheran dat de Hezbollahbeweging steunt.
De Syrische gevangenissen herbergen het hoogste aantal politieke gevangenen
van het Midden-Oosten. Meestal gaat het om fundamentalisten die zich verzetten
tegen het Baathregime. De politieke kaste die het land al jaren bestuurt bestaat
quasi-uitsluitend uit Alawieten, de minderheidsgroep waartoe ook president Assad
behoort. Dit regime, dat lange tijd een anti-zionistische en pan-Arabische politiek
voerde, voelt zich thans sterk genoeg om te kiezen voor vrede met Israël. De enige
oppositie van betekenis wordt gevormd door de ‘Syrische Sociale en Nationalistische
Partij’ die pleit voor de territoriale eenheid van Jordanië, Libanon, Palestina en Syrië.
Zij verzet zich tegen het vredesproces. De teruggave van de Golanhoogvlakte, meer
een kwestie van Arabische eer dan van reëel strategisch belang, in ruil voor de onder-

Streven. Jaargang 61

155
tekening van een vredesverdrag met de oude erfvijand, zou het prestige van Assad
versterken. Als tegenprestatie eist Israël de ontruiming van Libanon. Het is de vraag
of Assad daartoe bereid is. Hij verwerpt de bilaterale benadering van Jordanië en
pleit daarentegen voor een Arabische consensus vooraleer er ernstige
onderhandelingen worden aangevat met Israël. Arafats ‘cavalier seul’-politiek heeft
Assad begrijpelijkerwijs geërgerd omdat voor de zoveelste maal de Palestijnse
beweging en de Arabische wereld erdoor verdeeld is geraakt. Zeker beschikt Syrië
over voldoende troeven om de uitvoering van het Arafat-Rabin-akkoord te
dwarsbomen.

De verdeelde palestijnen
Met hun optreden op de vredesconferentie boekten de Palestijnen aanvankelijk een
grote propaganda-overwinning. Dat was dringend nodig gezien de blunders van de
PLO tijdens de Golfoorlog. De leden van de delegatie, vooral Feisal Husseini en
Hanan Ashrawi, toonden de wereld een nieuw beeld van de Palestijnse realiteit. Dat
imago was de jongste jaren vertekend door de terroristische activiteiten van bepaalde
PLO-groepen waarop de Amerikaanse en Israëlische propagandamachines gretig
hadden ingespeeld. De Palestijnen maakten duidelijk dat ze regionale autonomie niet
zagen als einddoel maar slechts als tussenstap op de weg naar volledige
onafhankelijkheid.
Op geen enkel moment heeft de Palestijnse delegatie verheeld dat ze haar instructies
ontving vanuit het PLO-hoofdkwartier in Tunis. De PLO, althans de Fatah-fractie
binnen die organisatie, steunde de onderhandelaars omdat zij van het oude
mandaatgebied Palestina poogde te redden wat er nog te redden viel. De toenemende
immigratie van Russische joden onder het Likoedbewind had immers geleid tot een
spectaculaire uitbreiding van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook
andere motieven bepaalden mee de PLO-strategie. Speelden sedert het einde van de
Golfoorlog niet alle Arabische landen de Amerikaanse kaart? Het was m.a.w. moeilijk
voor de PLO om buiten dit onderhandelingsproces te blijven, aangezien men alleen
op die manier weer voor financiële steun van de Arabische wereld in aanmerking
kwam. Die steun was grotendeels weggevallen als gevolg van de pro-Irak-houding
tijdens het Golfconflict. Ook besefte de PLO dat de intifadah, de nu reeds meer dan
vijf jaar aanslepende Palestijnse volksopstand, een te zware financiële en
psychologische tol had geëist van de Palestijnse bevolking.
De handen van de Palestijnse delegatie waren aanvankelijk gebonden door de
resoluties van de Palestijnse Nationale Raad, het PLO-parlement
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in ballingschap. Zo eiste men dat Israël onmiddellijk alle nederzettingsactiviteiten
zou stopzetten, dat de delegatie ook diaspora-Palestijnen zou omvatten en dat de
onderhandelingen gebaseerd zouden zijn op de onmiddellijke tenuitvoerlegging van
resolutie 242 van de Veiligheidsraad. Geleidelijk aan is de PLO echter een meer
gematigde koers gaan varen met het gekende resultaat. Het akkoord van 13 september
is het resultaat van deze koers maar komt in feite neer op de afzwering van een deel
van het PLO-programma zoals het door de Palestijnse Nationale Raad was vastgelegd.
De nieuwe internationale conjunctuur heeft Arafat, een groot bewonderaar van Nelson
Mandela en diens toenaderingspolitiek tot blank Zuid-Afrika, ertoe gebracht de eens
zo verguisde Camp-Davidformule te aanvaarden. Hij heeft een groot risico genomen
omdat helemaal niet zeker is of de PLO nog geniet van een voldoend groot gezag in
de bezette gebieden. Vijfentwintig jaar van samenleven met de Israëlische bezetter
heeft de Palestijnse geesten beïnvloed. De Palestijn in bezet gebied is zomaar niet
geneigd orders te aanvaarden van een vreemde heerser zelfs al is dat Arafat, wiens
autocratische stijl van regeren genoegzaam bekend is. Een stevig PLO-gezag in bezet
gebied is nochtans nodig om in verdere onderhandelingen met Israël het bereikte
akkoord ten uitvoer te leggen. Tijdens de jongste jaren zijn echter voor de PLO
alternatieven ontstaan, met name de fundamentalistische verzetsorganisatie Hamas
(‘Islamitische Beweging van het Verzet’) en haar nog fanatiekere bondgenoot de
‘Islamitische Jihad van Palestina’.

Hamas, de nieuwe palestijnse volksbeweging
In de bezette gebieden geniet de PLO niet langer het alleenrecht als vertegenwoording
van het Palestijnse volk. Hamas werd in den beginne gedoogd door de Israëlische
bezetter omdat hij er een middel in zag de aanhang van de PLO af te zwakken.
Langzamerhand bleek echter dat Hamas in wezen veel onverzoenlijker stond t.o.v.
Israël dan t.o.v. de PLO. Ook nu nog blijft zij pleiten voor de onverminderde
voortzetting van de volksopstand in bezet gebied. Zij verwijt Arafat de Palestijnse
zaak te hebben verraden, de Israëlische bezetting te hebben gelegitimeerd en daardoor
de zaak van de Palestijnse vluchtelingen te hebben geschaad. Had Israël immers niet
vanaf het begin van het onderhandelingsproces duidelijk gesteld dat de Palestijnen
geen recht hadden op een eigen staat? Een recht dat nochtans ooit door een
VN-resolutie werd bevestigd. Staat men niet voor het ontstellend feit dat de PLO in
naam van Israël het Palestijnse verzet zal proberen te breken? Hamas hoopt op
Israëlische onbuigzaamheid bij de uitvoering van het
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akkoord. Dat zou immers de geloofwaardigheid van de PLO ondermijnen en Hamas
promoveren tot de enige echte vertegenwoordiger van het Palestijnse volk.
In tegenstelling tot de PLO is Hamas een autochtone volksbeweging, gegroeid
vanuit de basis. In bezet gebied beschikt ze over een zeer flexibele, gedecentraliseerde
structuur. Anders ook dan het verzet van enkele door Syrië gesteunde dissidente
PLO-bewegingen (o.a. het Volksfront van Habash, het Democratisch Volksfront van
Hawatmeh en het Volksfront-Algemeen Commando van Jibril) is dat van Hamas
meer dan alleen maar tactisch. Volgens het Egyptische moslimbroederschap waartoe
Hamas samen met Jihad behoort, moet in overeenstemming met de Koran heel de
Arabische wereld, dus ook Palestina, vroeg of laat opnieuw onder islamitisch gezag
komen. Elke vorm van coëxistentie met de joden, de Libanese christenen, de Kopten
of de Koerden wordt afgewezen. De intifadah heeft de PLO overbodig gemaakt: de
echte helden van de Palestijnse revolutie zijn nu de inwoners van het bezette gebied
die spontaan in opstand kwamen tegen de bezettingsmacht, zonder de steun van
internationale lobbies of oliedollars.
Israël bleek niet in staat deze beweging onder controle te krijgen. Integendeel,
door de willekeurige deportatie van Hamas-aanhangers, als represaille voor de
gewelddaden van die organisatie, heeft de joodse staat bijgedragen tot de populariteit
van de organisatie in de bezette gebieden. De Hamasbeweging, die financieel en
militair gesteund wordt door Iran, is nu het speerpunt van de fundamentalistische
herleving in de moslimwereld. Zij vormt een bedreiging, niet alleen voor Israël en
de PLO maar ook voor de conservatieve Arabische regimes en voor de belangen van
het Westen in het Midden-Oosten. Dat heeft de Arabische leiders ervan overtuigd
dat er geen alternatief is voor vrede met Israël. Een verdere stagnatie in de
vredesbesprekingen zou de reputatie van de fundamentalisten alleen maar verstevigen
en nog meer gematigden in het kamp van de radicalen drijven. Voor ernstige
vredesbesprekingen was er echter een meer gematigde gesprekspartner in Israël
nodig.

De buldozerdiplomatie van Shamir
Met tegenzin ging premier Shamir in op de Amerikaanse uitnodiging deel te nemen
aan de vredesbesprekingen ofschoon pas na het verkrijgen van bepaalde concessies
(herstel van de diplomatieke betrekkingen door de USSR, bereidheid tot bilaterale
onderhandelingen vanwege de Arabische landen, voortzetting van de neder-
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zettingenpolitiek). De Likoedregering maakte ook duidelijk dat ze zich vooral
interesseerde voor multilaterale onderhandelingen met de Arabische wereld die
betrekking hadden op de watervoorziening, het vluchtelingenprobleem, ontwapening
en veiligheid, milieu, economische samenwerking en ontwikkeling. Zo werd voor
de allereerste keer het kader gecreëerd voor officiële besprekingen met gedelegeerden
van de Golfstaten. Vertrouwenwekkende maatregelen, persoonlijke contacten tussen
Israëlische en Arabische burgers, combinatie van Israëlische technologie met Arabisch
kapitaal zouden een nieuwe dynamiek op gang kunnen brengen en op lange termijn
leiden tot een situatie van de facto vrede in het Midden-Oosten.
De bilaterale besprekingen met Libanon, Syrië en de Palestijnen gingen echter om
territoriale kwesties. Die besprekingen moesten volgens de Likoedregering zo lang
mogelijk aanslepen opdat men over de nodige tijd zou beschikken om, d.m.v. de
oprichting van nederzettingen in de bezette gebieden, elke ‘land voor vrede’-optie
onmogelijk te maken2. De Likoedregering was niet geïnteresseerd in een oplossing
voor het Palestijns probleem. Men redeneerde dat bilaterale akkoorden met elk van
de Arabische landen de Palestijnen ertoe zouden bewegen hun eisen af te zwakken.
Alleen een vastberaden en overbewapend Israël zou hen ervan overtuigen hun opstand
stop te zetten.

Israël onder Rabin
Op 13 juli 1992 slaagde de Arbeiderspartij van Yitzhak Rabin erin een einde te maken
aan bijna 15 jaar Likoedbewind en aan het groeiend diplomatiek isolement van de
joodse staat. Rabin was de verkiezingen ingegaan met een programma dat de klemtoon
legde op de strijd tegen de werkloosheid. Het herstel van de economie was dringend
nodig gezien de relatief hoge werkloosheid onder de laatst aangekomen immigranten.
Van deze laatsten stemde ruim 58% op de linkse partijen3. Op het vlak van de
buitenlandse politiek werd geopteerd voor een meer pragmatische aanpak. In de
oppositie had de Arbeiderspartij zich uitgesproken voor de nationale rechten van de
Palestijnen en ten voordele van territoriale concessies. De regering Rabin besliste
dan ook de zgn. ‘politieke nederzettingen’ te bevriezen (opgericht door Likoed met
als doel de demografische balans te doen overhellen in het voordeel van de joodse
kolonisten). De ‘veiligheidsnederzettingen’, vooral die in de agglomeratie van
groot-Jeruzalem, in de vallei van de Jordaan en op de Golanhoogvlakte, zouden
echter worden uitgebreid. Geheel in de lijn van de Amerikaanse
Camp-David-diplomatie, pleitte Israël voor Palestijnse bestuursautonomie in de
Gazastrook en op de westelijke Jor-
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daanoever op het vlak van infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs gedurende
een periode van vijf jaar.
Het zelfbestuur zou, zo hoopte de Rabinregering, de Palestijnen meer
verantwoordelijkheidszin bijbrengen en de bezettingskosten verminderen. De
wetgevende bevoegdheid die de Palestijnen vroegen zou men echter onder geen
beding toekennen en over Oost-Jeruzalem, de joodse nederzettingen en de Palestijnse
vluchtelingen weigerde men te onderhandelen. In overeenstemming met het Camp
David-akkoord zou pas na verloop van drie jaar worden onderhandeld over het
definitief statuut van de bezette gebieden.
Van in den beginne probeerde Rabin d.m.v. een aantal concrete beleidsdaden het
samenlevingsklimaat in Israël en de bezette gebieden te verbeteren. Zo nam de
regering zich voor elke discriminatie weg te werken inzake onderwijs en regionale
ontwikkeling. Ook werden twee Palestijnen tot onderminister benoemd en de regering
had geen bezwaar tegen Feisal Husseini, PLO-aanhanger en inwoner van
Oost-Jeruzalem, als leider van de Palestijnse delegatie op de vredesconferentie. Zelfs
t.o.v. Syrië werd een meer tolerante houding aangenomen: er kon eensklaps wel
worden onderhandeld over de bezette Golanhoogvlakte. Dit programma leverde
Rabin alleszins de deblokkering op van de Amerikaanse kredietgaranties zonder dat
enige reële territoriale concessie was gedaan. Dat laatste was aanvankelijk ook zeer
moeilijk omdat er geen eensgezindheid bestond binnen Rabins vrij wankele
regeringscoalitie. De linkse Merets-partij, die de volledige steun geniet van de ‘Vrede
Nu’-beweging, kon de opheffing van de wet verkrijgen die contacten met de PLO
strafbaar stelt. Zij was ook bereid de Palestijnen een stuk tegemoet te komen. De
religieuze Shas-partij daarentegen pleitte voor aanmoediging van de immigratie uit
de voormalige Sovjetunie en zag daarom weinig heil in territoriale concessies. Tussen
beide in bevond zich Rabins eigen Arbeidspartij. Zij wenste de vredespolitiek voort
te zetten maar bleek niet in staat het geweld in te dijken in de bezette gebieden.
Volgens mensenrechtengroeperingen werden tussen augustus 1992 en januari 1993,
76 Palestijnen gedood, waaronder 17 kinderen4. De afgrendeling van de Palestijnse
gebieden in maart 1993, onder druk van de publieke opinie, was bedoeld om een
einde te maken aan de terroristische aanslagen van Hamas.
Toen ook de tiende ronde van het vredesoverleg in Washington niets had opgeleverd
realiseerde de Israëlische regering zich dat alleen een nieuw initiatief voor een
doorbraak zou kunnen zorgen. De val van de Sovjetunie, de nasleep van de
Golfoorlog, de opkomst van Iran als regionale grootmacht die op het punt stond
kernwapens te ontwikkelen en het geweld van de intifadah dat het Israëlische moreel
ondermijnde, werden dan ook het uitgangspunt voor een gedurfd nieuw beleid
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waarin de toenadering tot de PLO centraal stond. Het was immers duidelijk geworden
dat deze innerlijk zeer verzwakte organisatie open stond voor beperkt zelfbestuur in
de bezette gebieden. Samen met Israël zou zij misschien de volksopstand kunnen
bedwingen. Nieuwe toegevingen hingen af van de mate waarin de PLO erin zou
slagen zijn gezag te vestigen in de gebieden die door het leger werden ontruimd. Wie
weet kon de verzoening tussen Palestijns nationalisme en zionisme op termijn leiden
tot betere betrekkingen met de buurlanden en tot vrede in het Midden-Oosten?

Struikelblokken
Het historisch belang van het akkoord tussen Israël en de PLO mag beslist niet worden
onderschat. Voor het eerst sedert de oprichting van de joodse staat in Palestina praten
de vertegenwoordigers van beide volkeren openlijk met elkaar en zweren zij de
confrontatiestrategie af. Beide partijen hebben echter af te rekenen met heel wat
verzet van de rechterzijde. In Israël verwerpen de kolonisten het akkoord en wenst
de nationalistische Likoed van Benjamin (‘Bibi’) Netanyahu nieuwe verkiezingen
die men desnoods met goed georkestreerd straatgeweld wil afdwingen. De verkiezing
in november 1993 van Likoed-aanhangers tot burgemeester van Jeruzalem en Tel
Aviv is een eerste veeg teken aan de wand.
De verdeeldheid binnen de Palestijnse beweging is zo mogelijk nog groter. Niet
alleen is de PLO zelf intern verscheurd en wordt de Fatah-politiek door de andere
organisaties zwaar bekritiseerd, bovendien wordt de organisatie in de bezette gebieden
ernstig bedreigd op haar rechterflank door Hamas en Jihad. De (voorlopige) inhoud
van de toegekende autonomie noch de territoriale omvang zijn van aard om deze
tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. Men mag ook niet vergeten dat de tekst
van het akkoord gewild vaag en dubbelzinnig is, wat een vlotte tenuitvoerlegging
bemoeilijkt. Het vredesproces is daarom erg nauw verbonden met de personen die
voor deze tenuitvoerlegging verantwoordelijk zijn. Het verdwijnen van Rabin, Peres
of Arafat van het politieke toneel zou meteen alles op de helling plaatsen. Hetzelfde
geldt trouwens ook voor de leiders van de Arabische landen die de toenadering min
of meer gunstig gezind zijn: de presidenten Moebarak en Assad en de Jordaanse
Koning Hoessein.
In het proces van toenadering tussen Israël en de PLO hebben de Arabische landen
tot nog toe slechts een bijrol gespeeld. In de toekomst zal hun rol echter van vitale
betekenis zijn voor de positie van Arafat in de PLO. Redelijk beschouwd moeten zij
zijn vredesstrategie steunen.
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Zonder Egypte en zonder Russische wapens kunnen ze geen oorlog voeren en de tijd
heeft duidelijk gewerkt in het voordeel van Israël, dat in ijltempo is voortgegaan met
de kolonisatie van bezet gebied. Het beleid van de Arabische landen wordt echter
niet altijd bepaald door rationele motieven. Israël zelf moet redelijkerwijze ook
blijven deelnemen aan het vredesproces wil het zijn herwonnen respect op
internationaal plan niet verloren zien gaan. Landen als Nigeria, China en Indië hebben
diplomatieke betrekkingen aangeknoopt en de regering hoopt op stopzetting van de
Arabische embargo-politiek. Zij heeft ook Amerikaans geld nodig om de integratie
van Russische immigranten te vergemakkelijken. Zij kan echter geen verdere
territoriale concessies aan Syrië en de PLO doen indien de publieke opinie niet
overtuigd raakt van de Syrische en Palestijnse vredeswil. Ook de PLO moet de
vredespolitiek verderzetten wil zij bij de komende verkiezingen niet van de politieke
kaart worden geveegd door Hamas. Van alle partijen heeft zij het meest te verliezen
bij een gebeurlijke mislukking van het vredesproces omdat haar bestaan zelf op het
spel staat. Indien Arafat streeft naar consensus binnen de PLO kan hij geen enkele
concessie doen aan de tegenpartij. Indien hij geen rekening houdt met zijn achterban
kan hij worden afgezet of worden zijn beslissingen niet uitgevoerd. Volgens Dr.
Kissinger, de Midden-Oosten-expert bij uitstek, zal Israël noodgedwongen rekening
moeten houden met de moeilijke situatie waarin de PLO-voorman dreigt verzeild te
raken5. Een zwak punt blijft ook de houding van de VS. De twee partijen hopen op
actieve interventie van de Clinton-administratie. Noch de president, noch zijn minister
van buitenlandse zaken, W. Christopher, beschikken echter over hetzelfde moreel
gezag als hun voorgangers, de rasdiplomaten Bush en Baker.

Besluit
Het Israëlisch-Arabisch geschil dateert reeds van het begin van deze eeuw. Het zou
een illusie zijn te denken dat een snelle oplossing mogelijk wordt mochten alle partijen
alleen maar blijk geven van goede wil. Daarvoor is de situatie te ingewikkeld, is de
inzet te groot en zijn de doelstellingen van de betrokken partijen te verschillend.
Mocht er ooit een vredesverdrag worden gesloten tussen de partijen die nu aan de
vredesconferentie deelnemen, dan nog zou de vrede precair en partieel zijn. Precair
omdat de Arabische regimes onstabiel zijn en de radicale Palestijnen alleen een alles
of niets-oplossing nastreven. Partieel omdat een aantal Arabische landen niet bij de
onderhandelingen is betrokken. Het Israëlisch-Palestijns conflict heeft al vaker dienst
gedaan als bliksemafleider in inter-Arabische disputen. Het lijdt geen twijfel dat het
langdurige conflict met Israël voor heel wat Arabische naties een
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voorwendsel is geweest om andere complexe problemen niet onmiddellijk te moeten
oplossen6. Gezien de dreiging van het islamitisch fundamentalisme, de
bevolkingsexplosie in het gebied en de toenemende concurrentie voor schaarse
hulpbronnen, zal het Midden-Oosten een der meest onstabiele regio's in de wereld
blijven. Bovendien werd tot nu toe in geen enkel forum gehandeld over het
kernprobleem dat de relaties tussen Israël en de Arabische landen verstoort, en
waarvan de territoriale kwestie en het Palestijns vluchtelingenvraagstuk slechts het
gevolg zijn: het zionistisch karakter van Israël. Israël is een staat van overlevenden
die het joodse volk een veilig tehuis wil bieden. De Arabieren zijn bevreesd voor die
staat. Nationalistische joden vinden dat Israël geen morzel grond in de bezette
gebieden mag prijsgeven omdat dit precedenten schept en omdat die territoria nodig
zijn om immigranten te huisvesten. Dit is volgens hen de fundamentele bestaansreden
van het joodse thuisland. Tegelijk vrezen zij dat Israël in een situatie van vrede een
oosterse staat zal worden die zijn wortels met het wereldjodendom gaandeweg verliest.
Nu reeds bestaat de meerderheid van de bevolking in groot-Israël uit sefardim (joden
afkomstig uit de Arabische landen) en Palestijnen terwijl een westerse elite van
asjkenazim-joden het land bestuurt.
Het blijft de vraag of de Arabische wereld en de Palestijnen met dit soort Israël
wensen samen te leven. De Palestijnen realiseren zich dat in de internationale
betrekkingen vooralsnog het recht van de sterkste blijft domineren. De analogie met
de situatie van de moslims in Bosnië-Herzegovina springt in het oog7. Een als onwettig
ervaren territoriale bezetting wordt ook hier door de internationale gemeenschap
veroordeeld maar niet ongedaan gemaakt. Elke zogenaamde oplossing wordt m.a.w.
gedicteerd door de sterkst bewapende partij. Dat is in het Midden-Oosten nog altijd
Israël en dat leidt tot frustratie bij de Arabische tegenpartij, die van nature niet erg
geneigd is tot het sluiten van compromissen. Het zal alleszins niet gemakkelijk zijn
deze barrière van wederzijds wantrouwen tussen Israëliërs en Palestijnen definitief
te doorbreken. Extra-economische hulp vormt een noodzakelijke maar geen voldoende
voorwaarde. Een hele generatie groeide aan beide kanten op in vijandschap. Voor
het eerst zijn er echter nieuwe uitgangspunten. Beide partijen zijn het eens, niet zozeer
over de oplossing van het conflict als wel over de probleemstelling: het gaat over
twee volkeren die hetzelfde land voor zich opeisen. Verder bestaat de wil tot
onderhandelen aan de top. Beide partijen erkennen elkaar juridisch als vijand waarmee
men moet proberen een overeenkomst te bereiken. Dit op zich is een belangrijke
doorbraak in een tot voor kort muurvast conflict. Het vredesproces is echter heel
broos. Het kan even snel tot stilstand komen als het begonnen is.

Eindnoten:
[1] Bronnen: M.G. Bannerman, Arabs and Israelis: Slow Walk toward Peace, in Foreign Affairs,
72ste jrg., nr. 1, 1993, pp. 142-157; J. Marcus, Israel's General Election: Realignement or
Upheaval?, in International Affairs, 68ste jrg., nr. 4, 1992, pp. 693-705; The Middle East,
diverse nummers van de jaargangen 1992 en 1993; Politique Internationale, diverse artikelen
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would have reached half a million souls in Judea and Samaria’, verklaarde een cynische premier
Shamir na zijn verkiezingsnederlaag van juni '92. Geciteerd door M.G. Bannerman, o.c., p. 150.
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Podium
Renate Rubinstein
In de nacht van 23 op 24 november 1990 stapte Renate Rubinstein, na een lange en
pijnlijke ziekte, door de laatste deur. Wie gedacht had dat Nederlands bekendste
columniste na enkele herdenkingsartikelen wel in de vergetelheid zou geraken, kwam
bedrogen uit. Van over het graf zorgde ze daar eerst zelf nog voor met Mijn beter ik
('91), een boek waarin ze de wereld kond deed van haar jarenlange, geheime relatie
met Simon Carmiggelt maar dat pas na de dood van alle betrokkenen mocht worden
gepubliceerd. In 1992 verscheen Wat vliegt de tijd!, een keuze uit haar ongebundelde
stukken. Deze bundel geeft zeker een goed beeld van Rubinsteins ruime
interessegebied, doch bevat weinig stukken waarin ze echt op dreef is. Wat
waarschijnlijk de reden is waarom ze niet eerder werden gebundeld. Renate Rubinstein
was op haar best wanneer ze een op het eerste gezicht tegendraads standpunt innam
om het daarna met verbazend gemak vanzelfsprekend te maken. Zo vanzelfsprekend
dat de lezer zich afvraagt hoe hij er zelf niet op gekomen is.
Als voorbeeld van Rubinsteins scherpzinnigheid geeft Karel van het Reve in
Renate. Herinneringen van vrienden ('92) haar repliek op André Spoors stelling dat
het communisme niet verantwoordelijk mag gesteld worden voor bepaalde misstanden
in Oost-Europa omdat ook wij armoede, drugs en misdaad kennen: ‘Dat is heel juist.
Sterker nog: wij zullen altijd, hoe je het ook wendt of keert, welk stelsel we ook
omhelzen en hoe rijk we ook worden, armoede, drugs en misdaad houden. Echt, het
enige dat je ons toe mag wensen is dat we nooit een stelsel zullen krijgen dat
pretendeert dat we die niet hebben, of dat ernaar streeft die zaken voorgoed uit onze
maatschappij te verbannen’. Met deze en andere stellingnamen o.m. tegen Fidel
Castro, Harry Mulisch, communistisch China en het feminisme, verwierf Rubinstein
een anti-linkse reputatie wat haar als columniste van Vrij Nederland een wat aparte
status bezorgde. Meer dan eens leidde dit tot confrontaties met andere medewerkers
van het weekblad. Vooral met Hugo Brandt Corstius (alias Piet Grijs) laaide de strijd
soms hoog op, al had

Streven. Jaargang 61

165
dat allicht eerder te maken met persoonlijke dan met politieke motieven. Dat beweert
Paul Damen althans in zijn mini-biografietje van Renate Rubinstein dat begin 1993
bij uitgeverij Jan Mets verscheen.
Hoewel zij geen godsdienst beleed, kon en wilde Renate Rubinstein haar joodse
afkomst niet verloochenen. Zij signaleerde en bestreed elke vorm van anti-semitisme
maar was niet te beroerd om het Zionisme te veroordelen of haar ongenoegen te uiten
over de Israëlische houding jegens de Palestijnen in de bezette gebieden. In Jood in
Arabië, Goi in Israël gaf ze aan de hand van twee reisverslagen haar visie op het
conflict tussen Israël en de Arabieren. Ze formuleerde, in 1969 al, ‘de enig mogelijke
oplossing’ voor het probleem. Het verdrag dat onlangs tussen de betrokken partijen
werd gesloten, volgt inderdaad ten dele de door Rubinstein aangewezen weg.
Naast voornoemde bundel bevat het onlangs verschenen eerste deel van Rubinsteins
verzameld werk ook de vier andere bundels die tussen 1961 en 1973 van haar
verschenen. Het spreekt voor zich dat niet alle stukken zo actueel zijn gebleven als
die over de joods-Palestijnse kwestie. Toch komen haar columns over nu historische
gebeurtenissen zoals de oorlog in Viëtnam, de provobeweging en de opstand in
Tsjechoslowakije niet allemaal gedateerd over. Rubinstein schreef immers vanuit
het besef dat wij er al bij al niet erg op vooruit zijn gegaan: ‘De troost van de
geschiedenis - waar is ie? Als je denkt waarvan de wereldvrede in de loop van de
geschiedenis al niet verwacht werd: van het christendom, het socialisme, het algemeen
onderwijs, het vrouwenkiesrecht, de Olympische Spelen, het esperanto, de
Volkenbond, de Verenigde Naties -, het resultaat was alleen dat de lijken nog sneller
opgestapeld werden’ (p. 550-551). Wat haar niet belette om het pacifisme als ‘een
realistisch standpunt’ te beschouwen. ‘En als het niet realistisch is, dan toch wel een
doel waarnaar het waard is te streven?’ (p. 456).
De dissonante aanwezigheid van ‘het esperanto’ in de hiervoor geciteerde lijst, is
een staaltje van Rubinsteins talent om haar opinies ook aantrekkelijk te formuleren.
De bevrijdende glimlach is bij haar gelukkig nooit ver weg. Het ligt echter voor de
hand dat Rubinsteins gevatte stijl het best tot zijn recht komt wanneer ze minder
zwaarwichtige onderwerpen behandelt. In ‘Belse notities’ (p. 528-531) verslaat ze
een uitstapje naar Brussel: ‘Het grappige van Belgen is natuurlijk dat zij Vlaams
praten’. Ze legt haar Vlaamse gastheer uit dat ze van afwijkend taalgebruik houdt
en ‘uit oprecht plezier’ met zijn taalgebruik lacht. En dan: ‘Maar de meeste mensen,
en zeker niet alleen in Vlamingenland, begrijpen nu eenmaal niet dat de verschillen
tussen talen (en culturen) niet een kwestie zijn van goed, beter, best maar van
gewoonte - en wie zal uitmaken welke gewoonte de beste is? Misschien blijkt God
wel Vlaams te praten en dan zal het lachen ons gauw vergaan. Niemand echter zou
dat meer verbazen dan de Vlamingen zelf, en de gedachte alleen al zou een oprechte
flamingant tot het atheïsme kunnen brengen’. En, als het niet waar is, dan toch wel
goed gevonden.
‘Haar wekelijkse stem zal node worden gemist, maar haar blijvende stem klinkt
voort in haar boeken’, zei uitgever Laurens van Krevelen op de begrafenis van Renate
Rubinstein. Met
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de publikatie van haar verzameld werk, dat vier delen zal beslaan, heeft de
Meulenhoff-directeur er in ieder geval voor gezorgd dat ‘haar perfectie van het woord’
inderdaad ‘een blijvend geschenk is voor wie zij achter liet’.
□ Emmanuel van der Aa
Renate Rubinstein, Wat vliegt de tijd!, Meulenhoff, Amsterdam, 1992, pp.
215.
Renate Rubinstein, Verzameld werk. Deel 1, Meulenhoff, Amsterdam,
1993, pp. 842.
Karel van het Reve, Renate. Herinneringen van vrienden, Meulenhoff,
Amsterdam, 1992, pp. 145.
Paul Damen, Renate Rubinstein, Jan Mets/Passatempo, Amsterdam, 1993,
pp. 94.

Rock 1993
Twee groepen stonden anno 1993 vooraan in de belangstelling van de Britse
muziekpers: Nirvana en Suede. Hun succes hebben beide voor een stuk aan de media
te danken. De doorbraak van Nirvana dateert van 1991. Enthousiaste bijdragen in
de toonaangevende bladen en de videoclip van ‘Smells Like Teen Spirit’ op MTV
zorgden ervoor dat Nirvana de eerste Amerikaanse alternatieve rockband werd die
wereldwijd is doorgebroken. Van de LP Nevermind (1991) werden naar verluidt
ondertussen negen miljoen exemplaren verkocht. Suede is daarentegen een typisch
produkt van de Britse muziekscène. Het leek wel of de hele Engelse muziekpers had
samengezworen om deze groep te pousseren. Nog voor ze een eerste singeltje uitbracht
stond ze reeds op de voorpagina van Melody Maker (april 1992). Terwijl Nirvana
het succes niet had gezocht en het er nog steeds lastig mee heeft, werd Suede van
meetaf aan door ambitie gedreven. Model staat hier immers de glam-rock uit de jaren
zeventig, een genre waar uiterlijkheid en pose even belangrijk zijn als de muziek en
waar men van de zanger verwacht dat hij als een popster en sekssymbool optreedt.
Met die rol identificeert Brett Anderson, voorman van Suede, zich moeiteloos.
Juist zo iemand hadden de media nodig. The Smiths waren in 1987 uiteengevallen
en The Stone Roses zijn sinds hun succes van 1989 in een diepe winterslaap gevallen.
Happy Mondays, met Pills ‘N’ Thrills And Bellyaches in 1990 op het hoogtepunt
van hun loopbaan, zijn ondertussen aan allerlei interne en externe spanningen
doodgebloed. In 1991 deden de journalisten hun best om een hele generatie jonge
groepen van tafel te vegen als zogenaamde shoegazers die te veel naar hun
effectpedalen en te weinig naar het publiek keken en die in interviews niets te vertellen
hadden. Zo was begin 1992 de plaats van best new band in Britain vacant. Suede
kwam op het juiste moment om de leemte te vullen. Of hun muziek voldoende
kwaliteiten bezit om de tand des tijds te doorstaan doet er voorlopig niet toe. Efficiënte
popsongs en het podiumgedrag van de zanger slepen het publiek mee. Met wat afstand
lijkt het geheel echter opgeblazen en hol - de voorrang van gekun-
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steldheid boven kunst, het exacte tegendeel van de Newyorkse groep Sonic Youth
die overigens al heel snel op de Suedemania reageerde met een nieuwe song, ‘I Hate
Suede...’1.
Anders liggen de kaarten bij Nirvana. Niet oppervlakkigheid, maar ontmaskering
en levensdrang zijn de drijfkracht. De massale verkoop van Nevermind maakte op
enkele maanden tijd van deze punkrockers multimiljonairs. Hun success story werd
door analisten ontleed, platenfirma's sloten ineens met jonge underground groepen
miljoenencontracten af en grunge2 werd mode. Voor zanger Kurt Cobain werd het
een nachtmerrie. De roddels over zijn huwelijk met Courtney Love (zangeres van
Hole) en over druggebruik tijdens haar zwangerschap hebben hem diep geraakt. In
Utero, de plaat die in 1993 is uitgekomen, rekent af met de hypocrisie van
opiniemakers die menen over andermans leven te mogen oordelen. Op het sarcastisch
bedoelde ‘Rape Me’ hoor je de stem van iemand die zich door de brutaliteit van de
media verkracht voelt. De zanger barst van woede uit tegen een systeem waarin
iedereen (fans, media, industrie) zoveel mogelijk profijt tracht te halen uit een
popgroep en de meesten nauwelijks nog oog of oor hebben voor de mens achter de
ster, met zijn inwendige kwetsbaarheid en gebrokenheid (‘I'm anemic royalty...’).
De zanger drukt de tegenstrijdigheden van zijn bestaan uit (‘Out of the ground / Into
the sky / Out of the sky / Into the dirt’). Zijn hunkerende ziel weigert vrede te nemen
met goedkoop geluk (‘I wish I was like you / Easily amused’). In Utero sluit perfect
aan bij het succesnummer van de vorige plaat. ‘Smells Like Teen Spirit’ was ook al
een schreeuw van onvrede en onmacht tegenover een maatschappij die niets anders
doet dan mensen als onmondige kinderen zoet te houden (‘Here we are now /
Entertain us’). Als een wanhopige kreet wordt op het eind van dat lied in het oor van
de luisteraar het woord ‘denial’ geslingerd, dat wijst op afwijzing en weigering, op
miskenning en verloochening. ‘Smells Like Teen Spirit’ legt intuïtief de vinger op
mechanismen van verdringing in het hart van onze maatschappij en werd wellicht
daarom het lijflied van een generatie. Kan men het succes van Suede gedeeltelijk
vanuit de interactie tussen psychische, sociale en economische factoren verhelderen,
in het geval van Nirvana blijft zo'n analyse onvoldoende. De uitstraling van deze
groep dwingt uiteindelijk tot niets minder dan een psychoanalyse van de huidige
cultuur. Op de hoes van Nevermind stond een naakte baby afgebeeld met voor zijn
ogen een dollarbriefje als lokmiddel om hem te vangen, om hem aan het lijntje te
houden. De plaat van 1993 zet met de titel In Utero nog een stap verder terug in het
ontwikkelingsproces. Alsof hier het geboren worden zelf, de geboorte van het
menselijke in de mens op het spel staat. De stem van Kurt Cobain is een schreeuw
tussen de moederschoot en het graf, als een geboortekreet.
Het contrast tussen Suede en Nirvana illustreert op exemplarische wijze de spanning
tussen frivoliteit en furiositeit, tussen ambivalentie en integriteit, tussen conformisme
en verzet waaruit rock ontstaat. Opvallend voor 1993 is de heropleving van het
expliciet politieke bewustzijn, met de aandacht voor groepen als Rage Against The
Machine, Cornershop en Apache Indian en acties tegen het racisme en het opkomende
fascisme. Aan het voorbije jaar houden we
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verder een reeks sterke gitaarplaten over. Zo leverden Sugar, Fugazi, Dinosaur Jr,
P.J. Harvey, Smashing Pumpkins en Swervedriver elk op hun manier intense,
cathartische muziek die wortelt in diepe emoties (zie discografie). Dream Harder
van de geestelijk gedreven Waterboys stroomt over van positieve energie. En op
Unplugged van Neil Young staan boeiende akoestische versies van werk uit zijn
repertoire.
Twee platen verdienen een speciale vermelding. Mercury Rev bracht met Boces
een waardige opvolger van Yerself Is Steam (1992). Hier stromen de klanken fris en
onbekommerd uit diverse instrumenten. Alles lijkt mogelijk, ineens en tegelijk. Er
wordt met een overweldigende vrijheid gespeeld, alsof er niets meer te winnen en
niets meer te verliezen is, omdat men niet meer aan de perspectieven van deze wereld
gebonden is. Onwillekeurig denkt men aan het dadaïstische Cabaret Voltaire te
Zürich, nu al meer dan vijfenzeventig jaar geleden. En Quique van Seefeel roept
associaties op met Loop, My Bloody Valentine en Spiritualized. Lagen van
elektronisch bewerkte gitaarklanken brengen een zachtzinnige geestesvervoering
teweeg die door rockcriticus Simon Reynolds met de werking van Rothko's zwevende
kleurcomposities wordt vergeleken. Hij noemt Seefeel ‘Rothko “n” roll’3. Deze
muziek schept als een mantra leegte in de geest en maakt de oren weer helemaal vrij
voor de verrassingen van het nieuwe jaar.
□ Jan Koenot

Discografie
Dinosaur jr, Where You Been, Blanco Y Negro, 1993.
Fugazi, In On The Kill Taker, Dischord, 1993.
P.J. Harvey, Rid Of Me, Island, 1993.
Mercury Rev, Boces, Beggars Banquet, 1993.
Nirvana, In Utero, Geffen, 1993.
Seefeel, Quique, Too Pure, 1993.
Smashing Pumpkins, Siamese Dreams, Hut, 1993.
Suede, Suede, Nude, 1993.
Sugar, Beaster, Creation, 1993.
Swervedriver, Mezcal Head, Creation, 1993.
The Waterboys, Dream Harder, Geffen, 1993.
Neil Young, Unplugged, Reprise, 1993.

The Baby of Mâcon
In het begin van onze eeuw zag het Franse theatergenie Antonin Artaud (1896-1948)
in de wreedheid een belangrijke functie weggelegd om het theater te vernieuwen.
‘Het theater kan slechts opnieuw zichzelf worden, dat wil zeggen een middel om
waarlijke illusies tot stand te brengen, door de toeschouwer de waarachtige neerslag
van dromen te verschaffen waarbij zijn neiging tot de misdaad, zijn erotische
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obsessies, zijn woestheid, zijn spookbeelden, en zijn utopisch gevoel voor het leven
en de dingen, zelfs zijn kannibalisme losbarsten [...]’1.

Streven. Jaargang 61

169
Peter Greenaway (o1942) lijkt het op dit punt wel eens te zijn met Antonin Artaud.
In zijn films speelt de geritualiseerde wreedheid een grote rol. In The Cook, the Thief,
His Wife and Her Lover (1989) wordt ‘the Lover’ inderdaad door ‘the Thief’
opgepeuzeld. In Greenaways jongste film, The Baby of Mâcon2 wordt het publiek
opnieuw danig op de proef gesteld: ‘the Baby’ wordt door het volk van Mâcon in
stukken gesneden. Toch is de Wreedheid bij deze cineast iets heel aparts.

Marat/sade
Greenaways Baby of Mâcon brengt ons nog langs een andere weg bij Antonin Artauds
‘theater van de wreedheid’. In 1967 verfilmde de Britse theaterregisseur Peter Brook
zijn enscenering van Peter Weiss' Marat/Sade. Die memorabele verfilming geldt nog
altijd als een geslaagde illustratie van Artauds theateropvattingen. ‘De vervolging
van en de moord op Jean Paul Marat opgevoerd door de verpleegden van het
krankzinnigengesticht van Charenton onder regie van de heer De Sade’, zoals de
volledige titel luidt, is het verslag van een theateropvoering van krankzinnigen,
geregisseerd door de Markies de Sade die op het einde van zijn leven (1802-1814)
ook inderdaad in Charenton zat opgesloten. De Sade regisseert niet alleen, hij speelt
ook een van de hoofdrollen. De overige rollen worden (op enkele uitzonderingen na)
vertolkt door de patiënten. Dit concept veroorzaakt een wereld van dubbelzinnigheden.
Er is, om te beginnen, de fictieve wereld van de personages die thuishoren in het
verhaal van de moord op Marat, maar er is ook de realiteit op de scène: de
psychiatrische patiënten die toneel spelen. Vervolgens is er het verplegend personeel,
de directeur van de instelling en het publiek. Al deze verschillende groepen, met elk
hun eigen status, hebben voor ons toeschouwers deel aan het theatraal gebeuren.
Door dit procédé krijgt het duidelijk omlijnde verhaal van Marat algauw een erg
polyfoon karakter.
The Baby of Mâcon gebruikt hetzelfde concept: film over toneel in een toneel. De
theaterruimte waarin we ditmaal terecht komen verwijst naar de 17e eeuw, volle
barok. De drie standen, geestelijken, adel en het gewone volk, zijn vertegenwoordigd
in de zaal. Op de scène wordt het verhaal verteld van een mirakuleuze geboorte: uit
een oude vrouw wordt een prachtige baby geboren. In de stad Mâcon wordt deze
geboorte als een goddelijk teken beschouwd. Het kind wordt vereerd als een heilige,
maar tegelijk schaamteloos geëxploiteerd. Eerst door de zus van het kind, die de
moeder opzij schuift en de goedgelovigheid van de massa in klinkende munt
verzilvert, later door de ‘bisschop’, die het kind aan de zus onttrekt. In ruil voor have
en goed regent het zegeningen in de stad Mâcon. Tot de nodige gruweldaden daar
abrupt een eind aan stellen.
De scheidingslijn tussen publiek en scène is ook hier erg wazig. Het volk uit de
zaal en het ‘koor’ op het toneel vloeien in elkaar over. De toeschouwer die we leren
kennen als Prins Cosimo wordt geregeld opgenomen in de handeling op het toneel.
Hij schenkt het heilige kind een koe. Hij fluistert de bisschop een gruwelijke straf
in voor de zus van het kind. Als de straf inderdaad ook uitgevoerd wordt, kijkt hij
als toeschouwer aangedaan toe. Met de scheiding tussen acteur en personage is het
nog
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‘The baby’ (Nils Dorando) en zijn zus (Julią Ormond), zich profilerend als Madonna en kind,
zegenen het volk van Mâcon. Foto Progrès Films.

problematischer gesteld: wanneer de koe van Prins Cosimo later de zoon van de
bisschop op de horens spietst, loopt dat niet alleen fataal af voor het personage, maar
ook voor de acteur. Hetzelfde doet zich voor bij de moord op het heilige kind (door
de zus) en bij de terechtstelling van de zus van het kind (een 208-voudige
verkrachting!). Bij wijze van apotheose snijdt het volk van Mâcon het lijkje van het
kind in handbare stukken relikwie. Wanneer het gordijn is gevallen en de acteurs
opkomen om het publiek te begroeten, rest van de protagonisten alleen nog de
ontzielde lichamen, van de baby alleen het hoofdje.
Het gaat er dus in The Baby of Mâcon nog heel wat minder kies aan toe dan in de
Marat/Sade. Toch is de gruwel van Greenaway - hoewel mijn relaas misschien het
tegendeel suggereert - geen slachthuishorror. Greenaway appelleert niet aan de latente
gevoelens van gewelddadigheid die in elke kijker aanwezig zijn. Het in stukken
snijden van het kind en de andere geweldscènes zijn theatraal geënsceneerde
choreografieën. Thematisch passen ze in het basso continuo van a-rationaliteit, dat
het toneel van begin tot einde in een huiveringwekkende sfeer dompelt. De
gedrevenheid van de krankzinnigen in de Marat/Sade en de dweepzucht van de
bevolking van Mâcon zijn nauw aan elkaar verwant. Het plechtige ritme, de
dramatische spreekstijl, de schrille en abrupte wisselingen van hoog naar laag register,
de strakke choreografie op de scène, het gebruik van religieuze muziek, al deze
elementen scheppen de ideale sfeer voor een zwarte mis. Het heilige kan nu worden
geprofaneerd, de duivels kunnen worden losgelaten. Het ritueel wordt bij Brook en
Greenaway logisch besloten met het mensenoffer.
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Barok
‘In de gedegenereerde staat waarin wij verkeren, moet de metafysica door de huid
heen weer in de geest gebracht worden’3. Artaud heeft nooit veel sympathie gehad
voor het traditionele psychologiserende verbale theater. Hij beoogde in eerste instantie
een beeldend en muzikaal theater. Die voorkeur merk je ook in Greenaways films,
alleen weet ik niet of Artaud zich zou herkennen in Greenaways nadrukkelijk
esthetische en intellectuele opstelling. Greenaways wat cerebrale esthetiek evolueert
de laatste jaren bovendien steeds meer van een strakke naar een maniëristische stijl
die zich uitleeft in een steeds toenemende complexiteit. Deze ontwikkeling kende
een voorlopig hoogtepunt in de voorlaatste langspeelfilm, Prospero's Books (1991):
The Tempest van Shakespeare wordt hier door een alles dominerende Prospero - John
Guilgud - gereconstrueerd in een marinade van beelden, beelden in beelden, en
beelden in beelden in beelden. Een film waar menig toeschouwer een visuele
indigestie aan overhield. In The Baby of Mâcon zet Greenaway wat dat betreft een
stap terug: hij stelt zich opnieuw tevreden met (digitaal) onbewerkte beelden, maar
de complexiteit van de composities voor de camera is er niet minder om geworden.
Greenaways zin voor theatraliteit en constructie vind je nergens in de
kunstgeschiedenis zo mooi verwoord als in de barok. Het is dan ook niet toevallig
dat hij er vaak naar teruggrijpt: niet alleen in de vorm van citaten uit de plastische
kunsten, of door het aanwenden van nadrukkelijk clair-obscur en andere visuele
effectenjagerij, ook in de thematiek: het uitbeelden van de macht, van de religie in
haar wereldlijke kanten, de liefde voor de zinnelijkheid maar ook de fascinatie voor
de bestialiteit, de pathos. Die thema's worden op het eerste gezicht naturalistisch
uitgebeeld - het vlees lijkt bijzonder echt -, maar bij nader toezien maken alle
naturalistische details deel uit van een bij uitstek artificieel tableau vivant.
De zin voor de grandioze compositie lijkt zowat de motivatie van Greenaways
laatste drie langspeelfilms. Bij voorkeur gecombineerd met de plan séquence, de
ononderbroken opname; de camera van Sacha Vierny gaat dan op wandel door de
flamboyante decors van Ben van Os en Jan Roelfs, op zoek naar treffende composities,
voluptueuze kleuren, zinnelijke lichamen. Zo ook ga je als toeschouwer met
Greenaway op wandel door zijn films, met af en toe een tikkeltje irritatie om zoveel
onbuigzame rechtlijnigheid, maar ook met bewondering voor de formele beheersing
waarmee zoveel artificialiteit tot een goed einde wordt gebracht.
□ Erik Martens
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Dageraad der Gouden Eeuw
Wie de tentoonstelling Dageraad der Gouden Eeuw in het Amsterdamse Rijksmuseum
binnentreedt, wordt terstond overdonderd door een immens doek van twee bij
tweeëneenhalve meter, dat de neerliggende gebronsde lichamen laat zien van een
aantal slordig over elkaar heen gedrapeerde mannen, terwijl uit deze massa en op de
achtergrond enkele kermende vrouwen met melkwitte huid een goed heenkomen
trachten te zoeken voor pijlen die vanuit de hemel op hen worden afgevuurd. Met
deze afbeelding van ‘De dood van de kinderen van Niobe’ uit 1591 wilde de
vijfentwintigjarige Abraham Bloemaert laten zien dat men ook in de Nederlanden
de kunst verstond het menselijk lichaam in al zijn wendbaarheid weer te geven.
Daarmee trachtte hij de Italianen te logenstraffen, die volgens Karel van Mander
beweerden: ‘Vlaminghen connen gheen figueren maken’. Bloemaert was niet de
enige die over een virtuoos vermogen beschikte om de menselijke figuur in de meest
ongewone houdingen weer te geven. Wie op de tentoonstelling de blik van Bloemaerts
doek afwendt, wordt geconfronteerd met soortgelijke voorstellingen van de eveneens
academisch begaafde Cornelis Cornelisz van Haarlem en Joachim Wtewael. We
staan hier aan het begin van wat later als ‘Hollands Maniërisme’ betiteld zou worden.
Opvallend in deze stukken, en ook in de tekeningen en prenten van dezelfde
meesters, is de voorkeur voor het naakte mannelichaam in tegenstelling tot wat later
Pieter Paul Rubens zou schilderen: immense stukken overvol met volumineuze
vrouwen. Was het de Hollandse maniëristen er enkel om te doen een bewijs te leveren
van hun perfecte observatie en weergave van het volmaakte lichaam met al zijn
mogelijkheden? Of uitten zij via hun werk wellicht ook indirect kritiek op alle vertoon
van kracht en schijnbaar onbeperkte mogelijkheden, die de mens zichzelf aanmat?
De thema's van deze werken voorspellen immers niet veel goeds voor de man (mens)
en zijn mogelijkheden: Cornelis van Haarlem schilderde ‘De val van Lucifer’ (ca.
1588) met een lawine van tuimelende lijven - waarvan er enkele later als afzonderlijke
prenten door Hendrick Goltzius zouden uitgegeven worden -, ‘De moord op de
onnozele kinderen’ (1590) en ‘De zondeval’ (1592); Abraham Bloemaert schilderde
behalve ‘De dood van de kinderen van Niobe’ (1591) nog een ‘Vastgebonden Achior’
(1593); en van de hand van Joachim Wtewael is er ‘De zondvloed’ (ca. 1590-1592).
In al deze werken komt de sterfelijkheid en de beperktheid van de mens levensgroot
in beeld, een ervaring die mede ingegeven lijkt te zijn door het recente bloedige
verleden met een scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden en een
breuk van eerstgenoemde met de Spaanse Koning. Slechts één schilderij in deze
eerste zaal ademt een andere sfeer: ‘Joseph en zijn broeders in Egypte’ van Abraham
Bloemaert uit ca. 1600, dat door zijn elegante diagonale opbouw en lente-achtige
kleurenpalet zeer on-Hollands aandoet (ooit werd het aan Tiepolo toegeschreven).
Helaas viel
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het Nederlandse caravaggisme buiten de opzet van deze tentoonstelling, anders waren
hier werken van Hendrick ter Brugghen zeer op hun plaats geweest, zoals zijn
‘Aanbidding van de koningen’ uit 1619 (Amsterdam, Rijksmuseum) en
‘Doornenkroning’ uit 1620 (Kopenhagen, Statens Museum for Kunst).
De situatie voor de kunstenaars in de noordelijke Nederlanden leek na de
beeldenstormen en het verdwijnen van de katholieke kerk als belangrijk
opdrachtgeefster weinig rooskleurig. Niettemin wisten enkele buitengewoon
talentvolle en vitale kunstenaars zich te profileren, en onder hen een respectabel
aantal dat na de val van Antwerpen (1585) vanuit de zuidelijke Nederlanden naar
het noorden was getrokken, onder wie Hans Bol en David Vinckboons uit Mechelen,
Ambrosius Bosschaert en Frans Hals uit Antwerpen, Roelant Saverij uit Kortrijk, en
Karel van Mander uit Meulebeke. Zij voegden hun specialismen en virtuositeit bij
dat van hun noordelijke broeders, en zorgden samen met hen voor een explosie van
artisticiteit, die aanzienlijk sterker is dan een term als ‘dageraad van de Gouden
Eeuw’ suggereert. Kunsthistorisch is de Gouden Eeuw lange tijd zo allesbepalend
geweest, dat de in de Amsterdamse tentoonstelling behandelde periode van 1580 tot
1620 tot voor kort ten onrechte slechts met stiefmoederlijke aandacht bedeeld is
geweest. Maar deze prachtige tentoonstelling maakt zoveel goed, dat men zich al
rondlopend voortdurend afvraagt hoe het mogelijk geweest is dat kunstwerken van
dergelijke klasse zo onderbelicht konden blijven.
Wim Crouwel, voormalig directeur van het Rotterdamse Boymans-van Beuningen
en vormgever van de tentoonstelling, biedt twee geraffineerde letterlijke uitwegen
uit deze eerste zaal vol vleselijk geweld en lawaai: hetzij via een verstillende sluis
vol zilverwerk of via een smalle lange ruimte met aan weerszijden talloze prenten
en tekeningen. Deze laatste herhalen op kleinere schaal voor een deel de thematieken
van de genoemde schilderijen, zoals in de clair-obscur houtsnede ‘Hercules’ en de
vier gewelddadige oudtestamentische helden Jael, Samson, David en Judith, alle
werken van duivelskunstenaar Hendrick Goltzius. In de serie van twaalf gravures
met als dandy's paraderende soldaten door Jacques de Gheyn II naar Goltzius, is de
gefixeerdheid op geweld verbloemd aanwezig. Ook een van de slechts twee bewaard
gebleven krijttekeningen van Cornelis van Haarlem, die hier wordt geëxposeerd, is
gelieerd aan zijn historiewerken: een zich uitkledende man, op de rug gezien, in rood
krijt, als voorstudie voor een ‘Doop van Christus’. Maar hier gaat het niet meer om
vertoon van spierkracht, maar veeleer om pure menselijke schoonheid. Hoogtepunt
in deze afdeling is een reeks van zes prenten van opnieuw Goltzius - misschien wel
de grootste kunstenaar die op deze tentoonstelling aanwezig is -, met taferelen uit
het leven van Maria (1593-1594), gemaakt in de stijl van Albrecht Dürer, Lucas van
Leyden en Italiaanse kunstenaars. Met deze ‘imitaties’ wist Goltzius eigentijdse
kunstkenners succesvol bij de neus te nemen.
Dezelfde Hendrick Goltzius is het opnieuw, die in de afdeling portretkunst de
hoogste ogen gooit met onder meer een verbluffend ovaal zelfportret in krijt en een
gegraveerd portret van de veelzijdige Dirck
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Hendrick Goltzius, Venus en satyr, ca. 1600, pen en inkt op canvas, 105 × 80 cm, Museum of
Art, Philadelphia.
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Volckertsz Coornhert. Een uitstekende tweede is Jacques de Gheyn II, onder meer
vertegenwoordigd met een gekleurde miniatuur op perkament, die een man aan het
doodsbed van zijn vrouw voorstelt. Dit indrukwekkende kunstwerkje toont de dode
vrouw met een mutsje op het hoofd en met gevouwen handen die rusten op het
omgeslagen laken. Het tafereel is nagenoeg geheel in het wit weergegeven. Door de
bronsgroene achtergrond van het hemelbed, de felrode deken en vooral de in het
zwart gestoken heer die met een uitgestrekte vinger wijst op de overledene wordt
een sterke ontroering opgeroepen, die op deze tentoonstelling nauwelijks geëvenaard
wordt.
Op het gebied van de beeldhouwkunst zijn grote en kleine sculpturen te bewonderen
van Hendrick de Keyser met o.m. het borstbeeld van een onbekende manspersoon
in gepolychromeerd terracotta (1606) en het ontwerp voor het grafmonument van
Willem de Zwijger (1613), en een drietal wonderlijke bronzen monstertjes,
toegeschreven aan de Zwolse zilversmid Arent van Bolten. Spectaculair op dit terrein
is ook het werk van Nederlandse kunstenaars aan het hof van Rudolf II in Praag,
waar Adriaen de Vries en Paulus van Vianen een indrukwekkende vakmanschap aan
de dag legden, de eerste met bronzen beelden en plakettes met allegorische
voorstellingen, de tweede met zilveren plakettes, schalen en bekers, waarin hij door
middel van diverse technieken diepte en perspectief heeft weten te suggereren. Paulus
van Vianen's oudere broer Adam ontwikkelde onder diens invloed een stijl van
zilversmeedwerk waarin fantasievormen en menselijke of dierlijke gestalten in elkaar
overvloeien, op zulk een manier dat het ornament als het ware eigenstandigheid
verkrijgt. Dat blijkt uit zijn befaamde verguld zilveren kan uit 1614 - zelfs afgebeeld
op een ‘Kruisiging’ door Pieter Lastman van een jaar later - waarin kwabornamenten
in vloeiende plasticiteit voor een zeer verrassend beweeglijk geheel zorgen. Maar
ook de kleinere meesters in de provincie leggen getuigenis af van groot vakmanschap,
zoals de Nijmeegse zilversmid Jan Grondt met zijn zilveren molenbeker uit 1610,
een van de vroegste voorbeelden van dit type in de noordelijke Nederlanden.
Tijdens de behandelde periode is ook de opkomst van een nationaal en stedelijk
zelfbewustzijn te constateren, getuige de landschappen, stadsgezichten en landkaarten,
waarbij een wandkaart uit 1607 met de gezamenlijke Zeventien Provinciën naar
ontwerp van David Vinckboons verrassend is. Een stadsgezicht van Amsterdam,
uitgevoerd in gouache op perkament door Hans Bol, lijkt in gedetailleerdheid en
formaat (11,7 × 33,1 cm) aan te sluiten op het hoogtij van de Zuidnederlandse
miniatuurkunst. Iets groter is een geborduurd stadsgezicht van Dordrecht uit 1607
door een anonieme kunstenares, terwijl daarentegen de twee gezichten op Delft vanuit
het zuidwesten en het noordwesten door Hendrick Cornelisz Vroom meer imposante
formaten kennen (71 × 160 cm).
Het zou geen grote opgave zijn om op nog meer tentoongestelde stukken te wijzen
op het gebied van kunstnijverheid: tapijten, glas, textiel,
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meubelen, naaldwerk, maar erover schrijven valt in het niet bij de persoonlijke
ontmoeting ermee. Met ‘Dageraad van de Gouden Eeuw’ - de duurste en grootste
tentoonstelling ooit door het Rijksmuseum gemaakt - wordt een reeks van
tentoonstellingen afgerond die een beeld geven van de kunst in de Noordelijke
Nederlanden vóór de Gouden Eeuw; in 1958 was er de ‘Middeleeuwse Kunst der
Noordelijke Nederlanden’ en in 1986 de ‘Kunst voor de beeldenstorm’.
Deze tentoonstelling gaat vergezeld van een lijvige in het Engels gestelde,
doorwrochte catalogus, waarin behalve een beschrijving van de circa 350
geëxposeerde stukken en een zeer onvolledige lijst van vertegenwoordigde kunstenaars
vijf essays zijn opgenomen over ‘De kunst in de noordelijke Nederlanden 1580-1620’
(Wouter Kloek), ‘Een keerpunt in de Nederlandse kunst’ (Josua Bruyn), ‘De
waardering voor schilderijen omstreeks 1600’ (Hessel Miedema), ‘Kunstliefhebbers
en hun schilderijen’ (Maarten Jan Bok), en ‘Prentuitgevers in Nederland 1580-1620’
(Nadine Orenstein e.a.). Jammer genoeg heeft de index slechts betrekking op de
tentoongestelde werken en hun makers, en niet op de schat aan informatie die in de
tekst zelf en in de noten is verwerkt; daarmee is de kunsthistoricus geen dienst
bewezen.
De tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam loopt tot 6 maart 1994.
□ Paul Begheyn
Ger Luijten e.a. (ed.), Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish
Art 1580-1620, Amsterdam, Rijksmuseum / Zwolle, Waanders Uitgevers,
1993, 717 pp., f 95 (ingenaaid), f 150 (gebonden).

Eindnoten:
Zie Melody Maker 2/10/93.
Combinatie van explosieve gitaarmuziek met een punk attitude.
Melody Maker, 23/10/93.
Antonin Artaud, Het theater van de wreedheid (vert. Simon Vinkenoog), Meulenhoff,
Amsterdam, 1982, p. 90.
2 Peter Greenaway (reg. & scen.), The Baby of Mâcon, met in de belangrijkste rollen Julia Ormond
(de dochter), Nils Dorando (de Baby), Jonathan Lacey (Cosimo), Philip Stone (de bisschop),
Ralph Fiennes (de zoon van de bisschop), fotografie Sacha Vierny & Christian Renson, artistieke
leiding Ven van Os & Jan Roelfs, produktie Allarts, Groot-Brittannië / Nederland, Duitsland,
Frankrijk, 1993, 35 mm, 119 min., distrib. (voor België) Progrès films.
3 O.c., p. 97.
1
2
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Forum
De toekomst van de Arbeid
Het is tijd dat wij het probleem van de arbeid en de werkloosheid in zijn geheel
aanpakken, het is immers de essentie van de arbeid die ter discussie staat en daarmee
ook een stuk samenlevingsopbouw1.
De experimenten en discussies van de laatste jaren hebben geleid tot enkele
duidelijke inzichten. Het voornaamste is wel dat de arbeid in onze tijd niet meer zo
vaak als vroeger samenvalt met ‘zijn brood verdienen’ (loon).
Het tweede is dat alles - in de eerste plaats de werkloosheid met al haar psychische
en sociale gevolgen - er toch ook op wijst dat de arbeid een basiselement is voor
iemands ontwikkeling en zijn sociaal leven. Er zijn weliswaar mensen voor wie een
vrije en onafhankelijke activiteit (de artistieke schepping b.v.) volstaat, ook zonder
onmiddellijke bevestiging door de gemeenschap. Maar de meeste mensen voelen
zich onvoldoende bevestigd als zij niet hun deel kunnen bijdragen aan de produktie
van goederen of aan dienstbetoon. Ik verwacht daarom dat men na de recente golf
van werkloosheid niet meer zal zeggen: ‘arbeid voor iedereen, dat is niet het
belangrijkste’. Of: ‘waarom nog langer streven naar volledige tewerkstelling? Geef
iedere burger een basisinkomen; dit kan in onze rijke economieën’. Nee, door de
pijnlijke persoonlijke ervaring van de werkloosheid of de dreiging ervan of het eraan
ontsnappen terwijl je vrienden erdoor getroffen worden, zijn nu velen tot het besef
gekomen dat arbeid in de gewone betekenis van het woord wél belangrijk is.
Belangrijk omdat de mens zich slechts geestelijk kan ontwikkelen door zijn lichaam,
zijn milieu, de wereld; belangrijk ook omwille van het sociale aspect van de arbeid
en de bevestiging die zo essentieel is voor de ontwikkeling van de persoon.

Werkloosheid bestrijden: hoe?
Het terugdringen van de werkloosheid is niet zo gemakkelijk als het destijds (in 1975
b.v. nog) leek. Men stelde, en stelt in bepaalde kringen nog dat de schuld bij de
gangbare economische of financiële politiek ligt. Nog voor kort
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leek het velen dat de hoge interesten van de banken de schuld waren; daarom: op ten
strijde tegen Duitsland dat de leningen afsnoept.
Er is natuurlijk een nooit eerder geziene technologische omwenteling. De
informatica heeft tal van mogelijkheden voor automatisatie gecreëerd. En we staan
nog maar aan het begin van dit proces. De technische vooruitgang blijft ook niet
beperkt tot één domein; waar zij toegepast wordt, volgt er een sneeuwbaleffect.
Vandaar dat weer de idee opduikt ‘de vooruitgang af te remmen’, nog wat
kaartjesknippers in dienst te houden... Dit is een heel kortzichtig voorstel.
De concurrentie van de nieuwe industrieën in Azië en de uittocht van bedrijven
die daar het gevolg van is, doen ons wellicht denken dat niet de technologie
doorslaggevend is voor de verandering en de teloorgang van de traditionele arbeid.
De groeiende Aziatische concurrentie vraagt ongetwijfeld om internationale afspraken
die rekening houden met het belang van allen, o.m. ook met het behoud van de sociale
verworvenheden en met de uitbreiding ervan in streken waar zij nog heel bescheiden
zijn. Maar we moeten ons intussen geen rad voor de ogen draaien: ons kernprobleem
is niet Azië, maar de omwenteling bij ons en het wereldwijd toenemende effect van
de automatisatie, waarbij in steeds grotere mate de informatica wordt toegepast.
Voortaan zal de menselijke arbeid dus vooral te vinden zijn in domeinen waar
automatiseren niet zo gemakkelijk kan. Dat is enerzijds in het ontwerpen, bouwen,
aanpassen, afstellen en onderhouden van de systemen, anderzijds in de dienstverlening
van persoon tot persoon. Dit is de evolutie waarmee men nu in de eerste plaats
rekening moet houden bij iedere arbeidspolitiek.

Eerste luik van de arbeidspolitiek: herverdeling
Er is op korte termijn geen ontkomen aan: het is onze taak de beschikbare arbeid (in
zijn traditionele vorm) te herverdelen. Alvast zolang de nieuwe vormen nog geen
stabiele structuur hebben.
Er zijn allerhande vormen van herverdeling mogelijk, te beginnen met het
aantrekkelijker maken van deeltijds werken - in de hoop dat veel mensen verlangen
deeltijds te werken als zij de kans krijgen - tot een algemene verkorting van de
werktijd. Ook een vierdagenweek is een grondige studie waard. De invoering moet
wel geleidelijk gebeuren om schadelijke neveneffecten te voorkomen, zoals het
stilvallen van een bepaalde produktielijn bij gebrek aan voldoende geschoolde
arbeiders.
Nog een reden voor geleidelijke invoering is: de vermindering van de arbeidsduur
moet het liefst zonder (te groot) verlies van inkomen verlopen (zelfs in een tijd van
zwakke economie). Soms is dit mogelijk door een produktiviteitsverhoging die groter
is dan bij de concurrenten.
De concrete uitwerking van een dergelijke politiek is hoe dan ook complex en
vereist een groot pakket organisatie. Maar het is niet omwille van de complexiteit
dat de uitwerking tot nog toe uitgebleven is, maar omdat de wil ontbrak, omdat men
de illusie koesterde dat het nog wel zou loslopen. Een verderfelijke vorm van die
illusie is te denken dat er een sociale verbondenheid kan blijven bestaan in een land
waar naast elkaar mensen leven die deelnemen aan het arbeidsproces dat
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sociale bevestiging geeft en mensen die in langdurige, definitieve werkloosheid
leven; en dat dit dualisme maar aanvaard moet worden.

Tweede luik: nieuwe arbeid
Op langere termijn, maar zonder uitstel, moet de nieuwe arbeid gecreëerd worden
waar onze samenleving behoefte aan heeft.
Er bestaan namelijk steeds meer en steeds grotere noden. In de eerste plaats op
het vlak van de diensten van persoon tot persoon. Bij de jongsten: opvoeding in
allerhande vormen. Bij de ouderen: allerlei verzorging en hulp, o.m. ook gezelschap
houden. Bij de volwassenen: b.v. moeders de last van een aantal taken afnemen of
de kans geven om zich verder te ontwikkelen. Aan de niet, of slechts gebrekkig
bevredigde behoeften van dat soort tegemoet komen vraagt beslist een massa werk.
In aantallen moet dat wel 10 of 15% van de werkloze actieve bevolking betekenen.
Er zijn natuurlijk een aantal problemen die moeten opgelost worden alvorens dit
arbeidspotentieel ingeschakeld kan worden. Een eerste, vaak geopperde bezwaar is
het feit dat voor bedoelde behoeften - al zijn ze nog zo reëel - niet onmiddellijk of
in een nabije toekomst geld beschikbaar is. Meer sociale tegemoetkomingen zouden
niet wenselijk zijn, en de verplichte bijdragen mogen in geen geval verhoogd worden.
Maar men vergeet dat alwie in de nieuwe dienstverlening actief is, zelf ook de kans
krijgt om een beroep te doen op persoonlijk dienstbetoon; dit is heel wat beter dan
maar weer nieuwe (kunstmatige) behoeften te creëren en allerhande snufjes in te
voeren (zonder dat hier uitvoer tegenover staat) om daaraan te voldoen. Bovendien
blijft ook dan nog een nieuwe stap in de herverdeling of verdeling van de actuele
arbeid mogelijk.
Toch is het een reële moeilijkheid. Daarom kan het een uitstekend idee zijn
oplossingen uit te testen in goed afgebakende arbeidssectoren, die elkaar niet
rechtstreeks beïnvloeden. Al wie het kan zou dan bovenop de tijd die besteed wordt
aan het gebruikelijke bezoldigde werk nog een stuk tijd geven aan interpersoonlijk
dienstbetoon dat anders niet gebeurt (cultureel en sociaal werk, opleiding, verzorging,
counseling...). En iedereen zou ook dergelijke dienstverlening ontvangen volgens
zijn behoeften. Zo ontstaat het idee van een georganiseerde uitwisseling van die
diensten: een echte economie dus, naast de economie die vooral instaat voor produkten
ten behoeve van het levensonderhoud van de leden van de gemeenschap.
Dit soort experimenten zijn zeker nuttig. Maar m.i. steekt er het meeste toekomst
in het samenspel van de twee economieën. Het moet mogelijk zijn via een intens
verenigingsleven - én met de steun van de overheid - een echte vraag te doen ontstaan
naar tal van nu nog gebrekkig verleende diensten. Die vraag weegt nu nog niet zo
sterk door als de vraag naar allerhande produkten; maar dat komt ten dele omdat ons
traditioneel industrieel systeem nog een te zware druk uitoefent op de potentiële
consumenten, denk maar aan de verleiding van de supermarkten en de nooit aflatende
reclame. Dit kan veranderen als de mensen zich meer bewust worden van de waarde
van persoonlijke diensten en die hoger gaan schatten dan een of ander snufje dat de
reclame opdringt en waar men toch niet echt nut van heeft.
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De andere moeilijkheid is dat, ondanks de grote werkloosheid, het nodige geschoolde
personeel voor de interpersoonlijke diensten niet voorhanden is. Dit is voor een deel
de keerzijde van de vorige moeilijkheid. Maar het is ook een kwestie van vorming.
Om de vereiste opleiding te willen volgen, moet men natuurlijk eerst beseffen dat
voor tal van interpersoonlijke diensten een reële kennis van de psychologie en een
degelijke ervaring nodig zijn. En die kennis en ervaring moeten op zijn minst even
hoog in aanzien staan als strikt economische of positief wetenschappelijke vorming.
Natuurlijk spelen hierbij nog andere waardeoordelen een grote rol. En tal van
mensen vrezen dat die niet kunnen veranderen. Maar waarom zou niet stilaan het
inzicht groeien dat een dienst die men rechtstreeks aan iemand bewijst minstens zo
‘menswaardig’ is als het beheersen van een of ander vak of natuurlijk proces, zelfs
al gebeurt dit in samenwerking met anderen in een bedrijf. En zullen wij niet
menswaardiger leven als een groter gedeelte van de arbeid besteed wordt aan het
dienstbetoon van persoon tot persoon?
Ik neem aan dat daarvoor een ‘verandering van cultuur’ nodig zal zijn (een groot
woord; het heet ook wel ‘sociale mutatie’). Zeker een diepgaande verandering in
levensstijl en gewoonten. Hopelijk zullen ook de algemene diensteneconomie en de
economie zonder meer een grotere plaats inruimen voor allerlei vormen van
interpersoonlijk dienstbetoon, bijvoorbeeld in verband met het gezin, dat grote pakket
menselijke arbeid dat in onze dagen niet erg in aanzien is. Er zal in ieder geval weer
een groot aanbod van arbeid zijn zodra onze waardeschaal verandert of nog maar
begint te veranderen.
Kortom een tewerkstellingspolitiek moet de arbeid in zijn totaliteit willen herzien.
Zo'n politiek vereist een samenspel van maatregelen om de afnemende traditionele
arbeid en de bezoldiging ervan te herverdelen; en maatregelen om de reeds bestaande
vraag naar interpersoonlijke diensten van culturele, educatieve en sociale aard beter
te beantwoorden en om mensen te vormen die deze diensten op een professionele
manier kunnen verlenen. Tevens kan er, wanneer het mogelijk en gewenst is, een
economie opgezet worden van interpersoonlijke diensten, onafhankelijk van de andere
economie.
De toekomst van de arbeid - en de economie die zal resulteren uit nieuwe arbeid
- is op dit ogenblik nog niet nader te omschrijven. De eerste stap moet zijn: aanvaarden
dat hier de enige uitweg ligt. De tweede stap is: erkennen dat hier een kans ligt voor
een samenleving om rijker te worden aan menselijk, persoonlijk dienstbetoon.
□ Jean-Yves Calvez

Eindnoten:
1 Zie ook L. Van Bladel, Minder arbeid, maar werk?, in Streven, april 1983, pp. 579-590.
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Boeken
Filosofie
Emoties en rationaliteit
De hele geschiedenis door hebben filosofen zich scherp afgezet tegen emoties, schrijft
Heleen Pott in dit boekje, waarop ze aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde.
Emoties vormden de tegenhanger van de rede en leidden de mens af van de waarheid
die eeuwig was. Geen scherper inwendige vijand van de filosoof dan de passie.
In de loop van de twintigste eeuw is die vijandigheid doorbroken. Filosofen en
psychologen ontdekten dat emoties wel degelijk hun eigen redelijkheid hadden (zo
mobiliseert paniek het lichaam tot de vlucht), ook al was deze evolutionair in een
aantal gevallen bij de maatschappelijke situatie achtergebleven en werden zij pas
daardoor contraproduktief (en dus een dankbaar slachtoffer van filosofische kritiek).
Pott adstrueert deze stelling met een aantal voorbeelden (jaloezie maakt een mens
alerter op verdachte gedragingen van de partner) die vooral ontleend zijn aan Sartre,
Ryle en de psycholoog Nico Frijda. Zeer origineel is haar onderzoek daarin niet. Het
aardige van het boekje schuilt eerder in de wijze waarop zij deze nieuwe blik op de
emoties situeert binnen de ontwikkeling van de filosofie als geheel. Veel meer dan
voorheen benadrukt de wijsbegeerte de contextgebondenheid van de waarheid. Dat
betekent dat zij de rede niet langer situeert in een wereld van tijdloze waarheid, maar
deze ziet functioneren als een instrument van onze interactie met de omgeving. De
rede is niet langer een transcendent(aal) absolute, dat a.h.w. boven de werkelijkheid
zweeft en daarin een groeiend inzicht verwerft, maar één van de strategieën waarmee
wij ons in de worsteling met de wereld overeind houden.
Deze visie, die zeer sterk is beïnvloed door de Amerikaanse pragmatist Richard
Rorty, werpt een indringend licht op enkele van de wendingen die de filosofie in
deze eeuw heeft doorgemaakt. Maar ze schiet haar doel voorbij in zoverre Pott (mét
Rorty) vergeet dat het denken hoe dan ook op het eindpunt van een onweerlegbare
waarheid gericht blijft, hoezeer deze pretentie zelf ook instrumenteel wordt ingezet.
Het onderzoek van deze gerichtheid is van oudsher het object van de wijsbegeerte,
dat het denken in zijn inwendige samenhang onderzoekt. Alleen op grond van die
samenhang (‘logica’) kan het voor zichzelf als denken functioneren. Evenals Rorty
(die Darwin beschouwt als de weerlegger van Kant) lijkt Pott in het slothoofdstuk
van haar boek het slachtoffer te zijn geworden van een reductieve drogreden, die
negeert dat er binnen een evolutionaire ontwikkeling of materiële ontvouwing van
de werkelijkheid iets werkelijk nieuws ontstaat dat slechts in eigen termen begrepen
kan worden. Wellicht schuilt in deze onderkenning een van de belangrijkste
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scheidslijnen tussen (sociale) wetenschap en filosofie. Waar deze filosofische
dissertatie dit onderscheid niet vermag te maken, getuigt ze - hoe interessant als
ideeëngeschiedenis ook - per saldo van een verbazingwekkend onbegrip voor de
filosofie zelf.
□ Ger Groot
Heleen Pott, De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties,
Boom, Meppel/Amsterdam, 207 pp., BEF 770.

Spinoza
In deze vierde aflevering van de reeks Rondom filosofen (eerder kwamen Nietzsche,
Wittgenstein en Schillebeeckx (filosoof?) aan de beurt) wordt het denken van Spinoza
belicht. Er is daarbij gekozen voor een zo veelzijdig mogelijke aanpak: Spinoza
wordt geïntroduceerd ‘aan de hand van zijn ethische, epistemologische, theologische
en staatkundige inzichten’ (p. 15).
In een informatieve, vrij cryptisch geschreven bijdrage situeert Hans Blom
Spinoza's politieke en moraalfilosofie in de context van zijn tijd. Opvallend is dat
hij met geen woord rept over de Antwerpse ex-jezuïet en leermeester van Spinoza,
Franciscus Van den Enden. Tom Tak belicht de invloed van Spinoza op de Duitse
(vooral Goethe) en Engelse (vooral Coleridge) romantiek en onderstreept daarbij
terecht dat ‘de romantici daarbij van het begin af wel heel eigenzinnig omsprongen
met zijn “more geometrico”’ (p. 158). Tussen de mystieke geschriften van Böhme
en het geometrische denken van Spinoza gaapt een afstand, die de romantici blijkbaar
niet zagen. In de openingsbijdrage zoekt Kuypers, de eindredacteur van deze bundel,
naar parallellen tussen Spinoza en Wittgenstein, twee ethische denkers, die ‘filosoferen
als middel om tot wijsheid te komen’ (p. 21). Een boeiend project, al lijkt ook Kuypers
in sommige passages het hard-rationalistische karakter van Spinoza's denken wat te
onderschatten. Zo stelt hij Spinoza's kentheorie gelijk met Feyerabends anarchisme
(pp. 45-46) en meent hij dat ook Spinoza ‘zoekend en tastend in contact [tracht] te
komen met de bronnen van het bestaan, het onuitsprekelijke. Hoe stuntelig dit spreken
ook is, er wordt zwijgzaam iets getoond’ (p. 48). Dat geldt zeker voor Wittgenstein,
maar de rationalist Spinoza had meer vertrouwen in de rede.
Echt diepgravende artikelen komen van Van Bunge en vooral van Steenbakkers.
De eerste analyseert eerst het begrip atheïsme, zoals het vandaag fungeert, en
thematiseert tegen die achtergrond de betekenis van Spinoza's zogenaamd atheïsme.
De tweede belicht de rol van Spinoza's meetkundige betoogtrant: was die louter
ornament of was hij verweven met de inhoud van zijn denken? Het genuanceerde
antwoord is sterk onderbouwd.
Interessant is ook dat de meeste bijdragen worden gevolgd door een uitvoerige
secundaire bibliografie. In zijn geheel zeker een geslaagde introductie tot de blijkbaar
zo poly-interpretabele filosofie van Spinoza.
□ G. Vanheeswijck
E. Kuypers (red.), Sporen van Spinoza, Garant, Leuven-Apeldoorn, 1993,
166 pp., BEF 590.
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Hegel
Klassieke teksten worden steeds opnieuw gelezen. De Fenomenologie van Hegel
behoort ontegensprekelijk tot de absolute hoogtepunten van de westerse wijsbegeerte.
De werkelijkheid wordt erin begrepen als het dynamische ontwikkelingsproces van
de ervaring. De waarheid is niet zozeer het eindpunt maar vooral het gehele proces
zelf. De hedendaagse wijsbegeerte kan geen abstractie meer maken van het denken
van Hegel. Daarom is de heruitgave van deze zorgvuldige vertaling belangrijk. De
lectuur wordt voorbereid door een goede inleiding die enkele centrale begrippen en
inzichten bevattelijk aanbrengt. Men vindt er tevens een overzicht van de receptie
van Hegels werk, een biografische nota en een geselecteerde bibliografie. In de
vertaling is een keuze van belangrijke passages opgenomen. De niet-vertaalde teksten
worden kort samengevat zodat de structuur van Hegels werk behouden blijft. Er weze
aan her-
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innnerd dat de belangrijke Voorrede, die hier niet is opgenomen, door dezelfde
uitgeverij afzonderlijk werd gepubliceerd (Het weten-schappelijke kennen, 1978).
□ Luc Anckaert
G.W.F. Hegel, Fenomenologie van de geest (fragmenten), keuze, vertaling,
inleiding en aantekeningen van W. Van Dooren (Boom Klassiek, 35),
Boom/Meppel, Amsterdam, 1981, 19922, BEF 798.

Montaigne
Mede door Toulmins Kosmopolis, waarin Michel de Montaigne wordt geportretteerd
als de kampioen van de verdraagzaamheid, is de Franse humanist uit de zestiende
eeuw weer volop in. Montaigne, de vader van het essay, was niet de bouwer van
grote wijsgerige systemen, maar de man van een sceptisch-praktische wijsheid. De
wijsheid van de onzekerheid die hij predikte maakt hem vandaag tot een
postmodernist-avant-la-lettre. In 1992 vierde men de vierhonderdste verjaardag van
zijn overlijden. We hebben het wel geweten: portretten in culturele supplementen
en meer uitgesponnen essays in overvloed. Met de vertaling van zijn Essays in het
Nederlands wilde het vooralsnog niet vlotten: het jubileumjaar ging voorbij zonder
de publikatie van een vertaling. In 1647 was er wel reeds een min of meer volledige
vertaling geweest van de hand van J.H. Glazemaker, vooral bekend als
Spinoza-vertaler. Maar een aangepaste versie drong zich nu, bij zoveel belangstelling,
op. Bij Athenaeum & Van Gennep kwam voorjaar 1993 Een proeve van zeven uit,
van de hand van Hans van Pinxteren die de integrale versie in het vooruitzicht stelde.
Ongeveer op hetzelfde tijdstip verscheen de monumentale vertaling (gebaseerd op
drie verschillende tekstuitgaven) van Frank De Graaff bij Boom. Meer dan 1300
bladzijden 16e eeuws Frans - Montaignes moedertaal was trouwens het Latijn worden bij De Graaff omgesmeed tot vlot leesbaar Nederlands. Een heuse krachttoer,
ondanks enkele schoonheidsfoutjes. Een voorbeeld. Ergens in het midden houdt
Montaigne een pleidooi voor een meer soepele behandeling van echtscheiding. In
Rome, zo schrijft hij in de vertaling van De Graaff, waar volledige vrijheid van
echtscheiding gold ‘gingen meer dan vijfhonderd jaar voorbij voordat iemand er
gebruik van maakte’ (p. 724). Montaigne zelf heeft het natuurlijk over vijf jaren.
Wie deze mooi verzorgde uitgave te duur mocht vinden, verwijs ik naar een
Montaigne-pocket, waarin naast het bekende voorwoord negen essays zijn uitgekozen.
In kort bestek krijg je hier de ‘spelende wijsgeer’ geportretteerd. En de vertaling van
deze bloemlezing is wel nog net op de valreep van het Montaigne-jaar 1992
uitgekomen.
□ Guido Vanheeswijck
Michel de Montaigne, Essays, vertaling Frank De Graaff, Boom,
Amsterdam, 1993, 1321 pp. Essays van Michel de Montaigne, vertaling
André Abeling en Jos Tielens, samenstelling Jos Tielens, Aula/Het
Spectrum, Utrecht, 1992, 214 pp., BEF 495.
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Godsdienst
Standaardwerk over Statenvertaling
Toen in 1937 plechtig werd herdacht dat drie eeuwen tevoren de befaamde
Statenvertaling een feit werd, publiceerde de Leidse hoogleraar De Bruin een boek
dat binnen zeer korte tijd als hét standaardwerk werd beschouwd over een van
Nederlands meest geliefde bijbelvertalingen Het prachtige overzichtswerk liep van
de vroege Middeleeuwen (‘het Luikse Diatesseron’), via de Historiebijbels, de Delftse
en Keulse bijbels, de vertaling van Luther, de Liesveldtbijbel en Deux-Aes-bijbel
tot aan de onderneming van de Staten Generaal aan het begin van de 17e eeuw. Geen
wonder dat het werk snel uitverkocht raakte.
Toen in de jaren tachtig werd geopperd
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een herdruk te vervaardigen had De Bruin bezwaren; inmiddels had verder onderzoek
allerlei nieuwe feiten aan het licht gebracht die verwerkt dienden te worden. Zodoende
vatte hij het plan op om in 1987, wederom een herdenkingsjaar, een geheel
herschreven tweedelig werk te presenteren. Wegens ziekte is dat grootse plan helaas
nooit verwezenlijkt kunnen worden. Vandaar dat hij op zeker moment met de
Utrechtse kerkhistoricus Broeyer heeft besproken hoe laatstgenoemde het boek uit
1937 zou kunnen bewerken voor een nieuwe druk. Onlangs is het verschenen: prachtig
uitgegeven met fraaie illustraties en in een ruime lay-out en heel duidelijk nog te
herkennen als het geesteskind van De Bruin, hetgeen ook uitdrukkelijk de opzet van
de bewerker is geweest.
Het werk legt getuigenis af van een in ons taalgebied vanaf 1300 onvoorstelbaar
brede stroom aan activiteiten waar het de verspreiding en vertaling van de bijbel
betreft. De bijbel blijkt in deze periode niet een alleen kerkelijk of theologisch
interessant terrein, maar ook een politiek en cultuurhistorisch bijzonder centraal item
te zijn. Wie eenmaal aan deze studie begint komt er nóóit meer uit los.
□ Panc Beentjes
Dr. C.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse
bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637 (Bewerking: Dr. F.G.M.
Broeyer), Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem / Belgisch
Bijbelgenootschap, Brussel, 1993, 367 pp., f 59,50 / BEF 1190.

Hiëronymus
Ik was nogal verbaasd, en het zal u hoogstwaarschijnlijk niet anders vergaan, toen
ik onlangs bemerkte dat er over de exegetische werkzaamheden van Hiëronymus,
een belangrijk theoloog uit de vierde eeuw, een nieuw boek is gepubliceerd. De eerste
gedachte was: ‘Moet dáárover nu nog geschreven worden; is dat over zo'n beroemd
persoon nog niet voldoende gebeurd?’ Het antwoord is nogal opvallend. In feite zijn
er slechts twee studies te vinden die zich met de exegetische beginselen van de
gevierde kerkvader bezighouden. Aangezien op beide monografieën, de ene uit 1950
(A. Penna), de andere uit 1985 (P. Jay) nogal wat was aan te merken - de eerste
behandelt niet het gehele spectrum van Hiëronymus' exegetische beginselen, de
tweede gaat ‘slechts’ over diens commentaar op het boek Jesaja - heeft de Ier Dennis
Brown, sedert 1984 docent in Manchester, het aangedurfd om het omvangrijke
exegetisch oeuvre van de ‘Doctor Maximus’ - men denke alleen reeds aan de vertaling
van de Vulgaat - aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hij tekent daarbij aan dat
een aspect buiten het bereik van zijn studie is gehouden (hetgeen overigens zeer te
betreuren valt): de kwestie in hoeverre Hiëronymus zich verplicht weet aan, en
gebruik heeft gemaakt van specifiek joodse exegetische tradities.
In zijn boek gaat Brown na hoe de kerkvader te werk is gegaan bij het vaststellen
van een betrouwbare bijbeltekst, hoe en waarom hij uiteindelijk heeft gekozen voor
de Hebreeuwse grondtekst en de joodse canon boven die van de Septuaginta, de
oudste Griekse bijbelvertaling die in het vroege christendom zo favoriet was. Ook
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poogt Brown te achterhalen hoe het bij Hiëronymus met zijn kennis van het
Hebreeuws was gesteld. Het tweede deel van zijn boek besteedt Brown aan een heel
belangrijk aspect van bijbelverklaren in die vroege tijd: de letterlijke uitleg tegenover
de allegorische. Het blijkt dat H. niet zonder meer één van beide systemen volgt,
maar heel overwogen een eigen benadering heeft ontwikkeld. In de derde sectie
onderzoekt Brown in hoeverre de kerkvader op de hoogte was van het jodendom van
zijn dagen en welke houding hij tegenover de joden innam.
Bij het lezen van dit boek heb ik voortdurend het gevoel gehad dat het werk best
dubbel zo dik had mogen zijn. Een compliment dus voor de auteur die zijn lezers
weet te boeien en tot verdere vragen weet te stimuleren. Een boeiende studie die de
lezer niet alleen meer inzicht geeft in de exegetische opvattingen en werkwijze van
een belangrijk theoloog uit de vierde eeuw, maar
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daarnaast ook het geestelijk klimaat van de periode voor het voetlicht brengt. Een
heel klein minpunt acht ik de slordige weergave van een drietal Hebreeuwse teksten
(pp. 117-119). Ze zijn echter niet van invloed op het verdere verloop van het betoog.
□ Panc Beentjes
Dennis Brown, Vir Trilinguis. A Study in the Biblical Exegesis of Saint
Jerome, Kok Pharos, Kampen, 1992, p. 229, f 57,90.

Latijnse liturgie
Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Vereniging voor Latijnse Liturgie
is een bundel gepubliceerd met 33 deels korte, deels wat langere opstellen die de
afgelopen jaren zijn verschenen in het Bulletin van de vereniging. Zoals te verwachten,
komt de Latijnse liturgie - met inbegrip van de Latijnse kerkmuziek, en met name
het Gregoriaans - uitvoerig aan de orde. Daarnaast is er echter ook een groot aantal
artikelen dat betrekking heeft op de liturgie in het algemeen, de geschiedenis daarvan
en bepaalde thema's, met name hoogtepunten uit het liturgisch jaar.
Qua genre en aanpak verschillen de bijdragen nogal van elkaar. Men vindt in het
boek teksten van toespraken die bij bepaalde gelegeneheden zijn gehouden door
bisschoppen (mgr. Bär, Lescrauwaet, kardinaal Willebrandts) en bestuursleden (o.a.
mevr. Schruer), maar ook korte notities (A. Bodar, P. Nissen), lezingen en artikelen
in de eigenlijke zin van het woord (H. van der Laan, H. Vesseur, C. Pouderoyen, R.
Kurvers). Enkele dingen hebben de bijdragen echter met elkaar gemeen: een
(voor)liefde voor het Latijn als liturgische taal, een ondanks onderlinge
accentverschillen toch gemeenschappelijke visie op de liturgie waarin sterk de nadruk
wordt gelegd op het objectieve, voorgegeven karakter van de liturgie.
Over het algemeen zijn de bijdragen zowel in theologisch als in
liturgiewetenschappelijk opzicht van niveau. De auteurs geven in de regel blijk van
een grote kennis van en vertrouwdheid met de RK liturgie. Regelmatig worden er
behartenswaardige dingen gezegd over de liturgie en de rol van de taal daarin. Verder
zijn de standpunten die worden ingenomen over het algemeen genuanceerd. Dit geldt
echter niet voor het artikel van drs. J. Loos die in zijn enthousiasme voor het Latijn
op hol slaat en voorstanders van de volkstaal afschildert als ‘halfgeletterde slachtoffers
van een rationalistisch onderwijs’ (p. 250). Niettemin heb ik de indruk dat één vraag
enigszins wordt omzeild of op zijn minst onderbelicht blijft: de vraag namelijk in
hoeverre het gebruik van het Latijn - op wat grotere schaal - in de (parochie-) liturgie
te verenigen valt met een (goed verstane) ‘actuosa participatio’, zoals deze wordt
voorgestaan door de Constitutie over de Liturgie, maar ook door de instructie
‘Musicam sacram’? Dat deze documenten zelf een ereplaats toekennen aan het Latijn
als liturgische taal doet aan dit probleem niets af. Mij lijkt in ieder geval dat deze
vraag niet zo gemakkelijk kan worden weggewuifd als op enkele plaatsen gebeurt,
met name in het reeds gesignaleerde artikel van J. Loos (pp. 239-253, m.n. 250).
□ G. Rouwhorst
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Nova el Vetera, 25 jaar Vereniging voor Latijnse Liturgie, Kok, Kampen,
1992, 306 pp., f 65.

Ruth, een boek van deze tijd
Wie Meneer en Mevrouw Job kent, het boek dat Ellen van Wolde, sedert eind mei
1993 hoogleraar Oude Testament te Tilburg, in 1991 heeft gepubliceerd, zal erg
benieuwd zijn naar haar commentaar op het bijbelboek Ruth. Het bevat een uitleg
van de vier bijbelhoofdstukken die ik heel sterk vind, omdat het door Van Wolde
gevolgde procédé een extra dimensie aan de vertrouwde tekst geeft. Dezelfde
‘gebeurtenis’ wordt namelijk telkens vanuit het standpunt van elk der
verhaalpersonages becommentarieerd, als waren ze zelf aan het woord en niet de
verteller. Hoewel een dergelijke uitleg het gevaar in zich bergt dat er een zekere mate
van psychologiserend
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lezen kan insluipen, blijkt tegelijkertijd hoe dezelfde zin of passage soms héél andere
implicaties voor de betrokkene kan hebben.
Deze over het algemeen aansprekende werkwijze staat voor mij in een wat schril
contrast met de tamelijk letterlijke vertaling die de schrijfster haar lezers aanbiedt.
Natuurlijk wilde zij zoveel mogelijk de Hebreeuwse zinsbouw en de structuur van
de oude vertelling bewaren en doorgeven. Maar om dan tegelijk een ‘vloeiend leesbare
Nederlandse tekst’ te willen nastreven is mijns inziens het overvragen van de
mogelijkheden.
Wie het boek ter hand neemt, hetgeen u bij deze warm wordt aanbevolen, doet er
goed aan veel aandacht te besteden aan de ‘Leeswijzer’ (pp. 153-161). Daarmee kan
u namelijk op systematische en methodische wijze zelf (bijbel)teksten bestuderen in
de geest van Van Woldes uitleg.
□ Panc Beentjes
Ellen van Wolde, Ruth en Noömi. Twee vreemd-gangers, Ten Have, Baarn
/ Westland, Schoten, 1993, 163 pp., f 29,50.

Figuren uit wereldgodsdiensten
Het lijkt inhoudelijk een grote beperking om op basis van enkele grote figuren een
uitgave te maken over de grote religies: Mohammed, Boeddha, Jezus... De aanhangers
van deze of gene godsdienst zullen allicht met hand en tand de betekenis van hun
figuur voor het heil van de wereld benadrukken, maar voor een buitenstaander geeft
het verhaal van die figuur slechts een deeltje weer van wat een godsdienst voor zijn
aanhangers kan betekenen. Het Korrel-cahier Jezus, Boeddha, Mohammed... Figuren
uit de grote wereldgodsdiensten vangt die kritiek op. Waardevrij is dit cahier zeker
niet. ‘Zij [het cahier] helpt ons om de originele en unieke plaats van Jezus nieuw te
doordenken in openheid voor het getuigenis van anderen’, schrijft de redactie. Toch
is deze kritiek niet echt sluitend: de meeste essays zijn niet apologetisch. Zo zie je
de figuur van Christus als goeroe, maar je leert ook de boeiende figuur van Krishna
kennen. Hetzelfde geldt voor de essays over de islam. Je ziet het christendom vanuit
die godsdienst, maar je leert ook de andere kennen. Een boeiende ervaring.
□ Erik de Smet
C. Leterme & E. van Waelderen (red.), Jezus, Boeddha, Mohammed...
Figuren uit de grote godsdiensten, Korrelcahier, Altiora, Averbode / KBS,
Den Bosch, 112 pp.

Maatschappij
Meer rendement
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De titel is een uitdaging: als ecologist is de auteur uiteraard gekant tegen het huidige
industriële groeimodel dat door zijn ingebouwde behoefte aan steeds meer kwantitatief
rendement onze planeet onleefbaar dreigt te maken. Hij pleit hier integendeel voor
een politiek van meer en kwalitatief beter rendement die, op
technisch-wetenschappelijke basis, de huidige noodlottige trend zou kunnen omkeren.
In tegenstelling tot vele ecologische auteurs uit de menswetenschappelijke of
filosofische sector (Kruithof, Boehm, Vermeersch) is De Couvreur een gediplomeerd
ingenieur in de elektromechanica. Daarnaast studeerde hij ook morele en religieuze
wetenschappen, familiale en seksuologische wetenschappen en filosofie, zodat hij
de problemen competent vanuit verschillende invalshoeken kan benaderen.
Hij verwerpt het ‘verdunningsprincipe’, dat stelt dat men de gevaarlijke
overconcentratie van schadelijke stoffen door ‘verdunning’ kan uitschakelen, als
onrealistisch en toont aan dat men door een technisch verantwoord beleid van
energie-omzetting betere en duurzame resultaten kan bereiken. Door het gebruik van
hernieuwbare energiedragers en energierecuperatie, maar vooral door een
‘reconversie’ van onze verbruiksmentaliteit kunnen we de catastrofe vertra-
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gen en eventueel zelfs tegengaan. Deze mentaliteitsverandering heeft te maken met
ons mens- en wereldbeeld, dat aan de basis ligt van de huidige problematiek. Dit
essay is interessant omdat het niet blijft staan bij de nu reeds wijdverspreide
ecologische princiepsverklaringen, maar op geen enkel moment de materiële wereld
van de praktische kleine en grote stappen verlaat die we nu reeds kunnen en dus
moeten ondernemen. Meer rendement bespreekt dan ook de houding die we
bijvoorbeeld tegenover gezondheid, opvoeding, vervoer en communicatie kunnen
aannemen om uit de impasse te geraken.
De zwakke schakel in zijn redenering is in geen geval het gebrek aan logica en
pragmatisme, maar een onderschatting van de vervlechting van machts- en
belangenstructuren die nog steeds in de andere, verkeerde richting wijzen. Zo somt
hij op p. 104 een aantal maatregelen op die de overheid zou moeten nemen, maar
heeft hij weinig oog voor de reële krachtverhoudingen die zulke ingrijpende
maatregelen in ons huidig bestel onmogelijk maken. In elk geval doet Meer rendement
nadenken, en zal de auteur in de aangekondigde latere teksten zijn
technisch-pragmatische aanpak ook op de wereld van macht en politiek kunnen
toepassen.
□ Ludo Abicht
Giedo-Henri M. De Couvreur, Meer rendement. Een menswaardige visie
op een merkwaardig bestel, Mondo, Lier, 1992, 211 pp.

Het morele gemenebest
Voor wie de overgang van moderne naar postmoderne paradigmata in de sociologie
wil observeren ligt hier een klassieke studie voor. Selznick, een collega van de andere
bekende Berkeley-socioloog R. Bellah (Habits of the Heart, The Good Society) zal
bij vele studenten vooral bekend zijn als schijver van een inleiding tot de sociologie
(Broom & Selznick, vertaald door Goossens, Van Houtte en Verhoeven: Sociologie,
Acco). Onder vakgenoten is de auteur vooral bekend door zijn institutionele analyses
(T.V.A. and the Grass Roots en Leadership in Administration). In dit meest recente
werk brengt de emeritus een synthese van zijn moraal-sociologie. Het betoog is
opgebouwd in vier delen: moraal en moderniteit, de morele persoon, de morele
institutie, en de morele gemeenschap. Selzick heeft een zeer uitgebreide literatuur
verwerkt met inbegrip van epistemologie, moraalpsychologie en -filosofie,
cultuuranalyse en rechts- en organisatiesociologie. Juist de breedte van zijn
gezichtsveld geeft aan zijn betoog soms een ietwat abstract en droog karakter. De
stelling die Selznick verdedigt is dat de kloof tussen moderne en postmoderne
oriëntaties, rationalisme en communitarisme, relativisme en universele intentie,
individu en gemeenschap, best te overbruggen is. Om in dit opzet te slagen baseert
hij zich vooral op het pragmatisme van Dewey, dat hij binnen de eigentijdse context
doordenkt.
Hoewel dit werk, zoals gesuggereerd, een hele turf is, kan ik het voor liefhebbers
van ‘Grand Theory’ hartelijk aanbevelen.
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□ Jef Van Gerwen
Philip Selznick, The Moral Commonwealth. Social Theory and the Promise
of Community, University of California Press, Berkeley, 1993, 549 pp.

Kunst
Avant-garde
Herostratus stak in de vierde eeuw voor Christus de tempel van Diana in Efese in
brand, uitsluitend om beroemd te worden. Volgens Donald Kuspit doet de
hedendaagse, ‘neovanguardistische’ kunstenaar niets anders. Hij is uit op geld en
faam en is bereid daarvoor de erfenis van de klassieke avant-gardes in brand te steken
en (ironisch of deconstructionistisch) te verteren. Daarmee verraadt hij de opdracht
van de
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kunst: een therapie en zuivering van de samenleving te zijn. De klassieke avantgardes
kweten zich nog van deze opdracht, maar na Andy Warhol ontsnapte alleen Beuys
aan het nihilistisch narcisme van de huidige kunstproducenten, wier belangstelling
niet langer in de eerste plaats hun werk, maar hun eigen persoon geldt.
Maar Kuspit maakt zich zelf schuldig aan dezelfde misvatting die hij de kunstenaars
verwijt. Ook hij richt zich niet in de eerste plaats op hun werk, maar op de intenties,
ideeën en verlangens van hun makers. Het gaat om hun persoon, niet om hun produkt.
Het duidelijkst wordt dat in zijn behandeling van Anselm Kiefer, wiens werk ten
aanzien van de jongste Duitse geschiedenis wel therapeutisch wil zijn, maar die deze
therapeutische functie volgens Kuspit slechts usurpeert. Het werk is ‘te mooi om
diep genoeg te zijn om in te verdrinken’, concludeert hij.
Uiteindelijk lijkt Kuspit nog altijd te worden bezeten door de - grotendeels
mythische - idee van de verdoemde kunstenaar, die slechts in zijn miskenning de
garantie biedt van authentieke creatie. Voor hem moet een succesrijke, geïntegreerde
en toch betekenisvolle kunstenaar dan wel iets onnatuurlijks zijn. Die verzwegen
overtuiging legt op zijn interpretatie van de huidige kunstproduktie een té zware
hypotheek.
Charo Crego
Donald Kuspit, The Cult of the Avant-garde Artist, Cambridge Univ. Press,
Cambridge/New York/Oakleigh, 1993, 175 pp., £ 24.95.

Tekens aan de wand
De filosoof heeft kunst nodig om zijn denken te verruimen en ‘elk kunstwerk vraagt
een kunsttheorie, om begrepen te worden’ (p. 290). Vanuit deze dubbele overtuiging
biedt de auteur een overzicht van vijf grote stromingen in de hedendaagse kunsttheorie
(psychologie/psychoanalyse, sociologie, analytische wijsbegeerte, existentiële
fenomenologie, structuralisme/semiotiek). De pragmatische school (Dewey) wordt
niet behandeld. Wie zal hierover klagen? De lezer wordt reeds geconfronteerd met
een hele serie beroemde en minder beroemde denkers, haast teveel om in één ruk te
verwerken. Hopelijk krijgt hij de smaak te pakken en neemt hij naderhand de boeken
van één van de meesters zelf ter hand.
De betekenis van het kunstwerk als een autonoom teken zal volgens Elias slechts
oplichten voor een geoefend oog dat ruime aandacht schenkt aan materiële en
vormelijke aspecten. In onze tijd, waar een algemene grond voor de ethica ontbreekt,
verschijnt het kunstwerk als een teken aan de wand. Jammer genoeg wordt deze
gedachte slechts in de allerlaatste alinea geformuleerd. Over de titel had de geduldige
lezer nu juist iets meer uitleg verwacht.
Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat Elias twee boeken door mekaar
geschreven heeft. Enerzijds biedt hij een nuttige inleiding in hedendaagse stromingen
van de kunsttheorie, zoals de ondertitel het aangeeft. Maar anderzijds gaat het er hem
ook om zijn eigen inzichten over de functie van kunst in de postmoderne situatie
nader te bepalen. Door de vermenging van deze twee intenties verliest zijn betoog
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echter aan kracht en helderheid. De voorstelling van andermans visies wordt
voortdurend onderbroken door interessante of overbodige bedenkingen, door niet
uitgewerkte voorbeelden en door overtrokken kritische uitlatingen (met de steeds
herhaalde wendingen ‘we menen dat...’, ‘er is geen enkele reden om te beweren
dat...’). Wie zit op het oordeel te wachten dat Sartre op een bepaald punt ‘in de goede
richting zit’ (p. 153)? Woordkeuze en zinsbouw werken de duidelijkheid van het
betoog niet altijd in de hand. Een pluspunt: citaten worden in de oorspronkelijke taal
(Engels/Frans/Duits) aangehaald, met aansluitend een Nederlandse parafrase. In
plaats van de Gentse Paus van Bacon had men voor de kaft ook het pas in Antwerpen
ingehuldigde werk van Octave Landuyt kunnen kiezen. Dit heet: Het teken aan de
wand!
□ Jan Koenot
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Willem Elias, Tekens aan de wand. Hedendaagse stromingen in de
kunsttheorie, Hadewijch, Antwerpen-Baarn, 1993, 334 pp., BEF 990.

Literatuur
Petrarca en de eenzaamheid
In dezelfde reeks waarin enkele maanden geleden een knappe vertaling van een
minder gekend werk van de grote 14e eeuwse dichter Dante verscheen, Ambo Klassiek
(zie mijn bespreking in Streven, juliaugustus 1993, pp. 662-663), publiceerde de
Haagse classicus C.M. Tazelaar een tweede vertaling van werk van die andere 14e
eeuwse grootheid, Francesco Petrarca (1304-1374). Eerder had hij al de vertaling
van Petrarca's Top van de Ventoux, Het geheim en Godgewijde ledigheid in één deel
op zijn naam staam. Het nieuwe deel bevat een lang en erudiet essay, Het leven in
eenzaamheid (De Vita solitaria, beëindigd rond 1368) en zeven brieven aan zijn
broer-karthuizer Gherardo Petrarca (uit de verzameling Epistulae Familiares).
Petrarca, die het Latijn als literaire taal gebruikte, is belangrijk omdat hij op een
breuklijn in de geschiedenis staat. Enerzijds is hij in hart en nieren beïnvloed door
de klassieke middeleeuwse traditie die haar wortels vindt in de geschriften van de
Vaders, de klassieke filosofen en de H. Schrift. Anderzijds uit Petrarca zich in zijn
werk als een zelfstandig denkend individu. Daar legt hij in het kleine meesterwerk
De top van de Ventoux (over zijn beklimming van de Mont Ventoux, als het ware
een vrijheidsverklaring van het individu) een sterke getuigenis van af.
Zowel het lange essay Het leven in eenzaamheid als de geselecteerde brieven
behandelen een eeuwenoud thema uit het christelijke denken: de spanning tussen
otium en negotium, tussen bezigheid en rust, actie en contemplatie. Het essay haalt
een reusachtige hoeveelheid citaten aan, vermeldt tal van invloedrijke personen uit
de traditie, verhaalt gebeurtenissen. Het eindpunt is de verheerlijking van de
contemplatie en de afzondering: niet per se een religieuze (alhoewel hij voortdurend
pleit voor een navolging van Christus), maar een intellectuele; niet de afzondering
van één mens, maar van de massa.
De brieven aan Gherardo getuigen van eenzelfde overtuiging, maar zijn helderder
en compacter. Gherardo had samen met hem de Ventoux beklommen, maar was
nadien ingetreden in een Karthuizerklooster in de Franse Alpen. In de geselecteerde
brieven bewondert Francesco Petrarca (in een overigens schitterende taal) de durf
van zijn broer om ‘zijn vleugels uit te slaan’ en zich geheel over te geven aan studie
en contemplatie. Zelf, zegt hij, is hij gebonden en raakt hij daar niet aan toe. Dit
hedendaagse levensgevoel, dat wij ook wel omschrijven als ‘het schrijverschap als
manier van leven’, gaf Patrarca al meer dan 600 jaar geleden op een onvergetelijke
manier gestalte.
□ Erik De Smet
Francesco Petrarca, Het leven in eenzaamheid en Brieven aan zijn Broer,
Ambo Klassiek, Baarn, 1993, 485 pp., BEF 1999.
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Das Glück
Kan het thema van een goede roman de eindeloze verveling zijn? Ja. Mag die
eindeloze verveling in een goede roman ook wat de vorm betreft gestalte krijgen?
Misschien. Kun je nog van een goede roman spreken als een dergelijke vorm en
inhoud over 287 blz. volledig samenvallen? Neen, want dan krijg je een eindeloos
vervelende roman.
Dit laatste is het geval met Das Glück van Gert Hofmann. In dit boek beschrijft
de auteur één zonnige meidag in 1960. Voornamelijk vanuit het standpunt van de
10-jarige zoon maakt de lezer kennis met een gezin, waarin iedere samenhang en
geborgenheid verdwenen is. Op die bewuste dag zal de vader, een mislukt auteur en
gepatenteerde luiaard die zich voortdurend maar tevergeefs aan Thomas Mann
probeert
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te spiegelen, samen met zijn zoon verhuizen, omdat ‘mijnheer Herkenrath kwam,
met wie zij (de moeder) wou trouwen’ (p. 5). Het jonge zusje van de ik-verteller
blijft bij de moeder en de nieuwe mijnheer wonen. De hele dag door komt de vader
er evenwel niet toe zijn koffers te pakken, totdat de verhuiswagen op de laatste
bladzijde uiteindelijk toch wegrijdt. Een bizarre situatie die de titel van het boek een
zeer cynische bijklank verleent. Al snel wordt duidelijk dat leven in dit gezin totaal
onmogelijk is. De ouders spreken niet meer met elkaar. De kinderen hangen doelloos
rond en hebben altijd het gevoel dat ze hun ouders in de weg lopen. Als er al van
communicatie sprake is, is ze leeg en onbegrijpelijk. ‘Omdat hij (de vader) een soort
auteur was, drukte hij zich graag poëtisch uit, zodat wij (de kinderen) hem vaak niet
begrepen’ (p. 9).
Tot nu toe is er eigenlijk nog niets aan de hand, ware het niet dat niet alleen de
vader het hele boek door op een verwarde manier denkt en spreekt, maar dat dat ook
voor alle andere personages geldt. Daardoor verliest de psychologische
karaktertekening iedere nuancering en overtuigingskracht. Voeg daar nog bij dat de
ik-figuur voortdurend aanhaalt wat zijn vader of moeder of zusje in deze of gene
situatie zou gezegd of gedacht hebben, en je krijgt een loodzwaar, langdradig boek.
Dat alles leidt op de laatste bladzijde tot de ontnuchterende conclusie van de ik-figuur
over zijn vader: ‘Overigens wist ik niet veel van hem, hij van mij trouwens ook niet’.
□ Peter Meukens
Gert Hofmann, Das Glück, Hanser, München, 1992, pp. 287.

Das Salz, bitte!
Is bomma blijven hangen in de sixties? Deze parafrase op een lied van Paul van Vliet
kwam bij mij op tijdens de lectuur van Das Salz, bitte! van Gabriele Wohmann. De
verhalenbundel draagt als ondertitel ‘Ehegeschichten’, huwelijksverhalen. De lezer
maakt in de 27 verhalen echter zelden kennis met echte huwelijken. Bijna altijd krijgt
hij taferelen te zien met de verpieterde resten van wat ooit een huwelijk moet zijn
geweest. Het gaat om mislukte of verwaterde relaties tussen mensen die ooit wel
jong, fris, lief, tof waren, maar nu oud, verlept, zeurderig en zuur geworden zijn.
Alle modes hebben ze enthousiast doorleefd en meegemaakt. Als stereotiepe 68-ers
hebben ze zich kapotgepsychologiseerd, maar tot hun eigen ontzetting stellen ze vast
dat zij en - wat nog erger is - hun partners ondanks zovele psychiaterbezoeken toch
nog oud geworden zijn. Innerlijk helemaal leeg en uitgehold moeten ze nu hun
obligate midlife-crisis verwerken. ‘Hij hield van haar labiel innerlijk leven en van
haar nauwgezetheid, die het zelfs midden in één van haar kwartaalorgieën niet liet
afweten’ (p. 81).
In deze biotoop spelen zich de verhalen van Wohmann af. Allemaal! Qua sfeer
zijn ze de logische voortzetting van de ultraprogressieve wereld die Wohmann in
1974 in Paulinchen war allein zu Haus beschreven heeft. Twintig jaar later is er nog
niks veranderd. Of wat dacht u van volgende bedenking uit een kindermond: ‘Hij
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vond dat ze (zijn ouders) hier in het hotel hun dorre conflictpotentiaal van thuis niet
hadden moeten bovenhalen’ (p. 62).
Bij Paulinchen war allein zu Haus vermoedde ik nog dat Wohmann alles ironisch
bedoelt. Na de lectuur van Das Salz, bitte! vrees ik hoe langer hoe meer dat ze het
allemaal echt meent. Is bomma blijven hangen in de sixties?
□ Peter Meukens
Gabriele Wohmann, Das Sah, bitte!, Ehegeschichten, Piper, München,
1992, pp. 297.

Kadare en de bloedwraak
In zijn boek over Aeschylus, Eschyle ou l'éternel perdant (1988), schrijft de Albanese
auteur Ismaïl Kadare dat in zijn land de bloedwraak zich constitutioneel ingenesteld
had en dat ze het volk volledig beheerste op juridisch, ethisch en filosofisch vlak.
Dat blijkt duidelijk in zijn roman Een breuk in april (Nederlandse vertaling door
Jacqueline
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Sheji, 1993). Deze roman, die zich afspeelt in het sombere hooggebergte van
Noord-Albanië, verwijst heel dikwijls naar de ‘kanun’ of de codificatie van het
gewoonterecht, en naar de traditie.
Een groot aantal bepalingen van de kanun liggen in het verhaal, in secundaire
verhalen en in flash-backs verspreid. De bloedwraak was aan heel speciale regels
onderworpen: men moest het slachtoffer aanspreken voor het neer te schieten, het
op de rug draaien en zijn wapen tegen zijn hoofd leggen. Verder schreef de kanun
voor dat de moordenaar de begrafenis en het dodenmaal van zijn slachtoffer
bijwoonde. Na een bessa of onschendbaarheid van vierentwintig uur of dertig dagen
was de jacht op hem geopend. Een gast was voor de kanun heilig.
Het hoofdpersonage Gjorg zit gevangen in het raderwerk van de vendetta dat
zeventig jaar geleden startte, toen een voorouder een gast naar de grens van het dorp
begeleidde: de gast werd op de grens neergeschoten en viel achterover in de richting
van zijn begeleider die daarom zijn onbekende gast moest wreken. Sindsdien waren
er aan beide zijden tweeëntwintig slachtoffers gevallen.
Na de begrafenis van zijn slachtoffer gaat Gjorg op reis om, zoals alle
vendettamoordenaars, de bloedbelasting te betalen. Onderweg ontmoet hij het rijtuig
van de jonge schrijver Bessian die met zijn vrouw Diane zijn wittebroodsweken bij
de bergbewoners komt doorbrengen. Hoewel Gjorg maar een glimp van Diane
opgevangen heeft, blijft ze hem fascineren. Bij zijn thuiskomst wil hij tijdens de hem
resterende tijd een reis door de bergen maken. Onderweg beseft hij dat hij vertrokken
is om Diane weer te zien. Enkele uren na het verstrijken van de bessa wordt hij
neergeschoten. Diane trekt zich zo erg het lot van de ten dode opgeschreven Gjorg
aan dat ze van haar echtgenoot vervreemdt. Deze stelt vast dat haar geest in de bergen
gebleven is en dat het Albanese bergland ‘niet geschapen is voor gewone stervelingen,
maar voor titanische wezens’.
Een breuk in april is een bijzonder interessant en meeslepend boek. De auteur
beschrijft hoe de ruwe zeden van het bergland, waarmee de schrijver Bessian zo
sympathiseert, de prille liefde van zijn vrouw aanvreet. Meesterlijk laat hij ons de
angst en de vertwijfeling van de toekomstige slachtoffers van de bloedwraak
meebeleven: half april betekent voor Gjorg een breuk in zijn leven, want van dan af
wordt de voormalige jager het wild. De auteur beschrijft ook de sociale en
economische weerslag van de kanun. Die kan zo rampzalig zijn, dat een bepaald
dorp, waarin van de tweehonderd huizen er slechts twintig niet onder de bloedwraak
vielen en de bewoners van de andere huizen zich moesten schuilhouden, er totaal
versteend uitzag. Deze psychologische en sociale ellende contrasteert sterk met de
berekening van de ‘rentmeester van het bloed’, die zich zorgen maakt over de daling
van zijn inkomsten.
‘De gast, de bessa en het bloed vormen de raderen van een antieke tragedie’, zegde
Bessian. In zijn werk over Aeschylus wees Kadare er op dat de in zijn roman
beschreven leefgewoonten bijdragen tot een beter begrip van de klassieke teksten.
In het geval van de bloedwraak bewaarden de Albanezen het met bloed besmeurde
hemd van het slachtoffer, omdat ze uit de wijzigende kleur van de bloedvlekken, als
van een onfeilbare barometer, de gevoelens van de dode konden afleiden. Dat verklaart
volgens Kadare dat in de Oresteia van Aeschylus Orestes na de moord op zijn moeder
zo vlug de sluier met de bloedvlekken van Agamemnon vond en dat zijn moeder zo
angstig werd toen Orestes in de buurt van het paleis kwam; Clytaemnestra had de
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bebloede sluier bewaard om signalen van haar man op te vangen. De Trojaanse
Oorlog is volgens Kadare niet het gevolg van de schaking van Helena, maar wel van
de schending van Menelaüs' gastvrijheid. In Albanië heeft zo'n schending al heel wat
tragische conflicten veroorzaakt en een bergbewoner zou het er heel normaal vinden
dat ze op een tienjarige oorlog uitliep.
□ Jef Ector
Ismaïl Kadare, Een breuk in april, vertaald door J. Sheji, Van Gennep,
Amsterdam, 1993, 192 pp., BEF 690.
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De beet van de schildpad
De premisse dat elk levensverhaal noodzakelijkerwijs ook een interessant gegeven
voor een roman en een boeiend ‘document humain’ voorstelt, is al lang achterhaald.
Het ‘privédomein’ is in de literatuur een platgelopen terrein. Wie er zich toch op
waagt, moet dan maar ervaren hoe moeilijk het is om geëffende paden te vermijden
en nieuwe wegen te bewandelen.
Kamiel Vanhole heeft het alvast geprobeerd. Zijn nieuwe roman De beet van de
schildpad, waarmee hij na zijn bundel reisverhalen Een demon in Brussel (1991)
resoluut een plek in de republiek der letteren claimt, treft vooral door het beeldend
en stilistisch vermogen van de schrijver. Toch volstaan deze kwaliteiten niet om de
roman op te tillen boven zichzelf en zijn kleine onvolkomenheden.
De beet van de schildpad schetst het wedervaren van een moedige vrouw en kranige
oma, Maggie, tegen de achtergrond van de twintigste eeuw. Zij is geboren op de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog (1913) onder een ongunstig gesternte. Tijdens
de Ierse paasopstand van 1916 verliest zij haar moeder, nadat het lot haar met de
hele familie naar Ierland heeft gebracht om - o, ironie! - te ontkomen aan het
oorlogsgeweld op het continent. Met zevenmijlslaarzen stapt de auteur verder door
haar bewogen leven om te eindigen op het moment van haar dood op 79-jarige leeftijd.
Door de aard van het onderwerp legt de schrijver zich meteen bepaalde beperkingen
op. Van een plot is er natuurlijk geen sprake, omdat - hij constateert het zelf op pagina
177 - haar leven zonder bedoeling of plot voorbij was gegaan. De roman verloopt
dus episodisch. Hij rijgt feiten uit Maggies leven aaneen tot een snoer van traumatische
gebeurtenissen, geluksmomenten, piekervaringen enz. Uiteraard liggen die tamelijk
ver uit elkaar. Per hoofdstuk schuift de tijd ruw geschat een decennium op. Het beeld
dat we zodoende van de persoonlijkheid en ontwikkeling van Maggie krijgen, kan
dan al rijk en treffend zijn, het blijft fragmentarisch.
Kamiel Vanhole stelt alles in het werk om Maggies verhaal zo onvervalst mogelijk
te doen lijken. Hij is niet eens vies van een ouderwetse goocheltruc, want wat blijkt
op het einde? Haar levensverhaal is niet zo maar tot stand gekomen, wel heeft één
van de kleinkinderen het opgetekend. Net echt!
Pas naar het einde toe wordt ook de betekenis van de titel duidelijk. Een mooie
titel, dat wel, die bepaalde verwachtingen wekt, maar geen thematische draagkracht
heeft. In het beste geval kun je hem zien als een symbolisch additief: op het moment
dat de levensmoeë Maggie uiteindelijk in de vlindertuin van Knokke neerzakt, bijt
een schildpad een stuk uit de vleugel van een vlinder. Hoeft er een tekeningetje bij?
□ Jos Van Thienen
Kamiel Vanhole, De beet van de schildpad, Kritak, Leuven / Meulenhoff,
Amsterdam, 1993, 190 pp.
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Raf Janssen
Tijd voor onthaasting
De tegendynamiek van de langzaamheid
In de roman De ontdekking van de langzaamheid beschrijft Sten Nadolny het leven
van de Engelse zeevaarder en poolreiziger John Franklin, die van nature traag is en
wars van alle onnodige haast[1]. Op een van zijn ontdekkingsreizen wordt Franklin
vergezeld door George Back, een man die van nature snel is en altijd haast heeft.
Tijdens de poolreis zijn ze aangewezen op de hulp van Indianen en jagers: deze
roeien hen de rivieren op en wijzen hen de weg. Back ergert zich aan het tempo van
de helpers en de gidsen. De jagers houden elk uur een pauze. Dan roken ze een pijp.
Geheel in stijl meten ze de lengte van de rivieren ook in het aantal nog te roken
pijpen. Back heeft intussen geleerd zich hierbij neer te leggen. Maar hij vindt wel
dat de jagers onderweg steeds in hetzelfde - liefst snelle - tempo hun pijp moeten
roken, anders is de aangegeven maat helemaal onnauwkeurig. Aan het gedrag van
de Indianen ergert Back zich nog meer. Meestal gaat het roeien hem te langzaam en
als ze al eens flink op kunnen schieten omdat het stroomafwaarts gaat, zeggen de
Indianen te moeten wachten omdat hun ziel niet zo snel mee kan komen.
Mensen die de afstand in pijpen meten en mensen die niet te snel vooruit willen
komen omdat anders hun ziel het tempo niet meer kan volgen... Zo'n wereldvreemde
figuren moeten op de zenuwen werken van moderne mensen die exact weten hoeveel
kilometer Amsterdam verwijderd is van Parijs en die vinden dat een natuurgebied
best doorsneden kan worden voor een nieuwe spoorlijn als ze daardoor 18 minuten
eerder in Parijs kunnen zijn. Hier botsen twee culturen, twee samenlevingen met een
zeer uiteenlopende kijk op tijd.
Dit voorbeeld maakt duidelijk dat tijd geen objectief gegeven is. Het is een sociaal
gegeven. Tijd is iets dat door mensen wordt gemaakt. Elke samenleving maakt haar
eigen tijd, maakt de tijd die ze nodig heeft om
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goed te kunnen functioneren en zichzelf in stand te kunnen houden. In onze
maatschappij van de geldeconomie en de loonarbeid maken wij de tijd van de haast.
Met deze haast-tijd zijn we in betrekkelijk korte tijd op veel terreinen heel ver
gekomen. De meesten willen daarom blijven doorhollen. Een groeiende minderheid
neemt daarentegen de tijd om stil te staan bij hetgeen rondom hen en met henzelf
gebeurt. Tot hun schrik merken ze dat de haast-tijd en de daarop afgestemde
maatschappelijke ordening heel onnatuurlijk, oneconomisch en onsociaal zijn. In
zulke momenten van bewogen stilstand rijpt een inzicht dat van wezenlijk belang is
voor de vooruitgang: als de natuur en haar langzaamheid worden teruggebracht in
onze opvatting over tijd en daarmee in onze maatschappelijke ordening, zou ons
denken weer rationeel kunnen worden, onze economie weer economisch en ons
samenleven weer sociaal. Onthaasting is goed voor de mensen, hun economieën en
hun samenlevingen én ze is goed voor de natuur.

Het tijd-geld-dictaat
Geluk kun je kopen. Dat was de pakkende kop waarmee onlangs een reisbureau zijn
zomerprogramma presenteerde. ‘Rust, ontspanning, bijkomen en eindelijk weer tijd
om na te denken over duizend onbelangrijke vragen’. Dit geluk, aldus de advertentie,
ligt bijna op elke hoek van de straat op je te wachten. Het enige dat je moet doen is:
een reisbureau binnenstappen, boeken en daarmee het geluk kopen. Steeds meer
mensen schijnen te kiezen voor deze weg naar het geluk. Maandenlang is men (te)
druk in de weer en neemt men (te) veel tijd voor zaken die zo belangrijk worden
geacht dat er geld mee verdiend kan worden. Met dit geld kan vervolgens het geluk
worden gekocht om eindelijk een week of twee rust te hebben en tijd voor zogenaamd
onbelangrijke zaken waarmee geen geld verdiend kan of hoeft te worden. Door mee
te doen aan het produktieproces dat juist op haast en op permanente versnelling
berust, ben je in staat om vrije tijd en rust te krijgen, te kopen. Het geld dat je in de
loonarbeidmaatschappij verdient met de verkoop van je tijd, stelt je in staat om rust
en vrijetijd te kopen. Met geld kun je het geluk kopen enige tijd vrijgesteld te zijn
van het passen op kinderen, het verzorgen van maaltijden, het doen van klussen of
het aanharken van de tuin.
In de maatschappij van de geldeconomie en de loonarbeid hebben tijd en geld een
werkzaam verbond gesloten: verkoop van tijd levert geld op en met dat geld kunnen
mensen welvaart kopen. Hoe meer geld, hoe groter de te verwerven welvaart. De
logica van dit verbond tussen tijd en geld werkt als een dictaat. Het dringt door in
alle le-
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vensterreinen en dwingt de samenleving en de natuur een cultureel paradigma op,
dat gekenmerkt wordt door de dynamiek van de permanente versnelling. Tijd is geld
geworden en daarmee de meest bepalende produktiefactor. Tempo is het wachtwoord
van onze moderne tijd. We moeten opschieten en rennen, want er is een permanente
angst om achterop te raken, een blijvende vrees om niet dynamisch genoeg te zijn.
Overal wordt geprobeerd tijd uit te sparen. En hoe meer tijd we winnen hoe harder
we blijkbaar moeten rennen en opschieten. ‘Alles gaat tegenwoordig sneller dan
vroeger. We besparen tijd bij het vervoer van mensen, van goederen en van informatie.
We besparen tijd bij het doen van inkopen, bij de huishoudelijke arbeid, zelfs bij het
eten (fast food). We winnen enorme hoeveelheden tijd, maar hebben minder tijd dan
ooit tevoren’[2]. De tijd glipt ons als het ware door de vingers. We leven in een
samenleving zonder tijd. Een permanente gehaastheid doortrekt het lijf en het leven
van ons allemaal. Haast is een vorm van sociale besmetting[3]. We zijn er allemaal
door geïnfecteerd: de onnatuurlijke rationaliteit van het huidige economische stelsel
dwingt alles en allen tot haast.

Tijdpiraterij
Overal in onze economie wordt geprobeerd de natuurlijke kringlopen en
circulatietijden te bekorten. Steeds meer en snellere produktie. Steeds meer en snellere
verplaatsing van goederen en energie. Steeds meer en steeds snellere consumptie.
Alles steeds sneller en steeds meer. De technische vooruitgang staat geheel in dienst
van deze verhoogde circulatie: technische middelen maken het steeds beter mogelijk
om de tijd die ergens voor nodig is te reduceren. In steeds hoger tempo wordt heel
de aarde in dienst gesteld van deze dynamiek. Dat is fataal voor de natuur. Deze
krijgt geen tijd om alle veranderingen bij te benen, ze degradeert en kan niet meer
de goederen en de energie leveren die ze voorheen nog wél kon opbrengen. Snelheid
lijkt economisch. Maar dat is slechts schijn. De permanente drang naar het produceren
van een grotere hoeveelheid goederen in een kortere tijd mondt uit in een beroving
van de natuur en een plundering van de aarde. Ook voor het persoonlijke en
maatschappelijke leven van mensen is de permanente gehaastheid niet zo gezond.
Heel treffend spreekt de Duitse politicoloog Elmar Altvater in dit verband van
tijdpiraterij: er wordt tijd ontstolen aan de natuur en aan het natuurlijk ritme waaraan
de mens behoefte heeft[4].
Om een einde te maken aan deze tijdpiraterij en om te ontsnappen aan de dynamiek
van ‘het fatale meer’ is het nodig dat de natuur en
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haar langzaamheid worden teruggebracht in onze maatschappelijke ordening. Voor
onze economie betekent dat onder meer een kritische heroverweging van het ons
vertrouwde idee van arbeidsproduktiviteit.
Als een arbeider per uur in plaats van 1000 voortaan 2000 potloden kan maken is
diens arbeidsproduktiviteit verdubbeld. Met name de inzet van machines maakt een
dergelijke verhoging van de produktiviteit mogelijk. In feite gaat het hier over een
stelselmatige verhoging van de omloopsnelheid van natuur- en milieugoederen in te
verhandelen produkten. Het wordt beschouwd als de basis van de moderne welvaart.
Daarbij wordt evenwel uit het oog verloren dat er voor die dubbele portie potloden
dubbel zoveel hout en andere grondstoffen nodig zijn. De potlodenfabriek maakt dat
hout niet. De houtfabriek evenmin. Het hout wordt uiteindelijk gemaakt door de
natuur. De stijging van de arbeidsproduktiviteit kan derhalve plaatsvinden dank zij
de produktiviteit van de natuur. In feite vindt bedoelde stijging vaak plaats ten koste
van de natuurproduktiviteit, omdat vergeten wordt de relatie tussen beide te leggen.
Als de natuur de constante stijging van de arbeidsproduktiviteit niet meer bij kan
benen, is een dergelijke stijging per saldo weinig produktief en veelal zelfs ronduit
negatief, omdat de basis wordt aangetast waarop de arbeidsproduktiviteit stoelt.
In ons denken zijn arbeid en natuur gescheiden: de natuur is een gegevenheid
(object) die door de mens (subject) moet worden bewerkt. In deze scheiding ligt een
van de grondoorzaken van de huidige ecologische crisis. De huidige geldeconomie
probeert rijkdommen van de natuur om te zetten in rijkdommen voor de samenleving.
Daarbij wordt de natuur leeggeroofd. Dat komt omdat onze geldeconomie het begrip
natuurproduktiviteit miskent, alhoewel ze op vernietigende wijze ervan gebruik
maakt. Vanwege deze miskenning wordt gebruik misbruik en economie wordt
oneconomie. Het in bedwang houden van de economie biedt daarom mijns inziens
geen oplossing voor het milieuvraagstuk. De natuur hoeft, moet en kan niet tegen de
economie worden beschermd. De economie moet juist verder worden vereconomiseerd
door de natuur erin terug te brengen. De natuur moet worden teruggebracht in ons
idee van rationaliteit en in onze opvatting over techniek. En natuur dan niet als een
te beheersen of te beheren object, maar op de eerste plaats als een te respecteren
subject, als een levend wezen met een eigen ratio en een eigen tempo en tijd[5].

Tijdpioniers
In plaats van de logica van de economie op te leggen aan de natuur, zou de natuur
en haar produktiviteit in haar eigenheid kunnen worden
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onderkend en gerespecteerd. Dan zou de logica en de tijdsorde van de natuur onderdeel
worden van de economie. Vergeleken bij de huidige gang van zaken betekent een
dergelijke naturalisering van de economie een onthaasting en een verlangzaming.
Voor veel mensen in onze gehaaste samenleving is dat een onvoorstelbare gedachte.
Er zijn echter mensen die de heilzame werking van onthaasting hebben ontdekt en
die thans op zoek zijn naar wegen om deze ontdekking concreet gestalte te geven in
een andere organisatie van hun leven. Sociologen die onderzoek gedaan hebben naar
deze mensen noemen hen tijdpioniers[6].
Het gaat om werknemers die vrijwillig hun arbeidstijd hebben teruggebracht om
meer tijd voor zichzelf te hebben, om (weer) meer eigen zeggenschap te hebben over
alle beschikbare tijd. Deze werknemers willen de indeling en de besteding van hun
tijd niet langer primair laten bepalen door de baanarbeid. Ze zijn op zoek naar een
nieuw begrip van tijd en naar meer eigen greep op tijd. Dat brengt op de eerste plaats
grote veranderingen teweeg in hun eigen wijze van leven. Een dergelijke veranderde
levensstijl kan echter ook in de huidige samenleving nieuwe ontwikkelingen in gang
zetten. Dat is pioniersarbeid en daarom typeren de onderzoekers deze mensen als
tijdpioniers.
In plaats van het tijdsregime van de betaalde arbeid het overige leven te laten
bepalen en beperken, richten tijdpioniers hun zingevingsschema's zo in dat de werktijd
benaderd wordt vanuit de levenstijd. De betaalde arbeid is daarmee niet langer de
overheersende zingevende instantie en het centrale middelpunt van het leven. Betaalde
arbeid wordt niet afgewezen, maar de betekenis en de plaats ervan worden wel
gerelativeerd. Omdat ze meer tijd willen hebben voor zichzelf, hebben de tijdpioniers
hun voltijdse baan vrijwillig omgezet in een deeltijdbaan. Vanaf een bepaald
minimumniveau aan inkomen levert tijd in hun ogen meer welvaart op dan geld. Als
alternatief voor de maatschappij zonder tijd met haar pretentie van geldwelvaart
ontwikkelen deze tijdpioniers een nieuwe levensstijl. Deze is gebaseerd op
tijdwelvaart. Daarmee nemen deze arbeiders afstand van het idee dat ze met veel
werk veel geld kunnen verdienen en daarmee goed kunnen leven. Ze doorbreken
daarmee het heersende tijd-geld-dictaat en zetten zich af tegen het denkpatroon, het
cultureel paradigma, van de arbeidsmaatschappij. Die maatschappij draait op het
idee dat je status en macht verwerft met dingen die je kunt kopen. Tijdpioniers leggen
daarentegen het accent op het hebben van tijd voor dingen die je niet kunt kopen,
zoals gewoon rustig wandelen op een doordeweekse middag of heerlijk in de schaduw
een mooi boek lezen.
Het heersende geld-tijd-dictaat van de arbeidsmaatschappij berust op de
veronderstelde uitwisselbaarheid van tijd en geld: de inzet van tijd levert geld op
waarmee je vervolgens alles kunt kopen om te leven.
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Tijd en geld worden daarbij gedacht als een duo dat elkaar veronderstelt en
ondersteunt. De tijdpioniers zien dat anders. Ze wensen hun leven minder in te vullen
via het middel geld; ze willen de beschikbare tijd liever onmiddellijk omzetten in
goed leven. Daarmee ontstaat er een concurrentieverhouding tussen tijd en geld. De
alliantie tussen beide wordt opgeheven en het heersende waardensysteem van de
arbeidsmaatschappij wordt op losse schroeven gezet. Tijdpioniers willen slechts
zoveel tijd in betaalde arbeid en consumptiearbeid steken als nodig is voor de
verzekering van een (minimale) bestaansbasis. Daarboven vermindert het nut om
tijd in te zetten voor het verwerven van nog meer geld. De kwaliteit van het bestaan
kan op andere wijze beter worden verhoogd. Tijdpioniers ontwikkelen een subjectief
gevoel van tijdwelvaart. Hun welvaart hangt niet af van steeds meer geld, maar
veeleer van het vrij kunnen beschikken over tijd. Dit laatste verhoogt de
levenskwaliteit, ongeacht het feit dat het inkomen erdoor omlaag gaat. In plaats van
het geld wordt de tijd tot centrale bron van levensopbouw. Men onttrekt zich aan het
kwantitatieve dictaat dat door het geld wordt opgelegd en men laat zich leiden door
het meer kwalitatieve richtsnoer van de tijd.
Het leven meer bouwen op tijd en minder op geld vereist het ontwikkelen van een
levensstijl die haaks staat op hetgeen de geld- en marktmaatschappij mensen
voorhoudt en waarmee ze hen vertrouwd heeft gemaakt. Voor velen is dat een
waagstuk, omdat in de geldmaatschappij het hebben van geld rust geeft. Dat het
hebben van tijd nog meer rust geeft, moet tegen de tijdgeest in worden ervaren en
geleerd. Nog dicteren de tijdpiraten de wet of beter gezegd leggen zij de maatschappij
dwingend de ritmen en de wetten op die zijzelf gedicteerd krijgen door de logica van
de markt- en geldeconomie. Steeds meer raken mensen en natuur vermoeid van een
al te gehaaste maatschappij zonder tijd. Ze verlangen naar meer tijd. Niet om verder
door te hollen, omdat tijd zogenaamd geld is, maar om stil te staan bij hetgeen met
henzelf en om hen heen gebeurt. Dit bewegingsvol stilstaan is enkel mogelijk als in
onze moderne samenleving het economische principe van de langzaamheid wordt
herontdekt. Alleen dan kan met inzet van tijd duurzame welvaart worden
bewerkstelligd. Dat vergt een andere indeling van de beschikbare tijd en het
ontwikkelen van een ander begrip van tijd.

De langzaamheid van de natuurtijd
In onze cultuur is het begrip tijd sterk gebonden aan iets doen. Tijdsbesteding die
niet gekoppeld is aan aanwijsbare activiteiten wordt al gauw
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gezien als nietsdoen. In plaats van ademloos met dit activistisch begrip van tijd mee
te hollen, stellen tijdpioniers de vraag aan de orde of het zogenaamde nietsdoen ook
niet een heel legitieme en zinvolle manier kan zijn om de aanwezige tijd te besteden.
Een dergelijke alternatieve zingeving bevrijdt mensen uit een cultuur waarin per se
materieel aanwijsbare dingen gedaan moeten worden. Het wordt dan beter mogelijk
om de tijd op een heel eigen wijze in te delen en te ontsnappen aan het ritme dat
arbeid en tijd dicteren aan de dagelijkse levensloop. Er wordt afstand genomen van
een activistisch tijdsbegrip, waarin alle tijd - als het even kan tot op de laatste minuut
gepland - benut moet worden om iets te doen: werken, sporten, consumeren. Mensen
maken zich los uit het denken en doen in termen van tijd benutten. Tijd is niet langer
een middel om dit of dat te doen. Het hebben van tijd is veel meer doel op zich en
biedt enkel een mogelijkheid om iets of ook niets te doen. Deze mogelijkheid mag
niet bij voorbaat worden verkleind door vooraf vastgestelde handelingsschema's van
bijvoorbeeld een vaste wasdag of poetsdag, vastgezette tijden om te eten, te spelen,
te slapen, te werken. Niet alleen de volgorde, maar ook het tempo willen tijdpioniers
zo veel mogelijk zelf bepalen.
Op deze wijze zetten tijdpioniers zich af tegen de ideologie van de snelheid die
steeds meer het normale patroon is geworden in de moderne samenleving. Voor
mensen en dingen wordt haast hebben een kenmerk van gewichtigheid. Niet gehaast
zijn en durven zeggen dat je alle tijd hebt maakt je in de huidige arbeidsmaatschappij
als het ware verdacht. In elk geval is het voor veel mensen een teken dat je kennelijk
van weinig gewicht en belang bent in de samenleving[7]. De tijdpioniers verzetten
zich tegen deze snelheidsnorm en nemen afstand van de daarmee verbonden
stresserende haast, gejaagdheid, nervositeit en ongeduldigheid. Ze willen rustiger,
meer gelaten en gemoedelijker door het leven gaan. Niet snelheid, maar langzaamheid
is voor hen het juiste levenstempo.
Tijdpioniers durven de tijd te laten voorbijgaan. Of beter gezegd, ze nemen de tijd
om het voorbijgaan van de tijd volop te beleven. Niet door achter de tijd aan te hollen,
maar door er juist flexibel en bewegingsvol bij stil te staan. Durven stilstaan bij de
tijd. Tijd nemen om met andere mensen om te gaan, om te werken, om vrij te hebben,
om naar kunst te kijken, naar muziek te luisteren, te eten, te drinken... Wie tijd durft
te nemen ontwikkelt een gevoel voor levenskwaliteit. Dat is de strekking van een
recente studie van de Duitse muziekwetenschapper Norbert Schneider[8]. Zijn
onderzoek over tijd, ritme en getallen is een zoektocht naar het verloren geraakte
gevoel en besef dat mensen deelhebben aan een levend ritme. Uiteengezet wordt hoe
de mensen zichzelf en hun samenlevingen vervreemd hebben van de natuurtijd.
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Dat komt volgens Schneider omdat ze deze levende tijd vervangen hebben door de
levenloze tijd van een machine, een uurwerk, een klok. Daarmee heeft de mens zich
losgemaakt uit de kosmische dans van het wereldritme waarin alles, het anorganische
en het organische, zijn eigen tijd heeft.
Het inwisselen van natuurtijd voor mechanische tijd ziet Schneider als de oorzaak
van de huidige milieucrisis, die in feite een tijdscrisis is. Hij zit daarmee op hetzelfde
spoor als de Noordamerikaanse econoom Jeremy Rifkin, die betoogt dat wij omwille
van milieuherstel het tempo van onze economie omlaag moeten brengen[9]. Opdat de
economie zich verdraagt met het ritme van de natuur en de tijd die deze bijvoorbeeld
nodig heeft om verbruikte grondstoffen opnieuw aan te maken. Alleen het terugvinden
van het natuurlijke ritme kan onze beschaving levend, in leven, houden. Alleen het
levensprincipe van de onthaasting kan mens en natuur bewaken en bewaren.
Behalve ecologischer zou de samenleving daarmee ook socialer worden. Het
principe van de snelheid resulteert in vluchtige, oppervlakkige en verzakelijkte
contacten, met als allesbepalende vraag welke koopwaar en geldwaarde hier uit te
halen zijn. Het principe van de langzaamheid biedt daarentegen alle mogelijkheid
om stil te staan bij de eigen waarde van de mens en de natuur. De drang naar het
fatale méér die op concurrentie stoelt en rivaliteit bewerkstelligt, zou vervangen
worden door een ecologische coöperatie: wie zelf wil leven moet ook zorgen dat de
ander kan leven. Deze sociale verhouding en samenwerking tussen mensen vormen
de basis voor een sociale verhouding met de natuur, opdat deze als bron van alle
leven intact blijft. In een maatschappelijk klimaat van coöperatie en natuurlijke rust
komen ook de huidige armen en gemarginaliseerden beter tot hun recht(en). Voor
een deel omdat de waarde van mensen en hun deelhebben aan de samenleving niet
langer wordt afgemeten aan de mate en het tempo waarin ze baanwerk verrichten.
Voor een ander deel omdat in de ecologische samenleving van de langzaamheid
mensen zich kunnen ontplooien als samenwerkende gemeenschapswezens, die vrij
zijn van hiërarchie en overheersing. De natuur, de mensen en hun samenlevingen
kunnen beter uit de voeten als de huidige mannentijd met zijn op levenloze produkten
gerichte arbeid, vervangen wordt door de vrouwentijd, die veel meer een sociale tijd
is, gericht op het voortbrengen en bewaren van leven[10].
Als de natuur en haar produktiviteit en het daarbij passende tempo van de
langzaamheid weer worden teruggebracht in onze economie, is daarin ook meer tijd
en waardering voor arbeid die nu achteloos over het hoofd wordt gezien of wordt
aangemerkt als ‘non-activiteit’. Veel van deze arbeid blijkt bij nader inzien veel
produktiever dan de
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graadmeters van de huidige geldeconomie ons willen doen geloven. Het vermijden
en sorteren van afval in en rondom het huis, het zuinig zijn op alledaags goed, het
ondersteunen van lotgenoten, het zorgdragen voor gezelligheid, het plakken van een
pleister op een kapotgevallen knie... Dat zijn allemaal dagelijks te verrichten
activiteiten, die weinig bijdragen aan de verhoging van het Bruto Nationaal Produkt.
Maar heel waarschijnlijk brengen ze meer welvaart tot stand dan het produceren van
bijvoorbeeld nog meer blik voor nog meer auto's, of nog meer beton voor een nog
groter vliegveld.

Eindnoten:
[1] S. Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit, Pieper Verlag, München 1983.
[2] R. Zoll, Krise der Zeiterfahrung, in R. Zoll (Hrsg.), Zerstörung und Wiederaneignung von Zeit,
Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1988, p. 11.
[3] H. Coenen, Verzorgingsstaat, solidariteit en de magie van het lichaam, in H. Coenen (red.).
Solidariteit en tanende zorg, Siswo, Amsterdam, p. 220.
[4] E. Altvater, Die Zukunft des Marktes, Westfäliches Dampfboot, Münster, 1991, p. 275.
[5] De Noordamerikaanse filosoof en anarchist Murray Bookchin houdt een indringend pleidooi
voor een vernieuwde en verruimde rede op basis van een nieuwe sensibiliteit tegenover de
natuur. Zie M. Bookchin, The Ecology of Freedom, Cheshire Books, Palo Alto, 1982, pp.
269-280 en pp. 302-308.
[6] K. Hörning, A. Gerhard, & M. Michailov, Zeitpioniere, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1990.
[7] Hierop wordt onder meer gewezen door: K. Adam, Wer Zeit hat, macht sich verdächtig, in
FAZ, 1/4/89; N. Luhmann, Die Knappheit der Zeit und die Vordringlichkeit des Befristeten, in
N. Luhmann, Politische Planung, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1971, p. 156.
[8] N. Schneider, Die Kunst des Teilens Zeit, Rhythmus und Zahl, Pieper, München.
[9] J. Rifkin, De grenzen van de tijd, Balans, Amsterdam. 1987.
[10] A. Martigny, Kriege führen - Steine sammeln, in Die Zeit, 17/5/91.
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Kees van Oosten
Socrates in Leipzig
Christian Thomasius en de tolerantie in Europa
Nu er volop gediscussieerd wordt over de positie van minderheden in Europa, over
de aanzwellende vloed van migranten en over verdraagzaamheid, is het nuttig eens
terug te kijken naar de periode in de geschiedenis waarin het ‘moderne’
tolerantiebegrip ontstond: de laatste jaren van de 17e eeuw. Ik wil dit doen aan de
hand van de belevenissen van de Duitse jurist en filosoof Thomasius (1655-1728),
die in de tijd dat hij in Leipzig werkte enkele lastige vragen formuleerde; vragen
over het klakkeloos overnemen van meningen, over oude en nieuwe vooroordelen,
over tolerantie. Deze vragen waren de autoriteiten in Leipzig net zo weinig welgevallig
als ooit de vragen van Socrates de Atheense machthebbers. Het heeft overigens niet
veel gescheeld of Thomasius had in nog meer opzichten het lot van de Griekse filosoof
gedeeld.

De lezing
In de zomer van 1687 deed Christian Thomasius de conservatieve universiteit van
Leipzig op haar grondvesten wankelen. In een vermetele bui liet hij officieel
aankondigen dat hij een lezing zou gaan geven over het boek Handorakel of kunst
der voorzichtigheid van de Spaanse jezuïet Baltasar Gracián. Hij zou dat doen in de
volkstaal. Hiermee gaf hij de aanzet tot een reeks gebeurtenissen die men later het
startschot voor de Verlichting in Duitsland is gaan noemen.
Het boek van Gracián is een werk uit de traditie van de hofliteratuur, vol
raadgevingen en praktische wenken voor jonge edellieden die hogerop willen komen
aan het hof. Een boek voor de man van de wereld, niet voor de doorsnee
theologiestudenten die de universiteit van Leipzig bevolkten. De studerende adel
had, op zoek naar nuttige
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kennis voor een bestuurscarrière, de traditionele universiteit de rug toegekeerd.
Thomasius wilde deze studenten weer voor de universiteit winnen. Daarvoor was
het nodig dat er meer te halen was dan een pedante en steriele schoolfilosofie die in
een onverstaanbaar Latijn werd gedoceerd. Thomasius, die zijn nieuwe studenten
als gelijke tegemoet wilde treden, verscheen achter zijn lessenaar in hofkledij gestoken
en met een zwaard aan zijn riem. Wat door de universiteitsbestuurders als een nieuwe
provocatie werd opgevat.
Thomasius begon zijn lezing met de vraag in hoeverre de Duitsers de Fransen
moeten nabootsen. We moeten de Fransen bestuderen, zei hij, de belangrijke boeken
lezen die ze hebben geschreven, hun taal kennen, maar hen niet als apen imiteren en
slaafs volgen. Nee, de wellevendheid van de Fransen, hun ‘beauté d'esprit’ en ‘bon
goût’, kunnen ons tot voorbeeld strekken, maar we moeten ze voorbijstreven. De
man van de wereld moet zelf vragen stellen, moet naar eigen inzicht oordelen en
mag niets blindelings overnemen. Voor de praktijk hebben we, zo vervolgde
Thomasius, weinig aan sektarische theologische dogma's. Bruikbaar zijn alleen de
logica, want die leert ons helder te denken, en de geschiedenis, want die geeft ons
nuttige voorbeelden. Kennis moet in de praktijk bruikbaar zijn en de filosofie moet
dit bevorderen. Filosofie mag geen holle metafysica zijn, maar moet leiden naar
zelfkennis en naar kennis van de wereld. Filosofie en theologie moeten gescheiden
worden. De theologie is er voor de Heilige Schrift, de filosofie voor de rede en voor
de wereld. De Fransen volgen we alleen hierin: het gebruik van de landstaal in plaats
van het Latijn.
Voor de orthodoxe lutheranen in Leipzig was dit alles olie op het vuur. Zij wilden
de filosofie liever in de houdgreep van de theologie houden en probeerden alle vormen
van vernieuwing te onderdrukken. Thomasius protesteerde tegen hun autoritaire
scherpslijperij en religieuze intolerantie. Hij pleitte voor meer tolerantie.

Tolerantie
Het begrip tolerantie werd in de loop van de 17e eeuw steeds nadrukkelijker gebruikt
door de opkomende burgerklasse. Deze burgers probeerden zich, na het uiteenvallen
van de middeleeuwse eenheidscultuur, een plaats te verwerven naast de oude
machthebbers, naast adel en kerk. Tegen allerlei elkaar beconcurrerende politieke
en religieuze absolutismen ontstond een nieuwe kritische geesteshouding die zich
van de overgeleverde denkvormen trachtte te bevrijden door zich te beroepen op de
‘natuurlijke rede’. Het redeneren met behulp van het ‘natuurlijk licht’ van de rede
moest de plaats innemen van het ‘bovennatuurlijk licht’ van het geloof. Men begon
te streven naar vrijheid en
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onafhankelijkheid van het denken. Het was dit streven dat denkers als Pierre Bayle
en John Locke wilden ondersteunen toen zij tegen het eind van de 17e eeuw het begrip
tolerantie omsmeedden tot een wapen voor de Verlichting.
Het ontstaan van het tolerantiedebat in de 17e eeuw was een direct gevolg van de
herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV in 1685. De Franse
hugenoten, die vanaf het uitroepen van het Edict in 1598 in relatieve vrijheid hadden
geleefd, werden nu wreed onderdrukt. Velen zochten hun toevlucht in andere Europese
landen, bijvoorbeeld in de Republiek der Nederlanden. Deze gebeurtenis bracht veel
pennen in beweging en leidde tot een groot aantal publikaties over rechtvaardigheid,
politieke macht en tolerantie. In deze periode krijgt het woord tolerantie zijn moderne
betekenis. Het betekent niet langer alleen maar passief dulden, maar ook actieve
verdraagzaamheid en zelfbeheersing.
De tolerantiegedachte wees een uitweg uit een verschrikkelijke periode van
godsdienst- en burgeroorlogen, die van Europa een immens slagveld hadden gemaakt.
Deze oorlogen waren gebaseerd op de gedachte dat er maar één ware godsdienst is,
één ‘religio vera’, en dat iedereen die niet meedoet, zoals de ketter en de atheïst, met
alle mogelijke middelen tot de ‘religio vera’ bekeerd moet worden. De Schrift zegt
immers: ‘Ga de wegen en paden af en dwing hen binnen te komen, want mijn huis
moet vol worden’ (Luc. 14,23). Deze bijbeltekst werd een vrijbrief voor gedwongen
bekering, foltering, gevangenschap, verbanning en brandstapel. Aan deze gruwelen
wist men te ontsnappen door het geloof terug te wijzen naar de privé-sfeer en door
de strakke banden tussen staat en religie los te maken. Op die manier werd het
politieke denken bevrijd van de bevoogding door de theologie en de staat van de
bevoogding door de kerk. Er voltrok zich een overgang van een politieke theologie
naar een meer geseculariseerde politieke wetenschap. Door deze secularisering was
het niet meer mogelijk de legitimatie van de politieke macht te baseren op de wil
van God. Alleen de wil en de ‘natuur’ van de mensen zelf konden de politieke macht
nog legitimeren.
In veel 17e eeuwse politieke theorieën, bijvoorbeeld die van Thomas Hobbes en
Hugo de Groot, vinden we niet de bijbel als referentiekader, maar ideeën over
‘natuurrecht’ en ‘maatschappelijk verdrag’. Dit betekende een breuk tussen geloof
en rede, waardoor de rechtswetenschap werd vrijgemaakt van het evangelie en er
ruimte ontstond voor de nieuwe problemen van staatsrecht en volkerenrecht. Deze
ontwikkeling was van belang voor de tolerantiegedachte. Men kwam tot de slotsom
dat de staat met betrekking tot geloof en godsdienst neutraal moet zijn. Het geloof
is een privé-zaak en kan niet bevolen worden. Ook Thomasius omarmde dit idee.
Hij maakte een onderscheid tussen
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uiterlijke vrede en innerlijke vrede. De eerste betreft de loyaliteit tegenover
staatswetten en mag afgedwongen worden. De tweede is een zaak van het individu
zelf, de staat blijft daar van af. De staat komt zo boven de religieuze partijen te staan.
Meer nog: de staat moet de individuen beschermen tegen ongeoorloofde
levensbeschouwelijke druk, uitgeoefend door andere individuen of door groeperingen.
In de nieuwe staatsleer wordt de tolerantie door de staatsmacht bevorderd.

Monats-Gespräche
De aandacht van Thomasius ging echter niet alleen uit naar tolerantie op het formele
niveau van de staat. Hij vroeg zich ook af hoe een tolerante houding bij de individuele
burgers bevorderd kan worden. Hij meende dat het dan vooral aankwam op het
aankweken van een kritische geest en het aan de kaak stellen van vooroordelen. Het
begrip vooroordeel was in de 17e eeuw een kernbegrip in de kritiek op overgeleverde
kennis en bijgeloof. Men dacht vooroordelen te kunnen bestrijden door aan te sporen
tot het juiste gebruik van de rede. En omdat ieder mens een redelijk individu is, kan
in principe ook ieder mens een bijdrage leveren aan de vermeerdering van de ware
kennis. Maar hoe breng je de kritiek op vooroordelen onder de mensen? Welnu,
bijvoorbeeld door de volkstaal te gebruiken.
In 1688 begon Thomasius met het publiceren van een tijdschrift. Dit maandblad,
het eerste Duitstalige orgaan van de beginnende Verlichting, maakte van hem ‘de
vader van de Duitse journalistiek’. Thomasius sprak in zijn Monats-Gespräche op
onconventionele wijze tot de burgers van Leipzig. Met behulp van allerlei literaire
middelen, zoals dialoog en satire, zette hij zijn aanvallen op academische
waanwijsheid, vooroordelen en religieuze intolerantie voort. In het eerste nummer
ontvouwt zich een gesprek tussen vier reizigers in een postwagen: Christoph, een
kundig koopman, Augustin, een edele cavalier, Benedict, een moderne geleerde, en
David, een door vooroordelen bevangen pedant. In een mengeling van luchthartigheid
en ernst, oppervlakkigheid en diepzinnigheid passeert een reeks onderwerpen de
revue. Zo bespreken de reizigers naast een verzameling preken ook de nieuwste
Franse romans. Deze romans worden, vanwege hun wereldse aard, door de geleerde
Benedict zeer gewaardeerd, de vooringenomen David moet er echter niets van hebben.
In plaats daarvan roemt hij de academische schoolfilosofie, waarin toch zulke
wonderlijke problemen behandeld kunnen worden. Hij stelt voor dat toch eens
onderzocht moet worden of Koning David, die immers gedroogde bonen ten
geschenke kreeg, al koffie zette. Ook zouden natuurkundigen, naar aanleiding van
de theorie dat lucht en niet water het meest vochtige element is, ‘per
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deductionem’ moeten kunnen aantonen dat er water is dat niet nat is. En in de
wiskunde zou men vooral met behulp van het optellen naar bewijzen moeten zoeken,
want het kruisteken zorgt hier voor een christelijke en dus juiste rekenkundige
bewerking. De vier reizigers spreken ook over de kerk en over de politiek, waarbij
de opmerking valt dat oprechtheid in deze gevaarlijk is, want hoge beambten hebben
lange armen. Op een gegeven moment haalt Benedict een exemplaar van de Acta
Eruditorum tevoorschijn, een eerbiedwaardig, in het Latijn geschreven periodiek,
de trots van de universiteitsgeleerden. In dit blad schrijven de geleerden over hun
‘disputationes’ en kondigen zij hun colleges en publikaties aan. Maar net wanneer
de gesprekspartners op het punt staan om het geschrift onder de loep te nemen, raakt
de postwagen van de weg, slaat om en het gesprek komt tot een abrupt einde. De
pruikendragers in Leipzig waren door dit slot van de eerste Monats-Gespräche
geschokt. Had Thomasius op deze manier niet een smadelijk einde van de Acta
Eruditorum willen aankondigen? De positie van Thomasius in Leipzig begon
onhoudbaar te worden. Niet alleen de universiteitsbestuurders, ook de politieke en
kerkelijke autoriteiten voelden zich door de Monats-Gespräche beledigd.
In een van de latere nummers bespreken dezelfde reizigers het onrechtvaardige
belastingstelsel. Het zijn steeds de arme mensen die geld moeten afdragen, terwijl
de kerk geen cent betaalt. De koopman Christoph stelt voor om een stelsel in te
voeren waarbij ieder genoten herdersuurtje belast wordt, zodat ook de geestelijken
diep in de buidel zullen moeten tasten. Zoveel spotzucht kon men niet verdragen.
Voor de Leipziger autoriteiten was Thomasius een kwelling geworden, zoals ooit
Socrates voor de machthebbers van Athene. Begin 1690 werd het Thomasius, die
net was begonnen aan een reeks colleges over vooroordelen, verboden nog langer
les te geven aan de universiteit. Hij zou een verderfelijke invloed hebben op de jonge
studenten en ze naar het atheïsme leiden. Ook de Monats-Gespräche mocht niet meer
verschijnen. Thomasius wist ternauwernood aan arrestatie te ontkomen. Dat deel van
het lot van Socrates heeft hij dus niet gedeeld. Hij ontvluchtte de staat Saksen en
vestigde zich in het naburige Pruisen. Daar had hij meer vrienden en hij kreeg in
Halle de leiding over een nieuwe universiteit.

Vooroordelen
In Halle kon Thomasius rustig werken. Kort na elkaar verschijnen een inleiding in
de logica en een inleiding in de ethiek (Einleitung zur Vernunft-Lehre, 1691;
Einleitung zur Sitten-Lehre, 1692). Het waren de eerste bruikbare Duitstalige boeken
voor het filosofieonderwijs. In deze boeken heeft Thomasius zijn vooroordeelstheorie
verder uitgewerkt.
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De oorzaak van onze vooroordelen ligt volgens hem in de manier waarop wij kennis
verwerven. Kennis ontstaat in eerste instantie door het overnemen van wat anderen
ons vertellen of voordoen. Zo onderwijzen we ook kinderen. Hoewel imitatie en
instructie dus essentieel zijn voor het denken, ze zijn ook de bron van vergissingen.
Twee soorten vooroordelen zijn het gevolg. Ten eerste het vooroordeel van de
overijling of het ongeduld, ten tweede het vooroordeel van het autoriteitsgeloof of
de nabootsing. Beide vooroordelen hebben uiteindelijk te maken met een gebrek aan
zelfbeheersing: we vinden te snel iets nastrevenswaardig (ongeduld) of zonder
nadenken vinden we datgene nastrevenswaardig wat ook anderen nastreven
(nabootsing).
Thomasius streefde met zijn vooroordeelskritiek niet in de eerste plaats naar een
modern kennisideaal van exact en waar weten. Zijn doel was een complete
‘Lebensreform’, waar de ‘Erkenntnisreform’ slechts een onderdeel van is. Zo'n morele
levensvernieuwing zou verbetering kunnen brengen in het concrete dagelijkse leven,
zou het geluk van mensen kunnen bevorderen. Vooroordeelskritiek krijgt op deze
manier een moreel-praktische betekenis. Anders dan bij Descartes gaat het bij
Thomasius niet primair om het van vooroordelen zuiveren van een theoretische
filosofie, maar om het verbeteren van een praktische filosofie. De praktijk geeft de
doorslag.
Het belangrijkste wapen in de strijd tegen vooroordelen is het kritische denken.
Het denken kan alleen kritisch zijn wanneer het ook vrij is, wanneer het afstand kan
nemen van het gezag van de kerk en van andere autoriteiten. Thomasius betreurde
het zeer dat er daarvan in het Duitsland van zijn tijd geen sprake was. Het ontbreken
van academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting was er volgens hem de
oorzaak van dat de Duitse staten in hun ontwikkeling achterop waren geraakt bij
andere Europese landen. Voor het verbeteren van het morele leven is het nodig dat
we vrij kunnen spreken en in vrijheid kennis kunnen nemen van de mening van
anderen. Of we die mening nu uit gesprekken, geschiedenisboeken of romans halen,
dat maakt niets uit. Zo loopt de vooroordeelstheorie van Thomasius uit op concrete,
politiek gevoelige eisen: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers en
tolerantie. Kortom: de eisen van de Verlichting.

Tolerantie vandaag
De Verlichtingsfilosofie leidde uiteindelijk, na het opzij zetten van de kerkelijke
dogma's, tot een streven naar nieuwe, rationele zekerheden, een streven naar algemeen
geldige beginselen en universele waarheden. Dit streven naar zekerheid bergt in zich
het gevaar van intolerantie, want onzekerheid, meningsverschillen en diversiteit zijn
in het licht van
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een universele waarheid moeilijk te accepteren. De ‘religio vera’ wordt zo alleen
maar vervangen door de dogma's van een ware wetenschap of een ware vooruitgang.
Inmiddels zijn de idealen van de Verlichting ten onder gegaan in allerlei ellendige
gebeurtenissen en zijn de abstracte theorieën stukgelopen. De grote ideologieën zijn
failliet. Dit lijkt postmodern, maar Horkheimer en Adorno schreven in hun Dialektik
der Aufklärung (1947) al over de mislukking van de Westeuropese Verlichting en
de ontaarding ervan in een nieuwe, barbaarse mythologie.
In het huidige Europa is het probleem van de tolerantie opnieuw acuut geworden.
Er is in korte tijd veel veranderd op het gebied van naties, staten, volken en
‘heersende’ ideologieën. In veel gevallen zijn de zo verdraagzaam lijkende Europese
burgers weer bezig met het verketteren en bestrijden van afwijkende meningen en
minderheden. De Europese burger is zijn zelfvertrouwen en zijn vertrouwen in
bepaalde zekerheden verloren. Dit lijkt afbreuk te doen aan zijn tolerante houding,
aan de open houding die het vergelijken met andere meningen niet schuwt. Dit is
vreemd, want het inzicht in de eigen beperktheid en in de onbereikbaarheid van
absolute zekerheden zou ook de bron voor een meer tolerante houding kunnen zijn.
De conclusie moet wel zijn dat de verdraagzaamheid van de Europese burgers
helemaal niet gebaseerd was op een open houding, maar op onverschilligheid: als ík
het maar goed heb, als ík zekerheden heb op het gebied van inkomen, wonen en
werk, dan kunnen die paar andersdenkenden mij niet veel schelen. Nu het bestaan
van de Europeaan wat minder zeker is geworden, ziet hij in anderen alleen maar een
bedreiging en trekt hij zich terug in zijn eigen fort. Er is dus helemaal geen sprake
van inzicht in de eigen beperktheid.
Hoe kan er nu nog een basis worden gevonden voor de tolerantiegedachte? We
kunnen tolerantie niet funderen in een universele waarheid. Misschien is tolerantie
wel niet te funderen. Een soortgelijke gedachte is te vinden in het werk van de
Amerikaan Richard Rorty. In zijn Contingency, Irony and Solidarity (1989) schrijft
hij dat ons ethisch gevoel (solidariteit) niet gefundeerd kan worden. Dit gevoel is
eigenlijk volstrekt toevallig en ondanks het besef van die toevalligheid moeten we
ons toch ethisch blijven gedragen. De vaardigheid tot solidariteit is gegroeid uit en
afhankelijk van de dagelijkse praktijk. We leren gevoelig te zijn voor anderen door
de verhalen die we horen, door de boeken die we lezen, door film en televisie. Dit
is ook toepasbaar op de tolerantiegedachte. Tolerantie is dan niet louter een formeel
begrip, maar wordt in de praktijk, in voortdurende communicatie steeds opnieuw
verworven. De Europese burgers en de Europese politici, die hun vertrouwen in de
oude idealen hebben verloren, moeten een nieuw
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praktisch en alledaags vertrouwen zien te vinden om te voorkomen dat de kwetsbare
tolerantie omslaat in haar tegendeel. Nog steeds is vooroordeelskritiek, kritiek op
schijnkennis (over het volkseigene, over eigen volk eerst, over hoe vol het land is)
geboden.
Er waren in de Duitse staten aan het eind van de 17e eeuw maar weinig mensen
die enig enthousiasme konden opbrengen voor Thomasius' vooroordeelsleer. Op de
Duitse universiteiten kreeg het rationalisme van Christian Wolff de overhand.
Thomasius keerde teleurgesteld de filosofie de rug toe en hield het verder bij de
rechtswetenschap en bij de praktijk. Vol overgave stortte hij zich in het juridische
steekspel en werd hij in Duitsland de belangrijkste tegenstander van foltering en
heksenprocessen. Hij ging deze onrechtvaardige praktijken te lijf met een combinatie
van gedegen dossierkennis en satire. Heksenprocessen en foltering verdwenen niet
helemaal, maar Thomasius heeft er zeker toe bijgedragen dat de frequentie ervan
aanmerkelijk verminderde.
In 1709 beleefde Thomasius een glorieus moment toen hij een leerstoel, die de
universiteit van Leipzig hem aanbood, kon weigeren. Tot zijn dood in 1728 bleef hij
doceren en schrijven in Halle. Hij had in Duitsland de deur opengezet voor de
Verlichting.
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M.V. Dmitriev
Een moeilijke dialoog
met de christelijke traditie in Rusland
De renaissance van het christendom in de Slavische republieken van de vroegere
USSR is onmiskenbaar. Zij is in hoofdzaak ontstaan door de grondige veranderingen
in het politieke en sociale leven. De orthodoxe kerk en andere christelijke kerken en
groepen kunnen nu vrij optreden. Bovendien ondersteunt de staat de religieuze
opleving; op zijn beurt is nu het atheïsme niet goed gezien. Een ommekeer die des
te meer verbaast omdat destijds iedere stap in de richting van godsdienstvrijheid
ondenkbaar was. Er valt veel te leren uit de geschiedenis van de ontwikkeling die
leidde tot de huidige situatie; zij zou in detail moeten beschreven worden. Enkele
kanttekeningen erbij zijn onmisbaar, ook al is dit niet het hoofdthema van dit artikel.

In Brezjnevs tijd
In de periode die nu ‘de stagnatie’ genoemd wordt, verliep het gesprek tussen de
kerk - of de christelijke traditie - en de samenleving op drie niveaus. Het eerste was
de verhouding tussen kerk en staat, een feit met een aparte geschiedenis. De
Sovjetstaat had van het Rusland vóór de revolutie de gewoonte overgeërfd een strenge,
pijnlijk vernederende controle op de kerk uit te oefenen. De gedragingen van ieder
lid van de clerus, van iedere christelijke of niet-christelijke gemeenschap werden
nauwlettend in het oog gehouden, gereglementeerd, soms gedicteerd. Deze feiten uit
de sovjettijd zijn genoegzaam bekend, er is veel over gepubliceerd.
Het tweede niveau was het leven van de gemeenschappen van gelovigen, hun
eigen manier om het christendom te beleven, te bewaren, door te geven. Dit aspect
van het christendom in de Sovjetunie is
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niet zo bekend. Er zijn nog veel opzoekingen te doen naar dit half clandestiene leven
van de Russische christenen.
Van het derde niveau weten we nog minder. Wat betekende het christendom voor
wie buiten de kerk stond, buiten iedere christelijke of niet-christelijke denominatie?
Voor wie onder de invloed had gestaan van de atheïstische school, de atheïstische
pioniersbeweging, de atheïstische Konsomol, soms ook nog de atheïstische
universiteit; kortom voor wie in de greep leefden van de propaganda voor het
atheïsme? Dit was het geval voor de meerderheid der sovjetburgers.
Bij deze meerderheid binnen de Russische samenleving (overigens ook binnen de
Wit-Russische, Oekraïense en Moldavische samenleving) kwamen bepaalde typische
houdingen tegenover het christendom voor. Het meest verspreid was (en is nog altijd)
de onwetendheid omtrent alle godsdienst en meer bepaald omtrent het christendom.
Soms kwam bij dit gebrek aan kennis een volslagen gebrek aan belangstelling. Deze
geesteshouding van de sovjetburgers was niet bepaald naar de zin van de atheïstische
propaganda: dit was geen volmaakt atheïsme, het was eerder onbewust dan bewust.
Alles werd in het werk gesteld om van deze onbewuste, onwetende atheïsten bewuste,
militante atheïsten te maken.
De tweede, misschien even verspreide houding was een onwetendheid vermengd
met een instinctieve eerbied voor de godsdienst en een grote belangstelling voor de
kerk. Godsdienst en kerk leken wondere, mysterieuze realiteiten, formeel geoorloofd,
maar in de praktijk verboden. Voor mensen met deze houding vormden de kerk en
het christendom wel een bedreiging voor het rustige leven en voor de carrière op
kantoor en in de fabriek, maar zij waren toch ook het indrukwekkende ‘andere’, een
mogelijk alternatief voor de waarden van de overheersende, opgedrongen ideologie.
En tenslotte is er een derde type: mensen zonder godsdienst. Het opvoedingssysteem
had hun alle echte vrijheid van culturele keuze ontnomen, maar zelf dachten zij
volkomen vrij te zijn. Zij zijn de overtuigde, oprechte atheïsten; soms was het atheïsme
hun beroep of zij hadden er zoveel als een beroep van gemaakt. Zij konden dit
uitoefenen in de vaste overtuiging gelijk te hebben, de verdedigers te zijn van de
hoogste waarheid en van een waardevolle cultuur. Sommigen waren in meerdere of
mindere mate hypocriet. Onder de echte atheïsten waren mensen met een ruime
ontwikkeling en grote belezenheid. Zij waren vertrouwd met de bijbel en de religieuze
literatuur, maar bleven atheïsten of agnostici.
Nu is het de vraag hoe het christendom op dit ogenblik overkomt bij al deze mensen
die buiten de kerk stonden, verstoken van een normaal en legaal contact met de
godsdienst. Denk erom: het gaat om
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de meerderheid van de Russen. Het ligt voor de hand dat er voor hen geen directe
toegang bestaat tot het christendom; meer bepaald, dat het voor hen niet eenvoudig
zal zijn om de weg te vinden naar de eigenlijke kern en de essentie van het
christendom. Er bestaan overigens misleidende vooroordelen die ons verhinderen
de reële verhouding van dit deel van de bevolking tot het christendom te begrijpen.
Een eerste vooroordeel is dat het deze mensen zeer zwaar viel afgesneden te leven
van de godsdienst, dat zij die wel zochten maar niet konden bereiken vanwege de
vele restricties, verboden, belemmeringen van de officiële politiek van de atheïstische
staat; kortom, dat deze mensen hunkerden naar het geloof dat hun geweigerd werd.
Dit is m.i. niet waar; het is een heel romantische voorstelling van de gemoedstoestand
van de Russische mens in de voorbije decennia. Laten we liever beseffen en toegeven:
miljoenen mensen gaven niet om het christendom en waren daar niet ongelukkig om.
Een tweede vooroordeel is: deze mensen hadden geen enkel contact met de
christelijke cultuur en traditie. Zij waren ervan afgesneden, in de macht van de
atheïstische propaganda. Ook dit is niet waar. Het bijzonderste argument tegen deze
veel verspreide dwaling lijkt wel paradoxaal: juist de massaal verspreide atheïstische
geschriften hielden de herinnering aan het christendom levend. Waar haalden de
mensen hun informatie over het christendom? In de eerste plaats in boeken zoals het
Grote Woordenboek van het Atheïsme, handboeken over de geschiedenis van de
godsdiensten, een aantal artikels in de encyclopedieën over de geschiedenis van de
religieuze gedachte en de filosofie, allerhande werkjes over de geschiedenis van het
christendom en van de andere godsdiensten. Het was natuurlijk een vertekend beeld
dat de lezers daarin vonden. Maar ze waren best in staat het onderscheid te maken
tussen de atheïstische commentaren en het feitenmateriaal.
Een andere weg tot de kennis van de christelijke traditie bood de Russische
literatuur. Zodra Dostojevski weer op het programma stond van het middelbaar
onderwijs, de volledige werken van Tsjechov weer uitgegeven waren en de boeken
van Leskov en Andrejev, toen de leerlingen en studenten het religieuze drama van
Tolstoï leerden kennen, doken ook weer de vragen op over de leer van de kerk en de
geschiedenis van het christendom.
De studenten tenslotte die een Europese taal leerden, konden - in beperkte mate buitenlandse documenten inkijken. Bovendien waren er recent uitgegeven Russische
boeken waarin men Berdjajev, Florenskij, Boulgakov, Kierkegaard kon lezen. Ook
Hegels Filosofie van de religie was er bij en Feuerbachs De essentie van het
christendom, Leibniz' Theodicee, De docta ignorantia van Nicolaas van Cusa, enz.
Het was zo te zien wel een kronkelende tocht.
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De renaissance op het einde van de jaren '80
Zo was het gesteld met het geestelijke leven toen de religieuze heropleving kwam
op het einde van de jaren '80. Aan de ene zijde dus de kerk (overigens niet alleen de
orthodoxe kerk), volledig ingekapseld in het staatsapparaat en bijna niet bij machte
iets te doen; eveneens aan die zijde de atheïstische opvoeding van de wieg tot het
graf, een smalle toegangspoort tot het sacrale, een samenleving waarvan drie kwart
van de leden overtuigd is dat alles loopt volgens de enige denkbare weg, een
samenleving die geen onderscheid maakt tussen religie en bijgeloof, die in de kerk
een wondere erosiegetuige ziet van een verleden dat gedoemd is te verdwijnen. Maar
aan de andere zijde de crisis van de zogenaamde ‘socialistische’ cultuur, de zonneklare
hypocrisie van de officiële propaganda, de crisis van de waarden, de nieuwsgierigheid
en belangstelling voor alles wat buiten de officiële cultuur valt, met name voor de
religie in al haar vormen. En daarbij het triomferend atheïsme, dat echter zwak en
onvruchtbaar was juist omdat het de samenleving domineerde en de hoogste
bescherming genoot. Toch leek de toestand vóór de veranderingen van de perestrojka
stabiel, in evenwicht, zelfs onwankelbaar en nog voor talloze decennia zeker van
zijn voortbestaan. Iedere oppositiebeweging, ieder zwak moment van het systeem
leken randverschijnselen.
In deze context duikt als een echt mirakel de perestrojka op en weet zich te
handhaven. Zij was aanvankelijk een complete verrassing, het werk van slechts een
kleine groep hervormers uit de hoogste kringen van de bureaucratie. De hervormingen
zijn niet het resultaat geweest van een strijd van de oppositie tegen de communistische,
bureaucratische macht; het is de macht die ze aan de samenleving aangeboden heeft.
Vandaar ook al de verwikkelingen en onduidelijkheden bij de eerste stappen naar de
democratie.
Een belangrijk aspect van de perestrojka en de latere hervormingen was de
verandering in het religieuze leven van het land en in de verhouding tussen de kerk,
de staat en de samenleving. Het is allemaal begonnen met de glasnost. Die gaf de
gelegenheid om veel meer te publiceren over het leven van de kerken. Aanvankelijk
waren die uitgaven nog sterk vanuit de atheïstische hoek geschreven. De banaliteit
van het atheïsme, zijn zwakke punten, de nood aan een vernieuwing ervan, dat waren
de thema's en niet dat de religieuze gemeenschappen het recht moesten krijgen
onbedreigd en vrij te leven. In de zomer van 1985 (Gorbatsjov was al aan de macht),
op het wereldfestival van de jeugd en de studenten in Moskou, werden al de
toespraken van de sovjetdeelnemers vooraf gelezen en bewerkt door de ambtenaren
van de Konsomol. De discussies over de rol van de godsdienst in de
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hedendaagse maatschappij bleven een gesloten boek voor het publiek. De jonge,
orthodoxe monniken hadden het over de onbeperkte vrijheid die de gelovigen genoten
in de USSR. Intusssen werden de bijbels die de afgevaardigden uit het Westen bij
zich hadden, beleefd door de douane in beslag genomen.
Zelfs in de volgende jaren klonk er geen enkel belangrijk nieuw geluid in de
officiële of quasi-officiële uitspraken over de godsdienst en over de schitterende
toekomst van het atheïsme in ons land. Voor een juist begrip van deze stilte op wat
men ‘de frontlinie van de strijd tegen de godsdienst’ placht te noemen: Gorbatsjov
kon in zijn toespraak op de verjaardag van de overwinning op het fascisme zonder
verpinken Stalin een groot veldheer noemen en zijn verdiensten in de oorlog prijzen
en kort daarop in een interview met L'humanité zeggen dat er nooit Stalinisme had
bestaan in de werkelijkheid, maar alleen in de personencultus van Stalin, die intussen
door de partij was uitgebannen. De echte perestrojka, de grondige veranderingen
begonnen pas in 1988, na het 18e congres van de communistische partij, waarop
beslist werd het parlement in te voeren en de grote lijnen werden vastgelegd van de
kieswet.
Toen begon er wat te bewegen in de politiek van de staat tegenover de kerk. Zo
heeft het theoretische tijdschrift van het centraal comité van de communistische partij
een anoniem artikel gepubliceerd onder de titel Socialisme en godsdienst (anonimiteit
betekende altijd dat het geen persoonlijke stellingname gold maar een verklaring van
de ideologen van de partij). Voor de eerste keer was hier sprake van de onder dwang
opgelegde normen van Lenins decreet over de vrijheid van godsdienst zoals zij in
Stalins tijd waren toegepast en later onder Chroesjtsjov en Brezjnev. De publikatie
van dit artikel was het startpunt van een liberalisatie, weliswaar meer in de uitspraken
dan in de reële situatie van de gelovigen in het land.
Een echte doorbraak op het politieke vlak kwam er bij de voorbereiding van de
duizendste verjaardag van de kerstening van Rusland. Er had een ontmoeting plaats
van Gorbatsjov met de kerkleiders, geleid door de patriarch. Het was de tweede
dergelijke ontmoeting in de geschiedenis van de Russische kerk onder sovjetbewind.
De eerste had plaatsgevonden in 1943: toen had Stalin de bisschoppen ontvangen.
Na deze historische ontmoeting van de kerkleiding met Gorbatsjov is een plechtige
bijeenkomst georganiseerd in het Bolsjoitheater ter gelegenheid van de duizendste
verjaardag; de clerus begon in de media te verschijnen; er kwamen meer publikaties
ten gunste van de godsdienst. Maar er werd streng op toegezien dat de eerste uitingen
van de godsdienstige renaissance gematigd bleven. Er was nog geen enkele wijziging
doorgevoerd in de wetgeving over de plaats van de godsdienst in de
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samenleving. Wie om gewetensbezwaren gevangen zat bleef in de kampen. Het
atheïsme bleef heer en meester in het onderwijs en de opleidingen, in de media en
op de boekenmarkt. Wanneer hebben de staat en de partij de controle verloren over
de situatie? Dat is heel geleidelijk gebeurd. Pas op het einde van 1989 zijn de
orthodoxen een belangrijke rol gaan spelen in het openbare leven. Clerici in de
kiesstrijd, op verschillende niveaus van de volksvertegenwoordiging, prekend op de
televisie, een ontwerp van wet op de gewetensvrijheid, de oprichting van uitgeverijen,
catechesegroepen, zondagscholen en zelfs van de eerste theologische faculteiten voor
leken, dat waren allemaal tekenen dat een nieuwe tijd aangebroken was voor de kerk.
Het was echt een uitbarstende religieuze renaissance. Maar die was al twee of drie
jaar bezig. Zij is niet door de kerk of de kerken op gang gebracht, maar door de staat
zelf, die blijkbaar niet besefte waartoe dat zou leiden.
Om twee redenen moesten al deze feiten hier vermeld worden. [1] De religieuze
opleving in Rusland en in andere republieken van het GOS was geen ‘innerlijk’, wel
een ‘sovjetisch’ gebeuren; zij werd alleen door de omstandigheden aangewakkerd,
ontstond buiten de christelijke gemeenschappen, was oppervlakkig, zelfs artificieel.
Het is een geschenk dat van alle zijden bedreigd is. [2] Het is een opleving van een
aparte soort: ontstaan in de diepe lagen van de sovjetcultuur, draagt zij de sporen
van een cultuur en een mentaliteit uit het verleden; zij vertoont nauwelijks enige
gelijkenis met de christelijke bewegingen in Polen, Hongarije of Tsjechoslovakije.

Een nieuwe initiatie in het christendom
Wat tekent de nieuwe christelijke cultuur? Wat zijn de moeilijkheden van de initiatie,
of liever de vernieuwde initiatie van de Russische samenleving in het christendom?
Wij vragen ons dit in de eerste plaats af voor de orthodoxen.
De Russische orthodoxen staan alvast zwak als organisatie. Ik doel hiermee niet
op het priestertekort, maar vooral op de gebrekkige opleiding en algemene vorming
van de priesters en op het ontbreken van een intellectuele elite bij de clerus. Ook op
de oude traditie van coëxistentie en samenwerking van de kerk met de staat, vooral
met de repressieve staatsinstanties: de kerk is gewoon zich te richten naar de controle
van de regering, zij leunt gemakkelijk aan bij het gezag en de macht van de
bureaucratische machine. Ik bedoel tenslotte ook de mentale instelling van de
parochiegeestelijkheid: is zij wel in staat de christengemeenten moreel en intellectueel
te leiden?
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Voor een goed begrip terzake moet men bedenken wat de positie en de rol van de
priester in de Russische samenleving is. Zijn gezag is immens. Hij is een
vooraanstaande figuur in het openbare en sociale leven; er worden van hem mirakelen
verwacht van wijsheid, moreel gedrag, verantwoordelijkheid, psychologisch doorzicht,
werkkracht. Voor velen is hij een nieuwe apostel. Uit sociologische enquêtes vanaf
1989 blijkt dat 54% van de ondervraagden vertrouwen hadden in de kerk, maar
slechts 5% in de communistische partij. Allicht is het vertrouwen in de kerk nog
gegroeid met de toenemende chaos in het openbare leven. Maar is dit vertrouwen
verantwoord? Wat voor vorming heeft de orthodoxe clerus gekregen? Is hij wel een
voorbeeld van oprechtheid, spiritualiteit, rechtschapenheid? Dat weet ik niet zo zeker.
Kortom, mij lijkt dat er een kloof bestaat, een breuk tussen de verwachtingen en de
hoop van de gemeenschap en het vermogen van de orthodoxe kerk om in de behoeften
van de gelovigen te voorzien, om een antwoord te bieden op de problemen van het
ogenblik.
Een tweede belangrijk kenmerk is het eigen karakter van de religieuze gevoelens
en denkbeelden. In het Westen vindt men tal van agnostici die zeggen in een hogere
macht te geloven, in een religieuze basis voor de moraal, in christelijke waarden,
zonder daarom te menen dat men lid moet zijn van een kerk of moet deelnemen aan
de liturgie en de viering van de sacramenten. Bij de orthodoxe christenen uit de
vroegere USSR is de overheersende houding net andersom. Miljoenen mensen gaan
hier naar de kerk, willen er graag zo vaak mogelijk naartoe gaan, steken er met devotie
kaarsen aan, vinden dat zij hun kinderen moeten laten dopen, dat zij in de kerk moeten
trouwen, kruistekens moeten slaan, maar kunnen hoegenaamd niet zeggen wat de
zin van hun geloofspraktijken is of waarin het christendom verschilt van andere
godsdiensten. De zaken zijn nu wel duidelijk aan het veranderen, het inzicht in het
christendom verbetert, de samenleving wordt opnieuw gechristianiseerd. Maar als
iemand wil uitleggen waarom hij godsdienstig is, luidt het meestal: ‘Je moet toch
iets geloven!’ Christus in het gezelschap van een astroloog, dat is niet ongewoon.
Verlang ik te veel van de gewone gelovige? Ik antwoord opnieuw: omdat het gezag
van de godsdienst in Rusland zo groot zal zijn, is het belangrijk te weten waarop dit
gezag zal steunen. Zal het een overdreven verering zijn van relikwieën en ikonen,
een neiging om te vasten en lange gebeden op te zeggen, een afwijzende houding
tegenover het rationele en logische denken, een hang naar het wonder, xenofobie?
Het lijkt wel of dit allemaal weer opduikt in het leven van de christenen, dat het
rituele dus weer gaat overheersen in de godsdienstpraktijken... Ja, het geloof in de
riten, de kruistekens en de miraculeuze ikonen kan weer het geloof in Christus en
het evangelie verdringen.
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Een selectief historisch geheugen
De manier waarop de kerk haar eigen verleden ziet, speelt een rol in deze
ontwikkeling. Dat men daarbij selectief te werk gaat, lijkt mij het derde eigen kenmerk
van het herboren Russische christendom. Net als vroeger schetst men een beeld van
het Russische christendom met elementen die op dit ogenblik goed uitkomen, niet
met wat de waarheid en de objectiviteit eisen. Ik zie dit gebeuren op de universiteit
waar ik doceer en evenzeer in de verschillende milieus waarmee ik contact heb, waar
ik voordrachten geef.
De Russische kijk op de geschiedenis van het christendom wordt in de eerste plaats
gekenmerkt door een gebrek aan historische zin: men heeft niet het minste besef van
de evolutie die de kerk doorgemaakt heeft in de loop der eeuwen. Men stelt zich voor
dat de Russische cultuur van bij haar ontstaan fundamenteel christelijk was. Met het
begrip van een langdurig proces van christianisatie is men niet vertrouwd en evenmin
met de lange weg van het orthodoxe geloof in de geest van de christelijke en
niet-christelijke bevolking van Rusland. Deze onrealistische voorstelling van het
christelijke verleden is op dit ogenblik nog versterkt door de publikaties die het
‘doopsel’ van Rusland ophemelen als een vrijwel miraculeus gebeuren, dat een snelle
ommekeer teweegbracht in het religieuze bewustzijn van onze voorouders. Uit de
bronnen blijkt echter dat de diepere christianisatie van de Russische landelijke
bevolking pas begonnen is tegen het einde van de 13e eeuw; in dit opzicht verschilde
Rusland helemaal niet van de andere Europese landen, waar de christianisatie
langzaam verliep. Ook de evolutie van het Russische christendom van de 14e tot de
17e eeuw is zo goed als onbekend bij de hedendaagse Russische christenen. En van
het eigen (nog echt middeleeuwse) karakter van de volksdevotie en van het religieuze
bewustzijn in de 19e eeuw begrijpen de mensen (ook de ontwikkelden onder hen)
evenmin veel.
Een ander aspect van de geborneerde kijk op de christelijke geschiedenis is het
identificeren van de Russische cultuur met het orthodoxe christendom. Het is nochtans
duidelijk dat de oud-gelovigen, de protestanten, de religieuze dissidenten in de 15e
en 16e eeuw en de katholieken een grote inbreng hadden in de Russische christelijke
cultuur. Het bestaan van deze niet-orthodoxe stromingen en groepen in de Russische
christenheid bewijst overigens hoe dynamisch, soepel en rijk de religieuze Russische
traditie is. Acht men deze wegen van de Russische religieuze ontwikkeling
waardeloos, dan ontrooft men ons christelijk patrimonium een deel van zijn rijkdom.
De idee van het ‘Heilige Rusland’ speelt een belangrijke rol in het bewustzijn van
de Russen, vooral van de gelovigen. Een grondige
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bespreking van dit feit zou ons te ver voeren. Maar ik kan getuigen, vanuit mijn
geregelde contacten met de studenten van één van de hogere kunstscholen in Moskou,
dat deze idee alle andere traditionele waarden van de Europese cultuur dreigt te
verdringen in de geest van de jonge christenen. Men beweert b.v. dat het Byzantijnse
hesychasme meer bijdroeg aan de cultuur dan de westerse renaissance, dat het Heilige
Rusland geen behoefte heeft aan de filosofie en de wetenschap uit het Westen, dat
de eisen van de traditionele orthodoxe moraal en cultuur de persoonlijkheid op een
meer edele manier vormen dan het westerse individualisme, dat verscheurd is door
innerlijke tegenspraak en conflicten. Men verkondigt opnieuw: wij hebben meer
behoefte aan heiligheid dan aan kennis.
Het historische geheugen van de Russen is weer net zo selectief als vroeger.
Destijds waren het de communistische helden of hun voorlopers die als voorbeeld
gesteld werden door de propaganda. Op dit ogenblik is er een (nog niet officiële maar
wel reeds alles overstemmende) propaganda voor nieuwe voorbeelden. De grote
staretsen (oudsten) worden geprezen, maar men vergeet de vernederende situatie
van de kerk en de clerus onder de staatscontrole van het oude regime. Men bewondert
Tosif Volotski en zijn partizanen, maar vergeet de tegenpartij, de berooiden die het
formalisme van het religieuze leven aanklaagden en het gebruik van geweld tegen
de ketterijen. Dat Dostojevski en Gogol de kerk bijzonder genegen waren weet men
nog, maar men zwijgt over de houding van Tolstoj en Herzen tegenover die kerk.
De slavofiele mythe over de volksvroomheid leeft weer op in de beeldvorming
van de Russische samenleving. Men verkondigt dat het volk eeuwenlang de
authentieke christelijke doctrine gaaf en in haar gehele diepte bewaard heeft, maar
er wordt geen ernstige studie gewijd aan de inhoud en de eigenaardigheden van het
volksgeloof en men neemt niet ter kennis wat de westerse historici terzake weten.
Van de geschiedenis van de godsdienst in het latijnse Westen heeft men geen weet
en evenmin van de rol van het pausdom in de Europese geschiedenis. Men heeft geen
enkel besef van de katholieke reformatie en van de hervormingen van het katholicisme
na Trente. Over de geschiedenis van het Westen heeft men net zo'n stereotiepe
voorstellingen als over de geschiedenis van de Slaven in het Oosten. Het
merkwaardigste voorbeeld is misschien het beeld dat men heeft van de jezuïeten.
Nog altijd zijn zij schaamteloze intriganten, onbetrouwbare spionnen, meedogenloos,
hypocriet, die een negatieve invloed uitoefenden op de Europese geschiedenis. Hun
rol in de opvoeding en het onderwijs wordt miskend.
Bij deze opsomming van de tekorten in het historische en religieuze bewustzijn
van de Slavische bevolking in de vroegere USSR heb ik het
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niet over de mensen die het moeten stellen zonder opleiding en informatie, maar over
mensen met een hoger (meestal technisch) diploma en zelfs over professoren van
hogescholen en lycea. Er zijn natuurlijk bekwame leraars met een ruime kijk, maar
jammer genoeg zijn zij slechts een minderheid. Het meeste valt nog te betreuren dat
veel leden van de clerus en van de leiding van de orthodoxe kerk, die hoog in aanzien
staan, niet eens veel zin hebben om zich te verzetten tegen het gevaar van religieuze
goedgelovigheid en onwetendheid en ook niet de culturele bagage hebben om dit te
kunnen.

Een nieuwe veelbelovende generatie leken
Toch leeft er binnen de christelijke gemeenschap in Rusland een krachtige groep die
in staat is een nieuwe impuls te geven aan het religieuze leven: de jonge leken, zeer
actief, zeer oprecht, bereid om zich in te zetten voor de heropleving van het christelijke
leven en de algemene cultuur. Bij hen en in het universitaire milieu (zelfs bij
ongelovigen) beseft men duidelijk dat de cultuur moet en kan hersteld worden, dat
een ernstige inspanning nodig is voor een onderwijs dat, vrij van de oude ideologie,
een stevige vorming geeft op alle domeinen. De vroeger ontoegankelijke wereld van
de Europese christelijke traditie en van de actuele wereldcultuur gaat langzaam open
voor onze studenten. Een nieuwe wereldvisie ontstaat. De jeugd staat zeer open voor
allerhande invloeden, want zij heeft nog geen eigen vaste overtuiging gevormd.
Daarom kan ieder contact met de waarachtige geschiedenis van het christendom, de
echte waarden, het christelijk cultureel pluralisme, kan iedere creatieve inspanning
voor een nieuwe geest bij het Russische volk, goede vruchten afwerpen. Maar men
moet wel beseffen wat de moeilijkheden en gevaren zijn. Gevaar voor intolerantie,
religieuze xenofobie, nationalisme dat samengaat met deze xenofobie, vormen van
primitieve religiositeit. Al deze gevaren dreigen in het noodlijdende Rusland. Maar
een crisis kan nieuw leven verwekken. Misschien beleven wij nog een echte culturele
renaissance, met een belangrijke inbreng van de christelijke vernieuwing.
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Cornelis Verhoeven
Politieke pretenties
I
De titel van het betoog dat ik wil houden, vraagt om enige toelichting[1]. Die toelichting
is meteen ook een deel van het betoog zelf. Als het gaat om politieke pretenties, gaat
het om iets anders dan politiek. Als we het hebben over artistieke pretenties, hebben
we het niet over kunst, maar over iets wat geen kunst is en toch, van opzij of via een
achterdeur, probeert om het gebied van de kunst te betreden. En als we van een
schrijver zeggen dat hij literaire pretenties heeft geven we te kennen, dat hij geen
echte literator is, maar bijvoorbeeld journalist en dat hij schrijft alsof hij wel een
literator was.
In al die gevallen schrijven wij aan degene over wie we praten, bepaalde
bedoelingen toe die hij misschien zelf niet heeft. Wij gebruiken het woord ‘pretentie’
in onze eigen interpretatie van hetgeen die persoon presteert. Die interpretatie begeeft
zich op een ander terrein dan zich op het eerste oog aandient. In het woord ‘pretentie’
klinkt nog altijd iets door van de valsheid van voorwendsels, dekmantels en
bijbedoelingen waarnaar het Latijnse origineel verwijst. Van een politicus zullen we
niet zeggen dat hij politieke pretenties heeft en van een dichter niet dat hij literaire
pretenties heeft. Hooguit zullen we van hen zeggen dat hun pretenties hoger reiken
dan wat hun in onze ogen aan niveau beschoren is.
Als ik iets zeg over politieke pretenties, heb ik het ten eerste dus niet over politici,
omdat het vanzelfsprekend is dat die politieke pretenties hebben, en ten tweede heb
ik het over pretenties als aan iemand toegedichte bedoelingen of als een kader
waarbinnen iets wat anders is dan politiek, bijvoorbeeld literatuur of filosofie, toch
weer politiek wordt geïnterpreteerd. Die twee dingen samen betekenen dat ik nogal
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kritisch zal staan tegenover politieke pretenties als bijbedoeling bij iets anders en als
manier om iets in een ander kader te interpreteren dan waarin het zich aandient en
bijvoorbeeld filosofische teksten door een politieke bril te lezen.
Omdat mijn betoog de pretentie heeft filosofisch te zijn, wil ik spreken over de
politieke pretenties van een paar filosofen, althans over wat die filosofen als politieke
pretenties wordt toegedicht. De aandacht zal vooral gericht zijn op Plato en Heidegger,
en omdat ik die allebei als echte filosofen beschouw, zal ik het dus ook moeten
hebben over het misverstand waardoor hun politieke pretenties worden toegeschreven
of liever: waardoor hun filosofisch werk als een politiek werk wordt opgevat.
Over de keuze van juist deze pretentie, en niet bijvoorbeeld een literaire of een
wetenschappelijk pretentie, waartoe zij allebei wel aanleiding geven, moet ik om te
beginnen zeggen, dat het niet de mijne is. Misschien zal ik daarom aanstonds een
paar grote vergissingen begaan. Mijn heimelijke overtuiging - die ik hierbij met de
nodige schroom aan de openbaarheid prijs geef - is namelijk dat er niets hogers is
dan filosofie en dat het dus onzin is hoger te mikken of meer te pretenderen. In elk
geval is de filosofie niet in een handomdraai tot iets anders te herleiden, alsof zij zelf
een voorwendsel was.
Ik begrijp dus niet dat filosofen politieke pretenties zouden moeten hebben. Wat
ik wel begrijp en al een beetje duidelijk heb gemaakt is dat het woord ‘pretentie’
wordt gebruikt in het kader van een interpretatie die als het ware achter de rug van
de betrokkene om, dat wat hij naar voren brengt naar een ander terrein verplaatst,
waarschijnlijk ook wel omdat het oorspronkelijke terrein voor degene die de
verplaatsing verricht, niet voldoende interessant is. Op basis van ongeïnteresseerdheid
worden soms verstrekkende en heel bazige uitspraken gedaan en de filosofie lijkt
daarvoor een heel dankbaar onderwerp.
Ik neem voorlopig maar aan dat het andere terrein voor degene die op deze manier
interpreteert, meer vertrouwd is. Politici zullen in uitingen die niets met hun beroep
te maken hebben, eerder politieke pretenties beluisteren dan mensen die geen verstand
hebben van politiek of die politiek, merkwaardig genoeg, niet het hoogste vinden.
En een filosoof zal in de toespraak van een politicus waarschijnlijk iets meer op de
logische samenhang daarvan en het gehalte aan clichés letten dan de gemiddelde
kiezer.
Om het even eenvoudig voor te stellen: ik denk dat iedereen geneigd is bij anderen
juist daar pretenties te lokaliseren waar hij die een beetje kan overzien of waar ze
hem althans interesseren. Of iets minder eenvoudig: wat op de grootste schaal het
belangrijkste gevonden wordt, daarmee worden pretenties en bijbedoelingen het
meest in verband
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gebracht. Wanneer geld, seks en macht de bij uitstek belangrijke zaken worden
gevonden, dan ontstaat ook een poging om alles daarmee in verband te brengen. En
wanneer wordt gezegd dat alles uiteindelijk politiek is, omdat wij gezamenlijk en
met zijn allen bepalen hoe de wereld van morgen eruit zal zien - ik zeg maar wat dan gaan wij ook in alles wat maar wordt gedacht, politieke motieven ontdekken en
worden die naar voren gehaald als de eigenlijke en doorslaggevende inhoud van de
gedachte. En dan ontstaan politieke interpretaties van filosofen of verwerpingen van
filosofen op politieke gronden, die berusten op de als vanzelfsprekend aangenomen
veronderstelling dat die filosofen allereerst door politieke of ideologische motieven
werden gedreven.
Wie hier enige scepsis hoort, heeft goed geluisterd. De zekerheid waarop deze
scepsis berust is dat voor filosofen de filosofie het hoogste is. Als zij de politiek
hoger of belangrijker hadden gevonden, waren ze wel in de politiek gegaan. Het is
dus dubieus om hun gedachten louter op hun politieke implicaties te onderzoeken,
zoals bijvoorbeeld Popper dat heeft gedaan met Plato en Hegel, zoals dat in de
ongelukkige jaren zestig gebeurde met alles wat maar naar beschouwelijkheid
zweemde en zoals journalisten dat nog altijd doen met Heidegger.
Ik zou nu vooral over Plato en Heidegger iets willen zeggen en ik doe dat vanuit
de tamelijk voor de hand liggende gedachte dat zij allebei echte filosofen zijn en aan
de filosofie de hoogste waarde en het laatste woord toekennen. Hun pretenties en
hun bedoelingen liggen op dit terrein en moeten van daar uit beoordeeld worden.
Als zij het over politiek en macht hebben, hebben zij het over de macht van de
filosofie, die hun passie en hun droom is.

II
Ik begin dus met het wat onmogelijke onderwerp ‘de filosofie als jeugddroom’ of
‘filosofie als uiteindelijke vervulling van een passie waarvan een jeugdige mens
droomt’. Allicht komt hier ook een interpretatief moment aan te pas, maar in dit
geval mag dat, meen ik, omdat het over filosofie gaat; ik bedoel: omdat de interpretatie
de geïnterpreteerde niet meesleurt naar een hem vreemd terrein om hem daar te
mishandelen. Filosofie wordt vanouds beschouwd als iets wat om zichzelf wordt
nagestreefd en niet om iets daarbuiten te bereiken. Zij zou dus ook de vervulling van
een jeugddroom kunnen zijn en de manier waarop zij zich bij een bepaalde filosoof
ontwikkelt, zou dan opgevat kunnen worden als de vervulling, de herinterpretatie of
de afslanking van die droom.
Het lot van jeugddromen en idealen in het algemeen is bekend
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genoeg: zij zijn ongelooflijk mooi en hun schoonheid wordt alom erkend, maar er
komt vrijwel nooit iets van terecht. Het leven, wat dat ook mag zijn - vraag het mij
niet - dwingt ons gewoonlijk genoegen te nemen met een tweede keus en ook daarmee
kan nog van alles fout gaan of in routine verzanden. De kost moet verdiend worden,
we moeten realistisch zijn, de medemensen spannen tegen ons samen, we vallen ons
zelf tegen, we worden wijzer en cynischer. Idealen en dromen zijn bij nader inzien
misschien wel gevaarlijke en totalitaire inbeeldingen; zij kunnen tiranniek werken
en de herinnering eraan kan het leven behoorlijk verzuren. Kortom: zij lijken wel te
zijn uitgevonden om frustraties te forceren. Het is dus heel wijs er een beetje meewarig
over te praten en er niet te veel rekening mee te houden.
Er is niet veel bekend over de jeugddromen van filosofen, om nauwkeuriger te
zijn: over de filosofie zelf als een jeugddroom. Ook als we ons zouden beperken tot
de jeugdigen die werkelijk filosoof zijn geworden, en afzien van degenen die daar
alleen maar van hebben gedroomd en vervolgens iets heel anders hebben gedaan, is
de zaak verre van eenvoudig.
Misschien ligt er wel een verduisterende factor in de omstandigheid dat de filosofie
als maatschappelijke positie nooit erg aantrekkelijk is geweest en - hoe schandelijk
- de naam heeft iets voor oudere heertjes te zijn, die vanaf de zijlijn wat commentaar
mompelen bij een wedstrijd waaraan zij niet meer kunnen deelnemen. Maar we
hoeven ook niet terug te schrikken voor de gedachte dat ook die naam niet meer is
dan een domme kreet die te dikwijls en te gretig wordt overgenomen om werkelijk
betrouwbaar te zijn. Voor mij althans is het nog zeer de vraag, of jeugddromen zich
daar ooit iets van aantrekken, en of er in feite wel zo veel gedroomd wordt over grote
daden en een boeiend mannenleven als de verhalen ons willen wijsmaken. Er worden
ons waarschijnlijk in onze jeugd veel dromen opgedrongen met de heimelijke
bedoeling ons te conformeren aan de maatschappij en haar zogenaamd realistische
eisen. Wij mogen even kind zijn om een leven lang alles voor kinderachtig te houden
wat we toen dachten. De kwalificatie ‘volwassen’ blijft dubieus zolang zij ook kan
worden opgevat als beloning voor brave aanpassing.
Mogelijk zijn de gegevens ook daarom nogal bedrieglijk, omdat er onder de
filosofen opvallend veel vroegwijze figuren zijn die al gauw probeerden hun als
onwerelds beschouwde jeugddroom voor zich te houden en hem af te stemmen op
de eisen van de realiteit, al was het maar die van het academische leven. Ook voor
Heidegger lijkt dit een uitgangspunt geweest te zijn voor zijn politieke belangstelling.
Wat dit punt betreft, zijn filosofen misschien minder eerlijk of kortstondiger opstandig
dan kunstenaars of zijn ze alleen maar vroeger oud.
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Volgens tijdgenoten was bijvoorbeeld Hegel zo iemand. In het Tübinger Stift werd
hij als 19-jarige al ‘de oude man’ genoemd. Maar juist daar ook ontstond wat hij in
1800 in een brief aan Schelling het ideaal van zijn jonge jaren noemde, dat zich moet
veranderen tot een vorm van reflectie in één systeem. Dat systeem is de transformatie
van een droom; en het is zo boeiend omdat het blijk geeft van die herkomst.
Het schijnt een jeugddroom van Plato, een andere oerfilosoof uit de geschiedenis,
geweest te zijn een invloedrijk politicus en een machtig man te worden. Hij maakt
daarvan zelf melding in de zevende brief, en hij zegt erbij dat het een droom van
velen is (324 B). En wie dat wil, vindt in zijn werk wel argumenten om te zeggen
dat de politieke ambities op de achtergrond altijd een rol zijn blijven spelen,
bijvoorbeeld in de uitspraak dat filosofen koningen moeten zijn of dat anders de
koningen filosofen moeten worden (Politeia 473 C). Maar wie zou zeggen dat Plato
van zijn politieke ambities filosofie heeft gemaakt en dat die ambities en pretenties
‘eigenlijk’, in diepste wezen etc., Plato's inspiratie zijn gebleven, legt wat al te
gewelddadig zijn eigen interpretatiekader op aan een werk waar dat niet op past. Wat
er politiek en misschien zelfs totalitair lijkt in Plato's werk, bijvoorbeeld in de Politeia,
is allereerst een uitvloeisel van zijn overtuiging, dat wat hij als filosofie beschouwt,
belangrijk is en dus ook een maatschappelijke erkenning moet vinden en een invloed
moet krijgen die evenredig is aan haar belang. Die overtuiging typeert eerder de
geboren en gedreven filosoof dan de ambitieuze politicus.
Een andere jeugddroom van Plato was het, volgens de anekdotes, een groot dichter
te worden en op festivals eer in te leggen met indrukwekkende drama's. Ook daar is
niets van terechtgekomen, misschien wel op grond van toenemende zelfkennis. Het
is de droom van menige jongeling een groot dichter te worden en uit dit gegeven
alleen al blijkt voldoende dat jeugddromen, hoe het ook gesteld moge zijn met hun
gehalte aan realiteitszin, niets te maken hebben met macht en zich niets aantrekken
van de markt, van maatschappelijke behoeften en van propaganda voor een heroïsch
en avontuurlijk leven.
Ook van deze prille ambitie kunnen we de sporen vinden in Plato's werk en we
kunnen die ook zodanig uitvergroten, dat er ruimte komt voor de gewichtige bewering,
dat Plato ‘eigenlijk’, in diepste wezen etc, een dichter is gebleven en wel een
gefrustreerde, en dat hij zich daarom zo grimmig gedroeg tegenover de poëzie als
het concurrerende medium. En allicht wordt ook dit vermoeden telkens weer luid
uitgesproken door kenners die voor een paar stuivers aan psychologie in hun pakket
hebben en voor geen cent aan wijsgerige passie.
In beide gevallen zou de filosofie niet de werkelijke passie en de jeugddroom van
Plato zijn geweest, maar hooguit een bleke en lauwe
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tweede keus vertegenwoordigen na de politiek of na de poëzie. Eén bladzijde van
Plato, willekeurig geprikt, is voldoende om zulke filosofieloze veronderstellingen
van de tafel te vegen.
We moeten eenvoudig, bij gebrek aan ondubbelzinnige gegevens, iets heel anders
veronderstellen, namelijk dat Plato een geboren filosoof was, die van niets anders
kon dromen dan van filosofie en dat hij al op jeugdige leeftijd ervan doordrongen
werd dat hij, adellijke spruit en veelbelovende jongeman, iets anders moest kiezen
om een naar de normen van zijn omgeving realistisch en maatschappelijk aangepast
leven te leiden. Dat deed hij dus een tijdlang, totdat de roep van zijn jeugddroom te
sterk werd. Zijn bekering tot de filosofie moet een terugkeer naar die droom geweest
zijn en zijn hele werk is een lof van de filosofie, de droom waarvan hij droomde dat
het geen droom was, maar de wakkerheid zelf.
Hij kon het zich bovendien permitteren daaraan onverdroten te werken tot hij er
als tachtigjarige bij neerviel. Hij lijkt daarom het voorbeeld bij uitstek van een filosoof
die zijn jeugddroom trouw bleef en niet, zoals hij schertsend zegt van anderen, in
zijn jeugd een beetje aan filosofie deed om later in zaken te gaan (Politeia 498 A).
Kennelijk beschouwde hij de filosofie als een niet minder realistische verhouding
tot de werkelijkheid dan het zaken doen of de politiek. En alleen om die verhouding
was het hem als filosoof begonnen.
Het woord ‘bekering’, dat ik zojuist gebruikte, vraagt overigens om enige
toelichting. Het lijkt te veronderstellen dat er sprake is van een omkeer in het leven,
waaraan een bestaan met een andere gerichtheid voorafgaat. Wanneer we zeggen dat
Plato zich als twintigjarige bekeerde tot de filosofie, bijvoorbeeld omdat hij onder
de indruk kwam van het optreden van de vrijgevochten Socrates, of omdat hij de
holheid van declamaties doorzag, erkennen we dat daarmee een beslissende knik in
de lijn van zijn biografie komt. Dan lijkt er dus geen sprake te zijn van een
rechtstreekse voortzetting van wat als jeugddroom is begonnen. Hooguit kunnen we
spreken van een hervatting daarvan of van een nieuwe interpretatie. De hypothese
van de jeugddroom laat blijkbaar de mogelijkheid open dat een droom een tijdlang
een sluimerend, onderdrukt en vermomd bestaan heeft geleid, zoals dromen plegen
te doen, of dat hij op een uiteindelijk niet bevredigende manier is geïnterpreteerd,
en dat de bekering waarvan wordt gesproken, niet zozeer een radicale wending is
naar iets totaal anders als wel een terugkeer naar een situatie die vergeten en verlaten
was, maar die nu met terugwerkende kracht als fundamenteel wordt beschouwd. De
filosoof was niet ‘eigenlijk’ etc. een dichter, maar de dichter, de politicus, was
eigenlijk, in het pas laat ontdekte diepste wezen, een filosoof. En filosofen hebben
de neiging in de filosofie de uiteindelijke bestemming
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van een mens te zien. Aristoteles zegt dat alle mensen van nature filosoof zijn. En
mensen hebben de neiging om dat wat hen het meest bezighoudt en wat in hun ogen
het laatste woord heeft, ‘filosofie’ te noemen. Plato's concurrent, de redenaar Isocrates,
beschouwde de retorica als de eigenlijke filosofie; Augustinus noemde na zijn
bekering het Christendom de ware filosofie en Hegels jeugdvriend Hölderlin meende
dat alle filosofie die iets te betekenen heeft, poëzie is.
Juist de bekering sluit gewoonlijk de gedachte in, dat degene die bekeert, terugkeert
naar de plaats of het uitgangspunt waar hij al eerder thuis is geweest. De
omzwervingen worden dan opgevat als een vervreemding ten opzichte van de ware
werkelijkheid, een concessie aan maatschappelijke eisen enz. Niet die laffe eisen
van aanpassing vertegenwoordigen dan de ware werkelijkheid, maar de hardnekkige
droom.
Van Vergilius is het omgekeerde bekend. Hij zegt van zichzelf dat hij in zijn jeugd
ervan droomde filosoof te worden om het wezen van de dingen te doorgronden, maar
dat zijn bloed daarvoor te koud om het hart stroomde (Georg. II 483-486). Poëzie
was voor hem dus de tweede keus, omdat zij minder ambitieus is. Het klinkt in zijn
overdreven bescheidenheid bijna ironisch, maar het geeft geen aanknopingspunt bij
een reflectie over politieke pretenties bij filosofen.
Uit een oogpunt van maatschappelijk realisme is het beeld dat Cicero ons geeft
van zijn wijsgerige aspiraties, heel wat meer vertrouwd. In zijn jeugd werd hij
onweerstaanbaar getrokken naar de wijsbegeerte, zoals hij die in haar maximale
pretenties, inclusief politieke, had leren kennen. In zijn volwassen jaren kon hij zich
niet onttrekken aan de publieke zaken en op zijn oude dag keerde hij naar zijn
jeugddroom terug als naar een haven, zoals hij zegt (Ad fam. VII. 30.2).
Spreekt de redenaar hier werkelijk zijn eigen ervaring uit of zinspeelt hij op een
gemeenplaats die we ook bij Vergilius vinden, waarin aan de filosofie als droom van
jonge mensen de eer wordt bewezen die Plato daaraan wilde toekennen, maar die
daaraan door het harde leven en zijn prioriteiten wordt onthouden? De filosofie en
haar droom wordt niet ordinair verworpen als beuzelarij, en er wordt zelfs geen
kritiek op haar pretenties uitgesproken, maar zij wordt eeuwig uitgesteld voor wat
van meer dringend belang is.

III
Het verhaal is niet zo antiek als het kan lijken. Tot de weinige biografische gegevens
van Heidegger, zoals Plato een geboren en door politieke aspiraties besmette filosoof,
hoort het verhaal dat hij in zijn jeugd priester wilde worden en een carrière wilde
maken als katholiek
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theoloog. Dat lag in zijn omgeving ook min of meer voor de hand en het
vertegenwoordigde een eervolle keus. Hij begaf zich daarmee dus op een uitgestippeld
pad dat hij, in goed Duits, planmatig kon afleggen. Hij was, met andere woorden,
slim genoeg om realistisch en zelfs opportunistisch te zijn. Maar het bloed kroop
ook bij hem waar het niet kon gaan en zijn hele werk getuigt ervan dat theologie niet
zijn eerste keus en zijn jeugddroom was en politiek al helemaal niet.
Er is misschien na Plato geen filosoof geweest die zo consequent heeft
vastgehouden aan wat zijn meest hardnekkige jeugddroom geweest moet zijn, de
filosofie. Volgens zijn eigen mededeling uit 1953 is hij daarin op zijn achttiende
bevestigd door het boek Von der mannigfachen Bedeutungen des Seienden nach
Aristoteles van Franz Brentano. De fascinatie door het thema van dit boek is hij trouw
gebleven. Zij heeft zijn leven bepaald; en het lijkt absurd vanuit dit thema een lijn
te trekken naar een politieke pretentie.
Naar mijn mening heeft dit hem er ook van weerhouden om met civiele moed en
eerlijkheid over zijn politieke aberraties te spreken als over iets wat buiten de filosofie
stond en een overspanning was van wat filosofie kan betekenen. Het gevolg is alweer
dat in die aberraties de eigenlijke kern van zijn filosofie wordt gezocht. En alweer
is één bladzijde genoeg om duidelijk te maken dat voor Heidegger de politiek hooguit
een terrein was waarop naar zijn mening de wijsbegeerte haar waarde kon bewijzen,
niet het gebied waarop hij zich uiteindelijk wilde ontplooien.
Karl Jaspers was waarschijnlijk degene die het beste begreep wat Heidegger tot
zijn verkeerde houding en valse pretenties bracht. In een brief van 19 maart 1950
schreef hij hem:
‘Sie werden mir verzeihen, wenn ich sage was ich manchmal dachte: daß
Sie sich den nationalsozialistischen Erscheinungen gegenüber zu verhalten
schienen wie ein Knabe der träumt, nicht weiß was er tut, wie blind und
wie vergessend auf ein Unternehmen sich einläßt, das ihm so anders
aussieht, als es in der Realität ist, dann bald ratios vor einem
Trümmerhaufen steht und sich weiter treiben läßt’.
Heidegger schreef hem op 8 april 1950 terug: ‘Sie haben es mit dem Bild des
träumenden Knaben völlig getroffen’.
Voor Heidegger moet, zoals voor Plato, de filosofie een droom zijn geweest
waarvan hij een aansluiting bij de werkelijkheid en een invloed daarop verwachtte
die niet te realiseren bleek, ook omdat de werkelijkheid zich ontwikkelde tot een
nachtmerrie. Zijn pretentie de Führer te kunnen führen, nog in de Einführung in die
Metaphysik in 1935, in een soort van vorstenspiegel uitgesproken, is misschien van
de ene kant
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naïef en onwerelds, maar van de andere kant heeft die ook rechtstreeks te maken met
wat bij Plato de lof van de filosofie is en wat Aristoteles beschrijft als de leidende
positie van de filosofie; zij wordt niet beoefend om iets anders, maar het andere
omwille van haar. Als er sprake is van een politieke pretentie, bij Plato zijn poging
om de tiran van Syracuse te beïnvloeden en van een koning een filosoof te maken,
bij Heidegger de dwaze ambitie een monster te temmen, dan is die een afgeleide.
Wanneer we spreken over de filosofie als een jeugddroom, hebben we het kennelijk
niet over de filosofie als een middel om in de maatschappij iets te bereiken of zelfs
maar om invloed uit te oefenen, maar over de filosofie als doel in zichzelf, zoals ook
de kunst dat is. Jeugddromen worden niet gesponnen rond middelen, dus ook niet
rond geldmiddelen of machtsmiddelen. En als het gaat over de pretenties van de
filosofie dan moeten die dus niet daarbuiten worden gezocht, in macht of
maatschappelijke invloed, maar binnen het bereik van haar eigen intellectuele
ambities. Zodra zij zich daarbuiten begeeft, ontaardt zij in een ideologie, een manier
van denken in dienst van een maatschappelijk doel, precies zoals de kunst in pure
kitsch ontaardt, als zij politieke bedoelingen gaat vertolken.
Filosofie is in deze interpretatie niet zozeer een vak op zichzelf, los van andere
vakken of kunsten als wel een grondigheid in de reflectie over de status en de
pretenties van het denken, die er minder op uit is spectaculaire resultaten te bereiken
dan een continuïteit in stand te houden tussen een onnaspeurbaar begin en een
eindeloze voortzetting. De grote vergissing en de bron van veel teleurstellingen ligt
misschien hierin dat in de jeugddroom een pretentie wordt uitgesproken die vanuit
de filosofie niet waar te maken is, het bereiken van een resultaat dat buiten de reflectie
om zichtbaar wordt en zich als wet of orde doet gelden in de samenleving.
Zowel Plato als Heidegger zijn het minst verteerbaar en het minst filosofisch,
wanneer zij het meest pretentieus zijn in hun maatschappelijke aanspraken en het
meest nadrukkelijk pogingen doen om vanuit de reflectie een greep te krijgen op de
inrichting van de maatschappij en de filosoof tot koning of zelfs maar rector
magnificus te maken.
Strikt genomen betekent dit dat de filosofie als intellectuele passie een onderdeel
moet zijn van het menselijk leven op de manier waarop hartslag, bloedsomloop en
ademhaling dat zijn. Ook daar hebben we geen heimelijke bedoelingen of pretenties
mee; ook die brengen geen ander produkt tot stand dan de voortgang van het leven
zelf en het behoud van de soort. Heel wat spot met de filosofie als een in zichzelf
gekeerde dromerij, een proces dat niet tot resultaten leidt en zich aan niets
ondergeschikt wil maken, lijkt voort te komen uit een verzet tegen het inzicht dat de
filosofie allereerst om zichzelf wordt beoefend en niet
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in dienst van iets anders. Dat is niettemin de manier waarop Aristoteles, toch niet
bepaald een dromer, de wijsbegeerte en haar vrijheid omschrijft. En Heidegger zegt
hetzelfde wanneer hij van het denken beweert dat het uiteindelijk niet tot praktisch
bruikbare resultaten leidt. Het komt erop neer dat in zijn ogen filosofie de fascinatie
is door het wonder dat er iets is en niet niets.
De ivoren toren waarover in verband met de filosofie wel wordt gesproken, is geen
hooghartig bolwerk, maar eerder het merg van het leven. Of misschien is de filosofie,
niet in ogenblikken van eenzelvige zwakheid, maar juist op haar beste momenten,
bijvoorbeeld bij Plato, Bergson of Heidegger, een fontein waarvan het water terugvalt
in een bekken en van daar uit weer wordt opgepompt, zoals dat met ons bloed gebeurt.

IV
Ik heb tot nu toe nagelaten aandacht te besteden aan de meest eenvoudige betekenis
van de woorden ‘politieke pretenties’. Die betekenis moet wel zijn: pretenties en
bedoelingen die verbonden zijn aan het politieke handelen en denken. Als ik een
beetje consequent ben, moet ik daarbij denken aan pretenties die de politiek heeft
buiten het politieke bedrijf of spel zelf, laten we maar zeggen in de toestand van de
wereld en het welzijn van de mensheid. Politiek, neem ik aan, wordt niet, zoals de
filosofie, beoefend om zichzelf: zij wil iets bereiken, zij dient een doel en maakt daar
ook helemaal geen geheim van.
Wie zegt dat alles politiek is, zegt ook, dat alles in dienst staat van het doel dat
bereikt moet worden. Hij moet dus ook geloven dat er een relatie is, bij voorkeur een
relatie van causale aard, tussen het politieke handelen en denken en het te bereiken
doel. Dat doel moet dus niet alleen belangrijk zijn, het moet ook via politieke weg
te bereiken zijn. De politieke pretentie bij uitstek moet dus te maken hebben met een
geloof in de maakbaarheid van de wereld. Ik citeer hiermee een buitengewoon
parmantig klinkend woord dat een steeds komischer klank heeft gekregen sinds het
geloof in de maakbaarheid van de wereld een gevoelige klap heeft moeten incasseren.
Een groot deel van de politieke kritiek op beschouwelijke filosofen als Plato en
Heidegger komt voort uit een verzet tegen hun ongeloof in de maakbaarheid van de
wereld en is dus in dezelfde mate gedateerd als het geloof daarin. Wat dit betekent,
is niet zonder meer duidelijk, maar het houdt in elk geval in dat ook illusies hun
geschiedenis hebben.

Eindnoten:
[1] Dit is de tekst van een lezing gehouden voor de Katholieke Universiteit Brabant, 2 december
1993.
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Jan Muylle
Schilderkunst en muziek
Leonardo Da Vinci
Dit is het eerste in een reeks over schilderkunst en muziek. In volgende
nummers komen aan bod: 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst, Debussy,
Kubisme, Jazz, Synesthesis.
Musica, la Figurazione delle cose Invisibili
Muziek, de vormgeving van het onzichtbare
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura
Leonardo da Vinci heeft de schilderkunst een wetenschappelijk karakter gegeven.
Zijn intellectuele benadering van de schilderkunst leidde tot een grondige studie van
mens en natuur. Theoretische uiteenzettingen over de aard, het statuut en de
grondslagen van de schilderkunst brachten hem tot de overtuiging dat deze kunst de
klassieke artes liberates, de zeven Vrije Kunsten, waaronder musica en poesia,
overtrof. Maar hij musiceerde ook zelf, hij bouwde instrumenten, hij verdiepte zich
in de muziektheorie. Dat leidde hem tot de formulering van een uitgewerkte
vergelijking tussen musiceren en schilderen. De samenhang die hij tussen beide
kunsten veronderstelde, opende vooral voor de schilderkunst nieuwe perspectieven.

Musicus
Van da Vinci's muzikale talenten kunnen we ons nog maar moeilijk een duidelijk
beeld vormen. Zeker, zijn tijdgenoten stonden in bewondering voor zijn muzikale
gaven. Al heel jong legde hij zich toe op de muziekstudie en de praktijk van het
lierspel. Diverse bronnen spreken van zijn virtuositeit. Hij improviseerde zang en
lierbegeleiding. Als instrumentenbouwer verbeterde hij de klankkwaliteit van de lier.
Wat hij aan kennis en vaardigheid vergaarde, gaf hij aan leerlingen door.
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Het bloeiende muziekleven in Milaan was voor de musicus da Vinci de geschikte
omgeving. Daar was hij van 1482-83 tot 1499 en van 1506 tot 1513 werkzaam.
Paolo Giovio, een historicus verbonden aan het hof van de hertogen van Milaan,
vertelt ca. 1528 hoe da Vinci tot verbazing en vermaak van de hofleden zijn gezang
begeleidde op een lira, een gitaarvormig instrument met zeven tot twaalf snaren.
Anderen vermelden dat hij uitblonk in het bespelen van de lier. Giorgio Vasari,
zelf schilder, verhaalt in zijn Vite (1550) hoe de jonge da Vinci zich toelegde op de
muziekstudie en: ‘Van nature met een hoogst verheven geest begiftigd en vol gratie
kon da Vinci zang en begeleiding op een goddelijke wijze improviseren’. Hij zou
bovendien de beste declamator van geïmproviseerde verzen zijn geweest.
Deze bekwaamheden werden hoog gewaardeerd door Ludovico Sforza, hertog
van Milaan. Da Vinci bood hem zijn diensten aan. Of was het, zoals Vasari
veronderstelt, de hertog zelf die hem naar het hof ontbood? Ludovico il Moro hield
van het lierspel. En da Vinci bouwde voor hem een nieuwe lier. De klankkast van
deze vooral uit zilver vervaardigde lira da braccio had de vorm van een paardeschedel.
Materiaal en structuur gaven akkoorden en harmonieën een luidere en meer sonore
klank. Een anonieme biograaf vermeldt dat da Vinci de musicus en
instrumentenbouwer Atalante Migliorotti onder zijn leerlingen telde.

Instrumentenbouwer
Da Vinci's lier was una cosa bizzarra e nuova, een bizarre nieuwigheid. Ze is, helaas,
verloren gegaan. Een vage repliek ervan vinden we misschien terug in sommige
voorstellingen van muziekinstrumenten door tijdgenoten. Ze vertoonde wellicht meer
overeenkomsten met da Vinci's bizarre tekening van een geiteschedel en een met
drie snaren bespannen gevederde vogelbek (ill. 1). Allerlei tekeningen, schetsen, en
eigenhandige notities bevestigen da Vinci's interesse voor instrumentenbouw. Hij
verzamelde zijn bevindingen in een boek dat eveneens verloren is gegaan. Hij was
geïnteresseerd in en experimenteerde met de constructie en de klankkwaliteit niet
alleen van de lier, maar van verschillende instrumenten. Zo maakte hij berekeningen
voor de afmetingen van orgelpijpen. Hij tekende een fluit, een dubbelfluit en ontwierp
een viola organista, een soort draailier (ill. 2). Hij schijnt een poging te hebben
ondernomen om een clavecimbel te mechaniseren.
Hij bestudeerde het mechanisme van de schellekoord. Hij experimenteerde met
de citer, de monochorde, met blaasinstrumenten en slagwerk,
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[1] Leonardo da Vinci, Tekening van een bizar muziekinstrument (Parijs, Bibliothèque Nationale,
MS 2037 Bib. Nat. Cr).

[2] Leonardo da Vinci, Schetsen voor verschillende versies van de viola organista (Milaan,
Ambrosiana, Codice Atlantico 218 rc).
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o.a. een gemechaniseerde trommel. Hij zou zelfs een toestel ontworpen hebben om
de toonhoogte en de trillingsfrequentie te meten.
Een merkwaardig ontwerp betrof een waterorgel, een orgel waarin waterdruk,
gecontroleerd door een watermolen, de luchttoevoer regelde. ‘Met behulp van de
molen zal ik voortdurend klanken uit allerlei instrumenten oproepen zolang de molen
in beweging blijft’. Het maakte deel uit van een groter opgezette installatie. De
watermolen zou een overdekte paradijstuin bevloeien. Daarin zouden bij constante
temperatuur en vochtigheid het hele jaar door citroenbomen bloeien. Vis en waterkers
in beken en fonteinen. Bloesemgeur van de citroenbomen, vogelgezang en muziek
zouden de wandelaars verlustigen. Een nooit gerealiseerde tuinarchitectuur.

Muziektheoreticus
Muziekbeoefening en vindingrijke instrumentenbouw gingen voor Leonardo hand
in hand met theoretische beschouwingen over muziek. Speculaties over muzikale
effecten, over de rang van de musica in de artes liberales (het zgn. paragone-debat:
hoe verhouden de verschillende vrije kunsten zich tot elkaar?), over akoestiek en de
menselijke stem getuigen van zijn alomvattende belangstelling.
Als schilder schreef hij herhaaldelijk over de macht van de muziek en de
uiteenlopende reacties die ze bij de toehoorder kan oproepen. Naar aanleiding van
de Mona Lisa of La Gioconda schreef Vasari: ‘Mona Lisa was zeer mooi. Terwijl
Leonardo haar portret tekende, liet hij musici spelen, zingen en grappen maken om
haar op te vrolijken en de melancholie te verdrijven die schilders in portretten plegen
te leggen’. Muziek, zang en scherts vrolijken modellen op. ‘Dit portret van Leonardo
heeft een zo aangename glimlach dat het eerder goddelijk dan menselijk lijkt. Men
vond het wonderbaarlijk, een getrouwe weergave van de natuur’.
Schilders konden, volgens Leonardo, ook als ze aan het werk waren, graag naar
literatuur en muziek luisteren. Beeldhouwers bleef dat privilege ontzegd - een
ondubbelzinnige afrekening met zijn rivaal Michelangelo. De beeldhouwer levert
harde en vuile, lichamelijke arbeid. De schilder daarentegen is een intellectueel die
vooral geestelijke prestaties verricht. Hij voelt zich verwant met de musicus en de
literator. Zijn verbeelding of inventie stelt hem in staat allerlei voorstellingen,
landschappen, conflicten en menselijke figuren te projecteren in willekeurige vlekken
en gekleurde stenen. En dat brengt Leonardo in verband met een muzikaal effect:
het klokkenspel. In het galmen der klokken kun je elke naam, elk woord horen dat
je je inbeeldt. Van dat
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vermogen tot visuele en auditieve projectie maakt Leonardo een voorschrift. Het laat
ruimte voor toeval, vrije associaties en automatismen, wars van strikte regels.
Leonardo was een van de belangrijkste denkers over de praktijk van het schilderen
als één van de artes liberates, de schilderkunst als een beregelde en dus intellectuele
ars. In talrijke notitie's heeft hij zijn opvattingen daaromtrent verwoord. De
belangrijkste verzameling daarvan staat geboekt in zijn, ten onrechte zo genoemd,
Trattato della Pittura. Zijn algemene opvattingen over schilderkunst vinden we in
het eerste deel van de Trattato. Daar vergelijkt hij schilderkunst, muziek en literatuur.
Zijn vergelijkende studie, de paragone-vraag, wil een antwoord geven op de vraag
welke kunst het hoogst in rang is. Hij komt tot een fijnzinnige appreciatie van de
muziek: ‘de vormgeving van het onzichtbare’. Maar welke overeenkomsten waren
er tussen muziek en schilderkunst?
Het zijn zusterkunsten. Beide brengen harmonie tot uitdrukking. Muziek doet dat
via akkoorden en variaties in toonhoogte. De schilder maakt harmonie zichtbaar door
verhoudingen, proporties. Voortdenkend op de bevindingen van Pythagoras van
Samos, formuleerde Leonardo in die geest een wet die muzikale intervallen en lineair
perspectief dezelfde numerieke verhoudingen oplegt.
De tijdsverdeling volgens numerieke verhoudingen die in muziek en poëzie optreedt
door toedoen van ritme en metrum, kent de schilderkunst niet. Dat is volgens Leonardo
een pluspunt. Het schilderij bezit geen geritmeerde tijdsduur, maar toont simultaan
mooie verhoudingen in een harmonieuze samenhang. Toch kan de schilder ritme
zichtbaar maken in de contouren van zijn figuren. De omtreklijnen zijn dragers van
een ritmische beweging. Harmonie en ritme overstijgen de grenzen die de
zusterkunsten muziek en schilderkunst van elkaar onderscheiden. Tot grote vreugde
van toehoorder en kijker beantwoorden musica en pictura aan de schoonheidsdrang
van de harmonieuze ziel.
Muziek en poëzie zijn afhankelijk van tijdsduur. Dit maakt ze volgens Leonardo
ondergeschikt aan de schilderkunst. Muziek heeft bovendien twee tekorten: de
herhaling en het feit dat de klanken na elke uitvoering wegsterven. Een schilderij
daarentegen toont een gevarieerd - hier duikt de belangrijke notie varietas op - en
duurzaam beeld van de vergankelijke natuur. De meerwaarde van de schilderkunst
bestaat erin dat zij zich richt op het oog. Het gezichtszintuig is immers het meest
nobele, betrouwbare en informatieve zintuig. Muziek is slechts waarneembaar via
het oor, en dat is volgens een aloude traditie het tweede zintuig in rang na het oog.
Leonardo heeft de verschillende zintuigen wetenschappelijk
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[3] Toegeschreven aan Leonardo da Vinci, onvoltooid schilderij met het portret van een muzikant
(Franchino Gaffurio?), ca. 1485 (Milaan, Ambrosiana).

[4] Houtsnede met de voorstelling van Franchino Gaffurio die muziektheorie onderricht, o.a.
opgenomen in Gaffurio's tractaat Theoricum Opus Musicae Disciplinae, 1480.

Streven. Jaargang 61

238
bestudeerd. Als wetenschapper en schilder bestudeerde hij de werking van het oog
en onderzocht hij optische fenomenen. Als wetenschapper en muzikant vestigde hij
zijn aandacht op de structuur van het oor en van het stemorgaan. Hij beschouwde de
menselijke stem als een gevoelig muziekinstrument. Zijn De Vocie bevatte zijn
bevindingen over de menselijke spraakvorming. De zeldzame verwijzingen naar het
manuscript die bewaard zijn gebleven, leren hoe da Vinci de werking van longen en
luchtwegen, van het ademhalingssysteem, van de stembanden, van het strottehoofd,
van mond- en keelholte en van de tong heeft bestudeerd. Treffend is zijn vergelijking
van de luchtpijp met orgelpijpen en van de longen met blaasbalgen.
Zijn belangstelling voor de akoestiek ligt in het verlengde hiervan. Geluidstrillingen
en klankgolven, en hoe het oor die waarneemt, vormden een boeiend studieobject.
Opvallend zijn zijn uiteenzettingen over de samenhang van klank, tijd en beweging,
en over klankweerkaatsing en echo. Hij observeerde resonantieverschijnselen die
optreden in muziekinstrumenten zoals luit en klok. De akoestische vereisten van het
kerkgebouw leidden tot meer doelgerichte beschouwingen en experimenten.
Da Vinci heeft plannen gemaakt voor een systematische uiteenzetting over muziek.
Hij bezat muziektraktaten, zeker een druk van Boethius' inleiding tot de muziek of
diens invloedrijke Institutio Musica. Zeer waarschijnlijk ontmoette hij de leider van
het Milanese kathedraalkoor en de muziektheoreticus Franchino Gaffurio (ill. 3).
Zijn kennis van muziektheorie en -praktijk hebben hem in de mogelijkheid gesteld
zich te verdiepen in de verhouding tussen muziek en schilderkunst. Zo heeft hij een
belangrijke bijdrage geleverd tot een meer hechte of harmonieuze samenhang tussen
beide kunsten. Of om de woorden van Gaffurio te hernemen: ‘Harmonia est discordia
concors’ (ill. 4).

Bronnen
J.P. Richter (uitg.), The Literary Works of Leonardo da Vinci, 2 dln.,
Londen-Toronto, 1939.
Leonardo Da Vinci, Treatise on Painting. Codex Urbinas Latinas 1270, A.P.
McMahon (uitg.), met een inleiding door L.H. Heidenreich, 2 dln., Princeton,
1956.
E. Winternitz, Leonardo da Vinci as a Musician, New Haven, Londen, 1982.
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Geert Verschuuren
Een gen voor homoseksualiteit?
Over homoseksualiteit is veel te doen, met name in de Verenigde Staten. Het hete
hangijzer daar is de vraag of homoseksuelen het recht hebben om in het leger te gaan
of te blijven. Het is dus een goede tijd om naar een gen voor homoseksuelen te zoeken,
moeten sommige wetenschappers hebben gedacht. De meeste ontdekkingen beginnen
nu eenmaal met uitvindingen in het hoofd van de onderzoeker. Dat verhoogt de
kansen om zo'n gen te vinden. Welnu, het gezochte gen werd gevonden. Althans, dat
beweren Dean Hamer en zijn medewerkers van het National Cancer Institute in
Bethesda (Maryland), zij het met een voor wetenschappers gepaste voorzichtigheid.
De tijd zal nog moeten uitwijzen of hun uitvinding werkelijk een ontdekking is. Wat
is er aan de hand?

De oorsprong van de seksualiteit
In de dierenwereld vinden we vrouwtjes en mannetjes - alom. En sommige dieren
hebben zelfs beide mogelijkheden tegelijkertijd in zich of kunnen tussentijds van
geslacht veranderen. Ook in de plantenwereld vinden we vrouwelijke en mannelijke
planten, al vinden we daar ook vele voorbeelden van planten die beide geslachten
tegelijkertijd bezitten. Ondanks de vele uitzonderingen lijkt er toch een duidelijke
scheidslijn door de natuur heen te lopen: aan de ene kant het mannelijke geslacht,
aan de andere kant het vrouwelijke geslacht.
We vinden die tweedeling zó ‘natuurlijk’ dat velen verbaasd reageren wanneer ze
horen dat geslachtelijkheid voor biologen helemaal niet zo'n vanzelfsprekende zaak
is. Voortplanting kan namelijk ook ongeslachtelijk, en zelfs in minder tijd en met
minder risico's. Ongeslachtelijke
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voortplanting mag dan minder plezierig zijn, ze is wel minder kostbaar. Je deelt jezelf
in twee ongeveer gelijke helften (bacteriën) of je snoert nakomelingen af via
‘knopvorming’ (gistcellen), en die groeien vervolgens weer uit om hetzelfde te doen.
Voor biologen, die beroepshalve in termen van natuurlijke selectie denken, is dit een
manier van voortplanten die weinig kost en toch veel oplevert. En daar gaat het bij
natuurlijke selectie om. In de evolutie worden namelijk kosten en baten tegen elkaar
afgewogen; waar de kosten hoger zijn dan de baten, slaat de natuurlijke selectie
genadeloos toe.
In deze concurrentiestrijd lijkt geslachtelijke voortplanting weinig kans van slagen
te hebben, want de te investeren kosten zijn aanzienlijk. Allereerst moet je een partner
vinden, en niet zo maar de eerste de beste maar een met goede garanties voor het
nageslacht. Welnu, dat vereist een intensieve vorm van hofmakerij, want er zijn vele
kapers op de kust. Vervolgens moet er gepaard worden en dat is vaak geen ‘sine
cure’; bovendien is zoiets erg risicovol gezien je kwetsbaarheid op dat moment. En
tenslotte moet er vaak nog veel tijd worden gestopt in het verzorgen van het
nageslacht. Tegenover zoveel kosten moeten wel erg veel baten staan!
Kennelijk zijn die baten er, want geslachtelijke voortplanting heeft het in de evolutie
gemáákt. We weten niet precies waardoor. Het bijzondere van geslachtelijke
voortplanting is dat de ‘genetische kaarten’ opnieuw worden geschud. Het zou dus
wel eens kunnen zijn dat nieuwe genetische combinaties tot betere produkten leiden,
met name in een milieu dat veel variatie kent. Daar staat tegenover dat een ‘bewezen’
produkt vaak minder riskant is dan een gloednieuw uitprobeersel. Sommige
organismen zoals bladluizen hebben dat ‘begrepen’ en kunnen naar believen
overschakelen van ongeslachtelijke op geslachtelijke voortplanting en omgekeerd;
soms gebruiken ze een oude troef, soms trekken ze nieuwe kaarten, al naar gelang
de omstandigheden.
Maar hoe zit het dan met organismen - en dat zijn er nogal wat! - die níet meer
kunnen terugvallen op ongeslachtelijke voortplanting? Wat zijn de mogelijke
voordelen geweest om voorgoed op deze kostbare vorm van voortplanting over te
stappen? Vermoedens zijn er genoeg. Er is een hypothese over variatie in de ruimte.
Verschillen tussen individuen - en die zijn een gevolg van geslachtelijke voortplanting
- zouden een betere aanpassing aan verschillen binnen het milieu mogelijk maken.
Er bestaat ook een hypothese over variatie in de tijd. Door voortdurende veranderingen
in het milieu is er een voortdurende concurrentiestrijd en daarbij kan geslachtelijke
voortplanting onvoorspelbare verrassingstactieken in de strijd werpen. En dan is er
de reparatie-hypothese. Het hebben van twee ouders (in plaats van één)
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betekent dat je alle erfelijke instructies dubbel krijgt en dus minder gevoelig bent
voor onvermijdelijk optredende fouten in het erfelijke materiaal. Geslachtelijke
voortplanting zou er dus voor kunnen zorgen dat ongunstige mutaties onderdrukt
blijven.
En zo zijn er nog meer hypothesen geopperd. Het is niet duidelijk welke verklaring
de juiste is; wellicht een combinatie of juist een opeenvolging tijdens verschillende
momenten van de evolutie. Hoe dan ook, geslachtelijke voortplanting is een
succesvolle strategie gebleken, met kennelijk meer baten dan lasten.

Een tweedeling
Geslachtelijke voortplanting betekent dat een organisme een ander organisme nodig
heeft om zich te kunnen voortplanten. Op zich genomen zou elk ander organisme
(van dezelfde soort wel te verstaan) als partner in aanmerking kunnen komen, maar
meestal is dat niet het geval: alleen organismen van het andere geslacht zijn potentiële
partners. De soort is dus blijkbaar ooit in tweeën gesplitst: met leden van de ene
‘helft’ kun je wel paren, maar met die van de andere ‘helft’ niet. Anders gezegd, de
ene ‘helft’ maakt eicellen, de andere ‘helft’ zaadcellen - en die twee kunnen niet
zonder elkaar. Hoe dit geslachtsverschil in de evolutie tot ontwikkeling is gekomen,
is niet helemaal duidelijk. Welk groot voordeel zou er achter kunnen zitten? Dat
zaadcel en eicel van dezelfde soort elkaar gemakkelijk herkennen en dus geen erfelijk
materiaal verspillen aan cellen van een andere soort (want zo'n combinatie is al bij
voorbaat weinig levensvatbaar), zou zo'n voordeel kunnen zijn. De een heeft een
‘sleutel’ die alleen op het ‘slot’ van de ander past.
Maar dat kan toch ook met één type cellen, zult u zeggen. Ja, maar dan moet dat
ene type zowel een ‘sleutel’ als een ‘slot’ bevatten, waarmee cellen van dezelfde
soort elkaar kunnen herkennen en ‘openen’ voor bevruchting. Misschien is het
inderdaad zo begonnen maar ontstonden er als gevolg van mutaties al snel fouten in
de sleutel en/of het slot. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang één van de twee nog
goed werkt, zodat het mogelijk blijft een andere cel (waarvan minstens de ander van
de twee nog goed werkt) te herkennen en daarmee te versmelten. Bovendien wordt
zo voorkomen dat cellen met dezelfde fout (óf aan de sleutel óf aan het slot) met
elkaar versmelten en dan niet elkaars fout kunnen compenseren. Misschien zijn op
deze manier bepaalde soorten ooit in twee ‘helften’ gesplitst. Laten we die twee maar
neutraal benoemen als ‘plus’ en ‘min’, vergelijkbaar met de stekkertjes van
computerapparatuur. In biologische termen heet dat ‘geslachtelijke differentiatie’.
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Op dit moment kennen we in de natuur vele soorten organismen met geslachtelijke
differentiatie. In het algemeen gaat dit verschijnsel tevens gepaard met ‘geslachtelijke
dimorfismen’. Dat wil zeggen dat de verschillen tussen de twee geslachten geleidelijk
groter en opvallender zijn geworden. Elk geslacht is als het ware een eigen strategie
gaan ontwikkelen. De ene helft volgt een zelfde strategie als bijvoorbeeld insecten,
die veel kleine nakomelingen maken maar zich daar verder niet om bekommeren.
De andere helft volgt de strategie van bijvoorbeeld kuddedieren, die veel tijd en
energie besteden aan een klein aantal grote jongen. Zo is het ook met de
geslachtscellen gegaan. De min-organismen zijn op trefzekerheid gaan spelen en
hebben zich gespecialiseerd in de produktie van meestal kleine geslachtscellen in
grote aantallen; en dat noemen we voortaan ‘mannetjes’. Daarentegen hebben de
‘vrouwtjes’ bijna alles op enkele sterke troefkaarten gezet door het maken van grote
geslachtscellen in kleine aantallen.

Herkenbaarheid
En sindsdien zijn de verschillen bij de meeste soorten organismen alleen maar groter
geworden. De mannetjes hebben vaak organen en gedragspatronen ontwikkeld
waarmee ze toegang tot de vrouwtjes en voorrang op hun rivalen bevechten; de
vrouwtjes zijn in het algemeen veel minder opvallend, kiezen de mannetjes op grond
van hun geslachtskenmerken en bezitten zelf vaak speciale organen voor de
ontwikkeling (en verzorging) van het nageslacht (met name bij zoogdieren). Deze
grote geslachts ver schillen maken als het ware duidelijk zichtbaar waar de eicellen
en waar de zaadcellen te vinden zijn.
Het blijkt dus dat de geslachtelijke tweedeling in de natuur in het algemeen steeds
duidelijker en opvallender is geworden. Dit geldt ook voor de mens, te beginnen bij
de voortplantingscellen. De menselijke eicel is relatief groot en zeldzaam (eens per
maand); deze bevat een complete set van 23 chromosomen. De menselijke zaadcel,
daarentegen, is relatief klein (en snel) en wordt continu in grote hoeveelheden
aangemaakt; in 50% van de gevallen bevat de zaadcel een complete set chromosomen,
maar de andere 50% mist een zogenaamd X-chromosoom en heeft daarvoor in de
plaats een veel kleiner Y-chromosoom.
Dit Y-chromosoom is eigenlijk zeer merkwaardig. Van geen enkele eigenschap
is aangetoond dat deze door genen uit het Y-chromosoom wordt bepaald. Toch heeft
dit kleine chromosoom wel degelijk invloed op de ontwikkeling van een mens. Als
een eicel wordt bevrucht door één van die 50% zaadcellen met een Y-chromosoom,
dan wordt de embryonale ontwikkeling verder in mannelijke richting gestuurd. Dat
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wil zeggen dat het geslachtsorgaan-in-aanleg zich niet ontwikkelt tot twee eierstokken
(ovaria) maar tot twee zaadballen (testes). Vervolgens gaan die zaadballen het
hormoon testosteron in extra grote hoeveelheden produceren en daarop reageren
andere weefsels weer door een penis en scrotum te vormen. Het Y-chromosoom
werkt dus als een soort wissel die het embryo op het ‘mannelijke’ spoor zet. Daarna
rolt de zaak vanzelf verder. Hoe ver?
Dat weten we niet precies. Zorgt het Y-chromosoom en alles wat daaruit voortvloeit
alleen maar voor een geslachtsverschil of is de invloed daarvan veel ingrijpender en
leidt dit tot een sekseverschil? Dit is een onderscheid dat we tegenwoordig graag
maken. Sekse (‘gender’) is gebaseerd op een maatschappelijk verschil tussen mannen
en vrouwen en gaat dus veel verder dan geslacht (‘sex’), dat slechts een biologisch
verschil inhoudt tussen ‘plus’ en ‘min’. Sekse houdt namelijk ook in dat mannen en
vrouwen van elkaar verschillen wat betreft karakter, wensen en verwachtingen,
vaardigheden, maatschappelijke rollen enzovoorts. De vraag is dus of het
Y-chromosoom behalve een geslachtsverschil ook een sekseverschil oproept. Zijn
álle verschillen tussen de seksen terug te voeren tot het Y-chromosoom?

Zwart/wit-denken
Sommige biologen en medici beweren dat het Y-chromosoom niet alleen de
ontwikkeling van het voortplantingsstelsel maar ook die van het zenuwstelsel
beïnvloedt. En dit zou weer leiden tot verschillen in verlangens, gedragingen en
vaardigheden tussen mannen en vrouwen. Andere wetenschappers bestrijden dit. Het
Y-chromosoom zou alleen bepalen welke voortplantingsorganen tot ontwikkeling
komen. Maar vanaf de geboorte nemen ouders en maatschappij de ‘besturing’ over.
Zodra ouders zien of horen dat hun baby een jongen is, wordt het kind als een jongen
behandeld. Kinderen die in de ogen van anderen mannelijk zijn en door anderen als
mannelijk worden behandeld, gaan zichzelf als lid van de mannelijke sekse zien.
Leden van het mannelijke geslacht zouden dus een mannelijke sekse krijgen
opgedrukt. En voor vrouwen zou iets analoogs gelden.
Hoe komen we erachter wie er gelijk heeft? Zijn sekseverschillen aangepraat of
aangeboren? Met deze vraag komen we in een oude discussie terecht. Helaas is dit
debat erg verward omdat er verwarrende begrippen worden gebruikt. ‘Aangeboren’,
bijvoorbeeld, is iets anders dan ‘erfelijk’. Zo kunnen bepaalde ziekten die erfelijk
zijn, best pas ná de geboorte optreden of zelfs nooit aan het licht komen als gevolg
van een bepaalde leefwijze of dieet. En toch is zo'n ziekte aangeboren, dat
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wil zeggen je krijgt hem in aanleg met je geboorte mee. Maar niet alles wat je met
je geboorte meekrijgt, is ‘dus’ ook erfelijk. Negen maanden lang heb je in het
vruchtwater van je moeder verkeerd en daar allerlei milieufactoren met haar gedeeld,
inclusief haar stem, haar hormonen, haar nicotine, haar alcohol en haar medicamenten
(denkt u maar aan thalidomide of Softenon). Ook die invloeden heb je met je geboorte
meegekregen en zijn dus ‘aangeboren’, maar ze zijn niet erfelijk.
Een ander probleem is dat men bij ‘erfelijkheid’ vaak uitgaat van een simpel
DNA-mechanisme. Sommigen denken dat het DNA een blauwdruk bevat van een
bepaald eindprodukt, bijvoorbeeld een mens. Maar zo werkt het DNA niet. Anderen
denken dat het DNA een recept bevat voor een bepaald produktieproces, waaruit
dan bijvoorbeeld een mens tevoorschijn komt. Maar ook dat is geen goed beeld.
DNA bepaalt noch de afloop van het proces noch de richting van het proces, tenzij
in heel uitzonderlijke gevallen zoals de bepaling van bloedgroepen, wanneer het
eindprodukt min of meer rechtstreeks van het DNA komt. Als er al een
‘DNA-programma’ zou bestaan, dan krijgt dit voortdurend nieuwe gegevens uit het
milieu ingevoerd en de wisselwerking tussen die twee is niet meer te ontwarren. Het
is eerder zo dat DNA instructies bevat voor zowel bouwmateriaal als
bouwgereedschap en dat daarmee in een bepaald milieu een bepaald ‘bouwwerk’
gerealiseerd wordt. Elke stap in dit proces hangt af van de structuur van het organisme
op dat moment en de actuele situatie van het milieu. In die zin zijn er dus eigenlijk
geen eigenschappen die ‘genetisch bepaald’ zijn.
Ook bij het seksevraagstuk speelt dit probleem. Het bezit van
geslachtschromosomen is per definitie een kwestie van erfelijkheid, maar bij de
produktie van geslachtshormonen ligt de erfelijkheid al wat verder weg;
geslachtshormonen zijn namelijk geen direct produkt van genen in de chromosomen,
maar ze worden gemaakt door enzymen die wél het produkt van genen zijn. En de
gevoeligheid van de verschillende organen voor deze hormonen zal ook wel onder
invloed van het DNA staan, maar daar zitten toch weer allerlei stappen en interacties
tussen. Zodra we gaan praten over het effect van geslachtshormonen op de
ontwikkeling van hersenen - en in het verlengde daarvan gedragingen, verwachtingen
en zelfbeeld - neemt het aantal stappen tussen DNA en eindresultaat alleen maar toe,
en daardoor ook het effect van milieufactoren die bij elke stap tussenbeide kunnen
komen.

Een andere vraagstelling
Daarom laten we nu het DNA-mechanisme verder voor wat het is. Zo'n kijk op de
erfelijkheid is voor ons vraagstuk veel te simplistisch en helpt
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ons niet veel verder. Er is een andere vraagstelling mogelijk en die geeft een andere
kijk op ‘erfelijkheid’. We gaan dan uit van verschillen tussen organismen en vragen
ons af of die verschillen veroorzaakt worden door verschillen in erfelijkheid of door
verschillen in milieu. Neem de huidskleur van een bleekneus. Het verschil in
huidskleur tussen zo'n bleekneus en zijn pas van vakantie teruggekeerde familieleden
is hoofdzakelijk een gevolg van verschillen in milieu, maar het verschil in huidskleur
met zijn uit Zaïre afkomstige overburen is voornamelijk een gevolg van verschillen
in erfelijkheid.
Ook het seksevraagstuk heeft te maken met verschillen tussen de seksen. Zijn deze
een gevolg van (verschillen in) erfelijkheid en/of van (verschillen in) milieu? Daarmee
groeit de complexiteit van het seksevraagstuk en zijn eenvoudige testen of
experimenten uitgesloten. Er zijn weliswaar ‘spelingen van de natuur’ bekend waarbij
het aantal geslachtschromosomen of de hoeveelheid geslachtshormonen afwijkend
(dat wil zeggen verschillend) is, maar uit die uitzonderlijke gevallen zijn geen
algemene conclusies te trekken, om de eenvoudige reden dat er voor zo'n
uitzonderlijke groep moeilijk een controlegroep is samen te stellen die in alle andere
opzichten dan het onderzochte verschil vergelijkbaar is. Alleen met controlegroepen
valt aan te tonen dat het onderzochte verschil werkelijk de oorzaak is van wat we
waarnemen.
Maar er zijn nog andere methoden om na te gaan in hoeverre verschillen in bepaalde
eigenschappen wel of niet ‘erfelijk’ zijn. We mogen aannemen dat naarmate mensen
meer erfelijke factoren gemeenschappelijk hebben, ze ook meer overeenkomen in
de eigenschappen die hierdoor worden bepaald. Anders gezegd, verwanten lijken
meer op elkaar dan op ‘vreemden’, omdat ze meer erfelijke factoren
gemeenschappelijk hebben. Maar pas op! Ouders geven hun kinderen niet alleen
erfelijke factoren mee maar ook milieufactoren. Beide soorten factoren te samen
zorgen ervoor dat kinderen op hun ouders lijken. Dat in bepaalde families veel
roodharigen, of alcoholisten, of communisten voorkomen, wil nog niet zeggen dat
dit alles louter een kwestie van erfelijkheid is. Ouders en kinderen hebben niet alleen
veel erfelijkheidsfactoren gemeen maar ook veel milieufactoren. Hoe halen we die
twee soorten factoren uit elkaar?

Aangeleerd of aangepraat?
De beste methode is een combinatie van adoptie-onderzoek en tweelingen-onderzoek.
Daarbij gebruikt men identieke (een-eiïge) tweelingen die als gevolg van adoptie
zijn gesplitst en in een verschillend milieu zijn grootgebracht. Vinden we nu
verschillen in bepaalde eigenschap-
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pen, bijvoorbeeld intelligentie, dan moeten die een gevolg zijn van hun verschillend
milieu, want identieke tweelingen bezitten ‘per definitie’ dezelfde erfelijkheid
(afgezien van enkele tussentijdse mutaties). Tot zover is er weinig aan de hand.
Maar stel nu dat we sterke overeenkomsten vinden. Zijn die ‘dus’ het resultaat
van pure erfelijkheid? Nee, niet zondermeer want ook gescheiden identieke tweelingen
hebben een aantal milieufactoren gemeenschappelijk. Allereerst hebben ze samen
negen maanden doorgebracht in dezelfde moederschoot. Daarna is er nog een kortere
of langere tijd verstreken voordat ze door adoptie werden gescheiden en in
verschillende pleeggezinnen terechtkwamen. En tenslotte is het erg onwaarschijnlijk
dat ze werkelijk in verschillende milieus werden ondergebracht; vaak komen gesplitste
tweelingen bij familieleden terecht of bij kennissen ‘om de hoek’. Er zijn dus in hun
leven genoeg mogelijkheden geweest om aan dezelfde of soortgelijke omstandigheden
te worden blootgesteld, en zoiets wordt dan ten onrechte op rekening van hun
erfelijkheid geschreven. Kortom, deze ‘ideale’ onderzoeksmethode leidt tot
overschatting van de erfelijkheid en is dus helemaal niet zo ideaal. Bovendien is het
aantal gescheiden grootgebrachte identieke tweelingen nu eenmaal erg klein en dus
om statistische redenen ontoereikend.
Dus moeten we met minder tevreden zijn en daarom nemen de meeste onderzoekers
hun toevlucht tot methoden die nog minder ideaal zijn - namelijk alleen
adoptie-onderzoek of alleen tweelingenonderzoek. En met die beperking wordt het
aantal methodische onvolmaaktheden alleen maar groter. Bij adoptie-onderzoek gaat
men na of geadopteerde kinderen meer lijken op hun biologische ouders, met wie ze
alleen erfelijke factoren delen, of dat ze meer op hun pleegouders lijken, met wie ze
alleen milieufactoren delen. Een eerste probleem van dit soort onderzoek is dat de
biologische ouders vaak niet meer te achterhalen, laat staan te onderzoeken zijn. Dus
werkt men meestal met een vervangende groep van kinderen en hun biologische
ouders, die verder in alle (!) kenmerken met de geadopteerde groep moet
overeenkomen. Deze laatste eis is praktisch gezien echter moeilijk te realiseren, en
daarmee introduceren we dus ongewild nieuwe variabelen die de vergelijking kunnen
verstoren.
Laten we even over dit probleem heenstappen en het adoptie-onderzoek verder
analyseren. Het effect van erfelijke factoren is, zo luidt de redenering, dat kinderen
sterk op hun biologische ouders lijken, maar op hun pleegouders evenveel of
evenweinig als ieder ander. Maar je kunt deze redenering niet zomaar omdraaien.
Als kinderen veel sterker op hun biologische ouders lijken, kan dat door hun
genetische verwantschap komen. Maar ook het effect van sociale verwantschap is
nog
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steeds niet uitgesloten, want minstens negen maanden lang heeft elk kind in zijn
oude milieu doorgebracht. Bovendien kan het effect van sociale verwantschap
gemakkelijk onopgemerkt blijven, doordat het adoptiemilieu in bepaalde opzichten
nauwelijks afwijkt van het oorspronkelijke milieu. Dan zijn de milieuverschillen dus
te klein om een duidelijk verschil met de biologische ouders op te roepen. Het is
praktisch onmogelijk om pleeggezinnen te vinden die in alle opzichten volledig
verschillend zijn van het oorspronkelijke milieu. Naarmate het oorspronkelijke milieu
en het pleegmilieu meer milieufactoren gemeenschappelijk hebben, is het moeilijker
om het effect van het milieu op te sporen. De invloed van milieufactoren wordt dus
gemakkelijk ónderschat.
En waar het oorspronkelijke milieu en het pleegmilieu wél afwijken, is dat vaak
een zeer systematische afwijking, want bij adoptie van kinderen uit de Derde Wereld
verschillen de pleeggezinnen nu eenmaal systematisch van de oorspronkelijke
gezinnen qua gezinsgrootte, leeftijd van de ouders, hun opleiding en inkomensniveau.
Het adopteren van kinderen gebeurt onder heel andere omstandigheden dan het
krijgen van kinderen. In zo'n geval kan de correlatie met de biologische ouders best
heel groot zijn, terwijl alle kinderen als gevolg van hun nieuwe milieu toch veel
groter of intelligenter zijn dan hun biologische ouders. De erfelijke component wordt
dan gemakkelijk óverschat. En voor de milieucomponent geldt dus het omgekeerde
- die wordt gemakkelijk ónderschat.

Het blijft behelpen
Een andere methode is, zoals gezegd, tweelingenonderzoek. Deze methode berust
op het vergelijken van identieke en niet-identieke tweelingen. De eerste zijn genetisch
identiek, de laatste verschillen evenveel van elkaar als andere broers en/of zussen.
Naarmate een eigenschap sterker erfelijk is bepaald, moet deze bij identieke
tweelingen vaker tegelijk optreden (of juist afwezig zijn) dan bij niet-identieke
tweelingen. Dit blijkt bijvoorbeeld het geval te zijn voor manische depressiviteit,
maar niet voor kanker.
Ook hier zit weer een flinke adder onder het gras. Men gaat er vaak onbewust
vanuit dat het milieu van een identieke tweeling even verschillend of even identiek
is als dat van een niet-identieke tweeling. Maar dat is niet zo. Identieke tweelingen
hebben, vergeleken met nietidentieke tweelingen, niet alleen veel meer erfelijkheid
maar ook veel meer milieu gemeenschappelijk. Ze lijken namelijk zó sterk op elkaar
dat ze door anderen hetzelfde worden behandeld. Met andere woorden,
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hun (erfelijk bepaalde) overeenkomsten worden door het milieu nog eens extra
versterkt en dus moet een schatting van de genetische component met een onbekende
factor worden verminderd. Het is niet mogelijk de milieu-invloed hieruit los te
peuteren, tenzij met een combinatie van (goed) tweelingenonderzoek en (goed)
adoptie-onderzoek. Maar dat bleek praktisch weer moeilijk realiseerbaar te zijn.
We zullen onderzoek op het gebied van erfelijkheid en milieu dus altijd met een
flinke korrel zout moeten nemen. In het algemeen is het zo dat het effect van
genetische factoren gemakkelijk wordt óverschat en dat van milieufactoren ónderschat.
En dat laatste manco geldt bij mensen in versterkte mate, want die hebben hun milieu
zwaar uitgebreid met opvoeding, opleiding en andere culturele factoren. Bovendien
moeten we dergelijk onderzoek nooit absoluut nemen; het is een relatieve zaak. Het
is namelijk nooit gebaseerd op eigenschappen als zodanig, maar op verschillen in
eigenschappen. Wat we hoogstens uit dit onderzoek kunnen halen is dat verschillen
voor een bepaalde eigenschap, bijvoorbeeld lichaamslengte of intelligentie, meer of
minder erfelijk zijn. Een conclusie over verschillen zegt nog niets over de eigenschap
zelf. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat de verschillen in lichaamslengte tussen
geadopteerde kinderen precies de verschillen tussen hun biologische moeders volgen
- en dus voor 100% erfelijk zijn - maar dat elk geadopteerd kind toch aanzienlijk
groter is dan zijn biologische moeder. Dat zou dan betekenen dat de lichaamslengte
als zodanig sterk wordt beïnvloed door milieufactoren zoals voeding en dergelijke.
Van de andere kant zijn de verschillen tussen de taal die kinderen spreken voor 100%
afhankelijk van milieu-invloeden; Nederlands moet je léren spreken. Maar daaruit
volgt uiteraard niet dat het vermogen om een taal te spreken niets met erfelijkheid
te maken zou hebben. Dat vermogen is hoogstwaarschijnlijk ‘aangeboren’ en daarom
is het zo moeilijk om apen Nederlands te leren.

Terug bij homoseksualiteit
Nu zijn we, dacht ik, voldoende uitgerust om terug te keren naar het vraagstuk van
de homoseksualiteit. Ook voor homoseksualiteit is men nagegaan of het een kwestie
van erfelijkheid of van milieu is. Zo is uit tweelingenonderzoek gebleken dat identieke
tweelingen vaker dezelfde seksuele geaardheid hebben dan niet-identieke. Dit zou
dan moeten wijzen op een genetische component, al moeten we hierbij aantekenen
dat identieke tweelingen ook veel meer milieufactoren gemeenschappelijk hebben
dan niet-identieke. We moeten die zogenaamde genetische component dus met een
onbekende factor verminderen. Maar goed.
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Hoe past homoseksualiteit in het ontwikkelingspatroon dat we aan het begin van dit
artikel hebben geschetst? Met geslachtelijke differentiatie heeft homoseksualiteit
niets te maken, want ook homoseksuelen zijn in twee geslachten te verdelen; het zijn
óf vrouwen (die gewoon eicellen produceren) óf mannen (die zaadcellen maken).
Homoseksualiteit heeft niets met geslacht maar alles met sekse te maken. Sekse is
een veel complexer, genuanceerder en minder biologisch begrip dan geslacht. Het
staat ook veel verder van de erfelijkheid af, hebben we gezien, en daardoor zijn er
veel meer instapmogelijkheden voor het milieu. Het zou dus wel eens kunnen zijn
dat de strakke tweedeling van de geslachten (je bent óf het een óf het ander, enkele
spelingen van de natuur daargelaten) niet goed opgaat voor de seksen. Daarom heeft
men wel eens voorgesteld van twee ‘dimensies’ te spreken: een dimensie van
‘mannelijkheid’ en een dimensie van ‘vrouwelijkheid’. De meeste mannen ‘scoren’
hoog op de schaal van de mannelijkheid en laag op die van de vrouwelijkheid, maar
dat is geen genetische noodzaak die met het geslacht zou samenhangen. Wat de
seksen betreft zijn er wellicht allerlei combinaties mogelijk.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er ‘dus’ geen erfelijke factor kan zijn die mensen
‘stuurt’ in de richting van homoseksualiteit. Biologen zoeken er al lang naar. Ze
zoeken naar erfelijke verschillen die zouden (kunnen) leiden tot verschillen in seksuele
geaardheid. En vaak moet je eerst gaan zoeken voordat je iets kunt vinden. Maar
waar kun je het beste zoeken naar die ‘speld in de hooiberg’? Elk mens krijgt namelijk
23 verschillende chromosomen (22+X) van zijn of haar moeder en nog eens 23
‘tegenhangers’ (22+X of 22+Y) van zijn of haar vader. Op welk van deze 23
chromosomen zou het gezochte gen moeten liggen?
Een eerste aanwijzing vonden de onderzoeker Dean Hamer en zijn collega's op
het National Cancer Institute toen ze 76 homoseksuele mannen hadden ondervraagd
over hun familieleden. Volgens deze verslagen zou mannelijke homoseksualiteit
vaker onder de ooms en neven via moederszijde voorkomen dan onder de ooms en
neven via vaderszijde. Aan alle 655 verwanten van deze mannen werd toen gevraagd
de vragenlijst van Kinsey over seksualiteit te beantwoorden. Ofschoon er slechts 30
lijsten terugkwamen, bleek het verschil tussen vaderszijde en moederszijde significant
te zijn. We moeten dan wel aannemen dat verwanten van vaderszijde even openhartig
hebben gereageerd als die van moederszijde. Als dat zo is, dan wordt het hypothetische
gen voor homoseksualiteit blijkbaar overgedragen via een chromosoom dat zoons
van hun moeder en niet van hun vader krijgen - en dat kan alleen maar het
X-chromosoom zijn. Dus laten we daar eens gaan zoeken, hebben die onderzoekers
gedacht.
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Een speld in de hooiberg
Hoe kom je erachter in welk gedeelte van het X-chromosoom het gezochte gen nu
werkelijk ligt? Om dat uit te leggen moeten we even wat technischer worden.
Gewoonlijk gebruikt men daarvoor andere genen waarvan al bekend is op welke
plek ze precies zijn gelokaliseerd. Men noemt deze labels ‘genetic markers’. We
weten bijvoorbeeld op welk gedeelte van het X-chromosoom een van de genen voor
kleurenzien ligt. De meeste vrouwen hebben in beide X-chromosomen op die plek
een normale variant, maar soms zit daar een verborgen variant die (rood-groen)
kleurenblindheid kan veroorzaken. Als een vrouw het X-chromosoom met die
afwijkende variant aan haar zoon doorgeeft, is die zoon kleurenblind (want bij mannen
kan die afwijkende variant niet worden gecompenseerd door een tweede
X-chromosoom met een normale variant). Omdat we weten waar dit gen in het
X-chromosoom ligt, is het een geschikte ‘genetic marker’. Zo zijn er nog vele andere
uit het X-chromosoom bekend.
Een andere bekende ‘genetic marker’ van het X-chromosoom is een bepaald gen
voor bloedstolling. Een afwijkende variant hiervoor veroorzaakt een bepaalde vorm
van bloederziekte (hemofilie A). Stel dat een vrouw van haar vader een
X-chromosoom heeft gekregen met een afwijkende variant zowel voor bloedstolling
als voor kleurenzien. Vroeger dacht men dat varianten die zich toevallig in hetzelfde
chromosoom bevinden ook samen zouden worden doorgegeven aan het nageslacht.
Tegenwoordig weten we dat de twee X-chromosomen van een vrouw tijdelijk ‘van
kop tot staart’ met elkaar verstrengeld raken en daarbij op gelijke hoogten stukken
van het chromosoom kunnen uitwisselen, voordat ze weer uiteengaan. Het kan dus
zijn dat na dit proces de afwijkende variant voor bloedstolling niet meer gekoppeld
zit aan die andere afwijkende variant voor kleurenzien, maar vastzit aan de normale
variant voor kleurenzien van het andere X-chromosoom en in die nieuwe combinatie
met de eicel wordt meegegeven en zo bij de volgende generatie terechtkomt.
Welnu, zo'n uitwisselingsproces tussen genen van hetzelfde type chromosoom
blijkt niet alleen vaak maar ook willekeurig op te treden. Men kan zich dan voorstellen
dat de kans dat twee gekoppelde varianten van elkaar gescheiden raken groter is
naarmate de afstand tussen die twee binnen het chromosoom groter is. En dat blijkt
ook zo te zijn. Daarmee hebben we een globale methode gevonden om afstanden
tussen genen van hetzelfde chromosoom te meten: hoe minder ze worden uitgewisseld,
des te dichter liggen ze bij elkaar. Ziedaar het belang van ‘genetic markers’.
Hoe kan deze ‘meettechniek’ ons helpen bij het lokaliseren van ‘het
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gen voor homoseksualiteit’ op het X-chromosoom? Allereerst hebben we een groot
aantal ‘genetic markers’ nodig, die het gehele X-chromosoom bestrijken en onderling
niet te ver van elkaar af liggen. Dankzij het bekende internationale ‘Genome Project’
beschikt men momenteel over een goed arsenaal ‘genetic markers’. Verder kan
uitwisseling pas geconstateerd worden als we per familie minstens twee leden kunnen
onderzoeken - in ons geval twee homoseksuele broers en zo mogelijk hun moeder.
Bovendien moeten we er zeker van zijn dat er bij de twee onderzochte broers ook
werkelijk sprake is van homoseksualiteit. Daarvoor moesten ze allen extreem hoog
scoren op de Kinsey schalen voor seksualiteit. Tenslotte hebben we een groot aantal
families nodig om het percentage uitwisselingen betrouwbaar te kunnen berekenen.
Op grond van voorgaande eisen hielden Hamer c.s. 40 families met ieder twee
homoseksuele broers over (en overigens slechts 16 moeders).
We mogen nu aannemen dat de twee homoseksuele broers het gezochte gen voor
homoseksualiteit bezitten - of beter gezegd, dat ze een homoseksuele variant voor
dit gen dragen. Als nu zou blijken dat ze naast deze variant ook nog een bepaalde
variant van een ‘genetic marker’ gemeenschappelijk hebben, mogen we aannemen
dat die marker in de buurt van het gezochte gen ligt. Alles wat veel verder weg ligt,
wordt gemakkelijk uitgewisseld en dan is er nog maar 50% kans dat twee broers
naast hun variant voor homoseksualiteit ook nog zo'n andere variant
gemeenschappelijk hebben. Inderdaad bleek dit laatste het geval te zijn voor alle
onderzochte varianten, behalve voor een vijftal dat zich aan het uiteinde van de lange
arm van het X-chromosoom bevindt. Van de 40 paar broers (die dus het zogenaamde
gen voor homoseksualiteit zouden moeten bezitten) waren er namelijk 33 paar die
ook deze vijf varianten gemeenschappelijk hadden (en dus geen 20 paar, zoals te
verwachten was). Dat wijst erop dat het gezochte gen voor homoseksualiteit in de
buurt van dat vijftal moet liggen. Dat is weliswaar nog een flink gebied van honderden
genen (40 miljoen nucleotiden), en daarom schatten Hamer c.s. dat het nog 6 maanden
tot 40 jaar kan duren voordat het bewuste gen is geïdentificeerd. Het jachtterrein is
behoorlijk ingedamd. Dus zoeken maar!

Enkele kanttekeningen
Er zitten nogal wat vooronderstellingen achter dit onderzoek. We zetten er enkele
op een rijtje. Allereerst gaat men ervan uit dat homoseksualiteit (mede) genetisch
wordt bepaald, en wel voorlopig op basis van één gen. Dit hypothetische gen zou
volgens enkele magere statistische gegevens in het X-chromosoom moeten zitten.
Vervolgens heeft
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men op het X-chromosoom een serie genen aangewezen die heel dicht in de buurt
van het gen voor homoseksualiteit zouden moeten liggen.
Een dergelijk onderzoek is per definitie niet geschikt om na te gaan hoe sterk de
genetische component is; daar heb je adoptie-onderzoek en/of tweelingenonderzoek
voor nodig. We weten dus alleen maar dat er (misschien) een gen voor
homoseksualiteit bestaat, maar wat andere genen hier aan toe te voegen hebben of
wat het milieu hieraan toe te voegen heeft is uit dit onderzoek niet op te maken. Neem
verschillen in links- en rechtshandigheid; die hebben waarschijnlijk een genetische
basis, maar ook opvoeding en onderwijs laten hun sporen na. Voor homoseksualiteit
zou hetzelfde kunnen gelden: misschien een genetische bijdrage, maar zeker geen
genetisch monopolie. ‘Sekse’ staat veel verder van de erfelijkheid af dan ‘geslacht’.
Een ander probleem met dit onderzoek is dat de ‘echte’ oorzaak van iets moeilijk
met statistische technieken te achterhalen is. Zo blijkt uit statistieken dat mensen die
roken een (veel) grotere kans op longkanker hebben dan niet-rokers. Maar is roken
nu ook de oorzaak van longkanker? Niet automatisch. Het zou heel goed kunnen zijn
dat de niet-rokers nog iets anders gemeenschappelijk hebben, bijvoorbeeld dat ze
veel zorgvuldiger met hun gezondheid omspringen. Om na te gaan of dat laatste niet
de oorzaak is van hun geringere kansen op longkanker, is er een controlegroep nodig
(in dit geval van mensen die niet roken, maar verder even ‘roekeloos’ met hun
gezondheid omspringen als rokers). En zo zijn er nog wel andere gemeenschappelijke
‘trekjes’ van niet-rokers te bedenken, die elk voor zich een nieuwe controlegroep
noodzakelijk maken. Alleen met controlegroepen valt statistisch aan te tonen dat
roken de werkelijke oorzaak is.
Ditzelfde probleem geldt ook voor het onderzoek naar ‘het’ gen voor
homoseksualiteit. Hebben we de goede oorzaak te pakken? Misschien bepaalt dat
hypothetische gen aan het uiteinde van het X-chromosoom niet zozeer
homoseksualiteit bij mannen, als wel overmatige zorg bij de moeder. Psychoanalytici
zouden zoiets kunnen bedenken. Moeders met het bewuste gen zouden homoseksuelen
als het ware creëren. In dat geval zouden mannelijke homoseksuelen geen gen voor
homoseksualiteit gemeen hebben, maar een moeder met een gen voor overdreven
moederzorg.
Kortom, er is nog veel vervolgonderzoek nodig - herhaald onderzoek, grotere
steekproeven, andere controlegroepen, andere ‘genetic markers’, enzovoorts. Er is
al eens een gen voor manische depressiviteit en een gen voor schizofrenie ‘gevonden’,
maar bij vervolgonderzoek bleken deze genen toch niet te bestaan. Het waren
uitvindingen die geen ontdekkingen opleverden. Het is best mogelijk dat het gen
voor homoseksualiteit een zelfde lot is beschoren.
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Goed of kwaad?
Stel dat het bestaan van een gen voor homoseksualiteit toch wordt bevestigd en dat
de lokalisering ervan veel nauwkeuriger wordt, wat betekent dat dan voor ieder van
ons en onze samenleving? Op zich genomen niet veel. De ‘kaart’ van de menselijke
erfelijkheid is alleen wat gedetailleerder geworden. Maar van een biologische kaart
vallen geen ethische richtlijnen af te lezen (zie Streven, mei 1993, pp. 452-457). De
biologie kan ons niet voorschrijven wat goed en wat kwaad is. Dat doen de gebruikers
van de kaart! En daar liggen dus de gevaren van deze nieuwe ontdekking. Sommigen
zullen homoseksualiteit een genetische ‘afwijking’ (blijven) noemen. Anderen zullen
homoseksualiteit als een genetische ‘variant’ (blijven) beschrijven. En weer anderen
zullen (blijven) beweren dat mensen geen slaaf mogen zijn van hun genen. Deze
standpunten vólgen niet uit biologisch onderzoek maar gaan er meestal aan vooraf.
En daarom kan een biologische kaart toch gevaarlijk zijn, omdat hij voor totaal
verschillende doeleinden en standpunten is te gebruiken. Enkele toepassingen laten
zich gemakkelijk raden: het screnen van babies voordat ze worden geboren of het
testen van mensen in verband met dienstplicht e.d. Het is dus begrijpelijk dat de
mogelijke ontdekking van een hypothetisch gen voor homoseksualiteit ‘hot news’
is. En nieuwsmedia zijn nu eenmaal minder kritisch en minder voorzichtig dan
wetenschappers zouden moeten zijn als het over ontdekkingen gaat. Goede
wetenschappers moeten vele slagen om de arm houden, omdat ze heel goed (zouden
moeten) weten hoeveel er bij wetenschappelijk onderzoek mis kan gaan. We zullen
dus nog even geduld moeten hebben. Maar intussen moeten we wel voorbereid zijn
op en (blijven) nadenken over mogelijke consequenties van zo'n vondst.
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Podium
Haikoe, senrioe en kyoka
Naar verluidt zijn er op dit ogenblik tien tot twintig miljoen Japanners bezig met het
schrijven van haikoes. Dit telegrafisch gedicht, door Kees Fens de ‘kolibrie onder
de gedichten genoemd’, bestaat uit zeventien lettergrepen over drie versregels van
5-7-5 verdeeld, een formele beperking waarvan een soortgelijke bekoring lijkt uit te
gaan als van het westerse sonnet. De japanoloog Willy Van de Walle stelt dat het
persen van de ruwe en ongehouwen taalmassa in een strakke geometrisch aandoende
vorm een ontegenzeggelijk genoegen verschaft.
De term haikoe schijnt te dateren van 1663. In de tweede helft van de zeventiende
eeuw heeft de dichter Basho de haikoe tot het peil van de wereldliteratuur getild.
Deze Basho wordt de Shakespeare van de haikoe genoemd, de reus van het
dwerg-gedicht. In de eeuwen na hem hebben drie van zijn leerlingen het niveau van
de meester geëvenaard: Buson, Issa en Shiki, die stierf in 1902. Ook buiten Japan
werd de haikoe in de laatste honderd jaar erg gewaardeerd. In 1880 vertaalde Basil
Hal Chamberlain de eerste Japanse haikoes in het Engels in zijn boek Japanese
Poetry. In 1924 werd in Parijs de eerste haikoewedstrijd georganiseerd waaraan door
duizend dichters werd deelgenomen. De internationale haikoe-wedstrijd in 1992
uitgeschreven door Japan Air Lines kreeg 70.000 inzendingen uit 27 landen.
De populariteit in Japan zelf blijft enorm: naar schatting worden in Japanse
magazines elk jaar een miljoen nieuwe haikoes gepubliceerd en er is één Japanse
krant die sinds 1980 in het midden van de voorpagina een rubriek heeft gewijd aan
haikoe en tanka (een vijfregelig gedicht met het lettergreepschema 5-7-5-7-7). De
in 1901 geboren en nog steeds levende haikoe-dichter Seishi Yamaguchi is in Japan
zo geliefd dat 181 van zijn haikoes, in steen gegrift, door zijn bewonderaars over het
hele land verspreid werden opgesteld.
In het Nederlandse taalgebied was J. van Tooren de bekendste vertaalster van deze
Japanse poëzie (zie Noor Smals, Japanse poëzie in vertaling, Streven, juni 1992, pp.
802-812). Ook

Streven. Jaargang 61

255
Bart Mesotten is al een halve eeuw met de haikoe begaan, als dichter en promotor.
De neerslag van die activiteit vindt men o.a. in zijn Haikoe-boek, gepubliceerd in
1986 (zie Streven, november 1987, p. 185). In 1993, n.a.v. zijn zeventigste verjaardag,
publiceerde hij Duizend kolibries. Haikoe van hier en elders. Zoals uit de ondertitel
blijkt heeft hij een selectie gemaakt van moderne Japanse haikoes en haikoes uit
dertig landen, van Andorra tot Zwitserland, waarvan hij met het origineel de vertaling
aanbiedt. In een apart hoofdstuk staan haikoes uit Vlaanderen en Nederland. Uit zijn
eigen omvangrijke produktie heeft Mesotten 150 haikoes laten kiezen door 15
haikoe-dichters en -dichteressen uit Vlaanderen en Nederland. Aan nog eens vijftig
haikoes van hemzelf heeft hij ook de Engelse, Franse, Duitse en Latijnse vertaling
toegevoegd. Uit de lange lijst van geraadpleegde werken heeft Mesotten korte
excerpten genomen die hij onderaan de bladzijden van deze bloemlezing in een
kleiner lettertype geplaatst heeft. Zo krijgt de lezer uit vele bronnen inzichten
gepresenteerd over de inhoud, de vorm, de geschiedenis van de haikoe. Een synthese
kan hij zelf maken, terwijl de concrete voorbeelden op elke bladzijde bij de hand
zijn.
Centraal in de haikoe staat de levenservaring, niet het esthetische, stilistische
taaleffect. ‘Het kenmerkende van haikoe is vóór alles het onverwachte, het
onvoorziene, het plotselinge in een bepaald kijken, horen, ervaren, inzien,
gewaarworden; de verbazing, het opflitsende als zodanig’, schreef Mesotten in 1986
in de inleiding van zijn Haikoe-boek. De vertaling van volgende Duitse haikoe van
Harald K. Hülsmann illustreert dat:
De handvol aarde
die je op de doodkist werpt
wordt meebegraven

Meestal bevat de haikoe een natuurobservatie, de vermelding van een seizoen, niet
als een projectie van het ik, maar als een weergave van de manier waarop het contact
met de natuur het leven van de mens boetseert, zoals in deze haikoe van Kubota
Kaoru:
Om 1 uur: regen
om 2 uur: regenboog
om 3 uur: kersen!

Hoewel het voorschrift luidt dat de haikoe-dichter gewone, eenvoudige woorden
gebruikt en gekunstelde zegging schuwt, is in vele moderne haikoes het taalspel
niettemin nadrukkelijk aanwezig. Bij Gust Gils b.v.:
de grote schrijver
gaf zijn publiek weer een veeg
uit de hersenpan

of bij Mesotten zelf:
Brem tegen de berm:
nog nooit hoorden twee dingen
zo letterlijk bijeen.
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De haikoe van Gust Gils is eigenlijk een senrioe, het heeft dezelfde
vormeigenschappen als de haikoe, maar handelt niet over de natuur. ‘Senrioe drijven
de spot met een eigenschap of eigenaardigheid van een persoon of groep; vaak ook
ridiculiseren ze een bepaalde situatie of gebeurtenis en het leven van alledag’ lees
ik onderaan p. 206 in Duizend kolibries.
Dat zo'n ironisering ook de verwerking kan zijn van iets problema-
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tisch, verdrietigs, onvermijdelijks, blijkt uit een haikoe van Guido Op de Beeck:
mijn moeder woont nu
in een bejaardentehuis,
maar het heeft een tuin

Buiten het kader van het prachtige boek van Bart Mesotten valt de kyoka (letterlijk
‘dwaas lied’), een lichtvoetige variant van de tanka en met hetzelfde
lettergreepschema. In de Parasol-reeks verscheen in het najaar 1993 Een woord in
het voorbijgaan van André Lefevere, thans hoogleraar Nederlands en Vergelijkende
Literatuurstudie aan de Universiteit van Texas te Austin. Het bevat twaalf reeksen
kyoka's, waaruit ik er één citeer:
Zijn hand blijft even
stil, verrast bij de eerste
rimpel in haar hals;
hij wil hem niet gladstrijken,
ze heeft haar strepen verdiend.

Zo'n gedicht vraagt niet om commentaar, alleen om een lezer die uit is op ‘een schok
van milde verrassing’ zoals R.H. Blyth de poëtische betekenis van deze Japanse
versvorm heeft omschreven.
Eén van de citaten die Mesotten in Duizend kolobries onderaan ter overweging
meegeeft vind ik, ondanks de wat betuttelende toon, erg geschikt om deze column
te besluiten: ‘Hoogstwaarschijnlijk zou onze krankzinnige planeet er stukken beter
aan toe zijn als iedereen zijn schrijfstift ter hand nam en haikoes begon te schrijven’.
□ Joris Gerits
Bart Mesotten, Duizend kolibries, Uitgeverij Sintjoris,
Sint-Denijs-Westrem, 1993, 431 pp. André Lefevere, Een woord in het
voorbijgaan, Parasol-reeks nr. 6, Uitgeverij Sintjoris, Sint-Denijs-Westrem,
1993, 32 pp., BEF 300 / f 17.

Het lot van het kunstboek
Tot voor enkele jaren was het kunstboek een produkt van de elite onder de uitgevers.
Uiterst verzorgd, met een kleine oplage en overeenkomstige hoge prijs, waren het
uitgaven waarmee de uitgeverijen zich eerder een zeker prestige in de wereld van de
cultuur dan grote winsten leken te willen verwerven.
In de jaren tachtig kwam daar verandering in. Om te beginnen trad de kunstwereld
zelf buiten de enge kring van kunstenaars, critici, verzamelaars, conservators en
kunstminnaars. Kunst werd een massaprodukt en tentoonstellingen begonnen een
belangrijke plaats in te nemen binnen de vermaakindustrie. Monsterexposities als
die rond Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Velázquez en Rembrandt trokken duizenden
bezoekers. De meeste exposities waren in meerdere steden in Europa of de Verenigde
Staten te zien en riepen een waar ‘kunsttoerisme’ in het leven. De records in
bezoekersaantallen werden
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keer op keer gebroken.
Het publiekssucces van deze monstertentoonstellingen had ook zijn weerslag op
de bijbehorende catalogi. De toename van het aantal bezoekers maakte niet alleen
een verhoging van de oplage mogelijk, maar (mede daardoor) ook een steeds fraaier
verzorgde en uitgebreider vormgeving daarvan. Catalogi met een gewicht van
meerdere kilo's zwaar, soms in meerbandige casettes, uitgevoerd met hoogwaardige
reprodukties en studies van vooraanstaande specialisten werden eerder regel dan
uitzondering.
Die ontwikkeling heeft ook de markt van het kunstboek niet onberoerd gelaten.
Dankzij deze exposities en hun catalogi ontstond een groot geïnteresseerd publiek,
dat kwaliteit zocht, maar wel tegen een redelijke prijs. Op die vraag heeft de Duitse
uitgeverij Taschen met onbetwistbare commerciële agressiviteit ingespeeld. Sinds
enkele jaren brengt deze uitgeverij kunstboeken op de markt die, vertaald in een
groot aantal talen, over heel Europa worden gedistribueerd. Dankzij de enorme
oplagen liggen de prijzen van deze boeken zo laag dat de meeste traditionele uitgevers
daarmee onmogelijk kunnen concurreren.
Taschen legt in zijn uitgavebeleid een groot gevoel van opportuniteit aan de dag.
Werden aanvankelijk vooral boeken over min of meer klassieke stromingen en
kunstenaars uitgebracht (De Stijl, Bauhaus, Cézanne, Dalí, etc), gaandeweg verschoof
de uitgeverij haar aandacht naar meer modegevoelige thema's en kunstenaars. Ze
richtte zich op de wereld van het design (met titels als Japan Design, Interior Design,
Philippe Starck, etc.), inspelend op het succes daarvan in de jaren tachtig, die wel
als het ‘decennium van het design’ omschreven worden. Daarnaast kwam Taschen
met monografieën over kunstenaars met een hoog hype-gehalte: Georg Baselitz,
Pierre & Gilles en Jeff Koons (met in het verlengde een apart fotoboek rond zijn
model Ilona Staller). Ook daarbij profiteerde ze vaak van grote tentoonstellingen,
zoals die rond Jeff Koons in het Amsterdamse Stedelijk Museum, waarmee Taschen
de officiële catalogus ernstige concurrentie aandeed.
In eerste instantie lijkt het offensief van Taschen een direct gevaar te betekenen
voor de meer traditionele uitgeverijen van kunstboeken. Een aantal van hen heeft
zich inmiddels gedwongen gezien nieuwe formules te ontwikkelen. Zo kwam
Gallimard met een reeks paperback-uitgaven van beroemde catalogi, zoals die van
de tentoonstellingen Paris-Moscou, Vienne 1880-1938, etc. Internationaal werd de
reeks ‘Les musées secrets’ opgezet: literaire essays, luxe (zij het niet al te smaakvol)
opgemaakt en uitvoerig verlucht met illustraties uit het werk van de behandelde
schilder. Het deel over Zurbarán, geschreven door Cees Nooteboom, verscheen in
het Nederlands bij de uitgeverij Atlas. (Zie Streven, oktober 1993, p. 867.)
Het is echter niet erg waarschijnlijk dat de traditionele uitgeverijen Taschen op
haar eigen gebied het hoofd zullen kunnen bieden. Even onwaarschijnlijk is echter
dat daarmee de doodsklok geluid is voor het dure kunstboek, zoals pessimisten menen.
Taschen richt zich op een groot publiek, dat allereerst een boek met redelijk afgedrukte
reprodukties zoekt. In deze publikaties is de tekst een ondergeschikte factor. De
boeken zijn (met een enkele uitzondering) geschreven door publicisten die aan
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een academische of ingevoerde lezer weinig te melden hebben. Zij schrijven voor
een publiek dat een vlotte inleiding vraagt, zonder academismen en specialistische
uitweidingen: het nieuwe publiek dat nu bij de grote tentoonstellingen in de rij staat,
en achteraf met de catalogus naar huis gaat.
De vrees dat Taschen het duurdere, meer specialistische kunstboek zal bedreigen
lijkt dan ook ongegrond. Daarvoor zijn de marktsectoren waarop beide zich bewegen
te verschillend. Zo er van Taschen enige bedreiging uitgaat, dan zal die eerder op de
kunstboeken-afdeling van de moderne antiquariaten merkbaar zijn. Zo het
Taschen-publiek ooit kunstboeken kocht, dan zal het die vooral gezocht hebben op
de welvoorziene schappen van de Slegte.
De kritiek op het verschijnsel Taschen is - evenals die op de grote
massa-tentoonstellingen - niet ontbloot van enig snobisme. Zorgelijk spreekt men
zich uit over de kwaliteit van het gebodene (tekst en illustraties), en zeker: een
vergelijking met de betere kunstboeken kunnen de uitgaven van Taschen moeilijk
doorstaan. Maar net als het massale museumbezoek boort deze vulgarisatie een zeer
groot potentieel aan liefhebbers aan, waarvan ongetwijfeld een deel zich tot werkelijk
geinteresseerden zal ontwikkelen. Deze mensen zal men op termijn wellicht ook
buiten de hoogtij-dagen in de museumzalen zien verschijnen, en - als hun beurs het
toelaat - de overstap zien maken naar de meer prestigieuze boekenreeksen.
Zeer groot zal die groep nooit worden, en zo zal ook het uitgeven van kunstboeken
een kleine, dure en riskante aangelegenheid blijven. Een elitair genre, dat aan zijn
standing een zekere groothartigheid verplicht is. Wie misprijzend toeziet hoe het
grauw gewijde grond betreedt, is eerder geborneerd dan met de kunst of zelfs het
uitgeven begaan. Zulk elitisme heeft geen bestaansrecht meer.
□ Charo Crego

De opera, de poppenkast en de Culturele Revolutie
Het begon allemaal in 1988. De Chinese cineast Zhang Yimou won met zijn film
Het rode korenveld de ‘Gouden Beer’ op het Filmfestival van Berlijn. Het bleef, zo
bleek, niet bij een gelukstreffer. De jaren nadien konden films als Ju Dou (1991),
De rode lantaarns (1991) en onlangs nog Qui Ju (1992) rekenen op een warm onthaal
in de Europese filmzalen. Met zijn prachtig gestileerde films en zijn uitgekiend
kleurenpalet - in zijn laatste film neemt hij een lossere stijl aan - is hij de
vaandeldrager geworden van wat men gemakkelijkshalve de vijfde generatie is gaan
noemen. Deze jongste generatie Chinese cineasten groeide op tijdens de Culturele
Revolutie, ze onderbraken hun studies voor arbeid op het platteland, liepen
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filmschool in Peking op het einde van de jaren zeventig en lijken zich met steeds
minder omzichtigheid los te wrikken uit de ideologische dwangbuis die de
Volksrepubliek China haar burgers nog steeds aanmeet. Zhang Yimous films hebben
(op zijn laatste na) een lange voorgeschiedenis van guerilla met de censuur. Hetzelfde
lot onderging Yimous generatiegenoot Chen Kaige met zijn film Farewell to my
Concubine. Nog een ander generatiegenoot, Tian Zhuangzhuang, verging het niet
anders met zijn film De blauwe vlieger. Beide films blikken op een onverbiddelijke
manier terug op de recente Chinese geschiedenis en lijken te suggereren dat deze
periode nog het best geïnterpreteerd wordt met de begrippen van de klassieke tragedie:
verblinding en hoogmoed (van de politiek verantwoordelijken), lijden (van het volk),
vrees en medelijden (bij de toeschouwer).
De Taiwanese regisseur Hou Hsiao Hsien hoort strikt genomen niet tot deze ‘vijfde
generatie’ maar profiteert mee van de huidige golf van belangstelling voor Aziatische
films. Zijn laatste film The Puppetmaster heeft dezelfde fascinatie voor het recente
verleden als de films van zijn collega's van het vasteland, maar in vergelijking met
Yimou, Kaige of Zhuangzhuang lijkt Hou Hsiao Hsien minder boodschap te hebben
aan westerse dramatische categorieën.

Farewell to my Concubine
Chen Kaige belicht de Chinese geschiedenis van de 20e eeuw vanuit een bijzonder
ingenieuze invalshoek. Hij bekijkt de maatschappelijke veranderingen tussen 1924
en 1977 vanuit een onvermijdelijk tradioneel instituut als de Opera van Peking.
Artistiek en technisch ging het de Opera van Peking in de jaren '20 voor de wind,
maar in de storm van de politieke ontwikkelingen krijgt dit monument van het oude
China het hard te verduren. De opera overleeft de Japanse bezetting met alle
bijbehorend soldatengeweld, maar gaat langzaamaan ten onder vanaf de oprichting
van de Volksrepubliek China in 1949. Traditionele of traditionalistische elementen
passen niet in Mao's blauwdruk van de Nieuwe Maatschappij. Op het einde van de
jaren '70 wordt de Opera van Peking gerehabiliteerd, maar voor de twee inmiddels
bejaarde sterauteurs Dieyi en Xiaolou uit de operaklassieker Farewell to my
Concubine weegt het voorbije leed te zwaar om daar nog echt opgetogen over te zijn.
Het opmerkelijke aan deze film is dat alle lagen van het verhaal - de geschiedenis
van de Opera van Peking, de lotgevallen van China tussen 1924-1977, de plot over
liefde en trouw uit de operaklassieker en de analoge relatie tussen de twee steracteurs
- elk op zich creatief en intens geënsceneerd worden én zinvol op elkaar inwerken.
De film verwerft daarmee een epische gedrevenheid. Kaige, die geen toegevingen
doet aan gemakkelijke romantiek, hangt een al bij al desastreus beeld op van de
menselijke passies. Op alle domeinen van het leven - liefde, haat, macht... - leidt het
exces tot destructie. Alleen in de kunst is er harmonie en transcendentie mogelijk.
Maar zelfs in een Opera van Peking is er geen technische virtuositeit mogelijk zonder
het harde, bijna onmenselijke regime in de operaschool. Geen schoonheid zonder
lijden.

Streven. Jaargang 61

260

[1] Farewell to my Concubine van Chen Kaige, foto Alternative Films.

[2] The Puppetmaster van Hou Hsiao Hsien, foto Cinélibre-Fugitive.

[3] De blauwe vlieger van Tian Zhuangzhuang, foto Cinélibre-Fugitive.
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The Puppetmaster
Concubine (en ook De blauwe vlieger) is niet alleen een kritische terugblik op de
recente Chinese geschiedenis; het is ook een revanche van het individuele
levensgevoel op het collectieve ideaal. De personages worden niet langer ingevuld
volgens de richtlijnen van het centraal planbureau, maar worden - heel westers gestuurd door emoties, door strikt private motieven.
In The Puppetmaster daarentegen speelt het leven van het individu zich af tegen
een massieve achtergrond van allesdeterminerende externe omstandigheden. De
persoonlijke motivering is, heel oosters, slechts franje. De mens is in het decor van
het bestaan een marionet; hij beweegt niet, hij wordt bewogen.
Het verhaal van deze film is een reconstructie van het leven van de 84-jarige
Taiwanese marionettenkunstenaar Li-Tien-Lu. De oude Li vertelt zijn levensverhaal
voor de camera. Vervolgens wordt de episode in kwestie uitgebeeld door acteurs.
Het levensverhaal begint in 1909 en loopt tot na de Tweede Wereldoorlog. We leren
over het verlies van zijn moeder, de mishandeling die hij ondergaat van zijn
stiefmoeder, zijn eerste optreden achter de poppenkast, zijn poppenspel in dienst van
de Japanse bezetter, enz. In tegenstelling tot Concubine is de Japanse bezetting hier
geen politiek thema. Voor Hou Hsiao Hsiens marionettenkunstenaar is ze onderdeel
van het onvatbare lot dat het leven van de enkeling bepaalt en dat noch moreel noch
immoreel is. Heel anders dus dan Concubine waarin Dieyi's optreden voor de
Japanners (om Xiaolou uit hun handen te redden) onmiddellijk wordt gebrandmerkt
als collaboratie.
Consequent met deze a-morele visie bouwt Hou Hsiao Hsien zijn scènes op met
een statische camera die minutenlang bewegingsloos de personages binnen een
zorgvuldige cadrage registreert. Deze taferelen geven een ongekunstelde indruk:
geregeld worden zelfs delen van de scène verhuld door onderbelichting, of door een
personage dat toevallig in de weg loopt. Geen drukdoenerij, maar gelatenheid en
sereniteit. De personages leven hun leven voor de camera, die het schijnbaar toevallig
en onverschillig op de pellicule vastlegt.

De blauwe vlieger
Tian Zhuangzhuangs Blauwe vlieger is bescheidener van opzet dan Concubine. Het
verhaal beperkt zich tot de jaren '50 en '60, de structuur is veel eenvoudiger en mist
een beetje spankracht. Door de herkenbaarheid en de gedreven vertolkingen is het
toch een aangrijpende kijkervaring. Tian Zhuangzhuang maakt een close-up van de
recente Chinese geschiedenis via de familie Chen uit Bejin: de kleine Tietou, zijn
moeder en zijn drie opeenvolgende vaders, de tantes, de nonkels, de grootmoeder.
Vader en moeder zijn behoorlijk gemotiveerd voor het Nieuwe China, maar zoals
het vaak gaat, verslindt de revolutie haar eigen kinderen. Van Tietou's drie vaders
sterft er maar één een natuurlijke dood.
Schrijnend is het vaak groteske karakter van de nieuwe ideologie en haar rituelen:
het huwelijk van Tietou's ouders vindt plaats voor een portret van Mao, met als
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proletariaat. Politieke richtlijnen ge-
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tuigen vaak van een bevreemdende naïviteit: voor ‘De Grote Stap Voorwaarts’ in
'57 wordt het hele volk gemobiliseerd om de industriële en agrarische produktie te
verhogen met maatregelen als het smelten van metalen huis-, tuin- en keukengerei
in de ‘achterhuissmeltovens’. Minder naief, maar ronduit crimineel is de
herstelbeweging, eveneens van '57: het volk wordt aangespoord tot kritiek op de
partij. Nadien worden de critici genadeloos opgejaagd. Hoogtepunt vormt de
nietsontziende terreur van de Culturele Revolutie en de populistische haatcampagnes
van de Rode Brigades. De familie Chen en de Opera van Peking ondergaat elke
episode aan den lijve...

Mao Zedong
Noch in De blauwe vlieger, noch in Concubine wordt het personage ‘partijleider
Mao’ ten tonele gevoerd, maar zijn spook dwaalt er wel in rond. Als een paranoïde
MacBeth regeert hij over zijn onderdanen. Zin voor realiteit en gezond verstand
lijken voor decennia verbannen uit de Volksrepubliek China. Met dergelijke trauma's
in de keukenkast zal het nog wat films duren vooraleer de belangstelling van de
Chinese ‘Nouvelle Vague’ voor het recente verleden naar de achtergrond verdwijnt.
□ Erik Martens
Chen Kaige (reg.), Farewell to my Concubine, Lilian Lee, Lu Wai (scen.), Zhao
Jiping (muz.), met Leslie Cheung (Cheng Dieyi), Zhang Fengyi (Duan Xiaolou),
Gong Li (Juxian), Hsu Feng, (prod.), Tomson (HK) Films, 169 min., distr.
Alternative Films.
Tian Zhuangzhuang (reg. & scen.), De blauwe vlieger, met Pu Quanxin (Lin
Shaolong), Chen Shujuan (Lu Liping), Li Xuejian (Li Guodong), Guo Baochang
(Wu Leisheng), Longwick Film Productions (Hong Kong), Beijing Film Studio
& Fortissimo Film Sales (Nederland), 1993, distr. Cinélibre-Fugitive.
Hou Hsiao Hsien (reg.), The Puppetmaster, Wu Nien & Chu Tien Wen (scen.),
Chen Ming Chang (muz.), met Li-Tien-Lu, Lin Chung (Li als volwassene),
Chen Kuei (Li als jongere), Cho Ju Wei (Li als kind), Era Int. & City Film,
Taiwan, 1993, 142 min, distr. Cinélibre-Fugitive.

Het passievirus
In het vroege voorjaar steekt jaarlijks het passievirus de kop op. Dit virus draagt men
wereldwijd onder de leden, maar ik vermoed dat het in Nederland relatief de meeste
slachtoffers maakt.
Ik kwam er voor het eerst mee in aanraking op Palmzondag 1965. Zoals iedere
zondag kwam het schaakclubje van het juvenaat waar ik toen studeerde na het
middagmaal bij elkaar. Het schaken werd slechts matig serieus bedreven. Onder
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len, fietsen, voetballen of schaken. In een hoekje op je eentje een mooi boek lezen
viel, althans op zondagmiddag, onder de noemer ‘asociaal gedrag’.
Op de bewuste Palmzondag waren we vrolijk kwetterend in de weer, verzetten
onze stukken, drukten quasiprofessioneel onze schaakklokken in, en wisselden van
gedachten over de kwaliteit van het middagmaal. Tot de dienstdoende surveillant de
radio inschakelde en ons tot volstrekte stilte maande: zo dadelijk zou de Mattheus
een aanvang nemen. Later zou ik me realiseren dat op datzelfde moment in
honderdduizenden Nederlandse huiskamers de pater familias afstemde op het
Concertgebouw in Amsterdam, voor de jaarlijkse radio-uitzending van ‘de Mattheus’.
De gevolgen hiervan moeten niet gering zijn geweest: urenlange verveling voor
tienduizenden kinderen, levenslange traumatisering voor enkelen wellicht, maar ook
(nog onbemerkte) besmetting door het passievirus.
Deze muziek had ik nog nooit eerder gehoord. Ik onderging ze halfbewust - ook een
vorm van passio. Het openingskoor klonk imposant en tragisch - je hoorde dat het
geen dolle pret zou worden. Massaal was het ook: je kon merken dat het podium en
de koorbanken daar in Amsterdam vol bezet waren. De aria's en met name de
recitatieven (die termen kende ik natuurlijk nog niet) vond ik saai, al merkte ik door
die recitatieven eindelijk waarom dit ‘de Mattheus’ heette: ik hoorde dat het
Lijdensverhaal volgens Mattheus werd voorgedragen. De meest opvallende eigenschap
van het geheel vonden we dat het zo lang duurde. Wél verliep het schaken een stuk
geconcentreerder, naar ik vermoed niet door Bachs heilzame invloed, maar gewoon
omdat we een tijd onze mond hielden. Maar het slotkoor - ‘Wir setzen uns in Tränen
nieder’ - bezorgde me meteen bij deze eerste keer koude rillingen: het passievirus
manifesteerde zich. Ook al zocht ik daarna op de plaatopnamen van mijn muziekleraar
meteen - en aanvankelijk uitsluitend - het slotkoor op, gaandeweg was definitieve
besmetting een feit. Op Palmzondag 1966 zat ik me bij voorbaat te verheugen, en
toen het zover was stoorde ik me aan mijn medeschakers die niet stil genoeg waren,
en zij op hun beurt stoorden zich aan hun pedante klasgenoot die meende te moeten
gaan uitleggen waarom bij deze muziek stilte gepast was.
Het passievirus had opnieuw een slachtoffer gemaakt.
Deze slachtoffers waren talrijk. Niet alleen waren er de jaarlijkse uitzendingen op
Palmzondag, velen maakten de bedevaart naar ‘de Mattheus’ in Naarden o.l.v. Anton
van der Horst en later Charles de Wolff - een heel andere Mattheus dan de
Amsterdamse onder (vroeger) Willem Mengelberg en (in de jaren '60) Eugen Jochum.
Al was het maar omdat er in Naarden na afloop niet werd geapplaudisseerd, en in
Amsterdam - zij het aanvankelijk heel aarzelend - wel. En naast deze twee nationale
toppers waren er de talrijke plaatselijke Bachverenigingen en -koren, die jaarlijks
hun ‘Johannes’ of ‘hun Mattheus’ uitvoerden, niet zelden begeleid door volstrekt
ongeïnteresseerde beroepsmusici, die voor deze gelegenheid werden ingehuurd.
De levenskracht van het passievirus is opmerkelijk. Het heeft niet alleen
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de secularisatie en ontkerkelijking overleefd, het is er anders en muzikaal sterker uit
tevoorschijn gekomen.
Ook deze maand, bijna dertig jaar na de eerste besmetting, kan ik binnen een half
uur reizen vanaf mijn woonplaats kiezen uit tientallen uitvoeringen van ‘de Johannes’
en ‘de Mattheus’. En de zalen en kerken zitten dan vol. En wat men daar te horen
krijgt is zeker niet van mindere kwaliteit dan een generatie geleden. De inzichten die
zijn gegroeid door de studie van oude muziek en oude uitvoeringspraktijken werpen
hun vruchten af. Gespecialiseerde binnenen buitenlandse gezelschappen, zoals die
van Philip Herreweghe, Ton Koopman en John Elliot Gardiner coachen ook meer
traditionele orkesten en koren, en een nieuwe Nederlandse generatie koorpedagogen
voert in (budgettair) bescheidener ‘produkties’ zangers en instrumentalisten naar
grote hoogten. Er dreigt zelfs een zeker overaanbod, waardoor men naar nieuwe
wegen zoekt, zoals de uitvoering van passie- en treurmuziek van Charpentier, Händel
en Purcell.
Een andere trend is versterking van de gelovige context van de passiemuziek, door
woorden van overweging en gebed en andere liturgische elementen toe te voegen.
Dit laatste is misschien een onbewuste reactie op de neiging uitvoeringen van Bachs
passies inderdaad als ‘produkties’ te zien, als louter artistieke prestaties, zonder besef
van de diepe religiositeit van deze muziek. Onlangs zag ik een verleidelijke advertentie
in de dagbladen, die opriep tot intekening op een ‘passie-reis’ naar Cambridge, waar
in de befaamde King's College Chapel een keur van medewerkers de Mattheus Passie
zou uitvoeren. De prijs van het arrangement loog er niet om, maar daarvoor kreeg
men naast reis en verblijf een gegarandeerde en goede zitplaats, de live geregistreerde
CD- en videoopname van deze ‘unieke uitvoering’, en niet te vergeten een
welverzorgd ‘supper’ tijdens de pauze van Jezus' lijden volgens Mattheus. Het was
vooral dit laatste dat mij deed besluiten deze advertentie niet uit te knippen. Het
verhaal van de handelaren in de Tempel leek me opnieuw relevant.
Aan de andere kant vraag ik me af, of ook een dergelijke, voor het oog zo weinig
‘passende’ benadering wel kwaad kan. Ook in een niet-religieuze context weet Bachs
muziek iets wakker te roepen dat voorbij de artistieke prestatie wijst. De aarzeling,
ook in een concertzaal en bij een uitvoering buiten de Lijdenstijd, om na deze muziek
te applaudisseren, is daar voor mijn gevoel een signaal van. Een aarzeling trouwens
die ik vaker signaleer na ogenschijnlijke ‘niet-religieuze’ momenten van grote
muzikale intensiteit. Voor veel buitenkerkelijken vormt Bachs passiemuziek het
eerste contact met het evangelie en de eerste ontmoeting met Christus. Getuige
bijvoorbeeld de opmerking van de filosoof Gabriel Marcel, waarin hij stelt dat Bach
meer voor hem betekende dan Augustinus, Pascal of welke auteur dan ook.
Zo heeft Bach alleen al met zijn twee bekende Passies heel wat aangericht, al heeft,
zoals bekend, ook Felix Mendelssohn een grote rol gespeeld bij de proliferatie van
het passievirus. Hij was het die op 11 maart 1829, 100 jaar na de eerste uitvoering
onder Bach, in de Berlijnse opera, met het koor van zijn leraar Zelter, de Mat-
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theus Passie opnieuw liet klinken. Tien dagen later, mede ter ere van Bachs verjaardag,
klonk het stuk voor de tweede keer in de uitverkochte opera. Met de opbrengst iedereen werkte pro deo mee - werd de stichting van twee naaischolen voor behoeftige
meisjes ondersteund. Na afloop was er een welverzorgd supper bij Zelter thuis, waar
de echtgenote van de zanger die de Christuspartij verzorgde, zich ergerde aan het
domme gedrag van degene die naast haar zat. ‘Die domme man’, zo fluisterde
Mendelssohn haar toe, ‘is de beroemde filosoof Hegel’. De nog maar 20-jarige
Mendelssohn volgde toen colleges esthetiek bij Hegel.
De uitvoeringen onder Mendelssohns leiding zouden ons verbaasd hebben: zijn koor
telde bijna 400 zangers, en hij leidde koor, solisten en orkest van achter de piano.
Meer en meer kom ik erachter dat dit allemaal weinig uitmaakt. Bachs muziek is zo
ijzersterk, dat ze (bijna) overal tegen kan. Zoals de uitvoering die ik eens hoorde
door een koor van een Japans bedrijf (daar heb je veel van die bedrijfskoren), dat
zich het ‘Wir Setzen uns mit Tränen nieder’ fonetisch had moeten aanleren. Zo'n
mooi werk verveelt nooit. Het wordt sterker bij herhaling en is vanuit alle
perspectieven de moeite waard. Toen Henry Moore eens werd gevraagd of je
beeldhouwwerken nu het beste van veraf of van dichtbij kunt bekijken, antwoordde
hij dat de echte meesterwerken vanuit alle afstanden en aspecten bekeken kunnen
en moeten worden, omdat steeds nieuwe schoonheidselementen eraan kunnen worden
ontdekt. Wie drager is van het passievirus zal dit herkennen, of hij nu onder Gardiner
zingt of bij een Japans bedrijfskoor, of hij eerbiedig in de Grote Kerk te Naarden
luistert, of tijdens de schaakmiddag op het juvenaat.
□ Wil Derkse
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Forum
Waarom zo weinig dieren groen zijn
In 1988 ontving de gemeente Harderwijk de Milieuprijs van dat jaar uit handen van
de vorige minister van milieu, Ed Nijpels. De reden hiervoor was het besluit van
deze gemeente om de overbemesting, veroorzaakt door de intensieve eendenhouderij
in deze contreien, terug te dringen. Hoe? Nee, niet door minder eenden te gaan houden
per produktie-eenheid of door de aanwezige eenden meer ruimte te geven maar door
ze permanent te gaan opsluiten in indoor-systemen. Een zelfde tendens valt op als
men het Nationaal Milieubeleidsplan doorneemt; ook daarin treft men een pleidooi
aan voor het houden van landbouwhuisdieren in huisvestingssystemen die neerkomen
op nog meer bioindustrie, bijvoorbeeld het aanbevelen van zomerstalling voor koeien
in plaats van weidegang. Dit is weer een typisch voorbeeld van zogenaamde
reparatie-technologie: het tegengaan van de kwalijke effecten van een vorm van
technologie - intensieve veehouderij resulterend in overbemesting, verontreiniging
en zure regen - door er nog meer technologie tegen aan te gooien. Het voeren van
een milieuvriendelijk beleid door middel van dieronvriendelijke maatregelen! Laat
ik nu altijd gedacht hebben dat dieren zelf ook deel uitmaken van het milieu!
Niets is echter minder waar. Dieren worden niet geacht deel uit te maken van ‘het
milieu’. Dieren zijn ook niet of nauwelijks ‘groen’. Het is trouwens helemaal niet
zo duidelijk wat tegenwoordig onder ‘groen’ of ‘milieu’ wordt verstaan ofschoon er
stilzwijgend wordt aangenomen dat iedereen met ‘groen’ precies hetzelfde bedoelt.
Vaak lijkt men echter met ‘milieu’ of ‘groen’ veeleer dode (anorganische) natuur
dan levende natuur te bedoelen.
De vereniging Milieudefensie houdt zich bijvoorbeeld meer bezig met
energievraagstukken, bodem-, lucht- en waterverontreiniging dan met levende planten
en dieren. Weliswaar wordt ook een heideveld of bos beschouwd als groen maar
meer in de hoedanigheid van ecosysteem als geheel, dan als een verzameling levende
struiken of bomen. De dieren die zich ‘in het wild’ in zo'n ecosysteem bevinden,
meestal aange-
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duid met de term fauna, worden eveneens als ‘groen’ beschouwd. Het groen geeft
als het ware op hen af. In tegenstelling tot de slachteenden van Harderwijk zijn wilde
eenden dus wel ‘milieu’.
Sylvia Borg van Milieudefensie liet in het televisieprogramma Milieu Privé van
5 januari 1990 een typisch staaltje zien van de blinde vlek die ontstaat als men louter
pleegt te denken in termen van mens-en-milieu. Zij was in het programma gehaald
om te vertellen wat er allemaal mis was met cosmetica. Daar bleek heel veel mis
mee te zijn onder andere de gebruikte substanties (milieu- en mensonvriendelijk) en
de verpakking (milieu-onvriendelijk). Dat men dit alles constateert door zeer
onvriendelijk om te springen met een andere vorm van natuur, te weten proefdieren,
werd echter volledig buiten beschouwing gelaten. De wetenschap en de industrie
voeren met instemming van de milieubeweging dierexperimenten uit teneinde te
kunnen constateren of iets inderdaad milieu- dan wel mensonvriendelijk is. Helaas
zijn de proefdieren zelf noch milieu, noch mens; de milieubeweging heeft aan hen
dan ook weinig boodschap. Dientengevolge nemen de meeste milieuorganisaties
geen standpunt in inzake dierproeven. Vraag een gemiddelde milieu-activist naar
zijn mening over dierproeven en hij of zij zal je verbaasd aankijken en vragen ‘wat
dat in hemelsnaam met het milieuvraagstuk te maken heeft’.
Landbouwhuisdieren, laboratoriumdieren, gezelschapsdieren en zelfs potplanten
zijn niet groen. Zodra dieren (en planten) onderdeel zijn geworden van de menselijke
woon- en werkomgeving, zodra zij geen deel meer uitmaken van datgene wat men
blijkbaar onder het milieu verstaat, worden zij niet langer gezien. Milieu duidt
kennelijk een natuur aan die nadrukkelijk buiten onszelf ligt. Het Duits zegt dat nog
duidelijker: Umwelt.
Verschil in opvatting over wat natuur is, komt eveneens tot uiting in de verhouding
van de verschillende maatschappelijke groeperingen tot elkaar. Milieubeschermers
en dierenbeschermers hebben elkaar in de praktijk niet veel te zeggen en opereren
nauwelijks vanuit een gemeenschappelijke basis. Organisaties zoals Stichting Lekker
Dier worden in het algemeen niet gezien als milieu-organisaties, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Kritisch Faunabeheer. Aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen
vindt al een poos een discussie plaats over het natuurbegrip zoals dat enerzijds in de
landbouw, anderzijds in de natuurbescherming wordt gebezigd. In dit
landbouw-natuurdebat blijken weidevogels groen te zijn in tegenstelling tot de koeien
die eveneens in de weilanden huizen (zolang ze dat tenminste nog mogen van de
opstellers van het Milieubeleidsplan).
Hoe komt het dat dieren oftewel de natuur die ons zowel evolutionair als
geografisch het naaste staat, niet of nauwelijks in ons milieubewustzijn figureert?
Daarvoor zijn verschillende redenen. Ik zal er hier twee noemen: de beperkte
inhoud van het begrip milieu en het feit dat er door milieu-deskundigen zo weinig
wordt nagedacht over de eigen vooronderstellingen. Milieu is eigenlijk een reductie
van ‘natuur’; er zijn talloze vormen van natuur die geen milieu zijn. Neem opnieuw
het geval van de proefdieren. Dat de discussie over proefdieren met gevoerd wordt
in de mi-
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lieubeweging is allesbehalve toevallig. Waar het hier om gaat, is een nietgroene
natuur, namelijk de gemeenschappelijke natuur van mens en dier. Wij gebruiken
dieren in proeven juist omdat zij op de mens lijken, omdat wij een aantal kenmerken
met hen delen. Maar deze gemeenschappelijke natuurlijke vermogens (zoals pijn
kunnen lijden, ziek kunnen worden of angst ervaren) vallen niet onder het begrip
‘milieu’ of ‘groen’ en worden door de milieubeweging dan ook prompt niet meer
als natuur herkend.
Het begrip ‘milieu’of ‘Umwelt’ getuigt van antropocentrisme, het centraal stellen
van de mens. Wat wordt er namelijk omgeven? Juist, nog steeds de mens die als maat
van alle dingen centraal blijft staan. Milieu is - nog steeds - een passief ding wat de
mens omgeeft en hem ten dienste staat; de mens zelf is dus geen milieu maar staat
er buiten en er boven. Milieubeschermers hanteren veelal een opvatting van natuur
waarin noch de mens zelf voorkomt, noch de natuur die hij of zij met dieren deelt.
Bij een natuuropvatting in de trant van het-groene-milieu-dat-de-mens-omgeeft
verdwijnen met name veel dieren uit het vizier en kunnen daardoor geen aanspraak
maken op het predikaat natuur, behalve als ze het geluk hebben nog tot de fauna te
behoren. Niet alleen zijn dieren geen milieu, ze worden zelf maar al te vaak tot de
milieu-vervuilende boosdoeners gerekend, zoals uit het voorbeeld van de Harderwijkse
slachteenden moge blijken.
Ondertussen wordt in de laboratoria - van cosmetica-industrie tot en met medische
instituten - druk gebruik en misbruik gemaakt van de natuur die ‘dier’ heet.
Milieubeschermers verzuimen echter veelal zich hieraan ook maar iets gelegen te
laten liggen. Sterker nog, sommigen onder hen pleiten in toenemende mate voor
toxicologische proeven op dieren, juist omdat dieren op vele punten vergelijkbaar
zijn met de mens. Het ongerijmde van een dergelijk pleidooi voor
dieronvriendelijkheid ten einde de milieuvriendelijkheid te waarborgen, lijkt hen
geheel en al te ontgaan!
□ Barbara Noske

Verdichtsel en waarheid
Littner, een Pools postzegelhandelaar uit München, werd vanaf 1938 omwille van
zijn joodse afkomst als wild opgejaagd van het ene naar het andere land, kamp, getto
en schuilhol. Het relaas van zijn wedervaren verscheen in 1948 in boekvorm en gold
tot voor kort als een authentiek ooggetuigeverslag. In 1992 onthulde Wolfgang
Koeppen dat niet Littner, maar hij het boek geschreven had. Koeppen is een Duits
romancier die later een cultfiguur werd door zijn radicale romans uit de jaren vijftig
waarin hij scherpe kritiek uitte op het naoorlogse Duitsland. Littner heeft hij nooit
ontmoet, voor hem was hij niet meer dan een romanfiguur. Koeppen baseerde zich
op een tweetal velletjes aantekeningen die Littner, kort voordat hij naar de VS
emigreerde, aan een beginnend Duits uitgever had gegeven. In die
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notities stond weinig meer dan de route die Littner gedurende de oorlog had afgelegd,
het geografisch-historisch geraamte van wat hem was overkomen, niet de ellende
zelf. Koeppen kreeg voor zijn ghostwriting een paar voedselpakketten. Het resultaat
beviel Littner niet, maar het boek verscheen desondanks onder zijn naam[1].

Plichtsgetrouwe dehumanisatie
Jakob Littners aantekeningen uit een aardhol mag tot de beste Holocaustliteratuur
worden gerekend. Het is een onderkoeld verhaal, met grote literaire zeggingskracht,
over de onderkoelde, bureaucratische wreedheid die de politiek van het nazi-regime
tegenover minderheden kenmerkte. De daders worden in al hun onbeduidendheid
geschetst, het zijn mensen die kwellen en doden uit plichtsgevoel en verveling, met
ambtelijke afstandelijkheid en onverschilligheid. Ze hebben er zich van overtuigd
dat de anti-joodse maatregelen die ze uitvoeren niet tegen personen zijn gericht, maar
slechts het gevolg zijn van onpersoonlijke, algemene, statistische beslissingen en
keuzen. De beteren onder hen proberen die overtuiging op hun slachtoffers over te
brengen. Aan de ontmenselijking van slachtoffers gaat die van de daders vooraf.
Nummermenschen (naar het interneringsnummer dat in de kampen de naam verving)
zijn het resultaat van een Befehl ist Befehl mentaliteit.
Koeppen maakt duidelijk dat het gros van de daders even kleine, onbeduidende
en even bestaande mensen waren als Littner zelf, een braaf burger die het ongeluk
had in het verkeerde bed geboren te zijn. De kleine onmenselijkheid wordt
aanschouwelijk, de ontmenselijkte bureaucratie (Menschenverwaltung) met
ambtenaren die zó plichtsgetrouw stempels, formulieren en archieven beheren, dat
ze moeiteloos het lot van duizenden bezegelen.

Banaliteit
Aldus bracht Koeppen kort na de oorlog al onder woorden wat pas jaren later tot
onderzoekers en historici zou doordringen: de banaliteit van het kwaad, een concept
dat Raul Hilberg en Hannah Arendt in de jaren zestig voor het eerst in de
wetenschappelijke belangstelling schreven. Tegen dit denkbeeld rees vrijwel
onmiddellijk fel protest en dat is nooit helemaal weggeëbd. Toch neemt sinds de
jaren tachtig, onder invloed van de vooral Duitse Alltagsgeschichte, de
wetenschappelijke interesse voor de alledaagsheid van daders gestaag toe[2].

Slachtoffergeschiedenis
Dat Littner destijds niet tevreden was met een interpretatie die iedereen van
verantwoordelijkheid lijkt te ontslaan, met een relaas waarin benadrukt wordt dat er
ook goede Duitsers waren die discriminatie openlijk afkeurden en joden hielpen, dat
tegenover een minderheid van gewelddadigen een minderheid van geweldlozen stond
maar dat de massa zich veiligheidshalve achter de (ook voor hen) gevaarlijksten
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schaarde, dat vervolgde joden dit kennelijk doorhadden en daarom haat noch wraak
koesterden, de gortdroge beschrijving ook van joden die met de vijand heulen en
joodse kinderen die pogrommetje spe-
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len; dat Littner niet opgetogen was over dit alles valt licht te begrijpen. De onmetelijke
ellende was nog maar net voorbij, slachtoffers en hun vertegenwoordigers waren
nog niet in staat zoveel afstandelijkheid op te brengen. Decennialang nog zouden
gespecialiseerde historici - vaak zelf overlevenden - slachtoffergeschiedenis schrijven,
met sterke morele connotaties en een manicheïstische schuld en verdienste balans.
De meesten werden nog bewogen door op dat moment zeer normale gevoelens, wraak
en haat[3], emoties die interpretatie en analyse van het gebeurde uiteraard bijkleurden.

Afstandelijkheid
Het lijkt erop dat een ego-document dat boven de middelmaat uitstijgt dat, behalve
aan literaire kwaliteiten, ook dankt aan filosofische of beschouwelijke kenmerken,
aan de mate waarin de auteur erin slaagt afstand te behouden of te verwerven, het
gebeurde in een geschiedkundige context in te kaderen en (aldus) enigszins te
relativeren. De ooggetuigeverslagen van Jean Améry, Tadeusz Borowski, Primo
Levi en Benedikt Kautsky zijn wat dit betreft exemplarisch. Het zijn dezelfde
kenmerken die Littners aantekeningen tot een beklemmend, overtuigend en
‘authentiek’ document maken. Paradoxaal genoeg komt dat door de inauthenticiteit
van het document, doordat het geschreven werd in naam van een slachtoffer door
een nietslachtoffer, door iemand van de andere kant van de barrière, wel een anti-nazi,
maar toch iemand die bleef waarnemen vanuit het bewustzijn, de ervaring en kennis
van een kritisch Duitser van zijn tijd. Iemand die zich dus kon verdiepen in wat
Duitsers en daders bewoog én niet bewoog. Die Duitser is het, niet het slachtoffer
voor wie hij schrijft, die het boek afsluit met de even retorische als nostalgische vraag
wat er gebeurd zou zijn als het oude Duitsland de bevelen van de Führer naast zich
had neergelegd.
Uit het bovenstaande kan men afleiden dat de beoordeling en dus de kwaliteit van
ooggetuigeverslagen tijdsgebonden is. Zoals bekend werd de eersteling van Primo
Levi, Se questo è un uomo - nu unaniem erkend als een meesterwerk - aanvankelijk
verre van positief onthaald. Het zou me sterk verbazen mocht blijken dat de eerste
editie van Littners aantekeningen veel bijval gekend heeft.

Waarheid
De vraag wat precies in Littners aantekeningen waarheid en verdichtsel is, lijkt me
irrelevant. Er zijn veel erger dingen gebeurd dan Koeppen kon bedenken en daar
bestaan talloze authentieke documenten over. Veel belangrijker is dat Koeppen een
verhaal heeft verteld dat nu toelaat ons enigermate in te leven in slachtoffers én
daders, iets dat van weinig authentieke ooggetuigeverslagen kan worden gezegd.
Koeppens verhaal is een waar verhaal, in de etymologische betekenis van het
woord dat verwijst naar oprechtheid, trouw en geloof (dat men aan iets schenken
kan), zeg maar overtuigingskracht. Daardoor vervalt het vaak tegen deze ‘faction’
aangevoerde bezwaar, dat het koren op de molen van Holocaustontkenners zou zijn.
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en onjuistheden in ego-documenten, geschreven door overlevenden die dure eden
zweren over absolute betrouwbaarheid en volledige overeenstemming met de
werkelijkheid. Wanneer negationisten dan toch enkele, overigens onontkoombare
afwijkingen van de werkelijkheid aantonen en uitbuiten, gaat bij velen het geloof
wankelen, de waarheid van het verhaal neemt af. Dat komt doordat het grote publiek,
zoals de meeste ooggetuigen, al te geredelijk aanneemt dat gebeurtenis, waarneming
en ervaring naadloos op elkaar aansluiten. Deze voor het dagelijkse handelen
doelmatige overtuiging (erzonder zou men niet tot interpreteren en handelen komen),
doet licht vergeten dat juist afwijkende waarnemingen en interpretaties van de
werkelijkheid, gekoppeld aan kennis over specifieke eigenschappen van de
verschillende waarnemers, ons in staat stellen de realiteit dichter en dichter te
benaderen.

Authenticiteit
Dat Koeppen zijn identiteit als auteur nu heeft blootgegeven, kan iets te maken hebben
met de hierboven beschreven aandachtsverschuiving in de geschiedschrijving. Dat
hij bijna vijftig jaar heeft gewacht met die onthulling heeft te maken met twee
factoren. Hij keek in naam van de slachtoffers door de ogen van de daders naar de
slachtoffers én naar de daders, en dat kon hij tot voor kort alleen door zijn lezers in
de waan te laten dat een slachtoffer aan het woord was. De tweede factor hangt met
dit laatste facet samen, de uitgesproken voorkeur van mensen voor ware verhalen,
verhalen uit eigen ervaring. Waarheid en authenticiteit worden daarbij vaak onkritisch
door elkaar gehaald. Authenticiteit is een eigenschap of kwaliteit van de relatie tussen
werkelijkheid en verhaal. Het begrip waarheid is gecompliceerder. Het verband met
de realiteit blijft belangrijk, maar de klemtoon ligt meer op een andere relatie, die
tussen verhaal en receptie, verteller en toehoorder.
□ Gie Van Den Berghe
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Inside Nazi-Germany, Penguin, London, 1989.
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Boeken
Filosofie
De maat van de techniek
In een bundel die als inleiding tot de techniekfilosofie in het Nederlands taalgebied
geldt, toetst Hans Achterhuis de geschiktheid van de astronautenmetafoor voor de
moderne mens. De metafoor blijkt even ambivalent te zijn als de moderne techniek
zelf: verwerft de homo sapiens bij het wandelen in de ruimte een stoïcijnse autonomie,
of is hij/zij daarentegen eerder aan technische apparaten gekluisterd voor zijn/haar
overleving? Het beeld van de ruimtevaarder is ook niet volledig zonder polshorloge
van een bekend merk. De polshorloge die de universele, anonieme tijd aangeeft blijkt
nog de treffendste metafoor te zijn voor de eigentijdse mens.
Achterhuis laat zich met heel wat meer in dan met metaforen: moet/mag alles wat
kan? Is techniek onstuitbaar? Is ethiek als een zondagspreek zonder invloed op de
harde realiteit van het economische gebeuren? Deze voorbeelden van maatschappelijke
vragen die de auteurs aan bod laten komen, getuigen van een heilzaam opentrekken
van de traditionele Nederlandse vakfilosofie.
Met sterke hand poogt de redacteur tevens verbanden te leggen tussen de zes
geselecteerde buitenlandse ‘anciens’ in het vak. Wij nemen de veelvoorkomende
achillespees, het aangeven van elementen voor een alternatief even als toetssteen en
overlopen het rijtje: geraken de besproken reuzen veel verder dan een machteloos
protest of de roep naar een deus-exmachina-oplossing?
Ellul vindt in zijn Durkheimiaanse sociologie geen ruimte voor het subject, zijn
‘autonomie van de techniek’ is er het logisch eindpunt van. Mocht hij al willen, hoe
zou hij dan nog oplossingen kunnen aandragen? Wat rest hem buiten de hoop dat
bijvoorbeeld de mens ooit economische nulgroei zou nastreven, of uiteindelijk door
God gered zou worden?
Ook Heidegger roept in zijn postuum gepubliceerde interview uit ‘alléén God kan
ons nog redden’. In Sein und Zeit is trouwens geen fundering te vinden voor
menselijke verantwoordelijkheid. Uit de diagnose van de ambivalentie van de techniek
vloeit de richtlijn van tegelijk een ja en neen aan de moderne techniek voort. Maximaal
een oproep tot een openheid zoals die in de kunst heerst.
Günther Anders vestigt eveneens zijn hoop op de kunst, een herwaardering van
fantasie, geboren-zijn en eindigheid. Zijn historisch-culturele analyse fundeert zijn
appel voor een in-de-wereld zijn in plaats van hebben, opdat de techniek niet blijvend
het subject van de geschiedenis zou zijn.
Hans Jonas is in zijn poging tot fundering van zijn ‘Prinzip Verantwortung’ mislukt.
Het blijft bij een vermoeden, en een dringende oproep tot het slaan van bruggen
tussen het zijn (‘is’) en het behoren (‘ought’). Voor hem dwingt de moderne techniek
tot een nieuwe ethiek, die de antropocentrische arrogantie achter zich laat ten dienste
van het bestendigen
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van echt menselijk leven op aarde.
De antropologische aanpak van A. Gehlen leidt onvermijdelijk naar technisch
determinisme. Meer dan een pleidooi voor ascetisme en het openhouden van de
toekomst valt van hem dan ook niet te verwachten.
Lewis Mumford tenslotte zegt niet veel méér, ook al legt zijn sociaal
constructivistische visie alvast duidelijke beslissingsruimten bloot in de ontwerpfase
van de techniek. ‘Ons kunnen komt voort uit culturele wensen met diepe historische
wortels’, luidt zijn stelling. De mogelijkheden om aldus te ontsnappen aan het
gangbare technisch-wetenschappelijk determinisme en het machteloze protest dat
erbij hoort, zonder te vervallen in het andere uiterste - de absolute
maakbaarheidsideologie - spreekt de samensteller duidelijk aan.
Achterhuis schaart zich dan ook achter het Brusselse buitenbeentje G. Hottois
waar die met zijn ‘bio-ethiek’ de gulden middenweg zoekt tussen enerzijds een
verabsolutering en anderzijds een miskenning van het antropologische onderscheid
mens/dier. De oproep tot ‘antropo-kosmische solidariteit’ die in het verlengde daarvan
ligt, lijkt ons een veelbelovender uitgangspunt dan een zich beroepen op het
historische antecedent van de eerste christenen in het decadente Rome of het dictum
‘een nieuw leven, een nieuw geluid’, waarmee hij deze overigens boeiende bundel
besluit.
□ Willy E. Weyns
H. Achterhuis, P. van Dijk en P. Tijmes, De maat van de techniek. Zes
filosofen over techniek, Ambo, Baarn, (Westland, Schoten), 1992, 272 pp.,
BEF 498.

Nietzsche
De vroege nagelaten teksten van Nietzsche zijn niet zo bekend als de grote
literairfilosofische werken als Aldus sprak Zarathoestra, De vrolijke wetenschap of
De antichrist. Nochtans zijn ze niet alleen een voorbereiding. In hun verscheidenheid
tonen ze de denkkracht van de filosoof die worstelt met de problematiek van waarheid
en cultuur. Krachtig ondergraaft Nietzsche de bestaande opvattingen, ontnuchterend
toont hij de illusies waarin de mens blindelings gevangen zit. Een smaakmakertje
uit deze heruitgegeven vertaling: ‘In de een of andere uithoek van het in talloze
zonnestelsels flonkerend uitgegoten heelal was eens een planeet waar schrandere
dieren het kennen uitvonden. Dat was de meest hoogmoedige en leugenachtige minuut
van de “wereldgeschiedenis”, maar toch niet meer dan een minuut. Na enkele
ademtochten van de natuur verstarde de planeet en de schrandere dieren moesten
sterven’ (Over waarheid en leugen in buiten-morele zin).
□ Luc Anckaert
F. Nietzsche, Waarheid en cultuur, vertaling van Tine Ausma, keuze,
inleiding en aantekeningen van P. Mostert (Boom Klassiek, 38), Boom,
Meppel/Amsterdam, 1983, 19922, BEF 730.
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Max Weber
Max Weber is één van de grondleggers van de godsdienstsociologie. Tot op het einde
van de vorige eeuw bleef deze tak van de sociologie beperkt tot het in kaart brengen
van religies en kerken. Een pastorale bekommernis was hiertoe vaak de drijfveer.
Mede onder impuls van Weber is ze uitgegroeid tot een volwaardige reflectie. Weber
verwierf vooral bekendheid door zijn analyse van de relatie tussen protestantisme
en kapitalisme. Het puritanisme van het protestantisme, gekenmerkt door soberheid,
ijver en redelijkheid is volgens hem congruent met de verbreiding van het kapitalisme.
Daarnaast hebben ook zijn beschouwingen over het probleem van de waardenvrijheid
van de wetenschap en zijn ‘ideaaltypische’ beschrijvingen ruime weerklank gevonden.
De Engelse vertaling van Lemmens doctoraat, opgesteld onder de leiding van de
Leuvense socioloog Dobbelaere, beschrijft Webers godsdienstsociologie vanuit het
centrale concept van rationaliteit. De verschillende culturele gestalten en godsdiensten
worden gedragen door een welbepaald type rationaliteit. Lemmen bouwt zijn betoog
systematisch op. In een eerste hoofdstuk geeft hij een overzicht van Webers
geschriften met betrekking tot de godsdienstsociologie. Vervolgens bespreekt hij
Webers methodologie.
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Daarna volgt een studie van de rationele structuren en processen die aan de basis
liggen van de verschillende religies (Europa, China, India, jodendom). Een laatste
hoofdstuk is gewijd aan de concrete historische gestalten. De aandacht gaat hier
vooral uit naar de westerse rationaliteit in religie en kapitalisme.
De studie heeft de grondigheid die het doctoraat eigen is. Dit uit zich ook in de
rijkdom aan voetnoten, de uitvoerige bibliografie en de handzame index.
□ Luc Anckaert
M.M.W. Lemmen, Max Weber's Sociology of Religion. Its Method and
Content in the Light of the Concept of Rationality (UTP-Katernen, 10),
Gooi en Sticht, Hilversum, 1990, f 45.

Verloren paradigma's
Wie een goede gids zoekt om enkele al te vaak verdrongen existentiële en
wetenschappelijke vragen eens systematisch door te denken, kan terecht bij John L.
Casti. Met name de controversen tussen evolutionisten en creationisten, tussen vooren tegenstanders van de sociobiologie en het neo-darwinisme, de invloed van onze
genen versus milieu, en de hernieuwde pogingen tot synthese van
quantumwerkelijkheid en objectieve werkelijkheid komen ondermeer aan de orde.
Problemen die in eerste instantie in de wetenschap zijn gerezen, maar die zeker niet
ontdaan zijn van algemeen menselijk en maatschappelijk belang.
Wat de wetenschap ons in haar huidige stand te melden heeft over ons taalkundig
communicatievermogen, onze cognitieve denkprocessen, onze aanwezigheid in de
Melkweg en onze rol als waarnemer in het heelal wordt haarfijn uit de doeken gedaan.
Hierbij is Casti niet wars van beroemde paradoxen zoals die van het humeaanse
inductievraagstuk, het wittgensteinse ‘Waarover men niet kan spreken, moet men
zwijgen’, of het ‘Alles mag’ van Feyerabend.
Op dit laatste levert de auteur als rationalist en verdediger van de wetenschappelijke
methode weerwerk door te stellen dat zonder goed ondersteunend bewijsmateriaal
en een hecht begrippenkader er gewoonweg geen tijd, ruimte of geduld genoeg is
voor dit ‘Alles mag’. Toch blijkt de grens tussen de wetenschap en het irrationele
niet altijd zo makkelijk vol te houden. Zo sluipt bijvoorbeeld het teleologisch
godsbewijs opnieuw binnen in de hedendaagse wetenschap, via het antropisch principe
bij J.A. Wheeler. ‘Godsdienst en Wetenschap geven wellicht deelvisies, een
verschillend perspectief op de werkelijkheid’, concludeert de auteur. In zijn poging
een totaalvisie te ontwerpen grijpt hij naar de systeem-analyse (hij was voorheen
werkzaam bij het IIASA te Wenen) als tegengif tegen de fragmentering der
specialismen.
Dit boek over toch verre van simpele onderwerpen is vlot leesbaar dankzij zijn
zeldzame pedagogische kwaliteiten: overzichtstabellen, herhalingen en definities der
termen, relatieve onafhankelijkheid van de hoofdstukken, personenregister. Vele
discussies worden geplaatst in hun verhelderende, historische context: Einstein/Bohr,
Chomsky/Piaget, Wilson/Bostongroep. De originele gerechtsprocedure, waarbij voor
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elk thema een stelling als door de openbare aanklager vertolkt wordt en de
tegen-stelling als door de verdediging, en Casti zichzelf tenslotte als jury opvoert, is
erg verdienstelijk. Ook vermeldt de auteur zijn adres met het oog op verdere
uitwisselingen met de geïnteresseerde lezer. Een uitgebreide rubriek met geannoteerde
literatuur sluit het geheel af.
De rode draad door dit alles heen, is de vraag of er dan wel iets speciaals of unieks
is aan mensen. Een vraag die ook centraal stond in Wim Kayzers Een schitterend
ongeluk. Dezelfde vraag, maar een veel systematischere aanpak hier. Toch mag men
ook van Casti's boek geen pasklare antwoorden verwachten, enkel een
wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de ware aard van enkele typisch menselijke
vragen.
Zo bijvoorbeeld de vraag naar ons begripsvermogen. Onze leefwereld kunnen wij
mensen vrij adequaat benaderen met onze zintuigen en gezond verstand. De astrofysica
heeft ons werkterrein uitgebreid naar het macroscopische (De Melkweg, het heelal)
en de fysica naar het sub-microscopische. Hierbij was de wiskunde een onontbeerlijk
hulpmiddel: zij leverde ons de wereld van het quantum, niet meer te
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vatten door ons ‘gezond verstand’. Besluit: misschien beschikt de mens slechts over
die intelligentiegraad die nodig is om beter te overleven, en niet veel meer?
Behelst dit overleven ook het vermijden van ecologische catastrofes, vraag ik mij
af. Zo ja, zou dit de hoop kunnen gronden op een vorm van auto-regulatie van het
leven op aarde op grond van de menselijke intelligentie, in tegenstelling tot het
vrijwaren van datzelfde leven op aarde op een basaler - bijvoorbeeld bacterieel niveau, tegen mogelijke ontsporingen van de menselijke rede in? Is dat geen
ondubbelzinnig optimistisch perspectief in deze onzekere tijden?
□ Willy E. Weyns
J.L. Casti, Verloren Paradigma's, Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1992,
582 pp, BEF 1395.

Een schitterend ongeluk
Dit boek kwam, zoals bekend, tot stand in samenwerking met de VPRO, die de
gelijknamige televisieserie in januari 1993 uitzond. Het succes van de serie straalt
trouwens af op het boek: in twee maanden tijd maar liefst vijf herdrukken. Toch
maakt het boek op mij minder indruk dan de televisieserie. Zes intrigerende figuren,
belaagd door een gedreven Kayser die nu eindelijk mag vragen naar wat hij al altijd
wilde weten, ‘close’ in beeld gebracht, dat alles maakte toen reeds op zondagavond
de maandagmorgen minder schrikwekkend.
Eens op papier, is de indruk anders. Echt diep op de zaken wordt er nooit ingegaan,
de badinerende toon die op televisie indringend overkomt, bevredigt nu veel minder.
Van Dennett en Toulmin had ik eerder gelezen en plots leken hun uitspraken
opgewarmde kost. Vooral de poging tot symbiose (pp. 303-432) lijkt soms maar wat
gepraat in het ijle. Wat in een gesprek boeiend lijkt, wordt op papier ongenadig tot
zijn ware proporties herleid. Toch slaagt ook het boek erin - er blijven voldoende
boeiende passages over - je meer nieuwsgierig of beter weetgierig te maken. Na
lezing wil je de boeken zelf hebben: van Sacks, Gould, Dyson en Sheldrake. En dat
bewerkstelligen is op zich al een grote verdienste.
□ Guido Vanheeswijck
Wim Kayzer, Een schitterend ongeluk. Ontmoeting met Oliver Sacks,
Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett. Rupert Sheldrake
en Freeman Dyson, Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1993, 432 pp.

Psychologie
Geschiedenis van de psychologie
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Tonja Kivits neemt een heel lange aanloop om de geschiedenis van de psychologie
in kaart te brengen. Zij begint niet bij Wilhelm Wundt die in de vorige eeuw als
eerste een experimenteel labo voor psychologisch onderzoek opzette. Zij begint
evenmin bij Rudolf Goeckel die op het einde van de zestiende eeuw voor het eerst
de term ‘psychologie’ neerschreef. De aanvang van haar verhaal situeert zich in de
vijfde eeuw voor Christus wanneer de eerste Griekse denkers met hun wijsgerige
theorieën voor de dag komen. Kivits wil daarmee laten zien dat de moderne
psychologie slechts kon ontstaan binnen een welbepaalde wijsgerigantropologische
context.
Een dergelijke benadering - vanuit een filosofische achtergrond naar de psychologie
kijken - lijkt me uitermate vruchtbaar. Toch valt de concrete uitwerking van dit opzet
me wat tegen. Dat heeft vooral te maken met de al te schetsmatige en soms zelfs
gewoon foutieve voorstelling die Kivits van een aantal belangrijke filosofen geeft.
Augustinus? Die wijdt zich ‘na een woeste jeugd met vele uitspattingen aan zijn
studie van Aristoteles’ (p. 47)?! Over Plato en het neoplatonisme rept zij met geen
woord. Descartes? ‘Ook al is hij zelf een goed katholiek en probeert hij elke keer als
hij verhuist een woning te vinden die niet ver van een kerk verwijderd ligt, toch kan
hij, filosofisch gezien niet in
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God geloven’ (p. 57). Descartes had een drievoudig ‘filosofisch godsbewijs’. Op p.
65, wanneer ze John Locke voorstelt, lees je een zeer vreemde omschrijving van het
onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten. Enz. Bovendien wordt de
band tussen de wijsgerige achtergrond en de daarbij horende psychologische theorieën
niet altijd duidelijk geëxpliciteerd.
Op het domein van de psychologie voelt ze zich beter thuis. De drie laatste delen,
waarin ze de eigenlijke geschiedenis van de psychologie vertelt, zijn overzichtelijk
gestructureerd en over het algemeen aangename lectuur. Aan de beschrijving van de
diverse theoretische stromingen koppelt ze steeds een centrale figuur. Van hem (Kivits
treurt herhaaldelijk over de stiefmoederlijke behandeling van de vrouw in de
psychologische bedrijvigheid) schetst ze dan eerst leven en werk om van daaruit de
psychologische theorieën in kaart te brengen. Op die manier - Kivits schrijft vlot,
soms te vlot en daardoor simplifiërend - krijgt de geïnteresseerde leek, op zoek naar
een eerste kennismaking, toch een geschikt overzicht van tweehonderd jaar
‘wetenschappelijke psychologie’.
□ Guido Vanheeswijck
Tonja Kivits, Geschiedenis van de psychologie, Spectrum/Aula, Utrecht,
1992, 284 pp., BEF 795.

Godsdienst
Oorlogsverhalen in het Oude Testament
In het verleden is bij voortduring de vraag gesteld: wat zegt de bijbel over oorlog en
vrede? Zelden of nooit heeft men zich daarbij ook de vraag gesteld: hoe spreekt de
bijbel over oorlog en vrede? In een recent verschenen boek gaat de hervormde
dominee Van der Deijl nu eens uitvoerig op deze kwestie in. De auteur gaat namelijk
op zoek naar de literaire procédé's in (een selectie van) oudtestamentische
oorlogsverhalen (Exodus 14-15; Rechters 4-5 en 6-8, 1 Samuël 17, 2 Koningen 6-7
en 18-19) en twee buitenbijbelse teksten. Hoewel zijn onderzoek dus beperkt van
omvang is - belangrijke bijbelboeken als Numeri, Deuteronomium, Jozua en
Kronieken komen helaas niet aan bod -, vult deze studie niettemin een lacune op.
Het moge duidelijk zijn dat de vraag naar het hoe van bijbelse oorlogsverhalen
onmiddellijk de kwestie van de narratologie in het middelpunt van de belangstelling
zet. Deel 1 leidt de lezers derhalve naar deze tak van de literatuurwetenschap, waarna
deel 2 deze aanpak toepast op de genoemde bijbelpassages, die natuurlijk heel speciaal
op hun literaire aspecten worden nagelezen. Nadat in deel 3 eerst - mijns inziens iets
te kort - twee oorlogsteksten van buiten Israël zijn besproken (de Mesa-inscriptie en
de Sanherib-prisma), wordt het boek afgesloten met het binnenhalen van de
‘theologische buit’ uit deze literaire aanpak. Dan blijken, aldus de auteur, de bijbelse
oorlogsverhalen in feite het relaas te bevatten van de joodse ballingen in Babel. Het
gaat in die oorlogsverhalen dan ook meer om de theologie van de verliezers dan om
een theologie van de overwinnaars. Hoewel men ervoor moet oppassen om niet het
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gehele Oude Testament pas tijdens de Babylonische ballingschap te dateren, zet dit
boek zeker een goede toon om ook eens op een andere wijze na te denken over de
functie van een bepaald genre, de bijbelse oorlogsteksten.
□ Panc Beentjes
Aarnoud van der Deijl, Richters, dichters en vredestichters.
Oudtestamentische oorlogsverhalen gelezen als literatuur, Ten Have,
Baarn / Westland, Schoten, 1993, 192 pp., f 29,90.

Efrem de Syriër
‘Efrem de Syriër is ongetwijfeld één van de meest markante figuren uit de
vroeg-christelijke literatuur. Er zijn maar weinig “kerkvaders” die een zo omvangrijk
en een zo origineel
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oeuvre hebben nagelaten. Bovendien is hij één van de belangrijkste
vertegenwoordigers van het Syrischtalige christendom dat vanaf het allereerste begin
een eigen plaats heeft ingenomen in de kerkgeschiedenis’. Aldus begint prof. dr.G.
Rouwhorst zijn inleiding van het boek Efrem de Syriër. Hymnen voor de viering van
het kerkelijk jaar dat in 1991 als deel 3 verschenen is van de jonge serie Christelijke
bronnen (zie bespreking in Streven, december 1991, p. 275). In deze serie verschijnen
teksten uit de Oude Kerk vanaf de 4e eeuw die nog niet eerder in het Nederlands zijn
gepubliceerd of daarin niet meer verkrijgbaar zijn.
Ook het onlangs verschenen deel 5 van de serie is aan Efrem de Syriër gewijd.
Het gaat om zijn commentaar op het boek Genesis, dat niet alleen door zijn inhoud
bijzonder belangwekkend is, maar ook vanuit historisch perspectief: het is namelijk
het oudst bewaarde bijbelcommentaar in het Syrisch. Voor zover bekend is de
Nederlandstalige uitgave van Efrems Genesiscommentaar bovendien de eerste
volledige vertaling in een westerse taal! De uitleg van de oude Syrische kerkvader
ademt een geheel eigen sfeer. Zijn exegese vertoont verwantschap met die van de
‘Antiocheense School’, namelijk historisch, wars van elke allegorie, met slechts hier
en daar een vleugje typologie. Op een aantal punten is de uitleg van Efrem heel
verrassend; zo haalt hij bijvoorbeeld een aantal vrouwen uit Genesis (Sara, de dochters
van Lot, Tamar, en de vrouw van Potifar) nadrukkelijker naar voren dan in de bijbel
zelf gebeurt. Een bijzondere plaats heeft ook de uitleg van Genesis 49 gekregen;
naast een ‘zakelijke’ commentaar wordt met name van Gen. 49,10-11 en 49,28 een
‘spirituele’ uitleg geboden die heel duidelijk uitloopt in een duiding van Christus,
alsmede van de christelijke tijd. Met deze heldere vertaling die voorzien is van talrijke
voetnoten is de serie wederom een aanwinst rijker.
□ Panc Beentjes
A.G.P. Janson & L. van Rompaay, Efrem de Syriër: Uitleg van het boek
Genesis (in de serie Christelijke Bronnen, deel 5), Kok, Kampen, 1993,
176 pp., f 34,50.

Het evangelie van Mattheus
Dat het evangelie van Mattheus als eerste van de vier ‘verslagen’ over Jezus' leven
en werk het Nieuwe Testament opent is zeker geen toeval. Vanouds is dit evangelie
binnen de Oude Kerk het meest geliefd geweest. Dat blijkt ook, wanneer men zichzelf
de tijd gunt om het lijvige tweede deel van het commentaar door U. Luz op dit
evangelie - het behandelt de hoofdstukken 8-17 - enigszins systematisch door te
werken. Dat de auteur zoiets eigenlijk niet verwacht blijkt uit een passage in zijn
Woord Vooraf. Daarin nodigt hij namelijk iedereen die het boek van a tot z heeft
gelezen uit om te reageren. De beloning is niet mis: het derde deel gratis thuis!
Het is een erg mooi commentaar (zie Streven, januari 1986, pp. 380-381) dat erg
veel werk maakt van de uitleg, maar in het bijzonder van de Wirkungsgeschichte,
een overzicht hoe een bepaalde passage, vers of thema in de loop van de geschiedenis
is verwerkt, uitgewerkt of omgewerkt. Lezend in het evangelie komt men ook terecht
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bij de belijdenis van Petrus (Mt 16,16-19) en Jezus' belofte aan hem: ‘Gij zijt Petrus...’
Hoewel de uitleg van deze passage in zekere zin is gekleurd door het feit dat U. Luz
nietkatholiek is, behoort zijn uitleg van deze verzen tot de interessantere delen uit
deze tweede band. Ook vraag ik uitdrukkelijk aandacht voor de excurs over de
gelijkenissen (pp. 366-380). Een mooi boek in een uitermate sterke oecumenische
serie.
□ Panc Beentjes
Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 8-17), Band I/2 in de
serie Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament,
Neukirchener Verlag, Neukirchen, 1990, 537 pp., DM 125.

Katholieke kerk & hedendaags jodendom
Op 26 oktober 1992 vond ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de
Katholieke Raad voor Israël (KRI) te Amsterdam een symposium plaats: ‘Het
hedendaags jodendom als uitdaging voor het zelfverstaan van de katholieke kerk’.
Twee belangrijke pioniers
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van de joods-christelijke dialoog, dr. Gerhard Riegner en Johannes kardinaal
Willebrands, hielden een lezing waarin zij een persoonlijk verslag gaven van hun
betrokkenheid bij deze dialoog. Daarna werden in workshops een aantal uiteenlopende
aspecten van dit thema bestudeerd. In het verslagboek dat de KRI onlangs heeft
uitgebracht vind men niet alleen de integrale tekst van beide lezingen, maar is tevens
het materiaal dat in de workshops aan de orde is gesteld omgewerkt tot een werkboek
dat uitermate geschikt is voor gespreksgroepen, leerhuizen en parochieavonden.
Thema's die in het boek aan bod komen: de plaats van de Hebreeuwse bijbel in de
katholieke liturgie; de positie van de vrouw in kerk en synagoge; de staat Israël als
vraag aan de theologie; het leerhuis als vorm van kerk-zijn; joodse rouwrituelen; het
liturgisch gedenken van en vorm geven aan de jodenvervolging. Elk hoofdstuk geeft
een handleiding voor groepswerk, compleet met werkopdrachten en literatuuropgaven.
Een boek dat niet alleen als tijdsdocument van belang is, maar ook voor een beter
inzicht in elkaars positie binnen de joods-christelijke dialoog.
□ Panc Beentjes
Dr. M. Poorthuis (samensteller), Tot leren uitgedaagd. Werkboek over de
betekenis van het hedendaagse jodendom voor de katholieke kerk, Sint
Willibrodvereniging, Walpoort 10, NL-5211 DK Den Bosch, 1993, 139
pp., f 24,90 (excl. porto).

Joodse en christelijke feesten
Wanneer je bij een aantal belangrijke christelijke feesten eens op zoek gaat naar hun
ontstaansgeschiedenis, blijk je in de meeste gevallen uiteindelijk terecht te komen
bij joodse feesten. Sterker nog: de meeste christelijke feesten hebben diepe wortels
in een zeer rijke joodse traditie, en ze zouden dus eigenlijk nóg een stuk feestelijker
kunnen zijn, wanneer men zijn joodse wortels meeviert. Aan dit onderwerp is in het
tijdschrift Handreiking vrijwilligers in het pastoraat een serie artikelen gewijd die
in enigszins bewerkte vorm nu ook in boekvorm verkrijgbaar zijn. Dat de negen
hoofdstukjes erg leesbaar zijn geschreven laat zich raden. Hier en daar, zo komt mij
voor, had de schrijver, afgestudeerd aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, zich
wat zorgvuldiger kunnen uitdrukken. Zo krijgt de lezer bijvoorbeeld geen antwoord
op de vraag wannéér dan het boek Ruth als feestrol is gaan functioneren (p. 54). De
verklaring dat er in Handelingen 2 sprake is van 120 talen (p. 59) is een door Maeijer
geconstrueerd beeld, evenals de uitleg ervan dat het een verdubbeling betekent ten
opzichte van de zeventig volken uit Genesis 10. Dat de kerk Maria altijd heeft
beschouwd als positieve tegenhangster van Eva is mij bekend. Dat de auteur van dit
boekje daar door een vrij ontactische woordkeus (p. 63) nog eens een schepje bovenop
doet, valt mij tegen. Wie zich bij het kopen van deze publikatie evenmin laat
afschrikken door een werkelijk abominabele voorkaft krijgt een werkje in handen
dat een aardige wegwijzer is naar een ongekend boeiend terrein.
□ Panc Beentjes
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Floor Maeijer, ...En daarom wordt dit vandaag nog gevierd, Joodse en
christelijke feesten, Gooi & Sticht, Baarn, 1993, pp. 96, f 21 (voor België:
Liprobo, Mechelen).

Maatschappij
Anil Ramdas
Toen de bekende thuisloze auteur V.S. Naipaul in 1982 Nederland aandeed en zich
onderwierp aan een kruisverhoor door schrijvers en journalisten, vielen twee
kleurlingen hem aan in zake zijn visie op Suriname. De afwerende opmerking van
Naipaul luidde: ‘They better go back to their country and bang their drums’. Eén van
die twee kleurlingen was Anil Ramdas, hindoestaan van Surinaamse afkomst, die
sinds zijn studie sociale geografie
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in Nederland verblijft en er voor diverse tijdschriften werkt. Hij trad ook op in het
televisieprogramma ‘Zomergasten’ en heeft inmiddels een eigen programma ‘In mijn
vaders huis’ (VPRO) dat cirkelt rond de aanvaarding van de westerse beschaving
door niet-westerlingen.
Onderhavig boek bevat lezingen en essays van hem gecentreerd rond vijf thema's:
nostalgie, Suriname, Afrika, migranten, het actuele minderhedendebat.
De houding van Ramdas t.a.v. Naipaul is dubbelzinnig: hij analyseert zijn
cultuurkritieken, bekritiseert diens zucht naar onfeilbaarheid, maar gunt hem
uiteindelijk, meer dan een Nobelprijs, een huis. Hij reflecteert verder op het wezen
van de nostalgie en de literaire therapie daarvoor. Hij beschrijft de trek van de
Amerikaanse negers van het slavendom van het Zuiden naar het noordelijke Harlem
als een trek van blues naar jazz en heeft heel wat aandacht voor de Harlemliteratuur.
Voor de letterkunde van het vaderland Suriname heeft hij veel minder goede woorden,
omdat zij haar taak te veel als missie en te weinig als visie heeft opgevat. Verder: de
ironie van Prince, Madame Bovary als metafoor voor de migrant, de melodramatische
Indische cinematografie en zoveel meer.
Ramdas weet bij dit alles de problematiek van de migrant te verruimen en in een
context van inlevingsvermogen, nostalgie en fantasie te plaatsen, die zijn spitse
behandeling mogelijk maakt. De ‘autochtone’ lezer krijgt zodoende de kans zich te
identificeren en begint onwillekeurig te denken aan de ‘migraties’ van de eigen
cultuur, ondanks de eigen ‘stabilitas loci’. Want is ook de Vlaamse vooroorlogse
generatie geen migrantengeneratie, die eerst leefde in de traditionele gemeenschap
van het rijke roomse leven en die vervolgens de wrede reis maakte die oorlog heet,
om terecht te komen in een ander land dat anglofieler, moreel losser enz. is? Zij die
na de oorlog geboren werden zijn tweedegeneratiemigranten, die met of zonder passie
luisteren naar de verhalen over het ‘thuisland’. ‘The past is a foreign country’
(Hartley). Het tastende denken van Ramdas is meeslepend omdat hij ons de metaforen
aan de hand doet die omzetting en inleving garanderen. En inleving is, naar zijn
zeggen, het begin van elke verbondenheid.
□ Walter Van Herck
Anil Ramdas, De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea, De
Bezige Bij, Amsterdam, 1992, pp. 216.

Politiek
Soevereiniteit voor Duitsland
Christoph-Matthias Brand behandelt de ontstaansgeschiedenis van het 2+4 verdrag
van 12 september 1990 dat Duitsland één maand voor de Wiedervereinigung zijn
volle soevereiniteit terugschonk. Daarmee was ook het einde van de naoorlogse orde
bezegeld, die in 1945 in Jalta tot stand was gekomen. De ongewone naam van het
verdrag slaat op de partijen die het hebben ondertekend: de twee Duitse staten en de
vier Sieger-mächte, de VSA, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjetunie, die van
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1945 tot 1990 bepaalde rechten en verantwoordelijkheden lieten gelden ten opzichte
van Duitsland. Het verdrag zette de kroon op de gesprekken tussen de zes genoemde
staten, die een aanvang hadden genomen in februari 1990. Het ‘nieuwe denken’ van
Gorbatsjov en de revolutionaire gebeurtenissen in de DDR hadden de voorwaarden
daartoe geschapen. De Duitse eenheid, die zich aandiende, richtte de aandacht weer
op een aantal volkenrechtelijke kwesties die in de voorbije veertig jaar ingesluimerd
waren, zoals de status van een eengemaakt Duitsland en de Oder-Neisse-grens. Brands
onderzoek kan zich daarom ook niet beperken tot dat ene jaar 1990 waarin over de
Duitse eenmaking werd onderhandeld. Hij gaat alle feiten en processen na die vanaf
1945 de kwestie van Duitslands soevereiniteit bepalen. Daar hoort ook een uitdieping
van het begrip ‘soevereiniteit’ toe vanaf de Oudheid tot nu. Bovendien licht hij de
Sovjetrussische opvattingen over de soevereiniteit toe, die in het teken stonden
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van de voorrang van de politiek op het volkenrecht. De Breznjev-doctrine (het
tussenkomen van de Sovjetunie in de binnenlandse aangelegenheden van haar
satellietstaten) was de meest significante uitdrukking hiervan. Gorbatsjovs geloof
dat dat soevereiniteitsbegrip niet te verzoenen viel met universele, algemeenmenselijke
waarden, betekende het einde van die doctrine, en moedigde de Oostblokstaten aan
hun eigen weg te gaan. De omwenteling in de DDR kon niet manu militari worden
gestopt: ze mondde tenslotte uit in de Duitse eenheid die volgens Brand ook de
overwinning inluidt van het universele soevereiniteitsbegrip. Het teruggeven van de
soevereiniteit aan Duitsland is ook een Vertrauensvorschuss (p. 267) vanwege de
geallieerden. Het zelfbeschikkingsrecht ontslaat Duitsland niet van zijn
verantwoordelijkheden met betrekking tot internationale integratie en coöperatie. De
auteur drukt zijn hoop met de volgende woorden uit: Der Durchsetzung der
Menschenrechte überall auf der Welt sollte sich das geeinte Deutschland verpflichtet
wissen (p. 270). Die woorden zijn meer dan ooit actueel.
□ Dirk Rochtus
Christoph-Matthias Brand, Souveränität für Deutschland. Grundtagen,
Entstehungsgeschichte und Bedeutung des Zwei-plus-Vier-Vertrages vom
12 September 1990, Verlag Wissenschaft und Politik, Keulen, 1993, 372
pp., DM 36.

De Stasi-debatten
De historici die in september 1992 bijeengekomen waren in de universiteit van
Hannover om er over de wetenschappelijke omgang met de Stasi-dossiers te
debatteren, moeten vreemd hebben opgekeken toen de schrijver Jürgen Fuchs de
uitroep slaakte die nu op de omslag van onderhavig boek prijkt. De meesten onder
hen voelden een zekere schroom als ze dachten aan de consequenties van het
Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) van 29 december 1991, dat de vrije inzage van de
Stasi-dossiers regelde. Tot hoever konden ze gaan in hun wetenschappelijk onderzoek?
Waar lagen de morele grenzen in het bestuderen van de geheime dossiers? Werd de
menselijke waardigheid van de slachtoffers er niet door aangetast? Fuchs - zelf een
slachtoffer van de Stasi - zag juist in de vrije inzage van die dossiers de unieke
gelegenheid om iedereen die vervolgd was door de Oostduitse staatsveiligheid, recht
te laten wedervaren. Dat was juist het nieuwe aan het StUG, wanneer men het
vergeleek met de wet van 24 augustus 1990 die de toenmalige Volkskammer - het
parlement van de DDR - had gestemd. Ook toen was er sprake van de Aufarbeitung
van de activiteiten van de staatsveiligheid, en van de bescherming van de mensen
over wie de dossiers waren aangelegd. Door het StUG verkregen nu ook de individuele
slachtoffers de mogelijkheid om in het verweer te gaan tegen het onrecht dat hen
door hun ten onder gegane staat was aangedaan.
Het boek documenteert de discussies van de historici o.m. over hun ethische
Orientierung (p. 43), over de vraag of de Gauck-Behörde, die waakt over de dossiers,
zelf historici in dienst mag nemen zonder aan ‘concurrentievervalsing’ (p. 16) te
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doen, over het gevaar dat de SED (de Oostduitse communistische partij) buiten schot
geraakt nu alle ogen op de Stasi gevestigd zijn (p. 89). In een annex vinden we de
volledige tekst van het StUG en het debat dat er over heeft plaats gevonden in de
Bondsdag.
□ Dirk Rochtus
Klaus-Dietmar Henke (ed.), Wann bricht schon mal ein Staat zusammen!
Die Debatte über die Stasi-Akten auf dem 39 Historikertag 1992, München,
1993, 231 pp., DM 14,90.

Kunst
De oudste atlas van de bijbel
Het was vlak na 1880 toen er in een stad ten oosten van de Dode Zee een dusdanige
vijandigheid ontstond tussen de moslims en christenen aldaar, dat de laatsten hun
woonplaats verlieten en zich - met toestemming van de toenmalige Turkse
overheersing
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- vestigden in Madaba, dertig kilometer ten zuiden van Amman. Zij mochten er een
kerk bouwen, maar alleen op de plek(ken) waar in de Oudheid al kerken hadden
gestaan. Bij de bouw in 1884 stuitte men op een enorm mozaïek (10,5 ½ 5 m) dat
de vloer van een oude kathedraal bleek te zijn. Het mozaïek - dat oorspronkelijk 15,6
½ 6 m moet hebben gemeten en uit bijna een miljoen steentjes is opgebouwd - dateert
uit de zesde eeuw en is één van de belangrijkste bronnen van topografische kennis
over Syrië, Egypte en Palestina in de Byzantijnse tijd.
In 1965 is dit werkelijk prachtige mozaïek, dat in de voorafgaande decennia door
allerlei oorzaken flink was beschadigd, met een subsidie van Volkswagen ingrijpend
gerestaureerd. Herbert Donner, docent Oude Testament en bijbelse archeologie aan
de Universiteit van Kiel, stond aan het hoofd van deze expeditie. In een boekje van
precies honderd bladzijden heeft hij een inleiding op dit wereldberoemde kunstwerk
geschreven, waarin hij elk detail zeer nauwkeurig becommentarieert. Een zeer grote
uitvouwbare kaart, zwart-wit aan de ene, in kleur aan de andere zijde, is een onmisbare
steun voor het op de juiste waarde kunnen schatten van al die gegevens.
Op het boek valt, behoudens zijn hoge prijs, niet veel aan te merken. Voor dit geld
had natuurlijk wel een kaart kunnen worden afgedrukt waarop staat aangegeven waar
Madaba nu precies ligt. Het enige dat erover wordt meegedeeld zijn de coördinaten
van een niet nader genoemde officiële landkaart.
□ Panc Beentjes
Herbert Donner, The Mosaic Map of Madaba (Palaestina Antiqua 7), Kok
Pharos, Kampen, 1992, pp. 102, f 47,50.

Houtsneden van Hendrick Goltzius
Hendrick Goltzius (1558-1617) werd geboren te Mühlbrecht bij Venlo, en volgde
zijn artistieke opleiding bij Dirck Volckertsz Coornhert te Xanten. Met hem trok hij
in 1577 naar Haarlem, waar hij de rest van zijn leven zou blijven. Een grote reis in
de jaren 1590-91 bracht hem in Hamburg, München, Venetië, Rome, Napels en
Florence, in welke plaatsen hij op indringende wijze kennis maakte met kunst en
kunstenaars. Naast zijn schilderijen werd hij vooral bekend om zijn talloze gravures,
die hij maakte naar eigen en andermans werk, en die vooral bijbelse en mythologische
taferelen, allegorische voorstellingen en portretten te zien geven.
Goltzius staat bekend als een van de sleutelfiguren bij de ontwikkeling van de
clair-obscur houtsnede, de achtereenvolgende afdruk van twee of meer houtblokken,
waarvan er meestal een de lijnen bevat en de overige de kleuren. Het resultaat is een
gekleurde prent, meestal in verschillende tinten van een en dezelfde kleur, die er
uitziet als een gewassen pentekening of olieverfschets, waarbij het gebruik van doek
of op doek lijkend papier het geschilderd effect kan versterken. Als zodanig konden
zij ‘echte’ schilderijen als wandversiering vervangen.
Nancy Bialler, werkzaam bij het Print Department van Sotheby te New York,
werkte haar doctoraalscriptie van de Yale University uit tot een schitterend boekwerk,
waarin alle houtsneden die met Goltzius in verband gebracht worden, gedetailleerd
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zijn beschreven en in verschillende kleuren afgebeeld. Ook komen Goltzius'
voorgangers en artistieke collega's ter sprake, die bij de ontwikkeling van deze soort
houtsnede een rol hebben gespeeld, zoals Hans Baldung Grien, Ugo da Carpi en
Frans Floris. Vanuit het oogpunt van de drukgeschiedenis is het interessant te zien,
dat een aantal van Goltzius' prenten gedrukt werden ‘t'Amsterdam by Willem Ianssen
in de vergulde Sonnewyser’, die geen ander is dan de befaamde Willem Jansz Blaeu,
stichter van het bedrijf, dat wereldberoemd zou worden om zijn atlassen en globes.
De kwaliteit van de reprodukties in dit fraai uitgegeven boek is voortreffelijk,
zeker wanneer men in de gelegenheid geweest is de kunstwerken in origineel te zien
tijdens de tentoonstellingen in Amsterdam en Cleveland, Ohio (VSA).
□ Paul Begheyn
Nancy Bialler, Chiaroscuro Woodcuts. Hendrick Goltzius (1558-1617)
and his Time, Rijksmuseum, Amsterdam / Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent,
1992, 249 pp.
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Literatuur
De jonge Streuvels
Deze studie is in meer dan een opzicht het lezen waard. Niet alleen brengt zij een
boeiende nieuwe interpretatie van prominente werken uit Streuvels’ beginperiode,
zij demonstreert ook op exemplarische wijze hoe biografische en autobiografische
gegevens voor de literaire analyse dienstbaar kunnen worden gemaakt.
Van eminent belang was voor Smits de correspondentie van Streuvels met
Emmanuel de Bom, vooral de brieven uit de jaren 1896-1898. Daarin uitte de jonge
auteur zich zo vertrouwelijk en zonder enige terughouding over persoonlijke
problemen en artistieke aspiraties, dat men na hun lectuur zijn literair debuut
onwillekeurig vanuit een andere gezichtshoek ging benaderen. Wat de oude Streuvels
over het ontstaan van zijn eerste pennevruchten had meegedeeld, o.m. in Avelghem
(1946), stemde vaak niet overeen met de werkelijkheid. Belangrijke teksten als
Kerstavond en Lente uit Lenteleven (1899) alsook de roman Langs de wegen (1902)
bleken in veel sterkere mate transformaties van het eigen ik dan tonogtoe werd
aangenomen.
In Kerstavond wordt een liedjeszanger, die met zijn kunst spontaan de harten van
de dorpelingen weet te winnen, door drie afgunstige concurrenten mishandeld en
mogelijk om het leven gebracht, het verhaal geeft daarover niet helemaal uitsluitsel.
Leest men het stuk oppervlakkig, ziet men er wellicht niet meer in dan een landelijk
en cru-realistisch genretafereel. Smits toont nu overtuigend aan, dat het hier ook en
vooral gaat om een poëtische objectivering van het bedreigde kunstenaarsbestaan.
Streuvels schreef de tekst in een crisissituatie, toen hij als beginnend auteur met
sterke tegenstand van huisgenoten en familie, ook van zijn oom Guido Gezelle, had
af te rekenen.
Deze negatieve ervaring wordt nogmaals verwerkt in Lente, maar thans toegespitst
op de figuur van zijn intussen overleden vader en verweven met allerlei
jeugdherinneringen. Zoals bekend verhaalt de novelle de Eerste Communie van het
landelijke meisje Horieneke. De vrome sfeer rond dit gebeuren wekt in haar
verlangens naar een hoger, religieus leven, tot haar vader daar uit materiële noodzaak
brutaal een eind aan maakt. De belevenissen en verzuchtingen van Horieneke zijn
natuurlijk niet die van de auteur. Wel kan men ze beschouwen als een grote metafoor
voor wat hem had kunnen overkomen: zijn teloorgang als schrijver in de banaliteit
van een burgerlijk bestaan onder druk van zijn vader Camille Lateur.
Ook de roman Langs de wegen is ten dele autobiografisch, in die zin dat de auteur
het tragische hoofdpersonage ten onder laat gaan aan karakteriële en morele tekorten
die hij in zichzelf met succes bestreden had. De zwakke, passieve en besluiteloze
Jan Vindeveughel figureert m.a.w. als een soort negatiefdruk van de energieke en
mannelijke Streuvels, die in zijn brieven voortdurend hamert op de noodzaak van
morele sterkte, geloof in het leven en verantwoordelijkheidsbesef. Naar alle
waarschijnlijkheid heeft echter ook de in die jaren vaak labiele en depressieve
Emmanuel de Bom, althans tot op zekere hoogte, voor het personage model gestaan.
Smits heeft de persoon van De Bom aan de hand van brieffragmenten eveneens
voortreffelijk getypeerd, daar zij de analyse van Streuvels' eerste prozapublikaties
systematisch lieert aan het verhaal van diens eerste grote literaire vriendschap. Dit
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maakt haar studie ook menselijk tot een rijk boek, bestemd voor een ruimer publiek
dan alleen maar Neerlandici of Streuvels-specialisten.
Veel lof voor de auteur dus, die aan de universiteit van Auckland Duitse taal- en
letterkunde doceert maar tijdens twee sabbatjaren in Europa zich nogmaals verdiepte
in de Vlaamse romancier die haar reeds als tiener fascineerde. Ook Toon Breës, die
haar Duitse tekst rimpelloos in het Nederlands vertaalde, mag een pluim op zijn hoed
steken.
□ Karel Wouters
Kathryn Smits, Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels. De briefwisseling
met Emmanuel de Bom en het werk uit de eerste jaren, vertaling uit het
Duits Toon Breës, Pelckmans, Kapellen, 1993, 139 pp., BEF 495.
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Kafka
Er is veel geschreven over de mysterieuze Praagse dichter. De recent vertaalde bundel
briefwisseling tussen Kafka en zijn vriend en latere biograaf Max Brod geeft misschien
één van de betere inzichten in leven en werk. De meeste recensies van deze bundel
bevatten (opnieuw) een aanval op de figuur (en het werk) van Brod. Zijn brieven
zouden anekdotisch zijn, verbrokkeld, geven geen grootse visie weer. Die van Kafka,
schrijven de recensenten, zijn hoogstaande literatuur, proeven van introspectie op
het scherp van de snee. Zijn deze uitlatingen misschien waar, ze doen de
brievenbundel in elk geval oneer aan. Een vriendschap in brieven (oorspronkelijk:
Eine Freundschaft. Briefwechsel) is immers eerst en vooral de weergave van een
diepe vriendschap tussen twee mannen. In het verhaal van die vriendschap ontdekken
we Kafka's hartstocht - een faculteit die, verdrukt door het lijden aan het leven, slecht
zelden aan de oppervlakte kwam.
Het is voor de modale lezer geen eenvoudige klus om wegwijs te geraken in deze
brievendoolhol. Dit boek is immers geen ego-document, geschreven op maat van
een lezerspubliek. De bundel werd van commentaar voorzien, maar die volstaat
nauwelijks om alle brieven in het licht van de juiste context te lezen. Dat neemt niet
weg dat er in deze brievenbundel heerlijke bladzijden staan die uitnodigen tot steeds
weer herlezen.
□ Erik De Smet
Franz Kafka / Max Brod, Een vriendschap in brieven, Arbeiderspers,
Privé-Domein, Amsterdam, 1993, 554 pp., BEF 1500.

Joshua toen en nu
Wanneer Joshua Shapiro in het ziekenhuis belandt, krijgt hij de tijd om zijn levensloop
te overdenken die even gecompliceerd is als zijn botbreuken. We volgen hem in zijn
loopbaan als journalist, schrijver en televisieverschijning, maken kennis met zijn
sympathieke vader Reuben, zijn sjieke moeder Esther en zijn grote liefde Pauline.
Niet dominant, maar wel aanwezig, speelt zijn joodse achtergrond voortdurend een
rol. Daarnaast raken we van de ene zotte situatie in de andere verzeild, soms zo erg
dat het boek zichzelf dreigt te gaan tegenstaan. Het meest nog heeft mij verwonderd
waarom deze roman nu pas in ons taalgebied is uitgegeven. De oorspronkelijke
Canadese editie dateert immers al van 1980! Het wil mij voorkomen dat het te danken
is aan het succes dat Richlers roman Solomon Gursky was hier ten deel is gevallen
toen het in 1990 hier op de markt werd gebracht. Wie van ‘rechtlijnige’ literatuur
houdt kan maar beter niet aan dit boek beginnen. Ziet men er niet tegenop om een
decor van flash-backs binnen te treden, dan is veel leesplezier verzekerd.
□ Panc Beentjes
Mordechai Richler, Joshua toen en nu, Prometheus, Amsterdam, 1993,
469 pp.
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De zee en de spiegel
‘Goede dichters zijn ook goede critici’, beweerde T.S. Eliot. W.H. Auden zou deze
controversiële uitspraak ongetwijfeld onderschrijven, niet alleen in theorie maar ook
in de praktijk. Zijn seculier oratorium The Sea and the Minor is daarvan de proef op
de som: poëzie die, naar de ondertitel luidt, reeds een commentaar is op Shakespeares
The Tempest, gevolgd door een reflectie in proza op die poëzie. In samenwerking
met enkele medewerkers biedt Servotte ons dit haast vergeten werk in een
geannoteerde vertaling met inleiding en slotbeschouwingen. Ik weet niet wat ik het
meest moet bewonderen, de taaie en geduldige taak van het vertalen of de lucide en
indringende commentaar. Maar dit laatste is ongetwijfeld de vrucht van het eerste.
In de Algemene Inleiding schetst Servotte een meesterlijk portret van Auden die als
dichter en mens gedreven werd door tegelijk een verlangen naar schoonheid en naar
waarheid, en op zoek was naar een poëtische kunst die ons ‘een soort openbaring
brengt over ons leven die ons zal tonen wat het leven eigenlijk is en ons zal bevrijden
van zelfbetovering en begoocheling’ (pp. 14-15).
In geen ander van Audens werken lijkt Kierkegaard met zijn ‘driedeling van het
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bestaan in het esthetische, het ethische en het religieuze’ (p. 26) zo nadrukkelijk
aanwezig. Toch volstaat één vers om deze wanhopige denker op een Audeneske
manier te relativeren: ‘Kan ik leren lijden zonder iets geestigs of ironisch te zeggen
over lijden?’ (p. 53). De sleutel tot Audens conceptuele poëzie is ongetwijfeld zijn
gebruik van de metafoor. Die werpt niet alleen licht op de twee polen van de
vergelijking maar vooral op de gelijkheid in alle verscheidenheid in de houding van
wie zich van metaforen bedient. Zo is het toneelstuk weliswaar een metafoor van de
alledaagse werkelijkheid en omgekeerd, maar als de grenzen tussen beide metaforen
vervagen ‘heeft de dichter de volkomenheid van zijn leven uit het oog verloren’ (p.
178). Audens opheffing van de grens tussen kunst en leven maakt hem echter niet
blind voor het ‘tegenover’ van het ‘onzichtbare aan de overzijde’ (p. 191), maar stelt
hem juist in staat het hiernamaals als een hiernumaals te beleven en poëtisch aanwezig
te stellen. Ik vrees dat in ons taalgebied het potentiële lezerspubliek voor een dergelijk
werk vrij klein zal zijn, daarom hoop ik dat dit boek eerlang in een Engelse vertaling
zal verschijnen. De Angelsaksische literatuurcritici zouden zich eraan kunnen
spiegelen.
□ Hugo Roeffaers
W.H Auden, De Zee en de Spiegel, geannoteerde vertaling door Herman
Servotte, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1993, 198 pp., BEF 695.

Voortekens
In de Romeinse godsdienst nam het voorspellen van de toekomst een grote plaats in.
Goddelijke adviezen werden geduid via schouwing van ingewanden, bliksems, sterren
of de vlucht van vogels. Ook aan dromen en profetieën werd veel waarde toegekend.
Maar de heidense staatsgodsdienst was voor de Romeinen geen kwestie van geloof.
Het bleef een systeem van rituelen, met een voornamelijk sociale en maatschappelijke
functie. Godsdienstige praktijken bevestigen de eenheid en macht van de Romeinse
staat.
Het is geen wonder dat Romeinse intellectuelen wel hun vraagtekens zetten bij
het verstarde systeem van de godsdienst. Marcus Tullius Cicero (106-43 v.C.) deed
dat in een werk De divinatione ‘Over het voorspellen van de toekomst’. In deze
dialoog laat Cicero eerst zijn eigen broer Quintus de waarzeggingskunst verdedigen.
Vervolgens geeft hij er zelf forse kritiek op, en drijft hij er de spot mee. Cicero is
echter geen hemelbestormer en pleit allerminst voor afschaffing van de cultus. Sterker
nog: hij heeft zelf deel uitgemaakt van het college van ‘vogelwichelaars’. Maar
persoonlijk geloof staat ook voor hem los van maatschappelijk handelen.
Zo wordt in hem de paradox van de Romeinse godsdienst heel tastbaar. In een
rationele privé-discussie blijft er geen spaan van heel, maar als maatschappelijke
institutie is ze onaantastbaar en blijft ze letterlijk buiten de discussie. Eén en dezelfde
man kan de vogelwichelarij binnenshuis bespotten en tegelijk publiekelijk
ondersteunen. Dat is geen hypocrisie: beide houdingen zijn oprecht en ernstig, en
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Cicero voelt er geen tegenstelling tussen, omdat ze niet op hetzelfde betrekking
hebben.
De vertaling van W.A.M. Peters maakt Cicero's levendige werk nu toegankelijk
voor de Nederlandse lezer. Een korte, maar goede inleiding, noten, registers en
tussenkopjes vergemakkelijken de lectuur. Maar over de vertaling zelf kan ik niet
enthousiast zijn. Ze is namelijk vaak onnodig vrij. Zonder aanwijsbare redenen
worden tal van zinnen helemaal omgegooid, tussenwerpsels toegevoegd, begrippen
van interpretaties voorzien, formele woorden afgezwakt en gewone woorden formeel
gemaakt. Uitroepen komen in plaats van voorzichtige formuleringen, harde woorden
voor omzichtige spot. Cicero's harmonische, enigszins gedragen stijl wordt aldus te
gemakkelijk losgelaten. Natuurlijk moet een vertaler werken met de middelen van
de doeltaal en een goed leesbare tekst maken. Maar wie zich zo weinig gebonden
acht door de vorm en de stijl van het origineel, schiet als vertaler uiteindelijk wel
tekort.
Daarmee is niet gezegd dat Over het voorspellen van de toekomst geen leesbaar
boek is. Wie in Romeinse godsdienst geïnteresseerd is, zal er zeker veel aan hebben.
Maar vertaler en uitgever zouden wel wat meer precisie en zelfdiscipline mogen
betrachten. Van delen
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in de fraaie reeks Ambo Klassiek mag men toch verwachten dat ze voldoen aan de
hoogste eisen.
□ Vincent Hunink
Cicero, Over het voorspellen van de toekomst (de divinatione), vertaald,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters, Ambo, Baarn,
1993, pp. 160, BEF 790 / f 39,50.

J.M.H. Berckmans
Jean-Marie Berckmans produceert een heel eigen, herkenbaar geluid. In de Vlaamse
literatuur is hij volstrekt onvervangbaar. Zijn boeken, daarentegen, kun je onderling
verwisselen. Repetitiviteit en muzikaliteit zit er als een stijlmiddel ingebakken. Het
maakt ze tot afdrukken van elkaar. Na drie eerdere (eendere) publikaties is er nu een
nieuwe verhalenbundel, Het zomert in Barakstad, uit de vertrouwde matrijs gerold.
Al bij de eerste akkoorden die deze straatzanger van het levensverdriet aanslaat,
hoor je de echo van hemzelf. Voorlopig stoort dat nog niet. Voorlopig word je als
lezer nog meegesleept door de bezwerende, vervoerende ritmiek van zijn verhalen.
Let wel, Berckmans vertelt geen verhalen in strikte zin. Noem hem geen verteller
maar een vertolker. Zijn nihilisme probeert hij te vertalen in muzikale structuren.
Hij gaat daarbij niet zo ver dat hij, zoals zijn gangmaker Paul Van Ostaijen, zijn
absurditeitsgevoel uitschreeuwt in louter organische klanken. Toch benadert hij in
sommige verhalen dicht de zuivere poëzie.
Ook in de andere verhalen, waar de uiterlijke werkelijkheid wat meer op de
voorgrond treedt, zwengelt hij het ritme aan met korte zinnen, herhalingen,
parallellisme, opsommingen, alliteraties... Kortom, de muzikaliteit van zijn teksten
werkt ritmerend en structurerend. Hij verstaat bovendien de kunst van het citeren.
Zijn proza is doorspekt met reminiscenties aan punk, rock, pop, volksmuziek en zo
meer.
Het zomert in Barakstad is een straatsymfonie van 14 verhalen die alle de grauwe
werkelijkheid uitbeelden en verklanken. Jean-Marie Berckmans schrijft proza van
de zelfkant: aardedonkere verhalen over ‘bruine’ mensen in een grijs en uitzichtloos
bestaan. Met gal geschreven verhalen over bodemloze mensen, die zich constant
voor de donkerste diepten geplaatst weten. Mensen zonder toekomst, zonder hoop.
Alleen deze misschien: ‘Het hele jaar Sinksenfoor’ (p. 90). En met de troost er zelf
uit te kunnen stappen wanneer ze dat willen. Eén van zijn personages draagt de
uitzichtloosheid in zijn naam. Hij is de gaskamerman. Voor hem volstaat het de
spleten en de kieren van zijn ‘gaskamer’ af te plakken met gomband en tape en dan
de kraan open te draaien om er the point of no return achter te zetten.
In zijn jongste verhalenbundel heeft Jean-Marie Berckmans opnieuw vorm gegeven
aan de leegte. De door hem opgeroepen bidonville is een beeld voor onze
maatschappij, waarin de waanzin haar hooglied zingt en de eenzaamheid een
hoogzomer beleeft. In Barakstad zomert de zinloosheid.
□ Jos Van Thienen
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J.M.H. Berckmans, Het zomert in Barakstad, Dedalus, Antwerpen, 1993,
119 pp.

Geschiedenis
Liefdescultuur
Hoe is de beleving en realiteit van de liefde - bedoeld is de geslachtelijke liefde tussen de Victoriaanse en de moderne tijd veranderd: dat is de vraag die historicus
Kern zich in dit boek stelt. Hij onderzoekt daartoe een groot aantal werken uit de
literatuur en de beeldende kunst uit de betreffende periode, en laat zich daarbij leiden
door het begrippenapparaat uit Heideggers Sein und Zeit, vooral het begrip
‘authenticiteit’. Conclusie: liefde is er in honderd jaar tijd een stuk authentieker op
geworden: opener, meer evenwichtig tussen de seksen, minder theatraal en meer
verinnerlijkt, bewuster en realistischer.
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Erg opmerkelijk is die conclusie niet, maar Kern weet haar aan de hand van vele
citaten en (soms wat overspannen) interpretaties van kunstwerken aardig te illustreren.
Daarmee houdt de charme van het boek echter op, want de monotonie van alle achttien
hoofdstukken (gewijd aan verschillende aspecten van de liefde als maatschappelijke
realiteit) werkt na enige tijd nogal op de zenuwen. Ongetwijfeld staat het er vandaag
de dag met de authentieke liefde beter voor dan in de vorige eeuw, maar of er aan
de hedendaagse verinnerlijking, personalisering en spontaniteit geen schaduwkanten
zitten is een kwestie die Kern zelfs niet opwerpt.
Men moet zich afvragen of het criterium dat Kern hanteert zijn conclusie niet bij
voorbaat onontkoombaar maakt. Tenslotte is ‘authenticiteit’ een typisch modern
(existentieel) begrip, waarvoor de Victorianen weinig gevoel zouden hebben
opgebracht (ook door Heidegger zelf werd dit ‘humanisme’ vrij snel weer
afgezworen). Het getuigt van weinig historische gestrengheid een tijdperk te willen
meten naar de maatstaven van een andere periode. Sterker nog: het is hoogst
twijfelachtig of een historicus zich aan dit soort vergelijkingen wel wagen moet.
Kern introduceert het begrip ‘authenticiteit’ als een analytische categorie, terwijl
deze in feite een sterke evaluerende component bezit (vooral bij Sartre, op wie Kern
eveneens een beroep doet, wordt dat duidelijk). Zo sluipt de waardering vanzelf
binnen in de constatering, en loopt Kerns historisch panorama onvermijdelijk over
in een moreel oordeel vol hedendaagse zelfvoldaanheid.
□ Ger Groot
Stephen Kern, The culture of Love. Victorians to Moderns, Harvard
University Press, Cambridge (Mass)/Londen, 1992, 458 pp.

Middeleeuws gedachtengoed
Een wereld door vuur verlicht behandelt de overgang van de Middeleeuwen naar de
Moderne Tijd, de periode van Karel V, Luther, Rafaël, Calvijn, Ignatius,
ontdekkingsreizigers, humanisten, kerkhervormers, heiligen en bandieten.
De ondertitel van het boek is Het middeleeuwse denken na de renaissance, maar
eigenlijk is dat de achtergrond van het boek. Centraal staat immers het verhaal van
de grote veranderingen: wat gebeurde er, hoe kwam dat, hoe bekijk je die
veranderingen als historicus... Auteur van Een wereld door vuur verlicht is William
Manchester, auteur van historische bestsellers over MacArthur en Churchill en werken
over de recente geschiedenis van de Verenigde staten. Vernieuwende ideeën vind je
niet in dit boek: Manchester is geen specialist in de beschreven periode, hij kan
gewoon goed schrijven. Dat is te merken aan de opbouw van het ‘verhaal’: hij laat
het op bepaalde momenten voortdonderen als een sneltrein, dan weer houdt hij de
teugels strak om één en ander te verduidelijken. Manchester verwerkt de overgang
van Middeleeuwen naar Moderne Tijd in het verhaal van Magelhaens' reis rond de
wereld, een reis die de auteur als het definitieve einde van het oude wereldbeeld
beschouwt.
□ Erik de Smet
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William Manchester, Een wereld door vuur verlicht. Het middeleeuws
denken en de renaissance, Agon, Amsterdam, 1993, 331 pp., BEF 999.
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Maria ter Steeg
De verlokking van de liefde
De geestelijke ontwikkeling van Etty Hillesum
Etty Hillesum werd in 1914 geboren als eerste van drie kinderen. Haar moeder was
een Russische emigrante, haar vader was classicus en rector van het gymnasium in
Deventer - beiden waren van joodse afkomst. In 1932 ging Etty in Amsterdam rechten
en Slavische talen studeren. In 1937 kwam ze in huis te wonen bij de oudere
weduwnaar Han Wegerif; met hem kreeg ze een verhouding. In februari 1941
ontmoette ze Julius Spier, psycholoog en handlijnkundige. Spier was een Duitsjoodse
immigrant. Hij was na een trainingsanalyse bij Carl Gustav Jung in Zürich naar
Nederland gekomen, en trok in Amsterdam een grote kring vooral vrouwelijke
belangstellenden.
Vanaf maart 1941 tot aan haar vertrek naar het kamp Westerbork (zomer 1942)
zijn er dagboeken van haar bekend[1]. De dagboeken die ze bijhield in Westerbork
zijn verloren gegaan. Uit die periode zijn wel een groot aantal brieven bewaard
gebleven. Etty Hillesum is in Auschwitz omgekomen op 30 november 1943.
De dagboeken uit haar 28e levensjaar lijken, vooral in het begin, op die van een
adolescente. Etty kan behoorlijk pathetisch en broeierig uit de hoek komen, ze zwelgt
soms in stemmingen en lichamelijke kwaaltjes. Ze is laat volwassen geworden.
Daarnaast is ze beslist geen doorsnee geweest van de joden die in Nederland vervolgd
werden. Ze woonde riant en rustig aan de rand van het Museumplein in Amsterdam;
ze heeft veel vrijheid gekend, had geen geldzorgen en had tot in 1942 nog ruim
voldoende te eten, er was zelfs soms nog wijn aan tafel. Dat was elders wel anders.
Een laatbloeier dus, in betere kringen. Aan de andere kant was ze een voor die tijd
vrijgevochten meisje: ze had (al in 1941) voorkeur voor homeopathische
geneesmiddelen, ze had een geëmancipeerd liefdesleven, en - we merken het nu bijna
niet meer op - haar taalgebruik is voor de jaren '40 vooruitstrevend. Haar dagboeken
zijn precies zo uitgegeven als ze geschreven werden, de spel-
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ling is nagenoeg gelijk aan de onze: geen sch's, geen dubbele e's en o's. Kortom, een
voor die tijd moderne, vrijgevochten en onconventionele jonge vrouw.
Tussen 1941 en 1943 maakte zij een geestelijke ontwikkeling door. Een
ontwikkeling die ik niet chronologisch wil doornemen, maar aan de hand van een
aantal relevante thema's: religieuze, spirituele thema's, meer dan psychologische
thema's. En ik wil dat zoveel mogelijk doen met haar eigen woorden, zodat we dicht
bij haar beleving blijven. De thema's zijn achtereenvolgens: [1] De levensdrift, de
eros, het seksuele verlangen, dat haar van huis uit, van nature uit stuurt. [2] De
voorbereiding, de incubatietijd, het leerproces, en de rol die geestelijke begeleiding
daarbij speelt. [3] God-in-mij: wat zegt zij over de ruimte in zichzelf de ziel, God?
[4] Het lijden, het kwaad, de amor fati, het op zich nemen van eigen en andermans
leven en lijden. Tot slot wil ik een paar kanttekeningen maken.

Eros en verlangen
Wat heeft Etty van huis uit meegekregen en wat doet zij daarmee? Ze heeft
meegekregen: een vitale levensdrift, een hang naar liefde, naar relaties, en het
verlangen om iemand te zijn en iets te presteren. Zo, in het algemeen geformuleerd,
deelt ze dat met bijna alle andere mensen. Maar meer specifiek ziet die vitale
levensdrift er bij Etty als volgt uit.
[1] Vitaliteit is voor haar geen vanzelfsprekend bezit. Zij moet haar levensdrift
zien te veroveren op (wat ze noemt) de ziektekiemen die ze van thuis heeft
meegekregen. Je bepaalt immers niet helemaal autonoom hoe je in het leven staat.
Je krijgt een bepaalde psychische constitutie mee. In haar familie waren ziektekiemen
rond: angst om de dingen niet aan te kunnen, levensangst, een rotte plek in het
levensgevoel zelf. Vooral in het begin van haar ontwikkeling zijn er talrijke
onlustmomenten waar ze geen greep op kan krijgen: pijntjes en kwaaltjes die
samenhangen met depressies en die haar het gevoel geven dat ze innerlijk een
brandend huis is, een chaos. Ze weet dat dat familiair bepaald is, dat het erfelijk is.
Ze herkent het in haar ouders en haar broers. Ze zoekt greep te krijgen op haar
innerlijk leven. Vaak heeft ze het over ‘de vorm’ die ze zoekt, de contouren van wat
er in haar omgaat. In haar familie lag een groot geestelijk kapitaal opgeslagen, maar
onbeheerd. Volgens haar waren haar ouders overweldigd door de eindeloze
gecompliceerdheid van het leven en konden ze daardoor nooit een keuze doen. ‘Aan
hun kinderen een te grote bewegingsvrijheid gelaten, ze konden nergens een houvast
geven, omdat ze zelf nooit een houvast gevonden hebben en ze konden nooit tot onze
vorming bijdragen omdat ze zelf nooit een vorm hebben
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kunnen vinden’ (207). Etty beseft dat ze van huis uit geen raamwerk, geen
instrumentarium heeft meegekregen om vorm te geven aan haar innerlijk leven.
[2] Dat zoeken van een vorm, van een eigen innerlijk leven, doet ze voornamelijk
met woorden. Ze wil schrijven. Ze leest en schrijft haar ziel bij elkaar. Degene die
haar de toegang geeft tot haar innerlijk leven, is Julius Spier. Haar bevlogen liefde
voor deze man verwerkt ze, behalve op een zeer extraverte lichamelijke manier, ook
op een introverte, schrijvende manier. Woorden zijn de stenen waarmee ze een
onderdak voor zichzelf bouwt. Woorden helpen haar ook om greep te krijgen op de
verschrikkingen die zich voor joodse mensen aandienen. Tenslotte weet ze met
zekerheid dat ze wil schrijven, noteren, vasthouden, om het na de oorlog te kunnen
navertellen aan hen die er niet bij geweest zijn.
Die behoefte aan schrijven houdt ze ook in de laatste maanden (zomer '43) in
Westerbork. Maar de introversie, het naar binnen kijken, wordt dan extravert, meer
naar buiten gekeerd. Nadat Spier haar eerst had geleerd in zichzelf te lezen, kon ze
daarna ook in anderen lezen - in andere mensen, en niet meer alleen in boeken. En
ze beseft dat ze de ellende nooit zo zal kunnen neerschrijven als het leven zelf het
in zijn levende letters neergeschreven heeft. Ze schrijft brieven waarvan sommige
qua stijl en menselijkheid onvergetelijk zijn - als het ware een heldere ruit waardoor
je naar binnen kunt kijken in de tragiek van de kampbewoners. Het is jammer dat
haar dagboeken uit de periode Westerbork niet bewaard zijn gebleven.
[3] Een derde element is de eros zelf. Etty heeft een grote en vanzelfsprekende
seksuele drift. Veel mensen, vooral mannen die haar gekend hebben, getuigen van
de directheid en snelheid waarmee ze zich seksueel kon geven. ‘Ik heb op heel wat
bedden rondgedanst’, schrijft ze. Zij weet dat ze sterk erotisch is aangelegd en dat
ze geneigd is om te versmelten met een ander, haar identiteit in die van een ander te
laten opgaan (130). Ze gaat zelfs zo ver dat ze dat als de wijfjesachtige eigenschap
van vrouwen in het algemeen ziet. En ze voelt dat dat niet moet, dat je op eigen benen
moet staan. ‘Het is een langzaam en smartelijk proces, het geboren worden tot
werkelijke, innerlijke zelfstandigheid... Vooral als vrouw. Er zit toch altijd de drang
in je je te verliezen in een ander’ (141).
Degene met wie ze dat zelfstandigheidsproces doormaakt, is Julius Spier. Ze leert
hem kennen als therapeut, als psycholoog en handlijnkundige. Maar algauw ontstaat
er een heftige wederzijdse verliefdheid. Spier houdt er aparte behandelingsmethoden
op na: een mengeling van Jungiaanse analyse, handlijnen lezen, lichamelijk aanraken
en worstelen en geestelijke verdieping. Maar door aan Etty, tot bijna op het laatst,
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de lichamelijke vervulling te onthouden leert Spier haar, de strikt seksuele
uitdrukkingsvormen van de liefde te relativeren. Je kan er soms zelfs iets mee stuk
maken. Etty leert haar seksuele wensen te disciplineren, haar verlangens binnen te
roepen als lastige kleine kinderen en ze op te voeden. Op dit hele concrete terrein,
waar ze moet leren afzien van onmiddellijke vervulling, ontdekt ze wat
‘transcendentie’ is, overstijgen, iets méér en iets ánders verwachten dan wat voor de
hand ligt. Het verlangen op zichzelf is altijd groter dan de vervulling - een groot
verlangen moet je heel houden en niet opdelen in vele kleine bevredigingen.
Trouwens, je kúnt lichamelijk nooit volledig uitdrukken wat je aan tederheid voor
een ander voelt (361). Een streling, een telefoongesprek, een blik kan méér uitdrukken
van de liefde dan een bed of een lichaam dat je deelt. Bovendien is het een groot
goed om de geliefde ander vrij te laten, zowel omwille van het welzijn van die ander
als vanwege het feit dat je liefde voor hem kan uitstromen naar anderen.
Liefde is niet iets wat je krijgt, wat je verwachten moet van anderen naar jou toe.
Liefde is iets wat je in jezelf hebt, wat je ter beschikking hebt voor anderen, ongeacht
of die anderen wel zo beminnenswaardig zijn. Wat Etty van dit
verzelfstandigingsproces geleerd heeft, drukt ze in een brief uit Westerbork (augustus
'43) als volgt uit:
‘Velen voelen zich hier kwijnen in hun mensenliefde, omdat ze van buitenaf
niet gevoed wordt. De mensen geven je hier niet veel aanleiding om ze
lief te hebben, zegt men. Maar dit ervaar ik steeds weer in mezelf: er is
geen enkel causaal verband tussen het gedrag van mensen en de liefde die
je voor ze voelt. Die liefde voor de medemens is als een elementaire gloed,
waaruit men leeft. Die medemens zelf heeft er nauwelijks iets mee te
maken’ (676-677).

De voorbereiding
Haar geestelijke ontwikkeling heeft Etty Hillesum als een bewust proces gewild en
doorgemaakt. Niet voor niets heeft ze het in Westerbork meerdere malen over de
onvoorbereidheid waarmee mensen in de oorlog en in tegenslagen terechtkwamen.
Dat vond ze ontstellend. Voorbereiden is belangrijk. Het is van belang om een
grondmelodie te krijgen, een vaste ondertoon in je leven. Van waaruit je weet hoe
je aan moet pakken wat er later eventueel op je weg komt.
[1] Het eerste wat ze te melden heeft is, dat je dat niet alléén kunt. Dat je daar hulp
bij nodig hebt, geestelijke begeleiding. Geestelijke begeleiding is een oud begrip in
de religieuze tradities. Je zoekt iemand voor wie je al je gedachten kunt openleggen,
iemand die je helpt om
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daarin orde aan te brengen. Iemand die je bemoedigt en steunt in je geestelijke groei.
Voor Etty was die geestelijke begeleider Julius Spier. Volgens sommigen was
Spier een charlatan, volgens Etty zelf (als ze haar eerste blinde verliefdheid te boven
is) was hij een sensueel en decadent man. Maar juist omdát hij zijn sensuele natuur
kende en er de krachten en de zwakheden van had leren gebruiken en beheersen, was
hij een leermeester voor Etty. Hij kon aan haar stemmingen en verlangens richting
geven, omdat hij zelf ook de waarde van de ascese kende. Hij was bovendien een
religieus gevoelig mens.
Spier luistert naar Etty, en neemt ook haar stormachtige erotiek serieus. Het heftige
vrijen, de lichamelijke nabijheid wekken in haar een innerlijke zekerheid, de krachtige
sensatie dat er iemand is voor haar, die niet wijkt. Hij is aanwezig en bereikbaar:
‘Hij is er altijd, hij is de rots, die niet wijkt en mijn stemmingen spoelen daaromheen’
(171). Daardoor leert ze wat vastigheid en betrouwbaarheid is, en leert ze ook bij
zichzelf en bij haar eigen bronnen te komen, en te blijven (stehen zu sich) (156).
Voor die diepste bron in zichzelf vindt ze, net als hij, de naam ‘God’. God wordt de
vaste aanwezigheid in haar ziel, op den duur meer dan Spier zelf de grondmelodie
en de ondertoon. ‘Hij heeft de bronnen in me aangeboord die nooit meer zullen
verdrogen, en ik zal altijd met hem verbonden zijn, doordat ik steeds meer ga leven
uit dezelfde bronnen als hij’ (250). Onder zijn geestelijke leiding leert Etty verlangens
te transcenderen, lijden uit te houden, zich beschut te voelen in de armen van het
Leven, de verkregen liefde en tederheid over meer dan één mens uit te gieten. Zo
kan ze verder gaan, ook zonder Spier, als de periode Westerbork is aangebroken.
Spier sterft in september '42. Dan schrijft Etty de prachtigste zinnen die een begeleide
over haar geestelijk begeleider kan zeggen:
‘Ik had je nog duizend dingen te vragen en van je te leren, nu zal ik alles
alleen moeten doen. Ik voel me zo sterk, weet je, ik weet dat ik het zal
klaarspelen in m'n leven. Die krachten, die mij ter beschikking staan, heb
jij in me vrijgemaakt, jij hebt me onbevangen de naam van God leren
uitspreken. Jij bent de bemiddelaar geweest tussen God en mij en nu ben
jij, bemiddelaar, weggegaan en nu gaat mijn weg regelrecht tot God, het
is goed zo, dat voel ik. En ik zal zelf weer de bemiddelaarster zijn voor al
die anderen, die ik bereiken kan’ (545-546).
[2] Over het groeiproces zelf schrijft Etty dikwijls. In het proces van geestelijke
ontwikkeling leer je je stemmingen en je psychische constitutie goed kennen, en
relativeren. Je bent niet aan je psychische constitutie en aan je strevingen uitgeleverd,
maar je kunt ermee werken,
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als met klei: er kan iets opgebouwd worden dat van waarde is, en dat eigen keuze is.
‘Seelische Hygiene’, noemt ze dat, zielshygiëne. Je eigen onlusten en leegte moet je
verdragen, en van anderen geen wonderen van vertroosting verwachten (425). De
methode? Evenwicht en maat houden, discipline, concentratie, eenheid aanbrengen
in de chaos. Daardoor kun je steeds eenvoudiger/enkelvoudiger worden, steeds minder
gecompliceerd. ‘Dat moet toch het einddoel zijn’, formuleert ze al in oktober '41:
‘zelf heel eenvoudig worden van binnen, maar de gecompliceerdheid van anderen
tot in alle nuances begrijpen’ (144). Dat gaat met horten en stoten, net of een rivier
zich moeizaam een weg baant tussen rotsblokken door (127). Ze verlangt ernaar om
‘melodisch uit Gods hand te rollen’ (133), bereid te zijn mee te doen en verzoend te
zijn met het leven (183). Dat is heel anders dan de levensangst waarmee ze begon.
‘Er groeien Leitmotiven in m'n leven’, schrijft ze in april '42 (327), er komen
dingen tot ‘vorm’ in haar - de vorm en de contouren waarnaar ze aanvankelijk zo
dringend op zoek was. Als het besef tot haar doordringt dat het in de buitenwereld
echt om de vernietiging van de joden te doen is, is ze klaar om het te dragen en
anderen te helpen dragen, dankzij een groot Godsvertrouwen. Vanuit Westerbork
beschrijft ze de voorbereiding en haar groeiproces met een sterk beeld:
‘Als een spin haar web weeft, werpt ze dan al niet de hoofddraden vooruit
en klimt ze er dan niet zelf achteraan? De hoofdweg van m'n leven strekt
zich al een heel eind voor me uit en reikt al in een andere wereld. Het is
net of ik alles al verdisconteerd, verwerkt heb. Het leven hier kost me niet
veel van m'n wezenlijke kracht - lichamelijk wel, maar in de kern wordt
men steeds sterker’ (657).

God in mij
Het derde thema waarmee ik Etty Hillesum wil beschrijven, is dat van de
Godservaring. Daarvoor wil ik eerst langs twee woorden lopen die voor haar betekenis
hebben: de ziel en ‘ruimte’.
[1] Als Etty nog maar aan het begin van haar geestelijke groeiproces is, spreekt
ze zichzelf moed in door te zeggen: ‘Je hebt überhaupt nog geen bouwstenen en geen
werktuig en geen doel. Maar je hebt wel een ziel en die is al helemaal af’ (126).
Kortom, je hoeft niet iets uit te vinden of te creëren, je moet de ziel, die je al hebt,
proberen te gaan bewonen. Die ziel is al meegegeven, ingeschapen. De ziel krijg je
in beheer, je moet haar cultiveren. De ziel kan ook bedolven liggen, zegt Etty; met
name de Westeuropeaan (in tegenstelling tot de Oosteuropeaan) ‘weet er niet goed
raad mee en geneert zich voor die ziel als ware
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zij iets onzedelijks’ (581).
De ziel is iets anders dan de geest, het intellect waarmee je studeert en werkt. Iets
anders ook dan het ‘gemoed’, je stemmingen. ‘Een ziel’, probeert Etty, ‘is iets dat
gemaakt is uit vuur en bergkristallen. Is iets, dat heel streng is en oud-testamentisch
hard, maar ook zo zacht als het gebaar, waarmee zijn behoedzame vingertoppen soms
mijn wimpers streelden’ (582). De ziel is zonder leeftijd en zonder vaderland, d.w.z.
zonder grenzen, kosmisch. Het is het diepste punt van je persoonlijkheid, maar ook
dat van je medemensen en heel de kosmos. De ziel is het onafhankelijke,
bovenlichamelijke, eeuwige gebied waar mensen met elkaar verwant zijn, en waar
het Godsvertrouwen geboren wordt. In de ziel (en in het gebed) weten Etty en Spier
zich nog het meest verbonden.
[2] Op weg naar een beschrijving van de Godservaring heeft Etty beelden van
ruimte nodig. Haar innerlijk leven als een wijd landschap, met soms een troebele
sloot. Er komt een zaal van stilte in haar, ruimtes en vertes, een grote vruchtbare
eenzaamheid. De maatschappelijke ruimte voor joden wordt ingeperkt, als een
gevangeniscel. Maar dat wijde en vertrouwende gevoel van op iedere plek in de
wereld te kunnen aarden en je thuis te voelen groeit (350). Ook al zien we elkaar
niet, schrijft ze vlak voor de dood van Spier, er is een rustige kamer aanwezig in een
hoekje van ons wezen, en daar zullen we van tijd tot tijd kunnen binnengaan om
elkaar te ontmoeten en psalmen te lezen. ‘Dié ruimte zal men ons immers toch niet
kunnen nemen?’ (499). Dat is de ruimte van de ziel, de plaats waar je knielt, de plaats
van de Godsontmoeting. En, schrijft ze uit Westerbork tenslotte, ‘is het ook niet zo,
dat men overal bidden kan, in een houten barak evengoed als in een stenen klooster
en verder op iedere plek van deze aarde, waar God, in een bewogen tijd, nu eenmaal
meent z'n evenbeelden neer te moeten smijten?’ (624).
[3] De ziel is het gebied, de ruimte waar God vorm krijgt, ontmoet kan worden.
God zit diep binnen in me, schrijft Etty in het begin, in een put. Soms kan ik erbij.
Vaker ligt er gruis voor. Dan moet ik Hem opgraven (97). Tot haar ontroering kan
ze God plotseling gaan aanspreken. En ze vraagt Hem dat Hij haar aan de hand neemt:
‘ik zal me aan niets onttrekken, ik zal ook niet opstandig worden als ik de kou inga,
als het dan maar aan Uw hand is’ (162). Haar gebed is dankbaarheid voor die
aanwezigheid, ook als er voor de rest van het dagelijks leven - de kampen en
deportaties - niet meer te danken valt. Die verhouding met God is intiemer dan welk
liefdesleven ze ook heeft meegemaakt. ‘In God's armen zal ik me geloof ik altijd
voelen. En men zal mij lichamelijk misschien te gronde kunnen richten, maar verder
ook niet’ (514). De echo's van Augustinus en van evangelieteksten als
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‘Vrees niet voor hen die alleen het lichaam kunnen doden maar niet de ziel’ zijn
duidelijk in deze beleving aanwezig.
De Westerborkperiode ontneemt haar deze ervaring niet. Ze heeft er opnieuw een
mooi beeld voor: ze voelt zich vaak ‘als een schip, dat een kostbare lading
binnenboord gehaald heeft; de touwen worden afgesneden en nu vaart het schip, zo
vrij en zo door alle landen, en alle kostbare lading voert het met zich mee’ (555).
Westerbork toetst haar Godsvertrouwen maar ontneemt die haar niet. Wat ze er wel
door leert is, te zien dat mensen God soms aan hun laars lappen. Ze schrikt van de
verbeten gezichten van het groengeüniformeerde peloton dat de kampbewoners
begeleidt naar de transporttrein. ‘Mijn God, die gezichten!... Ik ben in de knoei
geraakt met het woord, dat het leidmotief van mijn leven is: God schiep de mens
naar Zijn Evenbeeld. Dat woord beleefde een moeilijke ochtend met mij’. Maar dat
bijbelwoord blijft overeind. De wérkelijkheid deugt niet, de ménsen stellen teleur.
Ze beseft in de hel te zijn, waar je vergeefs zoekt naar een restje menselijkheid. Ze
kent een andere lezing, een andere kijk op de werkelijkheid. Op het moment dat ze
zelf uit Westerbork naar Polen getransporteerd zal worden, zit ze op haar rugzak in
een volle goederenwagen, ze slaat een willekeurige plaats op in de bijbel, en vindt
een omschrijving van de plek waar ze zit: ‘De Heere is mijn Hoog Vertrek’. Niet de
goederenwagen, maar de Heer is de ruimte waarin ze zich bevindt. Het symbool is
treffend. Er zijn twee ruimtes, twee werelden: ze verblijft in de wagon en in God.

Het lijden
Na de publikatie van Etty's dagboeken is er veel discussie geweest over de vraag of
zij een typisch voorbeeld was van de veronderstelde joodse neiging, vernedering en
vervolging te aanvaarden. De passieve houding van veel joden, de weigering onder
te duiken en verzet te bieden, een soort gettomentaliteit, zou bijgedragen hebben aan
de omvang van de shoah. Ik wil daarin geen stelling nemen, maar proberen weer te
geven hoe Etty tegenover de oorlog en het kwaad gestaan heeft. Aanvankelijk heb
ik getwijfeld aan het realiteitsgehalte van Etty's inzicht in wat er werkelijk met de
joden aan de hand was. Ze had mooie theorieën over kwaad en lijden, maar zouden
die bestand zijn tegen de werkelijkheid, wíst ze hoe erg het was? Na de publikatie
van haar brieven uit Westerbork (zie noot 1) ben ik overtuigd: innerlijk en achter
haar bureau heeft zij zich werkelijk goed ingeleefd in het lijden dat haar en anderen
te wachten stond. Zij ging er niet naïef en vergoelijkend mee om. Dat maakt het voor
mij gemakkelijker om ook andere beweegredenen voor Etty's draagkracht en
uithoudingsvermogen serieus te nemen: haar
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Godsvertrouwen, en een gevoel van lotsverbondenheid tussen mensen, een geloof
dat niet alleen het eigen overleven op het oog heeft.
[1] Omdat deze oorlog haar niet zo van slag brengt als sommige anderen, vraagt
Etty zich aanvankelijk wel eens af of ze niet wereldvreemd is. Maar al het gruwelijke
dat er gebeurt, vindt ze, is niet iets geheimzinnig dreigends, ver buiten ons - we
kennen het ook in onszelf, en daar moeten we het allereerst uitroeien. De
verontwaardiging over het kwaad moeten we niet omzetten in haat en wrok tegen
anderen, maar in verbetering van onszelf. Temeer omdat hier een ‘Massenschicksal’
aan de gang is, waar persoonlijke verbittering toch niets meer tegen vermag. ‘Het is
een gevoel van het onafwendbare en een aanvaarden van het onafwendbare en daarbij
het weten, dat ons in laatste instantie niets ontnomen kan worden’ (515). Het kwaad
dat gebeurt aan de joden is toch niet op onze verantwoording? (512). Onderduiken
heeft geen zin en is niet solidair; voor jou gaat er een ander op transport. De solidariteit
tussen joden vraagt dat je je niet onttrekt aan een lot dat je gemeenschappelijk moet
dragen. Solidariteit, en niet berusting is hier het motto.
Etty's brieven uit Westerbork getuigen van haar verontwaardiging en medeleven.
‘Dit is zulk een verschrikkelijk triest en beschamend stukje geschiedenis der mensheid,
dat men niet weet, hoe men erover spreken moet. Men schaamt zich, dat men erbij
heeft gestaan en het niet heeft kunnen verhinderen’ (626).
‘De transporten zijn gruwelijk, en onvoorstelbaar. Ik zou me hier bijna
om kunnen vervloeken, we weten toch dat we onze zieken en weerlozen
gaan prijsgeven aan honger en verdelging en we kleden ze zelf aan en
geleiden ze naar de kale beestenwagen - in wat voor een noodlottig
mechanisme zitten we verstrikt? We kunnen dit niet afdoen met de woorden
dat we allemaal laf zijn. We staan hier voor diepere vragen’ (688).
[2] Heeft Etty zich in haar lot geschikt, heeft ze (als zovele joden) een ‘amor fati’
(Abel Herzberg) getoond, een vermogen om het leven zoals het komt, goed of kwaad,
zin en inhoud te geven?
Ik denk dat je daar ja op moet zeggen. In de voorbereidingsfase, het groeiproces
van haar spiritualiteit, heeft Etty leren liefhebben en leren afstand doen. ‘Lijden is
niet beneden de menselijke waardigheid. Ik bedoel: men kan menswaardig lijden en
onmenswaardig’ (484). We horen hier een weerklank van Augustinus, die ze blijkbaar
goed gelezen heeft. ‘Goeden en kwaden’, schrijft Augustinus in De Civitate Dei I,8,
‘krijgen dezelfde tegenslagen te verduren. Maar bij gelijkheid van lijden is er nog
geen gelijkheid van de lijders. Door hetzelfde vuur gaat goud glinsteren en kaf roken;
onder dezelfde dorswagen worden de halmen
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stuk gestoten en de graankorrels gezuiverd. Zoveel verschil maakt het, niet hoe de
dingen zijn die iemand te lijden heeft, maar hoe hij is die ze lijdt’. Etty zegt verder:
we moeten de kracht hebben om alléén te lijden en anderen niet te beladen met de
eigen angsten en lasten. Leven en sterven, lijden en vreugde is als één krachtig geheel
(487), het hoort bij elkaar, en dat is goed. Het enige wat je moet zien te redden is,
niet je lichaam en je leven, maar is God-in-je; Hem moet je helpen overleven in de
mensen. ‘Men moet vantevoren alles aanvaarden en voor alles bereid zijn en weten,
dat ons het laatste, innerlijke niet genomen kan worden’ (530).
[3] In een opstel over mystieke elementen in de Godsbeleving van Etty Hillesum[2]
heeft Loet Swart gewezen op een extra dimensie in haar geschriften: op het motief
van de plaatsvervanging, het je ter beschikking stellen voor het lijden van andere
mensen, en dat in termen van ‘plaatsvervanging’: om het van hen over te nemen. Er
is bij Etty Hillesum niet alleen de strijd om het eigen overleven, maar de fundamentele
bereidheid om in het lijden van alle mensen te delen. Om dat lijden in haarzelf te
laten plaatsvinden, het onderdak te geven en het zo van anderen af te nemen. Dat is
een oud joods thema. Swart herinnert aan de joodse legende van de Lamed-Waf,
zoals die in de roman van André Schwartz-Bart De laatste der rechtvaardigen
getekend wordt: de rechtvaardigen, in iedere generatie één, die het lijden en de tranen
naar zich toezuigen, naar de hemel dragen en voor de voeten van de Heer leggen.
Op de achtergrond van deze joodse legende staat, zegt Swart, de gestalte van de
lijdende dienstknecht van de Heer, uit de profetie van Jesaja, de man van smarten.
En staat ook de persoon van Jezus Christus, die in zijn lijden en dood het lijden van
de mensen heeft weggedragen.
Zo expliciet en zo verregaand zijn Etty's verwoordingen niet. Maar het
gedachtengoed is haar niet vreemd. ‘Ik voel me veeleer een klein slagveld, waar de
vragen of een enkele vraag van deze tijd uitgevochten wordt. Het enige wat je kunt
doen, is je deemoedig ter beschikking stellen en jezelf tot slagveld laten maken. Die
vragen moeten toch een onderdak hebben, moeten toch een plek vinden, waar ze
kunnen strijden en tot rust komen en wij, arme kleine mensen, moeten onze innerlijke
ruimte voor ze openstellen en niet weglopen’ (67). ‘Laat mij maar een stukje ziel
van jullie zijn... de opvangbarak van het betere in jullie... En ik voelde me de
bewaarster daarvan’ (547). En staande bij een ontredderd stukje mens tegenover haar
in Westerbork denkt ze: ‘Het is toch allemaal niet zo erg, het is heus niet zo erg. En
ik bleef maar staan en was, iets doen kon men toch niet?... Er was me nooit iets
vreemd, geen enkele uiting van menselijk verdriet. Alles kwam me zo bekend voor’
(578).
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Geestelijke begeleiding
Ten eerste de rol die geestelijke begeleiding in het leven van Etty Hillesum speelt.
Geestelijke begeleiding is zo oud als de mensheid die zin voor het bestaan zoekt. Ze
is niet specifiek voor de christelijke traditie. Denk maar aan Socrates, Epictetus,
Seneca in de klassieke oudheid. De woestijnvaders lieten hun jonge monniken in het
religieuze leven inwijden door oudere wijze begeleiders. Hoe gaat die geestelijke
begeleiding in zijn werk? Alles wat in het hoofd of gemoed van de begeleide opkomt
kan en moet worden uitgesproken. De begeleider luistert en onderscheidt, zachtmoedig
en geduldig, welke geest deze gedachten bezielt. Of ze van kwade of van goede huize
zijn. Of en waar God in deze unieke persoon aan het werk is.
Geestelijke begeleiding heeft in de christelijke traditie in allerlei vormen bestaan.
Vandaag is het een vergeten begrip geworden. Niet in de wereld van de goeroes en
de New Age. Maar wel in de christelijke wereld. We kennen pastores, leiders van
christelijke gemeenschappen, voorgangers in de liturgie, individuele hulpverleners
en bedienaars van sacramenten. Maar al die functies van de pastor vullen toch niet
helemaal in wat de rol van een geestelijke begeleider is: een ervaren iemand die je
bijstaat in je geestelijke, religieuze ontwikkeling. Die je helpt bij het nastreven van
volmaaktheid en bij het vinden van God in je leven.
Moet dat altijd een persoon zijn? Uiteraard is dat meestal een medemens, ouder,
wijzer, geoefend in het geestelijk leven. Maar, zoals de grote geestelijk leidsman
Franciscus van Sales zei: zulke geoefende mensen zijn er niet veel, je moet ze met
een lampje zoeken. Vind je er geen, dan kunnen ook de doden trouwe leidslieden
zijn: auteurs, boeken. Franciscus van Sales zelf had altijd de geschriften van de
Spaanse mysticus Juan de la Cruz op zak.
Geestelijke begeleiding. Ik denk dat we met die ogen naar de verhouding tussen
Julius Spier en Etty Hillesum moeten kijken. We doen die relatie tekort als we haar
alleen beschouwen als een vriendschaps- of een therapeutische relatie. Dat alles was
het ook, maar daarbinnen, daarmee, met die hulpmiddelen werd God gevonden.
Kwam Etty God op het spoor in haar eigen leven. Zó dat ze zelfstandig met haar God
verder kon gaan.

Aardsheid en metaforen
Etty's innerlijke rijkdom en haar Godsvertrouwen maken gebruik van alle aardse
schoonheid en hartstocht. De ascese is geen ontkenning en ontwaarding van het
aardse bestaan, maar een verdiepte viering ervan.
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We doen weinig recht aan haar spirituele ontwikkeling als we die ‘etherisch’ noemen,
of ‘abstract’, of ‘on-aards’: ze eet graag, ze wil vrouw zijn, ze houdt van mooie
dingen, geniet van tederheid, en ontkent haar hartstochten niet, integendeel, ze werkt
met alles wat haar lichamelijk en stoffelijk in handen komt. Het is niet ondanks haar
lijfelijk bestaan, maar in en dankzij dat lijfelijk bestaan dat ze in aanraking komt met
een persoon die ze als ‘God’ kan aanspreken.
Zij vond krachtige beelden voor een bepaald stadium van haar ontwikkeling.
Bijvoorbeeld dat van de spin die de draden van haar web vooruitwerpt en er zelf
achteraan klimt (voorbereiding), of dat van het schip dat zelfstandig vaart met kostbare
lading. Als je zo'n tastbaar beeld, zo'n metafoor kunt vinden voor een situatie waarin
je verkeert, dan geef je jezelf als het ware vleugels. Met het beeld raak je in beweging,
er zijn ineens legio mogelijkheden voor nieuwe groei.
Maar ook de tastbare dingen in haar omgeving hebben symboolwaarde. De
boekenkast van Spier die bij haar op de kamer is neergezet symboliseert voor haar
zijn ideeën en zijn invloed. Zij leent er niet alleen boeken uit, ze ondergaat daaraan
zijn geestelijke uitstraling en aanwezigheid. Ze zit ertegenaan op de grond, zich te
‘sammlen’, te concentreren, of te bidden. Tastbare dingen, voorwerpen, zijn
belangrijk; ze vertegenwoordigen de geliefde als hij afwezig is. Ontroerend, na de
dood van Spier, is de tederheid waarmee ze zijn roze, gebroken, vieze kammetje in
haar portefeuille doet. Toch nog iets stoffelijks om te bewaren, terwijl ze toch, zegt
ze, in zich verder draagt wat van hem onsterfelijk was.
Opvallend vaak, tegen de tijd dat dood en vernietiging en de scheiding tussen hen
beiden dichterbij komen, opvallend vaak is er dan in haar dagboeken sprake van
verwelkende bloemen. De pracht van een roos die over het hoogtepunt van haar bloei
heen is. ‘Soms is het ook of voor mijn ogen zijn gezicht verwelkt en vergaat’ (520).
En niet te vergeten, de symboolwaarde van de jasmijn die stond te geuren en te
bloeien achter haar huis, en die na regen en storm helemaal verwoest was: ‘Haar
witte bloesems drijven verstrooid in de modderige zwarte plassen op het lage dak
van de garage. Maar ergens in mij bloeit die jasmijn ongestoord verder, net zo
uitbundig en teder als ze altijd gebloeid heeft. En ze verspreidt haar geuren rond de
woning waar jij huist, mijn God’ (517).

Instrumentarium
Een laatste opmerking geldt de zoektocht die ze maakt, en het instrumentarium dat
ze aanvankelijk mist. Van huis uit heeft ze een groot geestelijk kapitaal meegekregen,
maar het lag onbeheerd. Haar ouders
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konden haar geen ‘vorm’ meegeven, ze konden geen keuze doen voor een
instrumentarium waarmee je dat kapitaal te nutte zou kunnen maken. Een opmerkelijke
constatering, al tamelijk in de aanvang van haar dagboeken. Ze wil wel, maar ze kan
niet. Er zit kop noch staart aan, aan dat kapitaal, ze weet niet hoe en waar ze het aan
moet pakken.
Je moet wel een heel krachtige persoonlijkheid zijn, en een begaafd religieus
gevoel hebben, als je je dan zelf de weg weet te banen naar dat kapitaal. Als je, al
dan niet met hulp van anderen, een vorm weet te vinden voor, contouren weet te
geven aart spiritualiteit en geloof.
Veel jonge mensen vertrekken tegenwoordig op een vergelijkbare wijze. Ze zijn,
net zomin als Etty Hillesum, religieus gesocialiseerd of godsdienstig opgevoed. De
bronnen zijn hun niet ontsloten. Ze hebben de woorden en de symbolen niet geleerd
die aan bepaalde ervaringen richting en uitdrukking geven. Ze ervaren ‘iets’ (iets
‘meer’, iets ‘groters’) en ze kunnen het niet benoemen, het blijft ‘anoniem’.
Het voordeel daarvan is dat de spirituele zoektocht een authentiek, bij de individuele
persoon passend karakter heeft. Het is geen opgelegd patroon, het is aangepast aan
degene die eruit wil leven. En dat is het kenmerk van een authentieke spiritualiteit.
Een moeilijkheid echter, voor diegene die van huis uit geen instrumentarium, geen
godsdienstige woordenschat heeft meegekregen, is dat religieuze ervaringen pas echt
religieuze ervaringen zijn als ze als zodanig herkend worden. Religieuze ervaringen
komen niet uit de lucht vallen, ze zijn er pas als je ze als zodanig kunt herkennen en
duiden. Godsdiensten, religieuze tradities hebben een lange geschiedenis van
herkenning achter de rug. Op hun woordenschat, op hun symbolen kan worden verder
geborduurd. Ze geven richting aan de individuele zoektocht. Aan de geestelijke
zoektocht van Etty Hillesum kan afgelezen worden, hoe belangrijk het is dat
ervaringen een duiding krijgen binnen een religieuze context.

Eindnoten:
[1] Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943, Uitgeverij Balans, Amsterdam,
1986. Zie ook J. Snijders, Etty Hillesum. Ik heb zo lief, Altiora, Averbode / KBS, Den Bosch,
1993. Bespreking op p. 374 in dit nummer.
[2] L. Swart, Een verzamelplaats voor het lijden van de mensheid, in H.H. Blommestijn, Tot op de
bodem van het niets. Mystiek in tijd van oorlog en crisis, Kok, Kampen / Altiora, Averbode,
1991.
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Hans Achterhuis
Milieu-Ethiek
Ethiek of moralisering
Als je kijkt naar de vele activiteiten omtrent het milieu, kun je je bijna dagelijks
ergeren aan vele voorbeelden van morele hypocrisie en moralistische betutteling. Ik
noem er enkele, om ze in een wijdere context te plaatsen, die ons onvermogen om
met het milieuprobleem om te gaan, zichtbaar maakt[1].
Een tijdje geleden riep de NOVIB, de Nederlandse Organisatie Voor Internationale
Bijstand, op om mee te spelen met Lingo, een spelletje voor een goed doel, het behoud
van het tropisch regenwoud. Wat kon je ermee winnen? Een vliegreis naar Brazilië:
de meest milieuvervuilende wijze van vervoer was de prijs voor een bijdrage aan de
redding van het milieu. Dat het nog erger kan, bewees een NOVIB-VARA quiz van
24 oktober 1992. Twee kereltjes in een ‘Novib-kappen met kappen’ T-shirt vochten
om de hoofdprijs: een week op snow-camp, een week lang skiën dus op een
versgekapte helling, terwijl het motto van actie was: kappen met kappen.
Absurdistischer kun je het niet verzinnen. Een laatste voorbeeld: in Borculo zijn
onlangs een aantal bomen gekapt die plaats moesten maken voor een milieureclame.
De PGEM, de Provinciale Gelderse Energiemaatschappij, gaf een financiële bijdrage
voor zonnecollectoren bij een overdekt zwembad. De wervende tekst die haar
milieuvriendelijkheid moest benadrukken, was echter door de bomen minder goed
zichtbaar. Ze moesten tegen de vlakte om goed te laten zien dat de PGEM ons milieu
een goed hart toedraagt.
Dit soort voorbeelden kan naar believen worden aangevuld. Ik noem ze hier, omdat
ze alle drie een positief beroep doen op milieuwaarden, maar tegelijkertijd uiterst
negatief inspelen op een algemene culturele houding die juist de oorzaak is van de
milieucrisis. Het consumentisme als basishouding wordt immers via de reclame voor
‘de cultuur van het meer’ ontegenzeglijk versterkt dankzij activiteiten die pretenderen
het milieu te redden.
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Ethisch douchen
Bijna alles wat wij doen, blijkt thans vanuit een milieu-ethiek ondervraagd te kunnen
worden. Heel weinige van onze handelingen ontsnappen aan een ethisch vonnis.
Mijn Maastrichtse collega Gerard de Vries had het dan ook mis, toen hij meende een
onderscheid te kunnen maken tussen normatieve handelingen en routinehandelingen.
‘Niet normatief zijn routinehandelingen, acten waarin een gewoonte wordt gevolgd
en de vraag “hoe te leven” domweg niet aan de orde is. Het merendeel van onze
dagelijkse handelingen dus’[2]. Ons probleem is nu juist dat onze dagelijkse bezigheden
vanuit een milieu-oogpunt wel degelijk normatief bevraagd kunnen worden. Ik geef
een voorbeeld.
Met een verwijzing naar Nauta[3] suggereert De Vries dat ‘onder de douche staan’
een routinehandeling is waar geen ethische vragen bij gesteld hoeven te worden.
Welnu, niets is minder waar. De VEWIN, de Nederlandse organisatie van
waterbedrijven, maakt zich juist heel erg druk over ons doucheverbruik. Sinds 1970
heeft zich een belangrijke verandering in badgewoonten voorgedaan, die nog steeds
verder ten koste van het milieu gaat.
‘Zo gebruiken jongere mensen, mensen jonger dan 25 jaar, per hoofd 54
liter per dag bij een gemiddelde van 39,5 liter, terwijl 65-plussers niet
meer dan 29 liter per hoofd per dag gebruiken. Dit hoge gebruik wordt
niet alleen veroorzaakt door een hogere douchefrequentie [...], maar ook
door een langere doucheduur. De jongere mensen douchen gemiddeld 9,1
minuten; de 65- plussers 7,5 minuten bij een gemiddelde per Nederlander
van 8,2 minuten’. Vooral dat lange douchen moet volgens drs. G.E.
Achtenribbe, de econoom van het planbureau van de VEWIN, worden
teruggebracht tot de ongeveer 5 minuten waar 30% van de bevolking
genoeg aan blijkt te hebben.
Ik geef dit voorbeeld om te laten zien dat een routinehandeling als douchen wel
degelijk vanuit de milieu-ethiek bevraagd kan worden. Net als bij de nog routineuzere
handeling van het toiletbezoek - gemiddeld 6 keer, bijna het dubbele van 1980 - dient
matiging hier het belang van het milieu.
Het onderscheid tussen normatieve en routineuze handelingen van De Vries en
Nauta houdt in het licht van de milieucrisis geen stand. Bij alles wat we doen, kunnen
we vanuit milieu-oogpunt ethische vragen stellen, of het nu gaat om de wijze waarop
ik ergens naar toe reis of om het kopje koffie dat ik drink.
De grote vraag is ondertussen, hoe we dit dienen te beoordelen. Is het goed of
slecht? Mijn antwoord hierop is ambivalent. Enerzijds wijs ik de positie van De Vries
en Nauta af. Ook bij onze routinehandelingen moeten wij ons ethische vragen stellen.
Anderzijds onderken ik de
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gevaren die aan een voortdurende moralisering van het dagelijks leven verbonden
zijn. Als de ethische bezinning niet tot nieuwe cultureel verankerde gedragspatronen
leidt, als zij blijft steken in een Dauerreflexion, wijs ik haar af. Dan bestaat namelijk
het gevaar dat zij overgaat in een ecocratisch totalitarisme of in een hypocriet
moralisme. Mijn ambivalente positie wil ik verhelderen aan de hand van een aantal
overwegingen die ik ontleen aan de ethiek van Dietrich Bonhoeffer.

Een pleidooi voor vanzelfsprekendheid
In deel 7 van zijn Ethik[4] begint Bonhoeffer met een citaat. In de roman van Th.
Visscher Auch einer, eine Reisebekanntschaft merkt een van de personages op dat
de moraal iets vanzelfsprekends is. Deze uitspraak getuigt van meer begrip, aldus
Bonhoeffer, voor het fenomeen van de ethiek dan menig ethisch handboek. Het is
abnormaal als mensen voortdurend met morele problemen moeten worstelen. Met
Prediker stelt hij dat er een tijd voor alles is, een tijd om te eten en om te drinken,
een tijd om te werken en om te rusten, een tijd ook om zorgeloos voort te leven en
om zedelijke beslissingen te nemen. Als elk moment van het leven ethisch geladen
wordt, gaat de ethiek, die een randverschijnsel in het leven zou moeten zijn, de
hoofdrol vervullen.
Natuurlijk eist de ethiek met recht deze hoofdrol voor zich op. Waar, zoals tijdens
het nazi-bewind, waarin Bonhoeffer leefde, voor rechtvaardigheid geen plaats meer
is, wordt de ethiek dringend op de maatschappelijke agenda geplaatst. ‘Ongetwijfeld
bestaan er situaties en perioden waarin wat moreel is, niet (meer) vanzelfsprekend
is’. Zulke tijden leiden tot een intensivering van ethische reflectie.
Naar mijn mening leven we nu in zo'n tijd. Niet alleen de milieucrisis, maar ook
allerlei technologische ontwikkelingen dwingen ons tot een voortdurende ethische
bezinning. Bonhoeffer meent echter dat een dergelijke bezinning, culminerend in
publieke discussies waaraan een ieder deel moet kunnen nemen, van voorbijgaande
aard dient te zijn.
‘Ook al zijn de tijden waarin de ethiek een centraal thema wordt, zuiverend,
verfrissend en noodzakelijk, toch kan men ze slechts als noodzakelijke
tussenfasen beschouwen, wat overeenkomt met de essentie van de ethiek.
Als deze perioden zich langer uitstrekken [...], worden ze in veel opzichten
gevaarlijk. Men ziet dan de ethiek niet meer als “het laatste woord”, maar
vervalt in een plat moralisme en een simplistische pedagogie’.
Het ontbreekt mij aan de sociologische verbeeldingskracht om te bepalen of wij nu
nog in een noodzakelijke tussenfase a la Bonhoeffer zitten of dat de milieu-ethiek
de fase van het platte moralisme en het
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eco-totalitarisme al is ingegaan. Mijn fundamentele ambivalentie ten aanzien van de
moralisering van ons gehele leven heeft vooral hiermee te maken. Ik zie de noodzaak
in van een ethische bezinning die tot nieuwe culturele attitudes moet leiden. Maar
ik ontwaar veel tekenen die erop wijzen dat de milieu-ethiek de kansen op culturele
radicalisering en verandering heeft gemist, dat ze vastloopt in machteloos en hypocriet
gemoraliseer, met paradoxalerwijze rampzalige gevolgen voor het milieu en de
natuur. Aan beide kanten van dit dilemma zal ik kort recht proberen te doen. Eerst
zal ik de moralisering en het gevaar van een ecocratie kritisch onder de loep nemen.
Na een intermezzo over het thema van de schaarste zal ik vanuit een meer positief
gerichte invalshoek mijn visie geven op de mogelijkheid om milieu-ethische bezinning
uit te laten monden in maatschappelijke veranderingen en nieuwe culturele
vanzelfsprekendheden.

Moraal en maatschappij
Om te beginnen, enkele voorbeelden van een moralisering van het hele leven die
vanuit belangrijke delen van de milieubeweging wordt gepropageerd. De Vereniging
Milieudefensie heeft onlangs, met behulp van het begrip MGR (milieugebruiksruimte),
duidelijk gemaakt hoeveel wij in het jaar 2010 in een duurzame samenleving nog
mogen consumeren. De vliegvakanties moeten dan nagenoeg verdwenen zijn, de
autokilometers sterk verminderd, de wasdroger de deur uit, de vleesconsumptie mag
nog maar een kwart van de huidige bedragen. Het gaat me niet zozeer om de inhoud
van deze normen als wel om het gegeven dat ze of tot een permanent moreel gereken
over wat wel of niet mag aanleiding lijken te geven, of alleen maar autoritair van
bovenaf opgelegd lijken te kunnen worden.
Wat ik van Milieudefensie zeg, kan ik ook stellen van een andere belangrijke
actiegroep op milieugebied, De kleine Aarde. In de reeks Ecologische Alternatieven[5]
verscheen daar onlangs 530 wenken voor een schone wereld met als ondertitel Leef
gerust milieubewust. Met name deze laatste oproep zet de lezer m.i. op het verkeerde
been: als je dit boekje leest, is er van het geruste leven geen sprake meer. Elk
onderdeel van het leven valt onder de milieu-ethiek en elk moment van de dag en de
nacht dient bewust gestructureerd te worden vanuit de zorg voor het milieu. De kelder
en de zolder, de gang, de keuken, de huis-, de slaap- en de badkamer blijken
permanente milieu-aandacht te vragen. Aan de vrije tijd en het feesten, aan eten en
drinken wordt vanuit de milieu-ethiek gestalte gegeven. Dit alles resulteert in tien
geboden van ieders Persoonlijk Milieu Beleidsplan, waarmee het individu, naast het
collectieve Nationaal Milieu Beleidsplan, aan de slag dient te gaan.
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Zowel met Milieudefensie als De kleine Aarde voel ik me verwant. Desondanks
bekruipen mij vaak de kriebels bij al dit gemoraliseer. Ik ga juist dingen doen die
van ‘het milieu’ niet mogen. Het doet me vaak denken aan de derde-wereld-beweging
van zo'n twintig jaar geleden. Ook daar had men toen zijn morele sjibbolets, waarmee
men kon tonen dat men recht in de leer was. Rietsuiker was er een van. Als je rietin plaats van bietsuiker gebruikte, hielp je niet in de eerste plaats de derde wereld
(de actie was grotendeels symbolisch, zo werd al snel toegegeven), maar je liet wel
zien dat je moreel aan de goede kant stond. Ik had toen vaak de neiging om de pot
met witte bietsuiker demonstratief op mijn tafel te zetten. Ik proefde dan het
vernietigende morele oordeel bij veel van mijn gesprekspartners, en om eerlijk te
zijn, ik genoot ervan. Welnu, vanuit dezelfde soort gevoelens heb ik nu soms de
neiging om uitgebreid te gaan douchen of voor de gezelligheid een extra lamp aan
te steken. Van Paulus tot Bataille daagt het gebod ons immers altijd uit tot overtreding
ervan.
Los van mijn misschien vooral idiosyncratische houding ten opzichte van de morele
voorschriften waarmee ik uit naam van het milieu bestookt word, ben ik in meer
algemene zin bevreesd dat de nadruk op de morele zuiverheid de meer structurele
analyses, die we bij deze actiegroepen natuurlijk ook wel vinden, naar de achtergrond
drukt. Als kritisch participant in de derde-wereld-beweging betoogde ik toentertijd
dat de structurele benadering van de oorzaken van de mondiale armoede van veel
groter belang was voor de aanpak van het ontwikkelingsvraagstuk dan de grotendeels
symbolisch bedoelde moralisering ervan. Ik denk dat ik hierin na zo'n twintig jaar
gelijk heb gekregen. Alle campagnes voor mentaliteitsverandering, alle adopties van
derde-wereld-kinderen en -projecten hebben onze onmacht eerder versterkt dan
opgeheven.
Hetzelfde dreigt thans met het milieuprobleem te gebeuren. Losse handelingen
van personen en groepen worden er moreel uitgelicht en krijgen symboolwaarde,
terwijl de structurele oorzaken buiten schot blijven. Pas als die oorzaken, en daar
erken ik zowel onze mentale als materiële structuren onder, veranderen, lijkt er
uitzicht te ontstaan op een nieuwe culturele houding die met het milieu rekening
houdt in plaats van het voortdurend te moraliseren.

Schaarste als beginpunt van de moraal?
Mijn visie op de bescheiden rol die de ethiek toekomt, wil ik in meer algemene zin
via het door mij in het verleden al vaker uitgewerkte thema van de schaarste aan de
orde stellen. In een inleiding op het Handboek Gezondheidsethiek[6] laat Kuitert de
ethiek voortkomen uit het feit dat
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sommige dingen die alle mensen wensen, schaars zijn. ‘Als de één zo'n grote portie
in beslag heeft genomen dat er voor de andere te weinig overblijft, dreigt de
Hobbesiaanse “oorlog van allen tegen allen” uit te barsten’. Moraal is dan
noodzakelijk om dit te voorkomen.
Wat Kuitert ziet als het vertrekpunt van de moraal, was traditioneel echter altijd
het einde van alle moraal. Kuitert beschrijft vooral een moderne situatie, die voor de
traditie een uitzondering was. In de traditionele deugdenethiek, zoals MacIntyre deze
beschrijft[7], was het vanzelfsprekend dat het morele goed dat iemand nastreefde, ook
goed was voor zijn medemensen. De goede maatschappij was een samenleving waarin
niet de schaarste, maar de deugden gezamenlijk beleefd en gedeeld konden worden.
In grenssituaties, waarin de schaarste haar intrede deed, moest de deugd bijna
automatisch in ondeugd verkeren. In traditionele samenlevingen was men wel zo
realistisch en materialistisch om te erkennen dat in de strijd om schaarse goederen
een beroep op de moraal weinig uit zou halen. Vandaar dat men er vooral naar streefde
om deze extreme situatie te vermijden.
J.J. Rousseau, een van de weinige 18e eeuwse filosofen die beseften wat er verloren
was gegaan, spitste in zijn Confessions[8] dit algemene streven toe op zijn eigen
ervaringen. Er is maar één grote morele regel die voor de praktijk van belang is: we
moeten die situaties vermijden die onze plichten in tegenstelling brengen met onze
belangen en die wat voor ons goed is teweegbrengen door wat kwaad is voor een
ander. Hoe oprecht iemands liefde voor de deugd ook mag zijn, in zulke situaties
wordt de mens vroeg of laat onrechtvaardig in de praktijk zonder in de geest
opgehouden te zijn rechtvaardig en goed te zijn. Rousseau verklaart zijn eigen gedrag
deels uit het navolgen van deze morele grondregel:
‘Ik onttrok mij met alle kracht waar ik over beschikte steeds aan situaties
die mijn belang tegenover dat van iemand anders stelden, en die bij mij
dus onvermijdelijk, zelfs tegen mijn wil, de geheime wens zouden doen
ontstaan die ander kwaad te doen’.
Wat Rousseau, zoals de hele traditie, koste wat kost wilde vermijden, wordt in de
moderniteit juist geconstrueerd. De uitzonderingssituatie die in de traditie een eind
maakte aan alle moraal, wordt door de moderniteit gezien als het vertrekpunt ervan.
Wat ook volgens Bonhoeffer een maatschappelijke tussenfase moest blijven wordt
als een normaal en blijvend kenmerk van de condition humaine geaccepteerd. Want
in Hobbesiaanse schaarstesituaties, waarin een oorlog van allen tegen allen heerst,
wordt inderdaad elk aspect van het leven aan een moreel oordeel onderworpen. In
de gezondheidsethiek zien we dit misschien het
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duidelijkst. Het dunne ‘groene boekje’ van de arts van pakweg twintig jaar geleden,
waarin de hele gezondheidsethiek te vinden was, is uitgedijd tot een reeks vuistdikke
handboeken, waarin bijna alle aspecten van de gezondheidszorg aan ethische inspectie
worden onderworpen. De veelgehoorde opmerking dat de ontwikkeling van de
medische ethiek de redding van het vakgebied van de ethiek is geweest, geeft deze
inflatie van het ethische goed weer.
Wat heeft schaarste als grondprincipe van de moderne samenleving nu te betekenen
voor onze houding ten opzichte van de milieucrisis? Ik val terug op mijn eerdere
beschouwingen hierover.

Schaarste en machtsstrijd
Het hele complex van structuren en gevoelens dat achter de vooruitgangsidee
schuilgaat, heb ik als ‘schaarste’ omschreven.[9] In zijn Leviathan beschrijft Hobbes
de moderne maatschappij als een totale onderlinge machtsstrijd. ‘Macht’ is hier
comparatief, de andere mens is steeds obstakel en vergelijkingsmateriaal. Doelen
worden niet om zichzelf nagestreefd, maar omdat de ander ze ook wil bereiken. We
hebben hier te maken met een triangulaire relatie, waarin mensen zich op mimetische
(nabootsende) wijze aan elkaar spiegelen. Deze triangulaire relatie vormt het
fundament van de schaarste. ‘Omdat iedereen op rijkdom uit is, vindt men het
onaangenaam als een ander zijn doel bereikt’. Rijkdom is pas iets dat in vergelijking
met iemand anders als zodanig gedefinieerd kan worden. De mogelijkheid dat iemand
heeft wat hij begeert en daarmee tevreden is, lijkt uitgesloten. Vanuit dit triangulaire
principe ontstaat één grote maatschappelijke machtsstrijd.
‘De wedijver om rijkdom, eer, gezag en andere vormen van macht leidt
tot twist, vijandschap en oorlog. Want een mededinger kan alleen bereiken
wat hij begeert door de ander te doden, te onderwerpen, te overtreffen of
te verdrijven’.
Als ik het in mijn terminologie, die deels aan Girard is ontleend, mag zeggen: vanwege
de mimetische relatie tussen mensen wordt alles een schaars goed. Er kan nooit
genoeg van zijn. Zo ontstaat ‘het rijk van de schaarste’, dat Hobbes in het 13e
hoofdstuk van zijn boek als ‘een oorlog van allen tegen allen’ omschrijft.
De volgende denker na Hobbes die ik wil noemen, ziet andere uitwegen uit de
schaarste dan de beteugeling ervan door een sterke staat. John Locke (1632-1704),
die in zijn Second Treatise on Government de fundamenten van onze liberale
rechtsstaat legde, gebruikt dezelfde

Streven. Jaargang 61

311
beelden om de schaarste te kenschetsen. Ook hij heeft het bijvoorbeeld over de
dreiging van een oorlog van allen tegen allen. De oorzaken daarvan zoekt hij echter
in het feit dat mensen niet genoeg hebben; als er maar meer voor iedereen zou zijn,
zou het probleem zijn opgelost. Een van de mogelijkheden om aan de schaarste te
ontsnappen, ziet hij in arbeid en technologie. Door de natuur te onderwerpen en
steeds maar meer te produceren, kan er een zodanige overvloed worden gecreëerd,
dat het gevecht om de schaarse goederen achter ons kan worden gelaten.
Het verschil tussen Hobbes en Locke is dat de eerste de mimetische achtergrond
van de schaarste doorziet. Groei, vooruitgang, expansie kunnen geen antwoord op
de schaarste geven als de sociale, mimetische wortels hiervan niet worden aangepakt.
Als actoren elkaar in mimetische concurrentieverhoudingen omklemmen, zal, hoe
rijk en welvarend een maatschappij objectief ook mag zijn, steeds het gevoel van
schaarste overheersen. Steeds zal dan economische groei niet als een vrije keuze
maar als een dwingende noodzaak worden ervaren. Er is geen mogelijkheid grenzen
eraan te stellen zolang ‘de ander’ dat ook niet doet. De race vooruit blijkt uiteindelijk
op angst te zijn gebaseerd.
Dit werkt ook door naar de natuur. Het beeld van een natuur die de vijand van de
mens zou zijn, die voor de produktie onderworpen moet worden, behoort typisch tot
de moderne tijd. Voor de middeleeuwse en niet-westerse culturen is de natuur een
‘partner’. Daar is niets romantisch aan. Een partner is vaak grillig, bedreigend en
onvoorspelbaar. Daar staat tegenover dat men haar nodig heeft, dat zij, als ‘Moeder
Aarde’ bijvoorbeeld, ook rijkelijk haar gaven schenkt. De partner vertegenwoordigt
een eigen werkelijkheid die men moet respecteren.
Juist deze eigen werkelijkheid wordt in het begin van de moderne tijd ontkend.
Omdat Locke de mimetische wortels van de schaarste niet ziet en schaarste als een
simpel, objectief tekort beschouwt, kan hij de natuur er de schuld van geven. Zij is
de vijand van de mens; als we haar via arbeid en technologie onderwerpen, wacht
ons een toekomst van overvloed en vrede. In deze war against nature verdwijnt de
eigen werkelijkheid van de natuur. Alleen de arbeid brengt waarde voort, de natuur
hebben we daar niet voor nodig. Denk maar eens na, zegt Locke, over het
waardeverschil tussen een stuk land ‘beplant met suiker en tabak’ en een stuk land
dat niet in cultuur is gebracht: 99% ervan kan op rekening van de arbeid worden
geschreven’. De aarde en de natuur leveren de ‘bijna waardeloze materialen’, alleen
arbeid creëert de waarde van de produkten.
Hobbes en Locke weerspiegelden een basisprincipe achter de grote
maatschappelijke veranderingen waarmee de moderne tijd begon. Dit basisprincipe
hebben wij in de eeuwen na hen steeds meer als een maatschappelijke werkelijkheid
geconstrueerd waaraan steeds minder te
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ontsnappen valt. We leven steeds meer in een maatschappij die als een oorlog van
allen tegen allen kan worden beleefd. Ook vanuit de milieucrisis kan de werkelijkheid
worden beschreven als een meedogenloze strijd om schaarse goederen die ten koste
gaat van de natuur. De Vereniging Milieudefensie heeft natuurlijk gelijk als zij stelt
dat ons beroep op de beperkte gebruiksruimte van de aarde ten koste gaat van het
overleven van anderen in de derde wereld. De morele uitdaging die hier ligt, lijkt
mij onontkoombaar.
Er zijn echter twee manieren om met deze uitdaging om te gaan. De eerste, die ik
al afgewezen heb, bestaat uit een moralisering van ons hele leven. De milieu-ethiek
nestelt zich dan behaaglijk in het rijk van de schaarste en schrijft ons voor ons hele
leven regels en richtlijnen voor om ermee om te gaan. De uitzonderingssituatie van
Bonhoeffer, het schrikbeeld van de traditie, wordt dan permanent. Cynisch gezegd,
breken er dan goede tijden aan voor moralisten en ethici.
Hiertegenover wil ik pleiten voor een ethische bezinning die zodanige culturele
en maatschappelijke veranderingen kan bewerkstelligen, dat we weer terechtkomen
in de vanzelfsprekende handelingen van Bonhoeffer, het met anderen gedeelde
deugdzame en goede leven uit de traditie, een leven waarin de simpelste handeling
als het douchen niet meteen met morele vragen is omgeven. Wat ik daarmee bedoel,
wil ik met een beeld duidelijk maken en met een historisch voorbeeld toelichten.

Strijd voor de vanzelfsprekendheid
In een recente studie, Milieu en Economie: sterke hand of onzichtbare hand[10], van
het Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie, wordt de
milieuproblematiek beschreven als ‘een gelaagd sociaal dilemma’. Hiermee wordt
o.m. bedoeld dat alle maatschappelijke actoren het in theorie wel zo'n beetje eens
zijn over de noodzaak van bepaalde algemene milieumaatregelen, maar dat in de
praktijk het conflict tussen bepaalde concrete belangen (van zowel collectieve als
individuele actoren) en tussen het eigen belang en het algemene belang als een
tegenstrijdigheid wordt ervaren. Dit leidt steeds tot een ‘ja, maar-discussie’. Steeds
zal een bepaalde actor zich om zijn eigen belangen te verdedigen tegen voorgestelde
maatregelen verzetten. Ja zeker, we moeten wat voor het milieu doen, maar net niet
dit, zegt de een, of net niet dat, stelt de ander. Met het gevolg dat er nauwelijks iets
gebeurt of dat er onsamenhangende maatregelen genomen worden die weinig zoden
aan de dijk zetten.
Een belangrijk aspect van wat hier als ‘sociaal dilemma’ wordt omschreven, heb
ik als ‘schaarste’ getypeerd. De metafoor waarmee de studie van het CEST het sociaal
dilemma buiten werking wil stellen, zou ik ook voor het omgaan met schaarstesituaties
willen hanteren.
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In milieuopzicht kan onze samenleving worden vergeleken met een hotel waarin
door lekken in de oude waterleiding op veel kamers wateroverlast optreedt. Als het
ene lek gedicht is, ontstaat er door overdruk weer een ander, de loodgieter holt van
de ene klagende gast naar de volgende. Het rapport van het CEST stelt nu via deze
metafoor dat het er vooral om gaat ‘de hoofdkranen tussen economie en milieu’ dicht
te draaien of anders af te stellen. Mutatis mutandis geldt dit beeld ook voor het
fundament van onze maatschappij, waarin de hoofdkranen die voor de milieucrisis
verantwoordelijk geacht kunnen worden, zijn ingemetseld. Alleen als hier
veranderingen worden aangebracht, zal de watervoorziening weer grotendeels
‘vanzelf’ gaan lopen, zonder al te veel geregel van de loodgieter. Als cultureel
bepaalde grondhoudingen van de moderne mens veranderen en de materiële
fundamenten van onze maatschappij dat bevorderen en ondersteunen, wordt de
behoefte aan gedetailleerd uitgewerkte milieu-ethiek minder dringend.
De studie van het CEST werkt deze metafoor uit naar de economie. Als de
milieukosten in de prijs van artikelen en diensten worden verdisconteerd, zal dit
‘vanzelf’ ertoe leiden dat wij ons op een duurzame levensstijl gaan instellen. Daar
is geen verregaande moralisering van ons dagelijks leven voor nodig. De argumentatie
van het rapport voor de economie trek ik hier door naar de relatie tussen technologie,
moraal, milieu en cultuur. Daarbij sluit ik me aan bij een verrassende analyse die
Tineke van der Schoor, de secretaris van het Platform Brazilië, dat de Nederlandse
bijdrage voor de UNCED-conferentie in Rio voorbereidde, op 8 september 1993 op
een ‘Na-UNCED-dag’ presenteerde. Voortbouwend op de civilisatietheorie van
Norbert Elias[11], liet zij zien dat zulke thans vanzelfsprekende zaken als met mes en
vork eten pas via een langdurig beschavingsproces ons zijn bijgebracht. Welnu, een
zelfde soort beschavingsoffensief zouden we ook ten aanzien van milieugedrag
moeten inzetten. Het zou dan even vanzelfsprekend worden om met je uitlaatgassen
anderen niet te hinderen als dat nu geldt voor onbeschaafd gedrag.
Wat ik uit het verhaal van Van der Schoor en Elias wil lichten, is dat het
beschavingsproces voortbouwde op materiële fundamenten. Voor de wooncultuur
bijvoorbeeld laat Van der Schoor zien dat er eerst via woningbouw materiële
voorwaarden geschapen werden en dat daarna het gewenste woongedrag werd
aangeleerd. Deze materiële ondersteuning en inbedding van de normalisering is sterk
benadrukt door de Franse historicus en filosoof Michel Foucault. In Surveiller et
Punir[12] heeft hij ruwweg hetzelfde civilisatieproces als Elias beschreven, maar dit
belicht vanuit de materiële en technische voorwaarden die het mogelijk maakten. De
architectuur, de inrichting van de fabriek, de plaatsing van machines en apparaten,
de opzet van school en ziekenhuis, zij waren verantwoorde-
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lijk voor wat Foucault als disciplinering en normalisering omschrijft. Vanuit deze
materiële voorwaarden, gekoppeld aan bewust gevoerde moraliseringsstrategieën,
ontstonden op den duur gedragingen die wij nu als vanzelfsprekend beschouwen.
Welnu, op dezelfde wijze kan ook tegenwoordig de technologie ons een nieuwe
en onvermoede weg wijzen in de richting van een duurzame levensstijl. Daarvoor
moet ze dan wel gestuurd en maatschappelijk ingebed worden vanuit het grondprincipe
van de duurzaamheid, zoals ze in het verleden gestalte kreeg vanuit het grondprincipe
van de schaarste en de vlucht-vooruit-naar-meer. Op zich zal de technologie niet
zonder meer tot een duurzame maatschappij leiden. Zeker, nieuwe materialen,
biotechnologie en telematica bevatten veel mogelijkheden om tot meer duurzaamheid
te komen. Maar die duurzaamheid wordt niet automatisch gerealiseerd. Als die
technologieën niet vanuit duurzame principes maatschappelijk worden ingebed,
kunnen ze zelfs averechts werken. Reeds in de jaren '30 wees Lewis Mumford erop
dat allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen grote maatschappelijke beloften
inhielden op voorwaarde dat ze op de juiste wijze maatschappelijk werden ingebed.
Zo niet, zouden de problemen juist kunnen verergeren. Mumford werkte dit toen al
concreet uit voor de auto: naargelang de wijze waarop een wegennet en een
vervoerssysteem zouden worden ontwikkeld, zou de auto de binnensteden meer tot
hun recht kunnen laten komen of ze juist onleefbaar maken.
Mumford gebruikte het beeld van de culturele pseudomorf. In navolging van
Spengler, die dit beeld het eerst gebruikte, wijst hij op het in de geologie bekende
fenomeen dat een rots zijn structuur kan behouden, zelfs als bepaalde elementen
uitgeloogd en door ander materiaal vervangen zijn. Omdat de uiterlijke structuur van
de oorspronkelijke rots blijft bestaan, wordt het nieuwe produkt een pseudomorf
genoemd. Een gelijksoortige metamorfose is ook in de cultuur mogelijk. Allerlei
nieuwe technieken en instituties kunnen ook opgenomen worden binnen de structuren
van een bestaande cultuur. Mumford kon toen al op vele maatschappelijke terreinen
de nodige culturele pseudomorfen aanwijzen. Nieuwe technieken en belangrijke
wetenschappelijke vindingen werden vooral gebruikt om bestaande maatschappelijke
processen en verhoudingen te versterken in plaats van ze te veranderen.
Om dit laatste zal het moeten gaan. De ethische bezinning op het milieuvraagstuk
zou zich hierop moeten richten, ze zou moeten uitmonden in voorstellen voor een
duurzaam gestructureerde economie en technologie. Dit zou het ons ook mogelijk
maken om in een andere culturele houding op een meer vanzelfsprekende wijze te
kunnen leven in plaats van het hele leven te moraliseren en te reduceren tot één groot
ethisch beslissingsproces. De radicale blikverandering van het morele
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denken die deze benadering vraagt, illustreer ik tenslotte met een concreet voorbeeld.

De moralisering van de apparaten
In een vermakelijke bijdrage over de technologische cultuur[13] heeft de Franse
socioloog Latour aan het voorbeeld van de veiligheidsgordel duidelijk gemaakt tot
welke verandering in het denken over moraliteit deze benadering van de technologie
leiden kan. Ik geef zijn gedachtengang kort weer. Moralisten die klagen over het
gebrek aan moraal, zoeken dit op de verkeerde plaatsen. Moraal is niet te vinden in
de beweegredenen van het hart of de roerselen van de ziel, maar ‘in de machines en
de apparatuur’. Model hiervoor staat de veiligheidsgordel in de auto.
‘Nadat ik zorgeloos in mijn auto ben gestapt, merk ik dat hij niet start, hij
knippert en kermt. Verbaasd kijk ik naar het dashboard: “Denk aan uw
veiligheidsgordel!” Ik gehoorzaam het gebod van het dashboard, maak
mijn gordel vast en heb eindelijk toestemming gekregen om te kunnen
autorijden. Hij laat zich niet starten eer ik gehoorzaam’.
Moralisten zullen zich vermoedelijk opwinden over deze beschrijving. Zij hebben
het óf over de zorgeloosheid van de mens die in de auto stapt zonder zich om zijn
veiligheid te bekommeren, óf over de brute machine die de mens zijn gedrag
voorschrijft en zijn vrijheid ontneemt. In dit verband is het interessant dat in de VS
tot aan het Hoog Gerechtshof toe geprocedeerd is tegen het ontwerp van een auto
waarin de mogelijkheid tot starten aan het vastkoppelen van de gordel verbonden
was. In naam van de individuele vrijheid van de mens werd het verboden. Machines
mogen de automobilist wel dringend adviseren om zijn gordel om te doen, maar niet
dwingen. Maar zelfs als alleen het eerste het geval is, is het duidelijk dat bij de
veiligheidsgordel de moraliteit eerder in het apparaat dan in de mens verinnerlijkt
is. Kennelijk kan de norm ‘U zult niet te hard rijden’ moeilijk in de persoon van de
bestuurder verinnerlijkt worden. Veiligheidsdeskundigen lijken geen moreel
vertrouwen in de automobilist te hebben. Ook verboden en financiële maatregelen
blijken te weinig uit te halen. Vandaar dat de veiligheidsnorm wordt verinnerlijkt in
het ontwerp van de auto. De inventiviteit van ingenieurs, ergonomen en monteurs
dwingt de chauffeur te leven ‘met deze morele wet die onze buik gevangen zet en
ons verplicht geen andere dan rustige of soepele bewegingen te maken’.
Latour ziet de veiligheidsgordel als een bescherming van de mens tegen zichzelf.
De chauffeur verlaat zich op de apparatuur. In een auto
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die niet kan starten zonder dat de gordel vastzit, kan niemand rijden ‘zonder verzekerd
te zijn van de morele wet, ondanks zichzelf’.
De benadering van Latour, waarin de apparatuur moreler is dan de mens, zal voor
sommige lezers schokkend zijn. Ze vergt inderdaad een totale omkering van de
gebruikelijke ethische blikrichting. Het spreken over noodzakelijke verinnerlijking
van (milieu)waarden blijkt niet zozeer over de mens als wel om de machine te gaan.
Met het voorbeeld van de veiligheidsgordel drijft Latour zijn analyses van de
socio-techniek op de spits. De kern ervan lijkt mij echter van essentieel belang voor
de oplossing van delen van de milieuproblematiek. In de huidige technologie wordt
een waarde als veiligheid meer en meer van meet af aan in het ontwerpproces
geïntegreerd. Waarom zou dat ook niet nagestreefd kunnen worden voor zoiets als
duurzaamheid? De strijd hiervoor zal ongetwijfeld veel inventiviteit en creativiteit
vergen, meer in elk geval dan de gebruikelijke ethische bezinning. Ze lijkt mij echter
vruchtbaarder voor de verbetering van ons milieu dan het permanente gemoraliseer
waar we nu vaak getuige van zijn.
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[1] Een korte versie van dit artikel verscheen in Trouw, 13/3/93. Wij vroegen H. Achterhuis om
zijn ideeën voor ons uitvoeriger uiteen te zetten.
[2] Gerard de Vries, Hoe te leven in een technologische cultuur, in Krisis, nr. 45, december 1991,
p. 36.
[3] L.W. Nauta, Argumenten voor een kritische ethiek, Van Gennep, Amsterdam, 1971, p. 10.
[4] Dietrich Bonhoeffer, Ethik, Kaiser Verlag München.
[5] Leef gerust milieubewust, De kleine Aarde, uitgeverij Boxtel.
[6] H.M. Kuitert, Morele consensus: mogelijkheden en grenzen, in J.D. de Beaufort, H.M. Dupuis
(red.), Handboek Gezondheidsethiek, Van Gorcum, Assen/Maastricht, p. 34.
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Ludo Abicht
De drie levens van de jezuïetenorde
Jean Lacouture: Jésuites
In Louteringsberg, zijn geestelijke autobiografie, besluit Thomas Merton, na lang
beraad, in een kloosterorde in te treden. Een van de eerste waar hij aan denkt, is de
‘Sociëteit van Jezus’, de jezuïeten dus. Tot zijn verbijstering komt hij terecht in een
kantoorgebouw met ratelende schrijfmachines, waar haastige managers druk over
en weer lopen. Een efficiënt modern bedrijf. Nee, dat was het niet wat hij zocht. Hij
koos voor de gewijde stilte van een Trappistenklooster.
Een latere, wel geslaagde sollicitatie, vinden we in de autobiografie van Ignace
Lepp, Itinéraire de Karl Marx à Jésus-Christ. Deze militant van de Communistische
Internationale, de Komintern, die zijn geloof in het marxisme-leninisme was
kwijtgeraakt, voelde zich ook door de jezuïeten wel aangetrokken. Zij herinnerden
hem aan zijn vroegere communistische kameraden. Hij dient zich aan, maar krijgt
tot zijn verbazing te horen dat je katholiek moet zijn als je jezuïet wilt worden. In
het volslagen gelaïciseerde milieu waaruit hij kwam, werd aan zo'n detail weinig
aandacht besteed.
De ‘jezuïeten’ als moderne managers of als katholieken dus? Of, beter nog, als
‘katholieke managers’? Dat imago geeft wel iets van de werkelijkheid weer. Maar
hoe rijm je dat met de geëxalteerd mystieke oorsprong van de orde, de ascetische
gebedswaken en ‘visioenen’ van Iñigo de Loyola in de grot van Manresa? Je zou
kunnen denken dat vandaag de ‘New Age’-adepten, op zoek naar steviger geestelijk
voedsel, in de mysticus Iñigo een verwante figuur herkennen, maar zouden zij zich
ook kunnen verzoenen met de jezuïetische actievelingen die overal ter wereld, van
de bevrijdingstheologen aan de UCA-Universiteit in San Salvador tot de animatoren
van boerenvakbonden in Azië en Afrika, de dienst uitmaken?
Er is nog een ander gangbaar beeld van de jezuïeten: hun rol als
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opvoeders in hun colleges. Al eeuwenlang hebben velen van hun oudleerlingen een
stempel gedrukt op kerk en maatschappij, zelfs als zij zich later tegen hen opstelden:
Voltaire, Lumumba, Fidel Castro, en er zullen ook wel Vlamingen en Nederlanders
te noemen zijn. Geen wonder dus dat de bekende auteur Jean Lacouture (met onder
meer boeken over De Gaulle, Ho-Chi-Minh, Nasser, François Mauriac en Pierre
Mendès France), die nu ook een boek over de orde schreef, ‘de nos maisons’ is en
uitvoerig bij die college-ervaringen blijft stilstaan.
Om verschillende redenen is een wat uitvoeriger recensie van dit magnum opus
van Lacouture (2 delen, samen 1084 blz.) hier op haar plaats. [1] Streven is een door
jezuïeten opgericht en nog altijd door jezuïeten geleid tijdschrift. [2] Jésuites is niet
een in opdracht gemaakte historiografie van een onkritisch bewonderaar, maar het
werk van een politiek biograaf die van zijn onderwerp de nodige afstand neemt. [3]
Het is ook niet een van de vele ‘Macht und Geheimnis’-geschriften die al vanaf de
17e eeuw en nog steeds, ook in onze contreien, verschijnen. Denken we maar aan
H. Somers, Geheim en wijsheid der jezuïeten. Alsof het daarbij vooral zou gaan om
de ontmaskering van een sinister gezelschap van geheime agenten van paus, koning
of CIA. Ook deze vaak ongelukkige bindingen tussen de orde en de wereldlijke macht
worden besproken, maar dan in het kader van het gehele epos en niet als een goedkope
vorm van sensatieliteratuur. [4] Het boek heeft de originele vorm van een
‘multibiografie’. Het gaat over het leven van enkele markante figuren uit de
geschiedenis van de orde, in een poging om het gezicht van de orde zowel persoonlijk
als collectief te schetsen. Geen opsomming van korte biografieën, maar een
voorstelling van vaak erg van elkaar verschillende individuen, die de
gemeenschappelijke traditie ieder op hun eigen manier hebben voortgezet. [5] Omdat
de jezuïetenorde nu meer dan vier eeuwen lang in de katholieke wereld (en daarbuiten)
een prominente plaats heeft bekleed, is het boek tegelijk een interessante studie van
de interactie tussen de historische periodes en een groep mannen die met een heel
bijzondere opdracht in die tijden gedacht en gehandeld hebben. [6] Tenslotte
beantwoordt Jésuites ook aan een persoonlijke behoefte van de recensent, die zelf
oudleerling van een jezuïetencollege is, bijna zeven jaar lang jezuïet-in-opleiding
was, daarna een andere weg insloeg, maar vandaag, 33 jaar later, nog altijd door die
Sociëteit gefascineerd blijft.
Lacouture schrijft een chronologisch bericht. Alleen op die manier kan hij zijn
thesis over de drie opeenvolgende en grondig van elkaar verschillende fasen van de
orde verdedigen: de success story van de stichting in 1540 tot de opheffing in 1773;
van de ‘herstichting’ in 1814 tot het einde van WO II; tenslotte van de problemen
rond Teilhard de Chardin (1948) tot de dood van Pedro Arrupe en Henri de Lubac
in 1991.
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De veroveraars
De geschiedenis van een beweging heeft zo haar eigen regels. Aanvankelijk wees
niets erop dat dit groepje van religieus gedreven Spaanse studenten aan de Sorbonne,
onvoorwaardelijke volgelingen van de radicale mysticus Iñigo de Loyola, ooit zou
uitgroeien tot een van de machtigste religieuze orden van het christendom. In een
periode van religieuze verscheuring door de reformatie en van geestelijke verwarring
wilden zij zich volledig in dienst stellen van kerk en paus, met de bedoeling overal
ter wereld het geloof te gaan verkondigen. Hun ambitie reikte niet alleen tot aan de
grenzen van de wereld, maar was ook diep geworteld in de spirituele beleving van
een geloof dat in hun ogen door wereldse compromissen en confrontaties bedreigd
werd. Deze confrontatie kwam in de eerste plaats van de gevestigde kerk zelf, die
getraumatiseerd was door afscheuringen, ketterijen en nieuwlichterijen. Al heel vroeg
kwam de vrijgevochten, aristocratische en charismatische zwerver Loyola in aanvaring
met de inquisitie. Hij was aan geen enkele bisschop of hoogwaardigheidsbekleder
gebonden, hij behoorde tot geen enkele gevestigde kloosterorde. Zijn methodes van
geestelijke begeleiding hadden een enorm succes en waren dus meteen verdacht.
Aan de Sorbonne omringde hij zich met een groep van al even radicale gelijkgezinden,
die wel eens de kern zouden kunnen vormen van een nieuwe sekte. De groepscohesie
was echter veel sterker dan de organisatorische banden: ze waren met elkaar
verbonden door een intense vriendschap en vooral door de gezamenlijke praktijk
van de ‘Geestelijke Oefeningen’, die hen immuun scheen te maken voor vaderlijke
vermaningen van bezorgde prelaten die altijd weer voor gematigdheid,
gehoorzaamheid en voorzichtigheid pleitten. Gematigd en voorzichtig waren ze juist
niet, maar totale gehoorzaamheid aan de paus als plaatsvervanger van Christus op
aarde maakten ze wel tot het centrale kenmerk van hun werk. Bovendien waren zij
intellectuelen met dezelfde honger naar kennis en wetenschap als hun humanistische
tijdgenoten. Alleen was hun streven naar wereldse kennis van meet af aan
ondergeschikt aan hun religieus engagement, wat in die tijd nogal uitzonderlijk was.
Dit engagement dwong hen er toe geen tegenwerking of weigeringen te aanvaarden,
tot ze in direct contact kwamen met de ‘top’ van de kerk. In 1540, twaalf jaar na de
aankomst van Iñigo in Parijs, slaagden zij erin paus Paulus III ertoe te bewegen hun
nieuwe orde onder zijn hoede te nemen. Datzelfde jaar vertrok Francisco Javier, een
van de eerste gezellen, naar India en Japan, met de nooit vervulde wens heel China
voor Christus te winnen. In Japan, waar hij zich ‘voorlopig’ settelde, beging hij de
eurocentrische fout, op zoek te gaan naar ‘de koning’, die in het Japan van de daimio's
helemaal niet de rol van een Europese vorst had, maar
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hij wist de christelijke boodschap zozeer aan de Japanse cultuur aan te passen, dat
men in Rome ongerust werd. Het is het boeiende verhaal van de deels geslaagde
mislukking van de confrontatie van het christendom met de Oostaziatische cultuur,
die veertig jaar na zijn dood, in 1552, door de ‘jezuïeten-mandarijnen’ in China zou
worden voortgezet.
Vier jaar later, in 1556, stierf Ignatius. Als algemeen overste werd hij opgevolgd
door Diego Laynez, een Spanjaard uit een bekeerde joodse familie. Het is trouwens
opvallend hoe open deze eerste jezuïeten stonden tegenover de joodse wortels van
hun geloof en hoe revolutionair hun houding tegenover joden en marranos (onder
dwang tot het christendom bekeerde joden) afstak tegen de anti-joodse hysterie van
de Spaanse katholieken. Als goed historicus laat Lacouture de vraag open, of de vele
(negatieve) parallellen die later tussen jezuïeten en joden (lees de lemmata in onze
woordenboeken er maar eens op na) getrokken worden, op deze oorsprong
teruggebracht kunnen worden, maar het blijft een interessante vraag. In elk geval
zullen latere jezuïetenoversten veel minder jodenvriendelijk zijn dan hun stichters.
Terwijl het succes van de jezuïeten in Azië door de kerk niet onverdeeld gunstig
ontvangen werd, leidde hun succes met de theocratische nederzettingen, de
reducciones, in Paraguay tot een regelrechte oorlog tussen de jezuïeten en de Spaanse
kroon, die tot de bekende tragedie geleid heeft. Vanaf het midden van de 17e eeuw
begint het tij te keren. De jezuïeten worden door theologen beschuldigd van
contaminatie door het confucianisme; hun campagnes voor de rechten van de slaven;
hun campagnes voor de rechten van de slaven ergeren de slavendrijvers in Brazilië;
ze maken zich (terecht, zegt Lacouture) gehaat door hun overdreven ijver in de strijd
tegen de Franse protestanten; door hun trouw aan (manipulatie door) de koning van
Frankrijk, zijn ze, zeggen hun tegenstanders, in het web van de politiek verstrikt
geraakt; ze zijn het ideale symbool geworden van de anti-Verlichting. In bijna alle
gevallen hebben zij die steeds machtiger wordende nationale en internationale
tegenstand te wijten aan hun grote invloed en hun succes, onder meer in hun colleges,
die de sociale elite van de katholieke jeugd opleidden. Dat ze daarbij ernstige fouten
hebben gemaakt, kan moeilijk worden ontkend, maar hun tekortkomingen verzinken
in het niets in vergelijking met de beschamende intriges die Paus Clemens XIV ertoe
bewogen in zijn bul Dominus ac Redemptor de Sociëteit op 21 juli 1773 op te heffen.
Aan die opheffing was een reeks verbanningen voorafgegaan, die duidelijk maken
dat de orde haar diplomatieke slagkracht verloren had. In 1754 werden zij verdreven
uit Brazilië, in 1759 uit Portugal, in 1764 uit Frankrijk, in 1767 uit Spanje en de
Spaanse kolonies en in 1768 uit Parma. Dat de Encyclopédie, een van de bastions
van hun fervente tegenstanders, in 1752 eveneens verboden werd, illustreert de
zwakheid
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van een orde die ooit aan de spits van het moderne wetenschappelijke én religieuze
denken had gestaan en nu blijkbaar op geen enkele steun van verlichte of vrome
geesten meer kon rekenen.

De dubieuze terugkeer
In zijn kroniek van de ‘herstichte’ jezuïetenorde is Lacouture ondubbelzinnig kritisch:
de prijs die de Sociëteit voor haar wedergeboorte moest betalen, was een totale
uitlevering aan de Reactie, zowel in de kerk als in de seculiere maatschappij. De
jezuïetenorde werd, o ironie, een van de stoottroepen van de antidemocratische
beweging en, later, van het antimodernisme. Dit klopt niet met het beeld van de
oorspronkelijk dynamische en intellectueel open Sociëteit, die in kerkelijke ogen
bijna teveel begrip toonde voor inheemse culturen en zeden. En het klopt al evenmin
met het kritische en geëngageerde imago van de jezuïeten vandaag.
Aan de ‘herstichting’ door Pius VII in 1814 zijn heel wat manoeuvers voorafgegaan
die in een sensationeel geschreven jezuïetengeschiedenis een ereplaats zouden krijgen.
Om te beginnen werd de bul Dominus ac Redemptor, die de Sociëteit ophief, om
opportunistische redenen in het Russische rijk van Catharina II nooit gepromulgeerd,
zodat men casuïstisch kon beweren dat de orde dus nooit helemaal werd opgeheven.
De beroemde kadavergehoorzaamheid van de jezuïeten was blijkbaar voor interpretatie
vatbaar. Verder werden er reeds vanaf 1790 onder andere namen allerlei congregaties
van ex-jezuïeten opgericht - ook hier is de parallel met ex-communistische partijen
na de ineenstorting van het Oostblok opvallend - in afwachting van een nieuwe
officiële erkenning. De gerestaureerde natiestaten, nauwelijks van de schrik voor de
revolutie bekomen, vonden in de opnieuw opgerichte Sociëteit een bondgenoot tegen
de in hun ogen ondermijnende krachten van de vooruitgang. De jezuïeten zagen
zichzelf en werden ook beschouwd als de voorvechters van ‘troon en altaar’.
Daarover zijn hedendaagse jezuïeten-historici het eens met vroegere tegenstanders
als Michelet, Victor Hugo en Champollion. Maar het zou unfair zijn, deze
ultramontaanse, conservatieve houding los te maken van de geest die het hele
katholicisme na de restauratie doordrenkte. De jezuïeten vormden hierop geen
uitzondering, integendeel. Omdat ze echter getraumatiseerd waren door de
vervolgingen en het onrecht van meer dan een halve eeuw, waren ze er psychologisch
toe geneigd hun afkeer van Verlichting en vooruitgang militanter en met meer energie
te manifesteren dan andere gelovigen. Daardoor werden ze opnieuw het mikpunt van
de aanvallen die de in feite gelaïciseerde maatschappij tegen de nostalgici van het
ancien régime organiseerden. Ze werden
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als het ware in een rol geduwd waar ze in de hele 19e eeuw nog moeilijk uit zouden
geraken. Gelukkig voor de Sociëteit is dit niet het hele verhaal, zoals blijkt uit de
opmerkelijke rol die een Vlaming als de jezuïet Pieter-Jan De Smet in de strijd voor
de overleving van de Noordamerikaanse Indianen geleverd heeft. Ook hier maakt
Lacouture echter een onderscheid tussen de gecanoniseerde legende en de historische
waarheid. Hij twijfelt niet aan de onbaatzuchtige intenties van De Smet, maar hij
vraagt zich wel af of hij niet door de Amerikaanse regering gebruikt werd om de
onderdrukking van de Indianen te vergemakkelijken. Telkens wanneer De Smet de
Indianen ervan wist te overtuigen de wapens neer te leggen en met de blanken te
onderhandelen, liep deze schijnbare pacificatie uit op de uitmoording of deportatie
van de ‘gelovigen’ die hem hadden vertrouwd. Een streng, subjectief onverdiend,
maar misschien wel objectief correct verdict.
Het verwondert me dan ook niet dat de jezuïeten een beslissende rol gespeeld
hebben in het Eerste Vaticaans Concilie, waar de pauselijke onfeilbaarheid werd
geproclameerd. Maar ook hier is het totale beeld nog altijd genuanceerder dan je zou
verwachten. Naast de oprichting van de Civiltà Cattolica, het Romeinse
jezuïetentijdschrift, toentertijd zowat het strijdorgaan van de intolerantie tegen elke
progressieve of afwijkende idee (en nog meer tegenover de dragers van deze ideeën),
was er onder meer het Franse jezuïetentijdschrift Etudes, dat een veel gematigder
koers volgde. Etudes weigerde bijvoorbeeld de historicus Albert de Broglie en later
Montalembert, twee bêtes noires van de ultra-roomse reactie, te veroordelen. Dit
voorzichtige liberalisme is nog steeds de uitzondering in een kerk die Ees Misérables,
Madame Bovary, Le Rouge et le Noir en zelfs de meeste werken van Balzac op de
index plaatste en geen enkele tegenspraak duldde. Over het algemeen volgde de
Sociëteit dit beleid, wat haar uiteraard in de ogen van de verlichte burgerij hopeloos
verachterd en intellectueel onaanvaardbaar maakte.
Intussen bloeiden de jezuïetencolleges en vormden ze de katholieke elite van
morgen met genoeg eruditie en onderscheidingsvermogen om ooit aan dit onzalig
verbond van kerk en reactie te kunnen ontsnappen. Want dat is een van de
merkwaardigste trekken van deze opvoeding. De paters mogen dan al oerconservatief
geweest zijn, ze slaagden er blijkbaar in de persoonlijkheid van hun leerlingen zodanig
te eerbiedigen dat ze vaak hun toekomstige tegenstanders kweekten. Tegenstanders
die, ondanks de meningsverschillen, vaak met sympathie aan hun jezuïetenopvoeding
terugdenken. Dat was ook het geval in die reactionaire jaren.
Een andere verrassende contradictie is de houding die de jezuïeten als groep
innamen tegenover het opkomende fascisme. Uit het voorafgaande zou men kunnen
concluderen dat zij althans de ‘christelijke’
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vormen van fascisme met open armen zou verwelkomen, maar dat is volgens
Lacouture niet het geval geweest. In een overvloedig gedocumenteerd hoofdstuk, Le
fascisme? Décidément, non... betoogt hij dat er wel jezuïeten waren die bij Maurras
en soortgenoten aanleunden, maar dat het antisemitisme van deze lieden voor de
orde een breekpunt was in relaties met katholiek uiterst rechts. Onder meer door hun
contacten met het jodenvriendelijke Renouveau Catholique waren de jezuïeten zich
al vroeg bewust geworden van de racistische trekken van het fascisme, en zetten zij
zich ertegen af. Sommigen deden dat vanop de kansel, anderen waren actief in
verschillende comités voor hulp aan de slachtoffers van Hitler en Franco, en weer
anderen zetten de stap naar het antifascistische verzet en boetten daarvoor met hun
leven. Deze afwijzing van het fascisme lijkt wel een einde gemaakt te hebben aan
het reactionaire avontuur van de herstichte orde, en de derde, progressieve fase in
de geschiedenis van de Sociëteit te hebben voorbereid.

Van Teilhard de Chardin tot Pedro Arrupe
Het derde en laatste deel van Jésuites is gewijd aan de woelige jaren na de Tweede
Wereldoorlog en de veranderingen die de orde, opnieuw, doormaakt, niet het minst
in haar relatie tot het Vaticaan. Aangezien deze ontwikkelingen nog niet afgesloten
zijn en iedere interpretatie een ingreep is in een verdergaand proces, is hier plaats
voor uiteenlopende analyses. In zijn behandeling van de eerste twee fasen kon
Lacouture zich terugtrekken op het afstandelijke plateau van de historicus die zich
op het werk van andere historici kan beroepen. De spanningen en conflicten uit het
verleden zijn intussen gekristalliseerd en kunnen zonder veel emotie geduid worden.
Dat wordt moeilijker als je de eigen tijd wilt beschrijven. In zijn behandeling van
het verleden gaat Lacouture's voorkeur duidelijk uit naar de intellectuele openheid
en het religieuze humanisme van de eerste jezuïetengeneraties. Vandaar zijn reserves
ten opzichte van de conservatieve, vaak dogmatisch intolerante rol die de orde in de
vorige eeuw speelde en zijn sympathie voor haar antifascistische, democratische
inzet tussen 1930 en 1945. Voor de periode na WO II kiest hij drie thema's waarin
hij het gezicht van de nieuwe Sociëteit meent te herkennen: de lijdensweg van Teilhard
de Chardin, de strijd voor het eerherstel van de joden en de controverse tussen de
generaal overste Pedro Arrupe en een achterdochtiger wordend Vaticaan.
Eigenlijk paste de controverse rond de stellingen en de persoon van Teilhard de
Chardin meer in de mentaliteit van het interbellum dan in de stilaan vrijere na-oorlogse
tijd. De paleontoloog wist dat hij een belangrijke bijdrage aan de evolutieleer had
geleverd (de ontdekking van de ‘Sinanthropus’, de Chinese voorloper van de
Neanderthaler).
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De jezuïet dacht dat hij door de ontwikkeling van deze theorieën ‘het creatieve werk
van God’ kon verderzetten en dat zijn wetenschappelijke inzichten volledig met de
katholieke leer in overeenstemming gebracht konden worden. Toen hij op steeds
grotere achterdocht en tegenstand van de kerk botste en zich tenslotte aan haar gezag
onderwierp, waren zijn wetenschappelijke collega's ontzet, terwijl zijn religieuze
oversten zijn onderwerping ofwel nooit helemaal vertrouwden of er innerlijk diep
ongelukkig om waren. Uit de historische context gelicht, lijkt het wel een nutteloze
en ergerlijke oefening in menselijke bekrompenheid, die van een van de trouwste en
begaafdste jezuïeten van zijn eeuw een vereenzaamd man maakte en het prestige van
orde en kerk ernstig geschaad heeft. Maar je kunt mensen en hun ideeën nu eenmaal
niet los van hun tijd en milieu beoordelen. Hoe dan ook, als Teilhard de orde verlaten
had, zou hij zich waarschijnlijk minder ingespannen hebben om zijn wetenschap
theologisch en zelfs mystiek te duiden. Het drama van de Chardin was dat zijn twee
roepingen - als paleontoloog én jezuïet - zozeer met elkaar samenhingen dat hij
tenslotte niet meer wist welke van de twee opdrachten hij misschien ‘verraden’ had.
Hij stierf in 1955; nog in 1962 waarschuwde een Monitum van het Vaticaan tegen
zijn geschriften. Het heeft tot eind 1981 geduurd voor men officieel de grootheid en
het belang van zijn poging tot synthese wilde erkennen. En de orde, die beter wist?
De generaal overste, de Vlaming J. Janssens schreef aan Henri de Lubac dat de zaak
van de waarheid beter gediend zou zijn door ‘notre souffrance silencieuse’ dan door
‘des interventions intempestives’. Met andere woorden, ook de Sociëteit zweeg.
Wat de verhouding tot het jodendom en de joden betreft, heb ik hierboven al
gewezen op de ongewone openheid van Ignatius en zijn eerste ‘gezellen’ tegenover
‘de familie van Christus’, niet alleen in het bijbelse verleden, maar ook tegenover
het levende en zwaar door de inquisitie getroffen jodendom van de 16e eeuw. Een
dergelijke houding was in die tijd regelrecht gevaarlijk. De jonge orde wilde niets
met de inquisitie te maken hebben en raakte daarover zelfs in conflict met paus Paulus
IV. Hun opvolgers waren niet zo moedig tijdens de Dreyfusaffaire aan het eind van
de 19e eeuw en nog tot in het begin van deze eeuw konden mannen van joodse
afkomst niet voor de orde kandideren; was een van hen toch wel geschikt, dan kon
een pauselijke dispensatie worden aangevraagd. Over de inzet van de orde tegen het
fascisme en antisemitisme, van de staf van Radio Vaticaan tot de in München nog
altijd vereerde volksheilige Rupert Mayer, werd al in het vorige hoofdstuk gesproken.
Na de oorlog ging het onder meer om het eerherstel van de joden na eeuwen van
theologisch, materieel en juridisch antijudaïsme. De jezuïeten speelden bijvoorbeeld
een prominente rol in de verbetering van de Paasliturgie (de schrapping van de
verwijzing naar de ‘perfidi
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judaei’) en in de verbetering van de betrekkingen tussen kerk en jodendom. Dit
hoofdstuk eindigt met het indrukwekkende artikel van Paul Valadier over de affaire
van de karmelitessen in Auschwitz (Libération, augustus 1989).
Tenslotte, en hier kan niet van een ‘einde’ gesproken worden, vertelt Lacouture
het bittere verhaal van de conflicten tussen de sociaal geëngageerde nieuwe Sociëteit
onder leiding van Pedro Arrupe en een Vaticaan dat steeds minder geduld heeft met
deze vernieuwers en activisten. Alleen al het portret van de laatste jaren van de zieke,
afgetreden generaal overste (Pedro Arrupe et la justice...) maakt dit boek
onvergetelijk. Maar het is meer dan een hulde aan een uitzonderlijk man. Lacouture
komt tot de conclusie dat er vandaag in feite misschien niet één, maar meerdere
‘sociëteiten van Jezus’ bestaan, die inhoudelijk nog weinig of niets met elkaar te
maken hebben, en waarvan de meest geëngageerde en evangelische stilaan opnieuw
in de diaspora (weg van ‘Rome’ als het heilige land) gedreven worden. Als de orde
er niet in slaagt zich pluralistische te ontwikkelen, en Lacouture schijnt daaraan te
twijfelen, dan zal deze diaspora nog lang duren en zal de Sociëteit er in de volgende
eeuw volkomen onherkenbaar uitzien. In de ignatiaanse traditie van de
‘onderscheiding der geesten’, een begrip dat de auteur niet toevallig terugvindt bij
Michel Foucault (‘discernement’) sluit het boek af met een citaat van de Franse
jezuïet Louis Beirnaert: de jezuïeten vandaag oefenen niet langer een profaan beroep
uit ‘met andere bedoelingen’, zoals eertijds de jezuïeten-astronomen in Peking of de
dokters in de armenwijken van Afrika. Ze vinden integendeel de diepere, ook
religieuze zin van hun bestaan in het gekozen werk zelf. Een dergelijke
mentaliteitsverschuiving houdt het gevaar in dat sommigen tot de bevinding komen
dat ‘het historische en sociologische gewicht’ van de orde hun te zwaar geworden
is en ze beter erbuiten werken. ‘D'autres restent (...) Par là, ils ratifient leur
appartenance à la Compagnie et leur désir de vivre dans une de ces petites
communautés où ce retrouve aujourd'hui, bien que sous d'autres formes, ce qui
caractérisait la bande des premiers compagnons’. Zij moeten het vervolg van dit
gepassioneerde verhaal verder schrijven.
Jean Lacouture, Jésuites. 1. Les conquérants, 1991, 512 pp., Jésuites. 2.
Les revenants, Seuil, Paris, 1992, 572 pp.
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Dirk Gombeir
De erotische thriller
Rauwe echo's van een vertwijfeld zoeken
Wie er regelmatig de filmrecensies op naleest, heeft allicht gemerkt dat het begrip
‘erotische thriller’ steeds vaker opduikt. Met dit begrip verwijst men klaarblijkelijk
naar het genre suspensefilms waarin de intrige er garant voor staat dat bedscènes en
speurwerk elkaar op onderhoudende wijze afwisselen. Het lijkt er bovendien op dat
deze films hun succes vooral halen uit het feit dat de seks- en geweldscènes steeds
nadrukkelijker worden geëtaleerd, dit terwijl de eigenlijke plot soms ook figuurlijk
zo goed als niets om het ‘lijf’ heeft. Is daarmee het succes van dit genre films echter
verklaard? Als het uitsluitend om seks en geweld gaat, waarom neemt het publiek
dan niet de wijk naar de nog veel explicietere porno- en gruwelprenten? Welke functie
vervult dit genre film in ons huidige tijdsklimaat?

Gewaagde verpakkingen
Ongetwijfeld één van de meest spraakmakende films van 1992 was Basic Instinct
van Paul Verhoeven. Vooral de bedwelmende cocktail van seks en geweld die erin
bijeengeschud werd, lokte in Amerika nogal wat protesten uit en bracht ook bij ons
heel wat pennen in beroering. Alles wat de grootmeester van de suspense, Alfred
Hitchcock, ooit door middel van suggestie had weten te evoceren op het grote doek,
werd ineens expliciet uitgesmeerd voor de kijkers, zo beweerden recensenten. Zoals
meestal het geval is, zijn dergelijke lakende kanttekeningen nauwelijks aan die kijkers
besteed want het commerciële succes van Basic Instinct bleek zonder voorgaande.
En zoals nog vaker het geval is in Hollywood stond dit succes meteen ook garant
voor een ongebreideld naäpen van het origineel waarbij het vooral zaak was de
overtreffende trap te betreden. En ook al beweerden de betrokken regisseurs
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dat zij geenszins gespiekt hadden, toch blijkt uit het resultaat dat het hen er voor alles
om te doen was een zo breed mogelijk publiek nooit eerder vertoonde orgieën van
seks en geweld voor te schotelen. Het gevecht met de NC-ratings, die jongeren onder
bepaalde leeftijdsmarges de toegang tot de bioscoopzalen ontzeggen, en de flexibiliteit
waarmee al vlug enkele tientallen seconden film weggeknipt worden, is betekenisvol.
Het blijkt de regisseurs telkens om ‘grensverkenningen’ te gaan waarbij de
hoeveelheid seks en geweld opgedreven wordt door middel van het uitproberen van
steeds gewaagdere ‘verpakkingen’. Daarbij slaat de balans nu eens meer naar de éne,
dan weer meer naar de andere richting over.
Martin Bregmans Whispers in the Dark begint wat dat betreft met een
stroperig-zwoele vrijpartij, maar verglijdt alras in een ‘gruwelprent’ waarin het
ongeremd marchanderen met vrouwelijk vlees steeds nadrukkelijker op het voorplan
komt. De puntige trekhaak die aan het eind van de film even gebezigd wordt, is niet
meer dan een passend antwoord op de eerdere molesteringen, vernederingen en
martelingen. In Uli Edels Body of Evidence daarentegen wordt het hele gebeuren
teruggebracht tot de bedwelmende woeker van een lichaam dat in staat blijkt tot
moorden. De intrige doet dienst als kapstok voor een reeks sado-masochistische
spelletjes die, zo geeft hoofdrolspeelster Madonna voor, ‘bevrijdend’ moeten
uitpakken.
Juist omdat de ingrediënten seks en geweld goed in de markt liggen, worden er
allerlei stamppotjes van gaar gestoofd, doch die missen vaak de gedrevenheid en de
spankracht die tekenend zijn voor Basic Instinct. Waar Verhoevens film zonder meer
kan doorgaan als een ingenieus ineengezet ‘kunststuk’ dat tot herbekijken uitnodigt,
fungeren de imitaties van recentere datum veeleer als aan de oppervlakte blijvende
‘spielereien’ die weliswaar op diezelfde basisingrediënten terugvallen, maar de kijker
slechts zeer tijdelijk en zeker niet bij herhaling in de ban vermogen te houden. Meestal
maken de titels van deze films op weinig verhullende wijze duidelijk waar het op
aankomt: Sins of Desire, Consenting Adults, Sexual Response, Fatal Instinct, Guilty
as Sin, Deadly Desire, enz.

Ontluisterend voyeuristisch
Des te merkwaardiger is het dat juist Basic Instinct zowat binnengehaald werd als
dat éne meesterwerk waarin seks en geweld tot een nooit eerder vertoonde symbiose
samengebald werden. Er bestaat immers wel degelijk nog een andere, twaalf jaar
oudere film van hetzelfde kunstzinnige gehalte die bij de ‘release’ even extreme
reacties opriep, en dat juist omwille van hetzelfde opzichtige vertoon van seks en
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geweld. Dat geen enkele recensent bij het in roulatie komen van Basic Instinct ook
maar even allusie gemaakt heeft op de toch zeer in het oog springende gelijkenissen
met die ‘voorloper’, zou iedereen die dieper op het onderwerp ingaat moeten verbazen.
Met name met de film Dressed to Kill (1980) van Brian De Palma liggen de parallellen
voor het rapen.
Opmerkelijk zijn alvast de overeenkomsten wat betreft de keuze en het gebruik
van het moordwapen. In beide films staat deze keuze garant voor een uiterst bloederige
bedoening waarvan je je als kijker afvraagt of dat echt wel hoeft. Er is inderdaad
weinig verschil tussen de afstotende beelden die het onophoudelijk uithalen met een
scheermes en het herhaaldelijk toeslaan met een ijspik opleveren. Betrapt als een
wansmakelijk voyeur die geen poot heeft uitgestoken om te voorkomen wat zich in
een vinnige opeenstapeling van afstotelijke ‘shots’ letterlijk voor je neus afspeelt,
blijf je je als kijker in beide gevallen vastklampen aan de armleuningen van je stoel.
Het is erg ongewoon geweld van die intensiteit op een dergelijke quasi-gestileerde
wijze op het grote doek te zien.
Evenzo opmerkelijk is het feit dat in beide films een liftkooi, de plaats bij uitstek
waar eenieder op gezette tijden wel eens langs moet, fungeert als achtergrond voor
een fataal bloedvergrijp, en dat aldus expliciet een appel gedaan wordt aan eenieders
‘betrokkenheid’. Waar recensenten het bij Dressed to Kill nog uitgebreid hadden
over het feit dat De Palma de beruchte douche-moordscène uit Hitchcocks Psycho
(1960) tot twee maal toe bewust had overgedaan, en er daarbovenop ook nog eens
in geslaagd was het liftgebruik van een uiterst morbide geladenheid te voorzien, voert
Verhoeven nu de lift opnieuw op als ‘lieu du crime’ en gaat hij nog een stap verder
door het ledikant keer op keer als een ‘suspecte’, want met bloed besmeurde plek af
te schilderen. Verhoeven zegt hierover zelf dat hij in wezen niets anders gedaan heeft
dan de ‘klassieke’ situatie waarbij de moordenaar het nietsvermoedende slachtoffer
besluipt om op zeker ogenblik toe te slaan, samen te ballen tot een erotische scène.
Het ‘nieuwe’ in zijn aanpak bestaat erin dat het slachtoffer niet meer kan ontsnappen
omdat de moordenaar hem als het ware ‘op de huid is komen te zitten’.
Ontluisterend voyeuristisch wordt dit hele gedoe pas echt wanneer, zoals in Body
of Evidence, seks zelf het ultieme geweldwapen wordt waarbij het ‘bloedvergieten’
zich zowat ‘onderhuids’ voltrekt en er bijgevolg geen enkel hard ‘bewijs’ van het
vergrijp meer voorhanden is. Op dat ogenblik pleit iedereen immers ‘schuldig’, en
moet hij of zij bij elke ‘voltrekking van de daad’ zich afvragen of hij of zij hiermee
de partner van het ogenblik inderdaad niet onherroepelijke schade heeft berokkend.
Een reflectie die in ons Aids-tijdperk niet misstaat, en eigen-
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lijk ook reeds in Dressed to Kill vervat zat. Tegelijk appelleert het ook aan Hitchcocks
geinende kortfilm Lamb to the slaughter (1957) waarin nietsvermoedende inspecteurs
gezelligjes de lamsbout verorberen waarmee de moord die zij moeten onderzoeken
gepleegd werd. Op die wijze zetten zij zichzelf ongewild goed voor schut. Datzelfde
overkomt Frank Delaney als hij zich laat inwijden in het bizarre seksleven van ‘body
of evidence’ Rebecca Carlson.

Kluwen van verhaaldraden
Wat Dressed to Kill en Basic Instinct ook gemeen hebben is de warrig ogende
verhaalstructuur die het de kijker zo goed als verhindert greep te krijgen of te blijven
houden op het hele gebeuren. Het toeval lijkt een overheersende rol te spelen in de
uitermate gekunsteld gemonteerde ‘plots’. Extra bemoeilijkend is ook nog dat slechts
bij mondjesmaat gegevens gelost worden over de hoofdpersonages. Dit heeft tot
gevolg dat hun wederzijdse betrokkenheid op ‘datgene’ wat zich aan het afwikkelen
is een warrig kluwen wordt van verhaaldraden die nimmer uitgesponnen worden.
Voor de kijker is het een hele klus de zich opstapelende beeldflarden met elkaar in
verband te brengen. Tegelijk wordt hij voortdurend vermurwd door de vele
stroomversnellingen die de plot neemt en laat hij zich meeslepen naar die éne grote
finale waarin alle puzzelstukjes al te plots op hun plaats vallen, naar die éne waarheid
die achter dat onwaarschijnlijke web van intriges schuilgaat.
Dressed to Kill is wat dat betreft nog eenvoudig van opzet. Ondanks de vooral
tijdens het bezoek aan het Metropolitan museum visueel en auditief dik in de verf
gezette puzzelstructuur, blijken alle sporen al vlug naar een psychopatisch psychiater
te leiden die zich als vrouw uitdost en uit moorden gaat eens hij zich seksueel
opgewonden voelt. Hoe die psychiater precies ontmaskerd wordt, heeft, wars van
alle gekoketteer met schizofrenie, niet veel voeten in de aarde. Als kijker neem je
daar echter nauwelijks aanstoot aan: het spookbeeld van de kille psychiater alias
regenjas-moordenares blijft je overal achtervolgen.
Basic Instinct is geraffineerder. Ondanks het feit dat je vanaf de allereerste
beeldsequenties geconfronteerd wordt met een voor de hand liggende hoofdverdachte
die zich bovendien niet de minste inspanning getroost zich een alibi aan te meten, is
het in deze film verwarring troef. Alle protagonisten lijken wel iets te verbergen te
hebben. Zo is de reeds genoemde hoofdverdachte, Catherine Tramell, niet alleen
auteur van boeken waarin de moorden die in haar onmiddellijke omgeving gebeuren
stuk voor stuk haarfijn beschreven staan, ook schrikt zij er geenszins voor terug
vrijmoedig om te gaan met meervoudige moordenaressen. Misdaadagent Nick Curran,
die zich in de moordzaak vastbijt,
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kan al evenzeer terugblikken op een verleden met een aantal duistere bladzijden.
Niet voor niets heeft hij de bijnaam ‘shooter’ gekregen. Drank en drugs zijn hem
niet vreemd. Zijn vrouw pleegde zelfmoord. Redenen genoeg om Nick onder toezicht
te houden. Doch ook de psychologe van dienst, Beth Garner, waarmee Nick overigens
regelmatig in bed duikt, heeft een uiterst compromitterend verleden.
Eenvoud is dan ook ver zoek in deze film en het feit dat de kijker de gegevens
betreffende deze personages broksgewijs aan de weet komt, draagt er in niet geringe
mate toe bij dat hij honderduit op het verkeerde been gezet wordt. Datzelfde
verbrokkelen van essentiële informatie inzake personages wordt trouwens nog veel
onomwondener uitgespeeld in Whispers in the Dark. Deze film dient zich aan als
een zich concentrisch rond één iemand uittekenend labyrint waaruit nauwelijks te
ontsnappen valt. Door zich in te laten met de seksuele prietpraat die een patiënte op
de therapeutenbank vertelt, raakt psychotherapeute Ann Hecker verwikkeld in een
reeks eigenaardig aan elkaar vastklittende moorden die haar persoonlijke leven
overhoop halen. Hoe dat komt wordt naar het einde toe duidelijk, maar vooraleer het
zover is zijn de aanknopingspunten zo rijkelijk rondgestrooid dat de kijker er
voortdurend het noorden bij kwijt raakt.
Gemeenschappelijk aan beide laatste films is dat álle mogelijke ‘schuldigen’ één
na één het loodje leggen zodat de plot via hinkstapsprongen naar een steeds verder
wijkend eindpunt beweegt. Als resultaat van de helse opeenvolging van deze sprongen,
blijft er niets anders overeind dan die éne, verondersteld echte waarheid. Het grandioze
aan Basic Instinct is echter juist dat met dit principe een loopje wordt genomen want
van een echt definitieve ‘ontknoping’ is geenszins sprake. De kijker kan aan het
‘open’ einde van die film nog alle richtingen uit. Er blijven immers nog allerlei vragen
hangen betreffende de precieze betrokkenheid van alle hoofdrolspelers. Hij kan zich
ook nauwelijks verzoenen met het zeer dubieuze lot dat Nick over zichzelf afgeroepen
heeft. Dressed to Kill en Whispers in the Dark gaan niet zo ver. Dressed to Kill
eindigt op een nachtmerrie-achtige uitsmijter die voorgeeft dat eens het gevaar in
werkelijkheid bezworen is, het je nog in je dromen kan blijven achtervolgen. Whispers
in the Dark eindigt in euforie: Ann Hecker die zich aan de grond zo opzichtig een
rad voor de ogen liet draaien, zoekt haar heil letterlijk hoog tussen de wolken.

Te gemakkelijk en te geruststellend
Naast al deze eerder oppervlakkige, maar niettemin toch zeer treffende gelijkenissen
tussen Dressed to Kill en Basic Instinct is er op meer inhoudelijk niveau ook een
wereld van verschil.
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In Dressed to Kill gaat burgervrouw Kate Miller, die niet langer gediend is met een
vlugge wip van haar man, op zoek naar seksueel avontuur. Ze vertelt haar psychiater
over haar onvrede. Ze zit te mijmeren in het Metropolitan museum. Daar slaagt zij
erin aan te pappen met een onbekende en in de taxi die beiden weg voert ontvlamt
zij in erotisch vuurwerk. Na nog wat namiddaglijk gestoei krijgen we dan een door
de eigen bravoure zelfvoldane, opgetogen vrouw te zien. Langzaamaan vervloeit
haar gemoed naar schuld en vertwijfeling, eerst als ze naar huis opbelt en vervolgens
wanneer ze bij toeval ontdekt dat haar ridder-van-één-middag een venerische ziekte
heeft. Tekenend is de scène waarin Kate zich in de lift betrapt weet door de starende
blik van een meisje van niet eens tien. Stapje voor stapje wordt de kijker voorbereid
op het gruwelijke lot dat deze vrouw als het ware over zichzelf heeft afgeroepen.
Dat lot voltrekt zich als de regenjas-moordenares haar kort daarop met een scheermes
toetakelt.
De rest van de film sluit logisch aan op dit eerste, zeer omslachtig in beeld
gebrachte hoofdstuk. Eigenlijk gebeurt er niets anders dan het opnieuw ‘toedekken’
van de ‘misstap’ van de overspelige vrouw door het oplossen van de moord. Dit
gebeurt door het schrandere ‘whiz-kid’ zoontje van Kate die als een heuse speurneus
te werk gaat en door het goedige hoertje dat als getuige van de moord zichzelf van
iedere betrokkenheid moet zien vrij te pleiten. Samen slagen ze in hun opzet. Dat
alle kreuken uit het ledikant opnieuw gladgestreken zijn, blijkt overduidelijk in de
slotscène van de film waarin het hoertje te slapen ligt ten huize van het ‘whiz-kid’
zoontje. Waar is overigens de vader van de vlugge wip uit de openingsscène al die
tijd gebleven?
Van dit overhaaste reduceren van het hele gebeuren tot alledaagse proporties kan
in Basic Instinct nauwelijks sprake zijn omdat dat alledaagse er gewoon afwezig
blijkt te zijn. Alle tussenmenselijke relaties zijn er gebrouilleerd. De cynische
levenshouding die de ‘vrijgevochten’ politiemannen er op na houden vertaalt zich
in een voortdurend op ‘wippen’ getaxeerd bewustzijn. Vrouwen zijn in de ogen van
deze mannen onberekenbaar omdat ze altijd meer willen dan het leven van één nacht.
Zo wordt Nick Curran voortdurend gehoond wegens het onduidelijke ‘iets’ dat hij
heeft met politiepsychologe Beth Garner, en waarschuwt ook zijn collega en vriend
Gus hem er bij herhaling voor zich vooral niet ‘vast te laten beitelen’. Dat Nick na
enig vijven en zessen hoofdverdachte Catherine Tramell inderdaad ‘gefucked’ heeft,
lijkt voor diezelfde Gus zowat het einde. Helemaal geen wonder dus dat tijdens het
onderzoek alle vrouwen één na één schuldig blijken te pleiten.
De slotscène spreekt wat dat betreft trouwens boekdelen. Na alle wisselingen in
de plot liggen Nick en Catherine eens te meer samen
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in bed. Dit keer is er enige ruimte om te mijmeren over het goeiige ‘en ze leefden
lang en gelukkig’. En wat blijkt? Nick laat zijn ideeën vluchtig glijden over de enkele
kinderen die hij uiteindelijk toch wel van haar zou willen, maar Catherine veegt zijn
‘voorstel’ resoluut van bed, en zo is hun beider toekomst al vlug uitgetekend. Van
schuld of vertwijfeling valt in deze film niets te bespeuren. En dat kan ook moeilijk
anders want Nick treedt zelf alle regels en normen voortdurend met de voeten. Hij
is er trouwens van overtuigd dat ‘de waarheid’ onmogelijk te achterhalen is. Uit
eigen ervaring weet hij dat je zelfs een leugendetector kan ‘verslaan’, iets waarvan
hij Catherine verdenkt, maar waar zijn collega's geen oren naar hebben. Precies omdat
er nergens ‘vaste grond’ te bespeuren is, kunnen Nick en Catherine alleen samenleven
bij de gratie van een ‘verengd’ bewustzijn dat volledig in het teken staat van het in
zijn dubbelfunctie voortdurend aan- en afwezige moordwapen: de ijspik. Hun beider
bestaan is letterlijk verworden tot een verraderlijk kluwen waarin seks en geweld de
enige toonaangevende mechanismen geworden zijn. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat aan het eind van deze film het gevaar geenszins geweken is. De
kijker heeft weliswaar iets geleerd over de achtergronden van het hele gedoe, maar
tegelijk beseft hij dat Nick en Catherine de waarheid opgeschort hebben.
Op het inhoudelijke plan worden we dus geconfronteerd met een hemelsbreed
verschil tussen beide films. Ondanks enkele bewust ingelaste seks- en geweldscènes
is Dressed to Kill zo geconstrueerd dat al het buitenissige alsnog teruggebracht wordt
binnen de lijntjes van de normaliteit, dat het puriteinse schuldbesef ondanks alles de
boventoon blijft voeren. Zo wordt aan het einde in een hilarische scène nog tot in
detail beschreven hoe de psychopatische psychiater via een medische ingreep die
hem van geslacht moet veranderen, van zijn moorddadige neigingen afgeholpen en
dus ook geresocialiseerd kan worden. Basic Instinct daarentegen, blijft als film iedere
mogelijkheid tot normaliteit van op tot neer ontkennen en herschept de sociale
werkelijkheid tot een verontrustende ‘onderwereld’ waarin alles door seks en geweld
bepaald wordt.
Op zich zeer gelijkaardige, en bewust op consternatie aansturende seks- en
geweldscènes nopen de kijker juist wegens de context waarin ze vertoond worden
tot tegengestelde lezingen van de werkelijkheid. De Palma heeft een moralistische
thriller gemaakt, of om het even in de termen van de Franse filosoof Jean-François
Lyotard te stellen, zijn film blijft binnen de grenzen van de ‘grands récits’, de grote
ordeningssystemen. Verhoeven van zijn kant brengt de aan ons tijdsgebeuren eigen
cynisch-individualistische levenshouding tot uitdrukking. Dat verklaart ook waarom
Whispers in the Dark en Body of Evidence zo sterk
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ontgoochelen. Het gehalte aan seks en/of geweld mag Basic Instinct dan nog met
verve overtreffen, in wezen herleiden beide films net als Dressed to Kill alle
anomalieën tot beheersbare of althans beredeneerbare proporties die als té
gemakkelijk, té geruststellend ervaren worden.

Een voortdurend wakend bestaan
Toch hebben Basic Instinct en de twee films die er op volgden wél degelijk iets
gemeen: de angst voor het ‘bodemloze’ bestaan en het bedrog dat als gevolg daarvan
allerwegen aanwezig blijkt te zijn, is in alle drie de prenten toonaangevend. Wat de
kijker te zien krijgt is niets anders dan het ‘desintegratieproces’ dat optreedt als
eenmaal de impact van de grote ordeningssystemen gaat tanen en er nauwelijks nog
regels of wetten zijn die een elementair wederzijds vertrouwen garanderen. Als dit
fundament wegvalt, wordt de angst voor alles en iedereen dé allesoverheersende
maat van het bestaan en belandt de mens in een sartriaanse hel waarin hij op zijn
wankele ‘ik’ terugvalt. Van enige mogelijkheid tot binding en procreatie is dan geen
sprake meer. De enige woorden die hoofdverdachte Catherine Tramell uit Basic
Instinct zich tijdens haar verhoor laat ontvallen zijn: ‘I like fucking’. Haar enige
motief om zich in te laten met anderen is dat ze hun gedrag onder extreme
omstandigheden wil bestuderen. De wijze waarop ze Nick Curran, na het voltooien
van het manuscript waarvoor hij ongewild als model fungeerde, categorisch aan de
kant zet, spreekt boekdelen. In Whispers in the Dark wordt het op het eerste gezicht
netjes geordende leventje van therapeute Ann Hecker stap voor stap aan spaanders
geslagen. Uiteindelijk blijken alle fundamenten van dit leventje, dat trouwens ook
in een ver verleden al eens was vastgelopen op verraad en onbegrip, niets voor te
stellen. In Body of Evidence wordt de mogelijkheid tot binding als het ware vanzelf
onderuit gehaald door de geraffineerde sado-masochistische manipulaties van
hoofdrolspeelster Rebecca Carlson waartegen geen man bestand blijkt te zijn.
Door de nadrukkelijke beklemtoning van seks en geweld heen komt een extreme
angst voor de ander bovendrijven. Eénieder is een onberekenbare bedreiging
geworden, een potentiële aantasting van het eigen opzichtig verheerlijkt
vrijheidsstreven. Vandaar dat de drie films een ‘catharsisstructuur’ vertonen: het zijn
boze dromen waaruit de kijker in angstzweet ‘ontwaakt’, met de voorlopige zekerheid
dat hij dit onverkwikkelijke avontuur op zijn minst zelf heeft overleefd. Voor hoelang
is een andere zaak, want telkens hij opnieuw in de klauwen van dit soort nachtmerrie
terechtkomt, is het einde onvoorspelbaar. Tweehonderd jaar geleden mijmerde
Francisco Goya in een ets uit de reeks ‘Los Caprichos’ over de droom der rede die
monsters baart. Vandaag
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hebben wij het veeleer over de eeuwig terugkerende Freddy uit de Nightmare on
Elmstreet-saga die het geordende leventje van ontluikende jongeren belaagt van
zodra ze hun wakende greep op hun bestaan ook maar eventjes laten verslappen.
Tekenend is ook dat waar Dressed to Kill eindigt op een nachtmerrie-achtige uitsmijter
waaruit het goedige hoertje wakkerschrikt, er voor Nick en Catherine in Basic Instinct
niets anders overblijft dan een voortdurend wakend bestaan. Hun realiteit is
gereduceerd tot de onberekenbare aan- en afwezigheid van het moordwapen.
In de twaalf jaar die Dressed to Kill en Basic Instinct van elkaar scheiden hebben
er zich enkele merkwaardige maatschappelijke veranderingen voorgedaan die men
van beide films kan aflezen. Wat vroeger veelal weggeredeneerd werd als
afspiegelingen van onbewuste zieleroerselen waarmee je als kijker even kon
koketteren, wordt die kijker nu onomwonden voorgeschoteld als de essentie van zijn
bewuste bestaan. Duidelijk is ook dat waar bij De Palma terecht nog de vraag gesteld
kon worden of al dat opzichtige visualiseren van seks en geweld wel nodig was,
diezelfde vraag nu schijnheilig puriteins in de oren klinkt. Als metaforische weergaven
van de voortdurende angst zich überhaupt te binden, fungeren de erotische thrillers
van nu veeleer als een soort mandala's die het eenieder mogelijk moeten maken het
ingewikkelde pad te effenen naar een authentiek bestaan. De expliciete seks- en
geweldscènes zijn een middel geworden om een werkelijkheid waarin alles op het
hier en nu toegespitst wordt alsnog als beheersbaar voor te stellen, zij het dan op een
uiterst eigengereide wijze. Al is er wat de opzichtig gehanteerde beeldtaal betreft
niet veel nieuws onder de zon, de wijze waarop men ermee omgaat legt een wereld
van verschil bloot. Als we Dressed to Kill immers afdoen als een achterhaalde
vormgeving van een werkelijkheid die bol staat van moralistische principes en we
Basic Instinct ervaren als de weergave van onze onzekere, individualistische wijze
van ‘staan’ in de werkelijkheid, dan is dat ongetwijfeld te wijten aan het feit dat wij
vandaag behoefte hebben aan dit soort eigentijdse ‘parabels’. Die helpen ons de vele
verbrokkelde uitdagingen waarvoor wij ons geplaatst zien, met een minimum aan
(zelf)-vertrouwen tegemoet te treden. Of we die uitdagingen te lijf gaan met een
scheermes of een ijspik maakt weinig verschil uit; het zijn dezelfde rauwe echo's die
blijven weerklinken. Echo's van een vertwijfeld en verwoed zoeken naar zichzelf in
een onvoorspelbare werkelijkheid.
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Valérie Niquet
China en West-Europa
Botsende belangen
Van 1989 tot aan de gesprekken in april 1993 in Brussel waren de betrekkingen op
hoog niveau van de Volksrepubliek China (VRC) met de Europese Unie (EU - toen
nog de Europese Gemeenschap) zo goed als onbestaande. Het neerslaan van de
democratische beweging op het Tiananmenplein remde in die jaren de samenwerking.
Maar in 1992 kwam de hoop op herstel. De Chinese leiders zagen de chaos na de
ineenstorting van de USSR. Al geruime tijd verlangden zij de Europese investeerders
aan te lokken. Nu begonnen zij de lof te zingen van de welvaart in Azië, de omvang
van de Chinese markt en de stabiliteit van het regime in Beijing.
Maar ondanks al het gepraat over ‘elkaar economisch aanvullen’ en ‘geweldige
ontwikkelingskansen’ is de dooi nog heel bescheiden. Er zijn nog aanzienlijke
struikelblokken. Op het ideologische vlak: de harde standpunten van de Chinese
regering na 1989 waren niet bepaald verlokkelijk voor regeringen die inzake
mensenrechten heel gevoelig reageren op de openbare opinie in eigen land. Op
economisch vlak: Europa schermt zich meer en meer af, terwijl de Chinese exporteurs
agressiever worden.
Het ideologische Beijing wijst graag op de contradicties binnen het kapitalistische
systeem en wil munt slaan uit de spanningen binnen de Europese regio. Maar het
pragmatische Beijing zoekt toegang tot een veelbelovende markt. Intussen heeft de
Chinese regering haar krediet van vóór 1989 bij de Europese bewindslieden nog niet
teruggewonnen. Beijing heeft ook af te rekenen met de diplomatieke en economische
offensieven van Taipei in Centraal- en West-Europa. En de Europese zakenlui, die
de naam hebben meer pragmatisch te zijn en naar wie Beijing in de eerste plaats
lonkt, blijven aarzelen omwille
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van de vele moeilijkheden waar iedere veroveraar van de Chinese markt op botst.

Economie en ideologie: Europa als tegenpartij
Na vijftien jaar hervormingen blijft de VRC heen en weer geslingerd tussen perioden
van zachtjes bijgestuurde progressiviteit en perioden van een strak beleid dat meer
en meer tegengewerkt wordt door de provincies. In november 1992 verkondigde
China's Foreign Trade dat zowel de uitstekende economische mogelijkheden als de
succesrijke hervormingspolitiek van de VRC vroegen om uitbreiding van de
economische en handelsbetrekkingen met de buitenwereld. Maar het Rijksinstituut
voor de statistiek wees van zijn kant op de galopperende groei (12%) en de inflatie
in de steden (meer dan 10%) en vroeg dan ook dat opnieuw op alles controle zou
worden ingevoerd, zeker op dat deel van de invoer dat aanleiding geeft tot conflicten
met de Europese landen. Ook op het ideologische front heeft Beijing gekozen voor
confrontatie; het hoopt munt te slaan uit de eventuele onenigheid van de Europese
landen over de Chinapolitiek.
Toen de minister van buitenlandse zaken Qian Qichen rapporteerde over de reis
van premier Li Peng naar Europa in 1992, wees hij er met genoegen op dat ‘een
aantal westerlingen’ begrip opbrachten of ‘probeerden op te brengen’ voor China's
houding. Maar hij wees er ook op dat China en Europa niet dezelfde kijk hebben op
de situatie in de wereld; hij bevestigde nog eens Beijings opvatting van de
mensenrechten. Ook de vice-minister voor buitenlandse handel Tong Zhiguang, zei
in mei 1992 niet te aanvaarden dat Europa zijn handel met de VRC pas wilde
uitbreiden wanneer China de ‘westerse opvatting’ van de mensenrechten aannam.
In december van dat jaar klaagde Qian Qichen de machtspolitiek van de westerse
landen aan en ‘hun inmenging in China's interne aangelegenheden’.
De Chinese leiders gaan er van uit dat het Westen altijd samenspant tegen
socialistische naties en landen van de Derde Wereld (China spant zich wel hard in
om erkend te worden als een volwaardige handelspartner, maar het laat niet na te
verkondigen dat het bij de Derde Wereld hoort). Op de conferentie over de
mensenrechten in mei 1993 in Wenen propageerde Beijing de idee van een ‘recht
op autarchie’ en het oogstte flink wat bijval met zijn aanklacht tegen alwie zich op
de ‘mensenrechten’ beroept om de landen van de Derde Wereld onder westerse
voogdij te houden.
Beijing is van oordeel dat de politiek van de macht weer hoogtij viert en als reactie
zoekt het munt te slaan uit al de conflicten die in het Westen uitbreken. In die optiek
beschouwt het Europa als: [1] een
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terrein om economisch te veroveren; [2] een ideologische tegenstander; [3] een pion
om uit te spelen tegen de Verenigde Staten en Japan. Het eerste van die drie
objectieven kan leiden tot meer harmonische relaties tussen Beijing en West-Europa,
als dit laatste zijn troeven goed uitspeelt.

Protectionisme
Ondanks alle occasionele verklaringen die ruiken naar ideologisch en nationalistisch
radicalisme staat de VRC zeer zwak en zij maakt zich zorgen over het groeiend
protectionisme in Europa. In 1992 was de VRC het elfde land op de ranglijst van de
wereldhandel, net vóór Spanje; maar ongeveer 80% van de Chinese uitvoer bestaat
uit goederen waarvoor de EU quota invoerde en maatregelen nam tegen dumping.
In 1990 golden invoerrechten tegen dumping op tien Chinese produkten; in 1991
kwamen daar nog televisietoestellen en videobanden bij, en later fietsen en diskdrives
voor computers.
De gespecialiseerde Chinese pers slaakt noodkreten: 60,6% van de invoer van de
EU kwam in 1989 uit geïndustrialiseerde landen tegen slechts 46,6% vroeger; de
invoer uit ontwikkelingslanden (inclusief China) daalde in die periode van 45,5 naar
30,7%; van 1958 tot 1989 daalde de invoer van de EU uit landen die niet tot de EU
behoren van 64,8 tot 41,8%.
In april 1993 vroeg de Commissaris voor de Handel van de EU in een onderhoud
met Wu Yi, de minister van buitenlandse handel en economische samenwerking, dat
China het groeiende onevenwicht in de handel tussen China en de EU zou bijsturen.
Het is inderdaad zo dat vanaf 1980, het jaar waarin de EU de status van meest
bevoorrechte natie toekende aan de VRC, de Chinese uitvoer naar Europa
(hoofdzakelijk in transit door Hong Kong) toenam, terwijl de invoer uit de EU bleef
schommelen in functie van de Chinese politieke koers.

De wereldwijde context
Ondanks al die onzekerheid ziet Beijing in het nieuwe Europa beslist een uitstekende
tegenpool voor de machtige Verenigde Staten en Japan. Ten tijde van de koude oorlog
kon de VRC optreden als partner van de grote machten, halfweg tussen Moskou en
Washington. Na de ineenstorting van de USSR is zo'n koorddansen niet meer
mogelijk.
Nu zijn de VS, ondanks alle economische moeilijkheden en aarzelingen, de enige
die in aanmerking komen als wereldleider. Beijing, van zijn kant, staat nu geïsoleerd
op het ideologische vlak en
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kan alleen maar rillen bij de gedachte dat Washington nu vrij is om zijn ‘zuiver
westerse’ opvatting van democratie en mensenrechten aan de rest van de wereld op
te dringen.
Anderzijds is Japan nu de enige grote macht die een rol kan spelen naast de VS,
maar Japan is ook Beijings bijzonderste rivaal in de regio. Beijing heeft behoefte
aan Japanse investeringen, maar is ook bang dat Tokio's politieke - en op de duur
misschien ook militaire - macht zich over heel Azië zou uitbreiden.
Deze wereldsituatie is voor de Chinese leiders een aansporing om harder aan hun
Europa-politiek te werken. Maar hun overtuiging dat Europa het grootste onstabiele
gebied is op de wereldkaart - in tegenstelling tot Azië dat nu een vrij stabiele welvaart
geniet - maakt de situatie voor hen onduidelijk.
De Chinese pers bespreekt niet alleen de conflicten aan Europa's grenzen, maar
ook de problemen van de bouwers van het nieuwe Europa en de tegenstellingen die
zijn politieke invloed verzwakken (een feit waaruit China graag munt wil slaan).
Ook de economische spanningen van de EU met de VS worden in de verf gezet,
samen met de stroeve gesprekken van president Clinton met de Voorzitter van de
Europese Raad, Jacques Delors, die geen oplossing brachten voor de geschillen over
de handel. Geregeld wordt gewezen op het Franse standpunt terzake, nog een manier
om de tegenstellingen binnen de EU te beklemtonen.
China maakt ook graag gewag van de bezorgdheid waarmee de strategen in
Washington de vorming zien van een eigen Europese legermacht die de Amerikaanse
invloed moet indijken en die ongetwijfeld een probleem schept binnen de NAVO.
Tenslotte wijst de gespecialiseerde pers op de slepende, moeizame éénwording van
Europa en meer bepaald op de onmacht sinds 1957 om een gemeenschappelijke
buitenlandse politiek te voeren.
Kortom, de Chinese analyses weerspiegelen getrouw het ideologische klimaat dat
na 1989 in Beijing heerst. Maar al die kritiek belet de VRC niet met begerige ogen
naar de Europese markt te lonken en pogingen te doen om de banden aan te halen
met West-Europa als geheel en met de EU in het bijzonder.

Schommelingen in de handel
Al zingen de Chinese bewindslieden in alle toonaarden ‘dat de economie van China
en die van Europa elkaar goed aanvullen’, de belangen van beide gebieden zijn op
dit ogenblik vaak niet te verzoenen. China dwingt te pas en te onpas en waar het
maar kan tolvrije grenzen af. De Europese landen maken zich zorgen over de toene-
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mende import uit China maar dromen nog altijd van een Chinese ‘wondermarkt’.
Ondanks die ongerijmdheden is Europa nu toch de derde handelspartner van de
VRC, na Hong Kong en Japan en vóór de VS. Vanaf 1979 zijn in een reeks verdragen
de regels voor de uitwisseling vastgelegd, gaande van de economische, commerciële,
industriële en technologische samenwerking tot de kredietverlening en de toltarieven.
Sinds 1981 heeft de EU aan de VRC meer dan 7 miljard VS-dollars verstrekt in
leningen of bijstandskredieten voor zo'n 540 projecten. Bovendien zijn de Europese
investeringen in China fors gestegen. Van 1979 tot 1991 investeerden Europese
maatschappijen meer dan 3 miljard VS-dollars in 600 projecten. Ten gevolge van de
Beijing-politiek na de feiten in Tiananmen liep het handelsverkeer lichtjes terug,
maar het herstelde zich vlug en groeide in 1991 11,5% en in 1992 12,5%.
De Europeanen maken zich wel zorgen over de structuur van hun handel met
China. De Chinezen voerden in 1992 44,8% meer uit naar Europa dan in 1988, terwijl
Europa slechts 21% meer uitvoerde naar China. De balans van die handel helt nog
wel in het voordeel van Europa, maar het verschil wordt kleiner.
Onder de druk van de EU plaatste China in 1991 bestellingen in zeven EU-landen
voor 1,6 VS-dollar en in 1992 voor 2 miljard. Dergelijke bestellingen maken dat de
handelsbalans voordelig gebleven is voor Europa. Bovendien is in september 1992
een groep petroleumexperten uit China een studie komen maken in Groot-Brittannië,
Nederland en Duitsland over de mogelijkheden om de Chinese petroleumindustrie
te ontwikkelen. In april 1993 is over de handelsbetrekkingen tussen de VRC en de
EU verder gesproken in Brussel. Werkgroepen bespreken sindsdien de knelpunten
van de handel. Van Europese zijde is aangedrongen op meer politieke coördinatie,
allicht een delicate taak omdat China vlug klaar staat met de beschuldiging van
‘interventionisme’.

Hoe liggen de politieke kaarten?
Vanaf 1989 zijn de bilaterale betrekkingen tussen China en de verschillende landen
van West-Europa besmet door Beijings pogingen om het Europese front te breken
en zo bondgenoten te vinden die meer begrip opbrengen voor zijn politieke
doelstellingen.
Frankrijk is na Japan China's grootste crediteur. Tegen het einde van 1991 liep
het Franse credit op tot 1,36 miljard VS-dollar. Maar toen Parijs in december 1992
de kaart van de markt van Taiwan uitspeelde en de verkoop van 60 mirages aan
Taipei goedkeurde,
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kwam er luid protest uit Beijing. Taiwan is nog steeds een kapitaal probleem ondanks
(of vanwege) de nieuwe contacten tussen het eiland en het vasteland. Het
democratiseringsproces en de economische prestaties van Taiwan zijn een stevige
internationale propaganda voor het regime van Taipei; in duidelijk contrast daarmee
is de VRC economisch minder solvabel en op ideologisch vlak onverzettelijk. Beijing
vraagt zich dan ook heel bezorgd af of Europa zijn diplomatieke invloed zal
aanwenden ten gunste van de VRC of van Taiwan voor het lidmaatschap van de
GATT.
De nieuwe politieke meerderheid in Frankrijk na de verkiezingen van maart 1993
is voor Beijing veelbelovend; ‘er is nu hoop dat de nieuwe Franse regering de fouten
van haar voorgangers zal herstellen’. Beijing herinnert heel graag aan het feit dat
Frankrijk als eerste land de VRC heeft erkend; m.a.w. Beijing hoopt dat het de politiek
van de Gaulle zal hervatten, d.i. ‘meer begrip zal opbrengen’ in de kwesties van
Taiwan en de mensenrechten.
Met Groot-Brittannië is het bijzonderste wrijvingspunt uiteraard Hong Kong;
Beijing wil niet toegeven. Dit is natuurlijk een zeer teer punt, want hier spelen zowel
de ideologische principes als de nationalistische overgevoeligheid van Beijing; getuige
de brutaal agressieve houding van de Chinese leiders. Toen premier Li Peng in maart
1993 de NPC-afgevaardigden van Hong Kong en Makau ontving, verweet hij
gouverneur Chris Patten de Chinees-Britse onderhandelingen op het spel te zetten,
omdat hij ‘sprak als een Boeddha maar ondertussen dacht als een slang’.
Anderzijds herhaalde China nog eens, bij het bezoek van de Spaanse premier
Felipe Gonzalez, zijn vaste voornemen de betrekkingen met Spanje en met de hele
EU te verbeteren. Als een teken dat het de exporteurs van de VRC wilde steunen,
gaf Madrid toestemming om een handelsbureau in Spanje te openen.
Ondanks de economische en politieke problemen zijn de relaties van Beijing met
het Westen, meer bepaald met West-Europa, dus toch wel aan het verbeteren. De
Europareis van premier Li Peng in 1992 volstond weliswaar nog niet om China zijn
internationale status van vroeger terug te bezorgen. Behalve Zweden bezocht hij
alleen Italië, Spanje en Portugal, d.i. het zuidelijke Europa dat meer begrip lijkt op
te brengen voor China's politiek. Maar in juni van dat jaar bezocht Tian Jiyun Zweden,
Noorwegen en Finland en in november reisde Zhu Rongji opnieuw naar die landen
en naar Groot-Brittannië. China besteedt inderdaad ook aandacht aan de landen van
de Europese Vrijhandelsassociatie. Met al die landen samen was er in 1992 ruim
20% meer handelsverkeer, met Finland (dat ter vervanging van de USSR partners
zocht met een soortgelijk economisch systeem) 28,2%
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meer en met Zweden zelfs 35%. In 1993 zette die groei zich door. Europa zoekt
vooral nieuwe sectoren van de Chinese markt en een oplossing voor handelsconflicten.
Iedere Chinese delegatie in een EU-land tracht een positief beeld op te hangen
van de hervormingen in de VRC en ontwijkt de kwesties van de mensenrechten en
de politieke hervormingen. Een Chinese missie moet ‘vriendschap en begrip wekken’
en de VRC de kans geven stilaan de weerstand van het buitenland om te buigen en
opnieuw in de internationale gemeenschap aanvaard te worden. Duitsland, dat nog
altijd de bijzonderste Europese handelspartner van China is en rechtstreeks
geconfronteerd wordt met de problemen van de dramatische ineenstorting van het
Oostblok, heeft wel begrip voor Beijings argument dat het niet dezelfde fouten wil
maken als de USSR en daarom de hervorming in eigen land ‘onder controle’ houdt.
Voor Beijings leiders betekenen alle Europese landen, die van de EU zowel als
die van de Europese Vrijhandelsassociatie, een massale markt. Die landen hebben
ook samen een hoger gemiddelde BNP dan de VS. Het is overigens een paradox dat
zowel de ongelijke graad van ontwikkeling tussen b.v. Duitsland of Zwitserland
(gemiddeld BNP per hoofd 20.000 VS-dollar) en Portugal of Ierland (5.000 VS-dollar)
als de economische problemen en grote werkloosheid in West-Europa beschouwd
worden als factoren die in het voordeel van China werken. De VRC is in de eerste
plaats overtuigd dat op de Europese markt vraag bestaat naar een aantal eenvoudige,
algemeen gebruikte kwaliteitsprodukten en dat China die kan leveren. Op grond van
deze overtuiging is Beijing bereid tot enkele vrij onbelangrijke toegevingen in ruil
voor een toegangskaartje tot de Europese markt.
Het Chinese blad West European Studies geeft een Amerikaanse deskundige gelijk
die voorspelt dat de 21e eeuw ‘de eeuw van Europa’ zal zijn. Dat is een goede
illustratie van de Chinese houding tegenover Europa. De VRC wil graag rekening
houden met de Europese geopolitieke sfeer en er haar economisch voordeel mee
doen. Blijkbaar acht Beijing de politieke betekenis van Europa nog klein, maar Europa
zou toch China's troeven tegen Japan en de VS kunnen versterken.
Kortom Beijing blijkt te aarzelen: moet het kiezen voor een politiek eengemaakt
Europa als een nieuwe partner die zijn positie tegenover de VS bijtreedt, of moet het
de interne verdeeldheid van de EU uitbuiten?
Deze tekst is een vertaling van een artikel dat eerder verscheen in China
News Analysis (nr. 1494, 1 oktober 1993) onder de titel Economy and
Ideology: Europa as Adversary. Vertaling Geert Boeve.
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Kaat De Loof
Nobelprijs literatuur
De wereld van Toni Morrison
Toen vorig jaar de Nobelprijs voor literatuur aan Toni Morrison werd toegekend,
was dat voor velen een verrassing. Wie echter een beetje de Amerikaanse literatuur
volgt, weet dat zij daar al jaren tot de top tien gerekend wordt. En wat de zwarte
literatuur betreft, behoort zij tot de allerbesten. Gespreid over twintig jaar heeft ze
zes romans geschreven. Hierin heeft ze een heel eigen stem ontwikkeld, die toch
zeer nauw aansluit bij de Afro-Amerikaanse tradities.

As big as life
Films en literatuur hebben ons een aantal stereotiepe beelden van de zwarte vrouw
opgehangen, beelden die dateren uit de tijd van de slavernij en nadien een zelfstandig
leven zijn gaan leiden. De zwarte vrouw werd steevast voorgesteld als de
‘mammy’-figuur, de zogenaamde ‘Aunt Jemina’, of als de concubine van de blanke
meester, of als de voodoo-vrouw met de duizend trucjes, of als de tragische mulat,
allemaal beelden die haar onderscheiden van de blanke vrouw uit het Zuiden1. Van
die stereotypen is niets terug te vinden in de romans van Toni Morrison. Die bevatten
een veelheid aan vrouwelijke personages die telkens weer anders zijn en altijd
verrassen.
Haar eerste roman, The Bluest Eye2, vertelt het trieste verhaal van Pecola Breedlove.
Pecola is niet alleen zwart en arm, ze is ook lelijk en ongeliefd. Elke nacht bidt ze
dat God haar blauwe ogen zou schenken, zoals die van Shirley Temple; dan zullen
mensen wel van haar houden. Ze laat zich volledig leiden door het Amerikaanse
schoonheidsideaal dat haar via de media wordt opgedrongen. Het loopt slecht af met
haar: aan het einde van de roman is ze schizofreen geworden.
Een volgende roman, Sula, voert een heel ander hoofdpersonage ten
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tonele. Sula Peace is een ondernemende zwarte vrouw, die weigert de traditionele
rol te spelen die de gemeenschap van haar verwacht en verlaat het stadje waar ze
opgroeide. Tien jaar later keert ze terug, even onverschrokken en rekening houdend
met niemand, maar duidelijk eenzaam en onvoldaan. Haar grootmoeder, Eva Peace,
is net zo onconventioneel. Nadat haar man, BoyBoy, haar verlaten had, verliet ze
zelf voor een korte periode haar kinderen. Na een tijdje kwam ze op één been terug
maar met voldoende geld om een huis te bouwen en haar kroost groot te brengen. In
de zwarte gemeenschap werd er gefluisterd dat Eva haar been onder de trein legde,
om zo geld van de verzekeringen te krijgen.
In Song of Solomon3 is tante ‘Pilatus’ de meest verrassende figuur. Ze kreeg die
naam omdat haar vader, een analfabeet, bij haar geboorte een woord uit de bijbel
pikte dat hij mooi en passend vond. Macon Dood, haar broer, herinnert zich:
Hoe zijn vader, [...], door de bijbel had gebladerd en, daar hij niet kon
lezen, een groepje letters had uitgezocht dat hem mooi en sterk toescheen;
waarin hij een grote letter zag die zich als een boom, overheersend maar
tegelijkertijd beschermend, boven een rijtje kleinere bomen verhief. Hoe
hij het groepje letters nauwgezet had gekopieerd op een stuk pakpapier als een analfabeet elk krulletje, boogje en streepje in de letters pijnlijk
nauwkeurig nabootsend - en dat aan de vroedvrouw had gegeven.
Haar moeder stierf in het kraambed, nog voor ze geboren was. Iedereen dacht dat
ook het kind verloren was en groot was de verrassing toen de baby plots uit eigen
beweging tevoorschijn kwam. Pilatus werd geboren zonder navel, een teken van haar
bijzondere status. In de roman wordt ze gezien als iemand die tradities in ere houdt
en een nauwe band met het verleden koestert. Dit wordt gesymboliseerd door de zak
met het geraamte van haar vader, die ze op haar latere zwerftochten overal met zich
meedraagt.
Figuren als Eva en Pilatus worden gemakkelijk als onrealistisch bestempeld, wat
Morrison ten stelligste ontkent. Wanneer men beweert dat haar figuren
onwaarschijnlijk groot zijn, weerlegt zij dit: ‘Ik dacht dat ik schreef over mensen die
net zo groot zijn als het leven zelf, niet groter. Het leven is zeer groot. Er zijn mensen
die het klein, veilig, ongeëxploreerd willen maken’4.

Het zwarte verleden
Het zwarte verleden van de Afro-Amerikanen speelt in elk van Morrisons romans
een grote rol. Maar vooral in Beloved, vertaald als
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Beminde, en Jazz is het verleden erg belangrijk. Beloved en Jazz zijn de eerste twee
delen van een trilogie die bedoeld is als een epos over de Afro-Amerikaanse
geschiedenis. Elk van de drie romans behandelt een cruciale periode in de zwarte
geschiedenis.
Het eerste deel, Beloved, speelt zich af tijdens de slavernij, de burgeroorlog en de
daaropvolgende reconstructieperiode. De roman is opgedragen aan ‘Sixty Million
and more’. Volgens Toni Morrison zijn dit bij benadering het aantal negerslaven dat
niet eens de ‘middle passage’, de oversteek van Afrika naar Amerika, overleefd heeft.
Het belangrijkste thema van deze roman is de problematiek van de moederliefde
onder het systeem van de slavernij, waarin slaven niet als gelijkwaardige menselijke
wezens erkend werden en hun recht op gewone familierelaties met voeten getreden
werd. Dit leidt ertoe dat Sethe, een gevluchte slavin, haar baby, Beloved, vermoordt
wanneer haar vroegere eigenaar haar terug komt opeisen. Ze is van oordeel dat de
dood beter is dan een leven als slaaf. Achttien jaar later, tijdens de
reconstructieperiode, achtervolgt deze nare herinnering haar nog steeds, vooral als
ze het bezoek krijgt van een meisje dat misschien wel Beloved is...
Het tweede deel, Jazz, is gesitueerd in Harlem, New York, tijdens de swingende
jaren twintig, een bloeiperiode voor de zwarte cultuur. Maar het is ook een roman
over de Grote Migratie van rond de eeuwwisseling, toen miljoenen zwarten
wegtrokken uit het verarmde en gesegregeerde Zuiden in de hoop in de Noordelijke
steden een beter bestaan te vinden. Zo is het ook met de hoofdpersonages, Joe Trace
en diens vrouw Violet, die ‘treindansend’ New York binnenrijden:
De golf zwarte mensen, op de loop voor gebrek en geweld, bereikte zijn
top tussen 1870 en '80, '80 en '90 en '90 en 1900, en was een gestage stroom
in 1906 toen Joe en Violet zich erbij aansloten. Net als de anderen waren
ze plattelanders, maar wat vergeten plattelanders snel. Als ze verliefd
worden op een stad, worden ze voor eeuwig verliefd en lijkt het een
eeuwigheid5.
Een van de grote ruimtelijke contrasten waarrond het werk van Morrison draait, is
de tegenstelling tussen het platteland en de stad, een stad die in Jazz met hoofdletter
S geschreven wordt.
De derde roman zal zich afspelen in een recentere periode, namelijk de jaren zestig,
zeventig en tachtig, de tijd van de Viëtnamoorlog en de burgerrechtenbeweging,
waarin Martin Luther King een vooraanstaande rol speelde. Meer informatie heeft
de auteur over het boek nog niet losgelaten. Alleen nog dit: het zal ook zijn demonen
bevatten en zoals de voorgaande romans zal ook nu weer de liefde centraal staan6.
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Het belang van de ‘roots’
Het verleden van de zwarten in de Verenigde Staten is erg complex. Hun verste
wortels liggen in Afrika, maar daarmee hebben de meesten alle connectie verloren.
Velen kennen trouwens niet eens meer hun wortels in het Zuiden, omdat hun ouders
of grootouders tijdens de Grote Migratie alle banden met het verleden verbroken
hebben. In Morrisons romans komen we telkens weer personages tegen die volledig
proberen te kappen met het verleden en andere die op zoek gaan naar hun roots en
die uiteindelijk in het Zuiden terugvinden. Milkman Dood, het hoofdpersonage in
De hemelvaart van Solomon is zo iemand. Joe en Violet daarentegen willen het
verleden achter zich laten. Zoals de meeste migranten in Jazz willen ze zo vlug
mogelijk het Zuiden vergeten en volledig opgaan in de optimistische sfeer die er
heerst in New York na Wereldoorlog I.
Eindelijk, eindelijk ligt alles voor ons. Dat zeggen de mensen die het weten
kunnen en de mensen die het horen en lezen vinden dat ook: alles wordt
nieuw. Let op. Weg met de tranen. En weg het verdriet. We komen er wel,
ook al zijn we er nog niet. En hoe het was, dat kun je vergeten. De
geschiedenis is afgelopen en eindelijk ligt alles voor ons7.
Maar ze hebben het verkeerd voor. Het verleden laat zich niet zomaar vergeten. Joe
en Violet moeten ondervinden dat ze pas echt gelukkig kunnen worden als ze
voldoende met het verleden in het reine zijn gekomen. Pas nadat ze een
verwerkingsproces hebben doorgemaakt, ligt de toekomst voor hen open.

What's in a name?
Nergens wordt zoveel waarde gehecht aan namen als in de Afro-Amerikaanse cultuur.
Dit hoeft ons niet te verwonderen. De zwarten zijn zo vaak ont-naamd en hernoemd
geweest door hun opeenvolgende meesters dat ze al vlug hun identiteit verloren.
Veel zwarten verwerpen dan ook de familienaam die ze dragen, omdat die van een
vroegere blanke meester is. De schrijver LeRoi Jones, bijvoorbeeld, gaf zichzelf een
Afrikaanse naam: Amiri Baraka. Een beter bekend voorbeeld is Malcolm X, die
gewoon een X schrijft op de plaats waar zijn familienaam moet staan. Volgens Toni
Morrison is die ‘naamloosheid’ een van de vele trauma's die de zwarte Amerikanen
met zich meedragen.
Je weet dat, na de dood, wij zwarten worden opgewacht door onze
voorouders. Dit is een soort spirituele belofte die aan de levenden wordt
gedaan. Maar als de voorouders je naam niet kennen, of als je hem verloren
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bent, kun je ze onmogelijk terugvinden. Er is een spiritual die zegt: ‘Ik
heb Jezus gevraagd, mag ik mijn naam veranderen? Maar hoe zal je moeder
je herkennen als je van naam verandert?’8
In al haar romans trekken zowel de plaatsnamen als de namen van de personages
onze aandacht, maar vooral in De hemelvaart van Solomon, waar ze een belangrijk
thema zijn. Denk maar aan de naam van Pilatus, of Milkman, of Macon Dood, of
Niet de Dokterstraat. Aan alle namen hangt een geschiedenis vast. Op zijn terugtocht
uit het Zuiden denkt Milkman hierover na:
Hoeveel vergane levens en vervagende herinneringen lagen er opgesloten
of begraven in de plaatsnamen van dit land? Achter de officiële namen
gingen weer andere namen schuil [...]. Namen die iets betekenden. Geen
wonder dat Pilatus haar naam aan haar oor had gehangen. Als je wist wat
je naam was, diende je die te koesteren, want als je naam niet is
opgeschreven en herinnerd blijft, verdwijnt hij met je dood uit deze wereld9.
Namen hebben alles te maken met het verleden en de band met het verleden die de
personages al dan niet willen behouden.

Traditionele waarden
Volgens Morrison is de belangrijkste rol van de zwarte schrijver vandaag precies de
band met het verleden te herstellen en te vertellen over traditionele waarden die
anders verloren dreigen te gaan. Dit betekent evenwel niet dat hij of zij nostalgisch
moet worden. In een interview legt zij uit hoe ze de functie van de hedendaagse
zwarte schrijvers ziet: ‘Ze moeten die zaken uit het verleden overleveren die bruikbaar
zijn en onderscheiden van die die dat niet zijn’. En verder: ‘Er moet een confrontatie
zijn tussen de oude waarden van het leven in stamverband en de moderne waarden
van het stadsleven’10.
In Morrisons romans wordt de relatie met het verleden en met de traditionele
waarden uit de zwarte cultuur op verschillende manieren voorgesteld. De aandacht
voor naamgeving is één manier om de band met het verleden te accentueren. Ik noem
hier nog vier belangrijke aspecten die in de volgende paragrafen verder worden
uitgewerkt: [1] De genuanceerde beschrijving van de traditionele zwarte gemeenschap;
[2] Het originele gebruik van zwarte volksverhalen; [3] Het subtiele spel met zwarte
taal; [4] De talloze verwijzingen naar zwarte muziek.

De zwarte gemeenschap
In de fictionele wereld die Morrison creëert, kun je de personages maar begrijpen
als je ze definieert in relatie tot de zwarte gemeenschap waar
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ze deel van uitmaken. Het belang van deze gemeenschap is moeilijk te overschatten.
Tot voor kort konden zwarten zich nauwelijks permitteren om de individualistische
toer op te gaan, omdat zij voor de meest essentiële zaken van hun gemeenschap
afhingen. Morrison vertelt hoe dat komt: ‘Verantwoordelijkheden die nu door de
staat of door agentschappen gedragen worden, vielen vroeger ten laste van de
gemeenschap’[11]. Zolang de segregatie in stand werd gehouden, tot in de jaren zestig
van deze eeuw, waren scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere sociale
instellingen niet verplicht zwarten aan te nemen en dat deden de meeste dan ook niet.
In de periode na de burgeroorlog hadden zwarten slechts weinig burgerrechten, vooral
zij die in het Zuiden woonden. De toestand die in Beminde wordt beschreven is zeker
geen uitzondering: ‘De gekleurde bevolking van Cincinnati had twee kerkhoven en
zes kerken, maar omdat geen school of ziekenhuis verplicht was hen op te nemen,
leerden en stierven ze thuis’[12].
De zwarte gemeenschap was lange tijd helemaal op zichzelf aangewezen en dat
heeft zo zijn voor- en nadelen. Het voordeel is dat de gemeenschap inspringt waar
de Amerikaanse maatschappij in gebreke blijft. Zwarten zorgen voor elkaar bij ziekte,
geboorte, werkloosheid en dood. Dit systeem noemt Morrison ‘life-giving’. Maar de
gemeenschap kan ook ‘life-taking’ zijn, want het nadeel is dat men zich met elkaars
privéleven gaat bemoeien en bepaalde verwachtingspatronen oplegt. Sula, het
hoofdpersonage van de gelijknamige roman, trekt zich daar niks van aan en wordt
daarom uit de gemeenschap gestoten. Als ze na tien jaar omzwervingen terugkeert
en haar grootmoeder in een instelling steekt, brandmerkt haar omgeving haar als een
heks. Wanneer ten slotte instellingen voor bejaarden ook zwarten toelaten, denkt de
gemeenschap er niet aan van deze service gebruik te maken. Ze begrijpen Sula niet.
Volgens hen is wat zij doet tegennatuurlijk, gewoon ‘ondenkbaar’.

Folktales
De Afro-Amerikanen hebben altijd een zeer levendige volkscultuur gehad. Sinds de
tijd van de slavernij hebben ze ondermeer een hele verzameling volksverhalen
overgeleverd. Deze verhalen werden oraal doorverteld en circuleren nog steeds in
talloze varianten onder de zwarte bevolking. Doorgaans zijn het verhalen die veel
zeggen over de positie van de zwarten in Amerika. Een groot deel handelt over dieren.
Een van de bekendste is ‘Tar Baby’, over Brer Rabbit of Broeder Konijn, en hoe die
bij de blanke boer een kool wil stelen. Maar de boer verzint een list om het konijn
te vangen. Hij maakt een zwarte lokvogel, een

Streven. Jaargang 61

348
kleverig poppetje dat hij op de weg legt. Het konijn hangt er gauw aan vast, eerst
met één poot, dan met nog een poot, en uiteindelijk met zijn hele lijf. Maar toch is
het konijn de boer te slim af. Het smeekt hem: ‘Je mag alles met me doen, maar werp
me alsjeblieft niet in de doornstruiken, want daar kan ik niet tegen’. De boer denkt
het konijn goed te straffen en gooit het in de doornstruiken, de plaats waar het dier
zich juist goed thuis voelt. Het verhaal is een allegorie op de positie van de zwarte
in een land waar de blanke de baas is. Het is een van de vele varianten op de leuze:
‘Wie niet sterk is moet slim zijn’.
Voor Morrison hebben dergelijke verhalen ook in een moderne context heel wat
te bieden. Dat laat ze zien in haar roman Tar Baby[13], die de onmogelijke relatie
beschrijft tussen een zwarte vrouw, Jadine, en een zwarte man, Son. Jadine is een
wees die door een rijke blanke, Valerian Street, kansen krijgt om te studeren en het
te maken in de westerse wereld. Ze slaagt daarin, maar haar eigen roots kent ze niet.
Dan ontmoet ze Son, een zwarte voortvluchtige die niet eens kan lezen en schrijven,
maar wel zijn wortels respecteert. Son wordt door Jadine aangetrokken, maar ziet
algauw in dat zijn positie is zoals die van Broeder Konijn: hij kleeft vast aan Jadine,
de ‘Tar Baby’ die de blanke boer Valerian voor hem heeft uitgezet. Hij wordt een
tijdje verblind door de zogenaamde blank-Amerikaanse waarden die Jadine hem
bijbrengt: individualisme, materialisme, dynamisme, carrière. Uiteindelijk vindt hij
deze waarden onverenigbaar met de zwarte tradities die hij in ere houdt: de zwarte
gemeenschap en de familie hebben een groot impact op het individu, de vrouw wordt
gezien als moeder en heeft een verzorgende functie, en er is een nauwe band met het
verleden. Morrison spreekt geen oordeel uit, noch over Son noch over Jadine. Maar
in verschillende interviews laat ze horen dat ze streeft naar een gezonde synthese:
Son en Jadine kunnen ieder iets van elkaar leren.

‘Zwarte’ taal
Het verwijzen naar zwarte volksverhalen heeft uiteraard een invloed op Morrisons
taalgebruik. Ook het feit dat haar romans zich afspelen temidden van zwarte
gemeenschappen, beïnvloedt de taal waarin ze geschreven zijn. Morrisons stijl heeft
iets heel aparts, iets ondefinieerbaars. Het gaat niet enkel om (moeilijk vertaalbare)
dialectische woorden, uitdrukkingen of accenten die ze gebruikt om haar romans een
‘zwart’ tintje te geven. Ook het repetitieve karakter en de cyclische structuur van
haar vertelwijze zijn typisch voor de zwarte, orale verhaalcultuur. Maar wat Morrison
vooral belangrijk vindt in de orale verteltraditie, is dat verhalen geen vast einde
hebben en dat de luisteraars actief kunnen participeren. In een interview verklaart
ze waarom:
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In de mondelinge verhaaltraditie eindig je een verhaal niet - het einde kan
een kleine boodschap inhouden, je kleine moraal, maar de ambiguïteit
blijft omdat het niet afgelopen is, het is iets wat verder gaat en de lezer of
luisteraar is daar deel van en je moet nadenken. Dat bedoel ik met
participeren[14].
Morrison wil respons van de lezers, zoals een orale verteller van zijn toehoorders.
Zij weigert om pasklare antwoorden te geven. Al haar romans hebben een open einde.
De lezers zijn op die manier verplicht zelf na te denken en een eventueel einde te
verzinnen.

Zwarte muziek
In elk van Morrisons romans voelen we de tastbare aanwezigheid van zwarte muziek.
Soms zijn er rechtstreekse verwijzingen. In Het blauwste oog bijvoorbeeld wordt
gesproken over een blueszanger als iemand die in staat is het leed van de zwarte
protagonisten uit te drukken. In Sula en De hemelvaart van Solomon wordt een
begrafenis beschreven waarbij het zingen van spirituals als een climax en tegelijk
een catharsis ervaren wordt. In Beminde zingen slaven ‘field hollers’ of ‘work songs’
tijdens het werk op de plantage. En in Jazz wemelen de straten van de jazzsaxofonisten
en klinkt jazzmuziek uit alle open ramen.
Zoals de zwarte literatuur vertelt de zwarte muziek op haar eigen manier de
geschiedenis van de Afro-Amerikanen. Terwijl de ‘field hollers’ vertellen van het
harde leven op de plantage, drukken de ‘gospels’ en ‘spirituals’ het verlangen naar
verlossing uit de slavernij uit. De ‘blues’ zijn een uitdrukking van het rusteloze
zoeken van miljoenen zwarten na de burgeroorlog. Het zijn songs van het
gesegregeerde Zuiden, het platteland, en ze vertellen van armoede en afscheid nemen.
Jazz, daarentegen, is meer optimistisch, en het is stadsmuziek. In tegenstelling tot
de spirituals is het sensuele muziek, die ontstaan is in huizen van lichte zeden. Deze
twee aspecten van de jazz, het grotere optimisme en het sensuele, worden erg
benadrukt in Morrisons roman Jazz.
Zwarte muziek is niet alleen een thematisch gegeven in Morrisons romans, ook
structureel is de muziek tastbaar aanwezig. Zoals de blueszanger improviseert de
schrijfster op het thema van het lijden in romans als Het blauwste oog en Beminde.
En zoals de jazzmuzikant improviseert zij in Jazz op het thema van de liefde. Zij
geeft een eigen interpretatie aan het aloude verhaal van de driehoeksrelatie. De roman
opent met de mededeling dat Joe Trace zijn minares Dorcas heeft vermoord, en dat
zijn vrouw Violet de begrafenisplechtigheid heeft verstoord toen zij met een mes het
lichaam probeerde te verminken.

Streven. Jaargang 61

350
Rond dit gegeven bouwt een mysterieuze verteller een eigen compositie met tal van
repetities, zoals gebruikelijk is in de orale cultuur en in de zwarte muziek, en met tal
van uitnodigingen tot participatie aan het adres van de lezer. Aan het einde van de
roman wil de verteller nog de volgende cursieve tekst kwijt:
Dat ik alleen van jou heb gehouden, mijn hele ik roekeloos heb uitgeleverd
aan jou en niemand anders. Dat ik wil dat jij ook van mij houdt en dat aan
mij toont. Dat ik hou van de manier waarop je me vasthoudt en dat ik zo
dicht bij je mag zijn. Ik krijg maar geen genoeg van je vingers, die optillen
en omslaan. Ik heb nu al heel lang naar je gezicht gekeken, en je ogen
gemist als je bij me wegging. Tegen je praten en je horen antwoorden dat is mijn stimulans[15].
De verteller van het boek adresseert de lezer rechtstreeks en legt zowaar een heuse
liefdesverklaring af. Tijdens de lectuur is er immers een relatie tot stand gekomen
tussen verteller en lezer, een beetje zoals tijdens een orale vertelsessie of een
blues/jazzoptreden, wanneer de reacties van het publiek de verteller of muzikant een
bepaalde richting insturen. De verteller van Jazz hoopt dat ook de lezer participeert,
dat hij antwoordt. Wanneer dit gebeurt, heeft de auteur haar doel bereikt: de roman
heeft dan een oraal en muzikaal karakter. De grenzen tussen het geschreven en
mondelinge verhaal, en tussen literatuur en muziek zijn opgegeven. De roman gaat
dan niet alleen over jazz, de roman is zelf jazz.
De zes romans die Toni Morrison tot nu toe gepubliceerd heeft, maken het mogelijk
enkele algemene uitspraken over haar oeuvre te doen. Hoewel de romans erg van
elkaar verschillen, zijn er toch een paar constanten waar te nemen. Van het grootste
belang is de complexe band die Afro-Amerikanen onderhouden met hun geschiedenis,
een verleden van deportatie, slavernij, racisme, segregatie, ontworteling. Sommige
van Morrisons personages proberen het verleden te vergeten, andere zoeken het op,
omdat zij beseffen dat je slechts weet wie je bent, als je weet waar je vandaan komt.
Zonder zich aan goedkope romantiek over te geven, zijn Morrisons romans alle op
verschillende manieren met zwarte tradities verbonden: door het spel met namen, de
situering van de verhalen binnen traditionele zwarte gemeenschappen, het gebruik
van zwarte volksverhalen, taal en muziek. Volgens Morrison is het de taak van de
zwarte auteur waarden uit het verleden over te leveren. Ideaal is voor haar een
synthese tussen heden en verleden, tussen Euro-Amerikaanse en Afro-Amerikaanse
culturele waarden. Uit haar romans blijkt echter dat zo'n evenwicht moeilijk te vinden
is.

Eindnoten:
1 Deze stereotypen worden grondig geanalyseerd door Barbara Christian in Images of Black
Women in Afro-American Literature: From Stereotype to Character, in Black Feminist Criticism,
Perspectives on Black Women Writers, Pergamon, New York, 1987, pp. 1-30.
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2 Het blauwste oog, Nederlandse vert. Nettie Vink, Bert Bakker, Amsterdam, 1994.
3 De hemelvaart van Solomon, Nederlandse vert. Piet Verhagen en Ronald Beek, Amber,
Amsterdam, 1992. Citaat pp. 23-24.
4 Amanda Smith, PW Interviews: Toni Morrison, in Publishers Weekly, 21 augustus 1987, p. 51.
5 Jazz, Nederlandse vert. Nettie Vink, Amber, Amsterdam, 1992, pp. 37-38.
6 Christopher Bigsby, Jazz Queen, in The Independent on Sunday, 26 april 1992, p. 29.
7 Toni Morrison, Jazz, o.c., p. 11.
8 Marie-Claire Pasquier, Toni Morrison: ‘Dans ma famille, on racontait tout le temps des histoires’,
in La quinzaine littéraire, 1 tot 15 maart 1985, p. 12.
9 De hemelvaart van Solomon, o.c., p. 326.
10 Thomas LeClair, A Conversation with Toni Morrison: ‘The Language Must Not Sweat’, in New
Republic, 21 maart 1981, p. 26.
[11] Robert B. Stepto, ‘Intimitate Things in Place’: A Conversation with Toni Morrison, in Chant
of Saints. A Gathering of Afro-American Literature, Art, and Scholarship, uitg. Michael S.
Harper and Robert B. Stepto, University of Illinois Press, Urbana, 1979, p. 214.
[12] Beminde, Nederlandse vert. Nettie Vink, Bert Bakker, Amsterdam, 1988, p. 256.
[13] Zwarte lokvogel, Nederlandse vert. Nettie Vink, Bert Bakker, Amsterdam.
[14] Christina Davis, Interview with Toni Morrison, in Présence africaine nr. 145, 1988, p. 149.
[15] Toni Morrison, Jazz, o.c., p. 235.
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Podium
Kandidaten voor de Libris Literatuurprijs 1994
Behalve de prestigieuze AKO-literatuurprijs zal in 1994 voor het eerst de Libris
Literatuurprijs uitgereikt worden die het dubbele waard is: 100.000 gulden of ca
1.800.000 frank. Eind februari werd een eerste selectie bekend gemaakt, nog geen
nominatie, van kandidaten die in aanmerking komen om op 6 mei e.k. gelauwerd te
worden. Van vijf Nederlandse auteurs die tot de kanshebbers behoren, wil ik hier
kort hun roman voorstellen en toelichten.
Frida Vogels is onder de geselecteerden wellicht de meest opvallende. Tot voor
oktober 1992 bestond zij gewoonweg niet in de Nederlandse literatuur. Toen
verschenen bij Van Oorschot twee delen van haar levenswerk, De harde kern: de
romans Kanker en De naakte waarheid. Een jaar later, november 1993, werd De
harde kern voltooid met een autobiografie, getiteld Met z'n drieën. Er is nog een
vierde deel met gedichten van Frida Vogels op komst. De harde kern bestaat dus uit
twee boeken en drie delen, goed voor bijna 1600 bladzijden proza, die in hun geheel
moeten worden gelezen.
In Kanker heet de vertelster Berta Mees. Ze is getrouwd met een Italiaan, Stefano,
wiens oom Mario aan kanker lijdt. Heel nauwkeurig beschrijft Berta de reacties van
haar tamelijk omvangrijke Italiaanse familie op die aangekondigde dood. Wat er in
en rond de ziekenkamer van oom Mario gebeurt, kan worden samengevat in twee
woorden: zielig en verschrikkelijk. Het tweede deel, De naakte waarheid, begint met
deze zin: ‘Juist op de dag voor Stefano ook naar Amsterdam zou komen kreeg ik
Kanker af’. Het personele vertelstandpunt in Kanker is verlaten voor een ikverteller,
die nog altijd Berta heet. De naakte waarheid wordt dan de roman van de receptie
van het manuscript van Kanker door haar man Stefano en door haar Amsterdamse
vrienden, Jacob, Wiesje, Frans. Hun reactie is zeer belangrijk voor de ik-vertelster
omdat zij door Kanker te schrijven voor het eerst in haar leven voor zichzelf is
opgekomen. Kanker, waaraan ze vier jaar geschreven heeft, gaat weliswaar over oom
Mario maar is wezenlijk een appel aan Stefano opdat hij eindelijk zou zien wie zij
is. De
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naakte waarheid is de ontleding - met een lancet veeleer dan met een pen - van de
relatie tussen de ik-vertelster en Stefano, met wie ze op haar vijfentwintigste getrouwd
is. Het is het boek waarin zij zich losmaakt van hem, omdat zij de dwang die hij haar
aandeed niet meer verdroeg en zich schaamde voor wat zij naast hem van haar leven
maakte. Aan het einde van De naakte waarheid moeten beiden toevallig op hetzelfde
ogenblik geopereerd worden. Op haar verzoek liggen zij en haar man in aparte kamers.
De naakte waarheid is dus geschreven voor Stefano, om hem duidelijk te maken dat
Kanker eigenlijk een roman over Berta is die met hem solidair wil zijn. Maar Stefano
leest er alleen ‘zijn’ familiedrama in.
Dan besluit Berta een derde boek te schrijven, over haar leven vóór ze Stefano
heeft leren kennen. Dat is Met zijn drieën, een autobiografisch verhaal dat begint in
Bussum in 1930 en eindigt in Milaan in 1954. De ik heet niet langer meer Berta
Mees, maar Frida Vogels. De drie waar de titel het over heeft zijn haar moeder, haar
broer Thijs en zijzelf. Over hen drieën hangt de slagschaduw van de vader. Over
hem schrijft ze, in een gedicht waarmee haar autobiografie begint, o.a. dat hij moeder
met haar uit wandelen stuurde in de stortregen en onderwijl met het dienstmeisje Ilse
naar bed ging. De ouders scheiden als Frida zes jaar is. Zij zal altijd bij haar moeder
blijven, haar broer Thijs woont nu eens bij hen, dan in het nieuwe gezin van de vader.
De twijfels, angsten en dilemma's die in de eerste twee delen al zo voelbaar waren,
worden nu in dit derde deel geëxpliciteerd. Het enige tegengewicht is haar groeiend
geloof in haar schrijverij, waarmee ze trouwens al zeer jong begonnen is. Frida Vogels
reconstrueert de vijfentwintig jaren van haar leven vóór haar huwelijk met behulp
van bewaard gebleven dagboeknotities, brieven, gesprekken met mensen die ze
tijdens het schrijven gaat opzoeken om er over het verleden te praten. De schrijfdrift
van Frida Vogels was zo groot, dat haar zinnen als meanders door haar levensverhaal
trekken om in talrijke bochten het vruchtbare woordenslib achter te laten waarmee
de lezer zelf zijn beeld van Frida Vogels kan boetseren. Mocht zij de Libris
Literatuurprijs krijgen, dan zou het de bekroning zijn van een debuut dat meteen uit
een compleet oeuvre bestaat.
Twee koffers vol van Carl Friedman is het tweede boek van deze schrijfster, die
behoort tot de tweede generatie van auteurs over de holocaust. Als kinderen van
overlevenden zijn zij volwassen geworden met de beklemmende verhalen over de
holocaust of juist met de krampachtige verzwijging ervan. Wat zij dan toch her en
der horen, gaat in de verbeelding van de kinderen een eigen bestaan leiden. Zo vormt
de Israëlische jongen Momik in het magistrale werk van David Grossman, Zie: liefde,
voor wie het verleden van de kampen verborgen wordt gehouden, zich een eigen
beeld van de holocaust en van het nazi-beest als een bestaande diersoort. Dat doet
hij via verhalen en niet voor hem bestemde mededelingen die hij hoort en boeken
die hij in de bibliotheek in de leeszaal voor volwassenen raadpleegt.
In de novelle Tralievader, waarmee Carl Friedman debuteerde in 1991, gebeurt
het tegenovergestelde. De vader houdt er niet op zijn kinderen verhalen over zijn
kampervaringen te vertellen. Voor het jonge dochtertje, vanuit wier perspectief de
novelle
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geschreven is, krijgen die verhalen zo'n werkelijkheidsgehalte, dat ze op een dag
haar speelgoed in de tuin gaat begraven. Haar vader had immers gewezen op
kranteberichten over het toenemende neofascisme en het meisje had dan maar als
voorzorg haar speelgoed al begraven, ‘want als straks de SS komt, pakken ze het af
en dan geven ze het aan andere kinderen’, vertrouwt ze haar broertje toe.
In Twee koffers vol is het hoofdpersonage Chaja (wat ‘zij die leeft’ betekent en
overeenkomt met de naam Eva) een twintigjarige filosofiestudente in Antwerpen
aan het einde van de jaren zestig. Zij woont niet meer bij haar ouders, die Auschwitz
en Mauthausen overleefd hebben en elkaar in 1947 hebben leren kennen. Over de
jaren '40-'45 praten ze nooit. Haar moeder bedelft Auschwitz onder de trivialiteiten
van cakerecepten en dagelijkse theevisites. Haar vader vat het plan op te gaan zoeken
naar twee koffers waarin zich o.m. boeken, zijn viool en een fotoalbum bevinden en
die hij in 1943 op de vlucht voor de Gestapo ergens in Antwerpen heeft begraven.
Om wat geld bij te verdienen is Chaja 's namiddags ‘promeneuse’, zij gaat dan
met drie van de vijf kinderen van de streng orthodoxe familie Kalman wandelen in
het Antwerpse stadspark. Met het bijna vierjarige jongetje Simcha is zij erg begaan.
Het melancholieke kereltje is nog altijd niet zindelijk en wordt door zijn oudere
broers en de vader vaak streng aangepakt. Zij neemt hem heel fijngevoelig in
bescherming en slaagt erin hem via onorthodoxe sprookjes, het ritueel van het eendjes
voeren en het geschenk van een houten speelgoed-eendje zelfvertrouwen te geven.
Chaja is ongelovig, haar vader is een onorthodoxe jood die de chassidiem verwijt
met hun oorlokken, kaftans en achterlijke ideeën de gettomuren en gettomentaliteit
in stand te houden. Met de oude bovenbuur van haar ouders, meneer Apfelschnitt,
voert ze lange gesprekken over de bijbel, het jodendom, Baal Sjem Tov, de stichter
van de chassidische beweging in de 18e eeuw. Met haar medestudente Sofie
discussieert ze over Nietzsche. Het latente antisemitisme manifesteert zich soms
open en bloot in scheldwoorden op de banken van het stadspark gekalkt of in de
vijandigheid van de conciërge in het appartementsgebouw van de Kalmans. Chaja
reageert op alles wat ze leest, hoort en ziet met een zeer grote openheid, nooit
stereotiep. Zij heeft een uitgesproken mening en laat zich niet intimideren door
personen of ideologieën. Vrij denkend en handelend, zoekt ze naar een kern die haar
leven en dat van de mensen met wie ze dagelijks omgaat zin geeft en stelt ze de oude
vragen naar de betekenis van het universum en de mens. Dat gebeurt in een
meeslepend verhaal dat tragisch afloopt voor het jongetje Simcha.
Een sierlijke duik van Marie Kessels verplaatst de lezer naar een heel andere
wereld. De roman beschrijft op een intrigerende wijze de lichamelijke beleving van
het poseren. De 36-jarige Lot poseert drie dagen per week, in het totaal 25 uren, in
verschillende academies voor schilders, tekenaars, illustratoren. Haar taak bestaat
erin anderen iets duidelijk te maken met pure lichaamstaal. Als ze een pose aanneemt
is ze even object, schilder en schilderij tegelijk, totdat alles weer wordt uitgewist.
Een sierlijke duik beschrijft op haast fenomenologische wijze hoe een naaktmodel
van binnen-
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uit de opvulling van de ruimte beleeft met de pijn die daarbij verwerkt en de tijd die
doorstaan moet worden. Poseren vergelijkt Lot met poëzie: zoals doodgewone
woorden door een overmaat aan wit een surplus aan betekenis krijgen, zo wordt haar
lichaam in de lege ruimte tijdens het poseren meer dan louter spieren, huid en vlees.
Poseren is voor haar het telkens nieuwe avontuur van het onderzoeken en zich lijfelijk
theatraal overgeven aan een gegeven ruimte. Dat is een uitputtende bezigheid, door
Marie Kessels in al zijn fasen beschreven, de euforische en de vervelende, de gelukkig
makende maar ook de martelende. Het verhaal van het naaktmodel Lot, zoals het
verteld wordt door Marie Kessels is een bijzonder en ongewoon verhaal, zowel door
zijn onderwerp als door zijn stijl.
Ook Bruno's optimisme van Oscar van den Boogaard is een bijzonder, ongewoon
en bevreemdend verhaal. Het geeft de inhoud van zijn ingewikkelde plot maar
gaandeweg prijs. Alleen door een zorgvuldige en alerte lectuur kan de informatie,
vervat in flash-backs, brieven, recurrente beelden en dromen, verzameld worden die
nodig is om de aard van de relaties tussen de leden van het gezin Oblanski te
beoordelen. De Oblanski's hebben in een bergdorp in de Alpen een hotel. De
ik-verteller, Bruno, noemt het een speelgoedlandschap, het land van Märklin. Hij
woont er met zijn ouders, Hannah en Thomas, en zijn twaalf jaar oudere broer Peter.
De sfeer in het hotel van de Oblanski's is morbide. De vader, een beeldhouwer die
soms voor een tijd wegtrekt met onbekende bestemming, sluit zich geregeld met zijn
vrouw in de slaapkamer op om net niet teveel pillen te slikken. Bruno voelt zich tot
jongens en mannelijke hotelgasten aangetrokken, een voorkeur die door zijn ouders
probleemloos geaccepteerd wordt. ‘Met mijn hele familie was er iets mis net zoals
er iets mis was met Lolita, de dochter van Meyer, de kruidenier, die geestelijk gestoord
en lichamelijk gehandicapt was’, constateert de jonge Bruno. De komst van Max
Cahn, een 32-jarige arts, in het hotel brengt bij de Oblanski's een merkwaardige
ommekeer teweeg van doodsdrift naar levenslust Bij het lezen associeerde ik deze
Max met de messiaanse figuur in Teorema van Pier Paolo Pasolini wiens komst in
het huis van de rijke Milanese industrieel een soortgelijke ommekeer veroorzaakte.
Max redt Thomas, die toch eens teveel pillen geslikt heeft, van de dood en geeft ook
de andere gezinsleden een nieuw levensplezier. Zelf zegt hij tegen de jonge Bruno
dat hij misschien wel een engel is: ‘Ik bescherm je tegen jezelf en kom je nu halen
om met mij mee te gaan. Misschien ben jij ook een engel, eentje die mij de lichtheid
van het leven weer leert kennen’. Na zijn vertrek zal Max Bruno brieven schrijven
en Bruno zal na enkele maanden besluiten bij Max in de stad te gaan wonen. Na een
fantastische liefdesroes komt hun relatie heel vlug terecht in een spiraal van
vernedering, agressie, medelijden. Bruno gaat alleen wonen en maakt in het stadspark
kennis met een oude man die hem vertelt over zijn zonen uit zijn eerste huwelijk.
Wat blijkt? Deze oude man is zelf een Bruno Oblanski en niemand minder dan de
grootvader van Bruno jr. De grootvader sterft aan een hartaanval in het ziekenhuis
waar Max als arts werkzaam is. De roman eindigt met de begrafenis van Bruno
Oblanski sr. in de droom van Bruno jr.
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Bruno's optimisme is een complexe roman over eros en thanatos, over de
boosaardigheid van de wereld en het mysterie van de menselijke ziel.
De laatste Nederlandse man van Jan Tetteroo legt op een ingenieuze manier
verbanden tussen twee in de tijd uit elkaar liggende gebeurtenissen, die bovendien
van een totaal andere aard zijn: de interland Nederland-Duitsland in het Olympisch
Stadion van Amsterdam op 17/2/1935 en de verdwijning op 18/11/1939 van de
achttienjarige Johanna de Nigtere. Zij is van een sollicitatiegesprek voor een baan
in een confectie-atelier nooit teruggekeerd. Tussen beide gebeurtenissen bestaat geen
enkel verband, tenzij dit: de schrijver die in de map recherche in het gemeentearchief
van Amsterdam op zoek is naar de omstandigheden waarin die voetbalmatch gespeeld
is, stuit toevallig op de documenten die betrekking hebben op het onderzoek naar de
verdwijning van het meisje. De auteur gaat op zoek naar nabestaanden van het meisje
en ook naar oud-voetballers en ooggetuigen van de voetbalwedstrijd. Beide
zoektochten vervlecht hij op een eigenzinnige manier in elkaar, waarbij de suggestie
groeit dat de verkrachter en moordenaar van Johanna wel eens iets te maken zou
kunnen hebben met die voetbalwedstrijd. Tegelijkertijd reconstrueert Tetteroo de
omstandigheden waarin die interland plaats gevonden heeft op zo'n manier, dat de
veldbezetting van de Duitse voetballers en de intrede per trein in Amsterdam van de
Duitse supporters een generale repetitie lijken van de bezetting vijf jaar later. De
oorlog wordt dan de voortzetting van die voetbalwedstrijd, met andere middelen! Zo
is het voetbalstadion een metafoor van de maatschappij: in het stadion wordt manifest
wat in de maatschappij latent, maar daarom niet minder angstaanjagend, leeft.
Wanneer deze bijdrage verschijnt, zal het de lezers al bekend zijn of een van de
vijf voor de Libris Literatuurprijs 1994 geselecteerde romans die ik hier kort
voorgesteld heb, tot de genomineerde behoort.
□ Joris Gerits
Frida Vogels, De harde kern 1, Van Oorschot, Amsterdam, 1992.
Frida Vogels, De harde kern 2, Van Oorschot, Amsterdam, 1993.
Carl Friedman, Twee koffers vol, Van Oorschot, Amsterdam, 1993.
Marie Kessels, Een sierlijke duik, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993.
Oscar van den Boogaard, Bruno's optimisme, Querido, Amsterdam, 1993.
Jan Tetteroo, De laatste Nederlandse man, L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen,
1993.

De kroning maakt de koning
Jeanne la pucelle
Soms komen gewone stervelingen tot zulke ongewone prestaties dat ze in de
geschiedenisboeken belanden. Niets leek hen voor te bestemmen voor een rol op een
groot podium, helemaal onverwachts onderscheidden ze zich van hun medemensen.
Vaak zijn hun daden op zich niet schok-
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kend. Het is eerder de formulering van hun project dat ambitieus klinkt. In die mate
dat hun tijdgenoten het als naïef of krankzinnig weglachen.
Op die manier bekijkt Jacques Rivette het hoofdpersonage van zijn jongste film
Jeanne la pucelle[1]. Jeanne d'Arc is voor deze cineast[2] niet zozeer een belangrijke
militaire of politieke persoonlijkheid, maar een gewone vrouw met een ongewone
bezieling. Zij heeft de landkaart van het 15e eeuwse Frankrijk hertekend en tegelijk
menig kunstenaar geïnspireerd. Vóór Rivette hebben al veel cineasten een Jeanne
op de brandstapel gezet. Om er maar enkelen te noemen: George Méliès (Jeanne
d'Arc, nog in volle pionierstijd van de cinema, 1901), Cecil B. De Mille (Joan the
Woman, een vroege superproduktie uit 1916), Carl Theodor Dreyer (de beroemde
Passion de Jeanne d'Arc, 1928), Victor Fleming (Joan of Are, een
Hollywoodspektakel uit 1948), Roberto Rosselini (een verfilming van Honnegers
oratorium Jeanne au bûcher op een libretto van Paul Claudel, 1954), Otto Preminger
(Graham Greene's adaptatie van G.B. Shaws toneelstuk Saint Joan, 1957), Robert
Bresson (het strakke Procès de Jeanne d'Arc van 1962)...
In de meeste verfilmingen krijgt het proces van Jeanne de meeste aandacht. Dat
is begrijpelijk, want daaromtrent beschikken we over veel bronnenmateriaal. Rivette
snijdt dit deel van de geschiedenis echter grotendeels weg. Hij begint zijn verhaal
bij het begin van het openbare leven van Jeanne d'Arc in 1428. Het verhaal is bekend:
Frankrijk is verwikkeld in de Honderdjarige Oorlog. De Bourgondiërs onder Filips
De Goede (de Bourguignons) hebben een verbond gesloten met het Engeland van
Hendrik VI en hebben een groot deel van het grondgebied van de Franse
troonopvolger Karel VII veroverd. De ‘Armagnacs’ (de volgelingen van Karel VII)
rest alleen nog het gebied ten zuiden van de Loire. Twee jaar na hun verpletterende
nederlaag bij Azincourt (1415) wordt Jeanne d'Arc in het dorpje Domrémy in de
Vogezen geboren, een Armagnac-gezinde streek. Vanaf haar dertiende zegt ze
stemmen te horen die haar oproepen Frankrijk te bevrijden van de Engelsen en Karel
te kronen in Reims. Ze weet de plaatselijke garnizoenkapitein te overtuigen haar tot
bij de koning te brengen in Chinon. Karel brengt een leger op de been dat onder de
leiding van Jeanne een groot deel van het bezette grondgebied herovert. In juli 1429
wordt hij in Reims tot koning gekroond. Maar dat is voor Jeanne het keerpunt, en
voor Rivette vormt deze ‘bekroning’ de breuklijn tussen de twee delen van zijn film:
1. Les Batailles en 2. Le prison. Jeanne's stemmen laten haar in de steek en ze krijgt
Karel er niet meer toe nog meer grondgebied voor de kroon te heroveren. Uiteindelijk
wordt ze in mei 1430 bij Compiègne gevangengenomen door de Bourguignons en
zeven maanden later doorverkocht aan de Engelsen. Die leveren haar uit aan een
kerkelijke rechtbank die haar schuldig bevindt aan misdaden tegen het geloof. Op
30 mei 1431 sterft Jeanne d'Arc in Rouen op de brandstapel.
Sindsdien is van haar op vele manieren een boegbeeld gemaakt van een of andere
ideologie. Om te beginnen van de Franse natie: Jeanne werd hét symbool van een
combattief Frankrijk. Talloze pleinen in Frankrijk hebben, naast hun ‘morts pour la
patrie’, ook een Jeanne in brons of steen. Vooral de rechterzijde (met het Front
National voorop) heeft in Jeanne
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Een geharnaste Sandrine Bonnaire als Jeanne la pucelle in deel 1, Les Batailles. Foto
Cinélibre/Fugitive.

een bruikbaar symbool gevonden: was ook haar slogan niet eigen volk eerst? Ook
de kerk heeft zich Jeanne toegeëigend. De inquisitie zet haar (onder politieke druk)
op de brandstapel, maar rehabiliteert haar (opnieuw onder politieke druk) al in 1456.
In 1909 wordt zij zalig, in 1920 wordt zij heilig verklaard. Tot lering en stichting
van het gemeen.

Heilige op de brandstapel
Bij mijn weten is er geen enkele film die de authenticiteit van Jeanne d'Arcs bezieling,
haar geloof, in twijfel trekt. Gewoonlijk worden de scherpe kanten wel wat afgerond.
Ook Rivette spreekt zich niet uit over de stemmen die Jeanne tot haar onderneming
oproepen. Hij ziet haar als een wat naïeve, maar integere jonge vrouw met een
ongerept geloof in de maakbaarheid van de wereld. Vanuit dat geloof brengt zij
ontwikkelingen op gang die jarenlang muurvast zaten. Waar dat geloof op steunt,
laat Rivette in het midden. Hij laat ons een Jeanne zien die bidt, die spreekt over haar
geloof, maar zelf blijft hij aan de kant staan. Hij lijkt beducht voor het steriele imago
van de heilige: het morele perfectionisme, het levens vreemde. Hij beklemtoont, wat
angstvallig, de minder verheven trekjes: ze lacht (af en toe), ze heeft soms angst, is
soms onzeker. We krijgen dus veeleer het beeld te zien van een jong gelovig meisje
dan dat van een vrouw met fundamentalistische ideeën. Die
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ongedwongenheid is niet alleen te danken aan Sandrine Bonnaire's frisse en bezielende
vertolking, maar ook aan Rivette's manier van filmmaken. Het concrete verloop van
de dialogen wordt pas op het laatste moment vastgelegd. Zo behouden de scènes iets
spontaans en verrassends.

Jongensfilm met meisje
Ridders in kloeke harnassen op dravende paarden. Zwaardengekletter en
belegeringstuig, de bestorming van het versterkt kasteel... De jongensromantiek van
de avontuurlijke oorlog. Vind je dat ook terug in Jeanne la Pucelle? Een beetje wel.
Bijvoorbeeld in die prachtige 15e eeuwse oorlogsfanfares die de gevechtstaferelen
begeleiden met klaroengeschal en grote trom. Eenzelfde oppervlakkige epiek sluipt
af en toe ook in het triomfalisme waarmee de krijgsverrichtingen aanvankelijk
verlopen. Voor de dood en de vernieling die gezaaid wordt, heeft de cineast niet
altijd oog. Maar allicht past dat ook niet in de middeleeuwse context: de retoriek van
de oorlog is wezenlijk verbonden met de figuur van Jeanne d'Arc. Conform het
bronnenmateriaal laat het concrete lijden en de verminking van menselijk leven haar
niet onberoerd, maar tegelijk geniet ze van de militaire roes. Ze houdt er ook niet
van dat haar militaire projecten gedwarsboomd worden. De vrede die achter haar
rug door onderhandelingen tot stand komt, ervaart ze als verraad en zwakheid.
Zoals gezegd, is Rivette's Pucelle geen beschouwing over de waanzin van de
oorlog. Hij brengt de oorlogen veeleer in beeld als een historicus of een antropoloog.
Met zin voor accuratesse, detail en interesse voor vreemde gebruiken. Dan blijkt
plots dat - in tegenstelling tot de epische muziek van Jordi Savall - de middeleeuwse
veldtochten er opvallend troosteloos uitzien: oorlog is labeur. De heroïek leeft alleen
in de verbeelding. De belegering van Orléans wordt door Rivette uitvoerig in beeld
gebracht. Het kost de Franse soldaten bestorming op bestorming om de kleinste
versterking te overmeesteren. Jeanne moet zich uitsloven om het moreel van de
troepen op te krikken. Oorlog is geen nobel ridderlijk treffen, maar een reeks
uitputtingsslagen.

Een reconstructie
Jacques Rivette wil vooral de authenticiteit van zijn middeleeuwse Jeanne en haar
context in beeld brengen. Daarbij speelt ook de muziek een belangrijke rol. Naast
anonieme militaire, religieuze en volksmuziek uit de periode krijgen we vooral
muziek van Guillaume Dufay (1400-1474) te horen. Die wordt op historisch
verantwoorde wijze uitgevoerd door het (voor liefhebbers van de ‘oude muziek’
bekende) ensemble Hesperion XX en de Capella Reial de Catalunya o.l.v. Jordi
Savall. Ze evoceert de niet onmiddellijk tastbare geestelijke en epische component
van het middeleeuwse leven. Die verfijnde muzikale creaties staan in een schril
contrast met de schrale materiële levensomstandigheden die we in de film te zien
krijgen. Rivette maakt die barheid (ook in de kastelen van de adel) op een
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overtuigende manier concreet: de donkere kamers in het kasteel, de vochtigheid, de
kilheid van de ruimtes, de koude stenen, het grove en naakte houten meubilair. Dat
levert sobere maar poëtische beelden op van een middeleeuws Frankrijk, eeuwen
verwijderd van onze vanzelfspreken-
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de vertrouwdheid met comfort, hygiëne, veiligheid.

Geschiedenis van het persoonlijk leven
Rivette neemt zijn tijd voor zijn historische reconstructie: in twee films van elk bijna
drie uur bekijkt hij het verhaal van Jeanne d'Arc door de bril van de moderne
historicus. De grote namen en belangrijke feiten uit de traditionele geschiedschrijving
spelen hier een heel andere rol. Rivette bekijkt ze niet vanuit het grote historische
perspectief, maar in hun dagelijkse concreetheid. Hoe veilig waren de wegen? Hoe
ging een belegering precies in zijn werk? Waar kwam het geld voor de soldaten
vandaan? De kroning van Karel VII in Reims duurt uitzonderlijk lang, want Rivette
kijkt geïnteresseerd rond: hoe verliep zo'n kroning eigenlijk?
Rivette brengt zijn personages overigens nooit in close-up. Hij lijkt meer
geïnteresseerd in hun interactie met de ruimte waarin ze zich bevinden. Ook geen
flitsende camerabewegingen, maar een traag meditatief ritme dat aansluit bij het
middeleeuwse leefritme.

Nationalisme?
Als geen andere symboliseert de Honderdjarige Oorlog het archetypische ‘totale’ en
‘eindeloze’ aspect dat elke oorlog in zich draagt. Oorlog is van nature oorlog van
allen tegen allen: familie-, natie- én burgeroorlog, reguliere legers én gewapende
bendes, alles tegelijk. Oorlog is ook een proces dat neigt naar een perpetuum mobile:
geweld dat telkens opnieuw geweld genereert. Het valt niet mee een oorlog te
beëindigen als die eenmaal is losgebarsten.
De oorlog lost ook de belangrijke vraag naar de legitimiteit van de natie en het
gezag niet op. Wanneer heeft een volk het recht zich een natie te noemen, wanneer
heeft een koning het recht zich heerser te noemen over een natie? Dat is, getuige de
geschiedenis van de mensheid, een moeilijk te beslechten, want uiteindelijk arbitraire
aangelegenheid. Deze film laat heel mooi zien dat het vooral symbolisch gewicht is
dat de balans in de een of de andere richting laat doorwegen: een boodschap uit de
hemel, een indrukwekkende genealogie, succes op het slagveld, een luisterrijke
kroning in Reims. De kroning maakt de koning (en het koninkrijk). Deze regel is
nog steeds van toepassing. Vorig jaar voelden talloze onderdanen zich plots een
stukje meer Belg toen koning Boudewijn plechtig en met veel ritueel begraven werd.
□ Erik Martens
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Vertalen: kunst of wetenschap?
Is vertalen mogelijk? Kun je aangeven of een literaire vertaling goed of fout is? En
wat zegt de vertaalwetenschap daarover? Zulke vragen komen aan de orde in het
proefschrift van Peter Verstegen, Vertaalkunde versus vertaalwetenschap. De titel
geeft al een aardige indicatie van de inhoud, en daarmee van de antwoorden op de
genoemde vragen. Natuurlijk is vertalen mogelijk. Zeker kun je een vertaling goed
of fout noemen. Maar helaas, de vertaalwetenschap bemoeit zich daar helemaal niet
mee.
De door Verstegen bekritiseerde vertaalwetenschappers (onder andere van het
Instituut voor Vertaalwetenschap in Amsterdam, waar de auteur zelf werkzaam is
geweest) maken volgens hem geen onderscheid tussen een bewerking van een literaire
tekst en een vertaling. Ze stellen dat elke ‘vertaling’ een interpretatie veronderstelt,
die bij iedereen anders kan uitpakken. Daarmee zijn oordelen uit den boze: goed en
fout zijn geen hanteerbare begrippen meer. Zo valt de nietsvermoedende, normale
lezer van de ene schokkende ontdekking in de andere. Als de bestreden
vertaalwetenschappers representatief zijn, zoals Verstegen beweert, houdt hun hele
vakgebied weinig meer in dan luchtfietserij.
Vier hoofdstukken lang gaat Verstegen met de vertaalwetenschap in de clinch. Ze
wordt daarbij ‘te licht bevonden’. In twee andere hoofdstukken geeft Verstegen zijn
eigen visie op de normatieve vertaalkunde. Hij onderscheidt niet alleen tussen
bewerking en vertaling, maar komt ook tot duidelijke, beredeneerde oordelen over
vertalingen. De vertaler, zegt Verstegen, dient het communicatieve effect van het
origineel zoveel mogelijk over te brengen. Het belangrijkste streven daarbij is dat
naar equivalentie, de toestand waarbij vertaalde woorden of uitdrukkingen eenzelfde
effect op de lezer hebben als in het origineel, zowel in de opgeroepen inhoud als in
stijlkenmerken. Hierbij moet de vertaalde tekst, binnen het taalsysteem van de doeltaal,
even vlot of stroef en even traditioneel of innoverend zijn als het origineel. Oftewel:
idiomatisering is in het vertaalproces nodig. Waar equivalentie onbereikbaar is, is
er reden voor parafrase, het streven naar een vergelijkbaar effect door middel van
niet equivalente woorden. Pas als ook dat niet lukt, is substitutie toegestaan, het
gebruik van andere elementen in de doeltaal om een analoog effect te bereiken.
Verstegen geeft enige voorbeelden van gedetailleerde vertaalkritiek, aan de hand
van literaire prozafragmenten in het Duits, Engels en Frans. Per tekst worden
verschillende vertalingen naast elkaar gelegd. Het zijn eigenlijk oefeningen in
tekstvergelijking, die veel weghebben van zuiver filologische besprekingen. De
hoofdvragen zijn: [1] is er referentiële betekenis verloren gegaan of toegevoegd?;
[2] zijn de stilistische kenmerken overgebracht?; en [3] is de vertaling even gewoon
of ongewoon? In zijn analyse aarzelt Verstegen niet om ‘plusjes’ en ‘minnetjes’ uit
te delen per vertaalde eenheid, via van te voren vastgestelde criteria. Die resultaten
kun je vervolgens doorrekenen, eveneens via bepaalde criteria, naar een percentage.
Bij vergelijking van verschillende vertalingen van één tekst levert dat verschillende
beoordelingen op. De ene vertaling is aantoon-
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baar beter dan de andere. Uiteraard kun je twisten over de criteria (geef je een ‘min’
bij twee of drie fouten?) en ziet het beoordelen er nogal schoolmeesterachtig uit.
Maar in ieder geval beschikt de vertaalkunde met dit soort begrippen en methoden
over een hanteerbaar instrumentarium. Haar analyses zijn toetsbaar en controleerbaar,
en daarmee kan ze gelden als een vorm van serieuze, toegepaste wetenschap.
Ook wordt een vertaalkritiek mogelijk die uitstijgt boven strikt persoonlijke
impressies van de recensent. Hierbij doen zich overigens wel praktische moeilijkheden
voor, waar Verstegen niet over spreekt. Zijn eerste tekstvoorbeeld beslaat een kleine
bladzijde (pp. 219-220), gevolgd door negentien bladzijden (pp. 220-239) analyse
van drie vertalingen. Vertaalkritiek op dit niveau is dus zeer arbeidsintensief en vergt
ook zeer veel ruimte. En die is helaas niet altijd beschikbaar. Een recensent die slechts
enkele kolommen tot zijn beschikking heeft, zal zijn bevindingen dus toch weer
moeten samenvatten. En het is veelal onmogelijk om een hele vertaling woord voor
woord, zin voor zin te toetsen, waardoor het vaak bij steekproeven zal blijven. Maar
dit zijn vooral praktische bezwaren, die niets afdoen aan de geldigheid van de
principes.
Verstegens boek geeft al met al een goede en inspirerende aanzet voor een meer
wetenschappelijke benadering van concrete vertalingen. Hij breekt een lans voor
vertaalkunde als nuttige en noodzakelijke discipline op de universiteit, een stelling
die ik van harte onderschrijf. Vaak hoor je ook in academische kringen de raarste
denkbeelden over het vertalen. Vertalen zou niet mogelijk zijn, of alleen ‘letterlijk’
mogen (Verstegen spreekt hier van de misleidende ‘lokroep van de letterlijkheid’)
of zou juist een creatief proces zijn dat met wetenschap niets te maken heeft. Mede
door zulke ondoordachte oordelen is de weerstand tegen vertalen als
wetenschappelijke methode nog altijd sterk.
Natuurlijk zouden ook vertalers kennis moeten nemen van de uitgangspunten van
de vertaalkunde. Dat klinkt als een open deur. Helaas verschijnen er nog al te vaak
vertalingen waarin grillig en willekeurig te werk is gegaan. Ook in Verstegens boek
staan hiervan schrikbarende voorbeelden, zelfs van bekende en gevierde vertalers
zoals Pé Hawinkels. In Verstegens termen zouden we hen eigenlijk ‘bewerkers’
moeten noemen.
Wie het vertalen serieus beoefent, verplicht zich tot een strakke methode en tot
zelfbeperking. Er is een zekere dosis creativiteit bij nodig, zoals bij haast ieder werk.
Maar een goede vertaler cijfert zichzelf grotendeels weg: niet zijn of haar ideeën en
voorkeuren staan centraal, maar die van de te vertalen tekst, die zo goed mogelijk
moet worden weergegeven. Voor de meeste vertalers spreekt dat laatste gelukkig
vanzelf, maar in de vertaalwetenschap kennelijk allerminst. Verstegens boek geeft
hier een terechte correctie op de theorievorming. Met de tekst van het origineel als
ijkpunt moet elk element en elke keuze in de vertaling kunnen worden verantwoord
en verdedigd tegenover alternatieven. Wanneer dat lukt, is een vertaling geen
ongrijpbaar kunstwerk of strikt persoonlijke expressie, maar een wetenschappelijk
produkt.
□ Vincent Hunink
Peter Verstegen, Vertaalkunde versus vertaalwetenschap Thesis Publishers,
Amsterdam, 1993, 295 pp., 900 BEF / f 45.
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Creation Records
Tien jaar Creation Records, dat mag gevierd worden. Voor de rockliefhebber is dit
label een begrip. Minstens drie keer heeft deze tot voor kort onafhankelijke Britse
platenfirma een single uitgebracht die in de geschiedenis van de popmuziek als een
mijlpaal geldt: Upside Down van The Jesus And Mary Chain (1984), You Made Me
Realise van My Bloody Valentine (1988) en Higher Than The Sun van Primal Scream
(1991). Keer op keer slaagt Creation erin schitterende langspeelplaten uit te brengen.
Nowhere van Ride (1990), Copper Blue van Sugar (1992) en Giant Steps van The
Boo Radleys (1993) liggen nog vers in het geheugen. 1991 was een heuse triomf:
met Loveless van My Bloody Valentine, Screamadelica van Primal Scream en
Bandwagonesque van Teenage Fanclub zorgde Creation Records voor drie van de
meest besproken platen van het jaar (naast Nevermind van Nirvana, Geffen Records).
Voeg bij dat alles de namen van Slowdive, Swervedriver en, voor wie iets verder in
de geschiedenis terugblikt, The Loft, Feit en The House Of Love. Het lijdt geen
twijfel, Mark Gardener van Ride heeft gelijk: ‘The world needs Creation’ (New
Musical Express, 19/2/94).
Ook in de wereld van de muziek hangt veel van het charisma en het
doorzettingsvermogen van uitzonderlijke persoonlijkheden af. Dat Creation Records
zoveel moois te bieden heeft, is eerst en vooral de vrucht van de onwankelbare passie
voor muziek van stichter Alan McGee. Deze ondernemende Schot vond zijn werk
als bediende bij British Rail dodelijk voor de menselijke creativiteit. Hij bedacht dat
hij in de wereld van de muziek waarschijnlijk wel evenveel zou kunnen verdienen
als zijn bescheiden loontje bij de spoorwegen. Dus gaf hij zijn baan op en stortte zich
in het avontuur. Hij opende The Living Room, een kleine concertzaal, waar hij
onbekende groepen liet spelen die nog nergens anders terecht konden, en stichtte
Creation Records. De start was onopvallend, maar al spoedig lachten de goden toe.
Op 9 juni 1984 traden The Jesus And Mary Chain voor een handjevol nieuwsgierigen
in The Living Room op en onmiddellijk bood Alan McGee hun een contract voor
één plaatje aan. De hele mythe rond Creation Records vindt in dit historische moment
haar oorsprong.
Upside Down was inderdaad niet zomaar een plaatje. Je kunt het zelf nagaan[1].
Achteloos hoor je de drums, word je plots opgeschrikt door de schrille feedback van
de gitaren en eindelijk verneem je, bedolven onder het lawaai, een stem die net die
woorden prevelt waar je zelf naar begon te zoeken: ‘I heard that ringing sound... feit
I was going mad... it doesn't matter to me’. De muziek wekt bij de luisteraar de
emoties los die de zanger uitdrukt. Je krijgt het gevoel de normale wereld te verlaten
en nergens meer mee in te zitten, tenzij met de muziek die alle zekerheden wegvaagt
en die je oren opeist voor een nieuwe visie.
The Jesus And Mary Chain was (en is in de ogen van velen overigens nog altijd)
een perfecte rockgroep, intens en scherp, uitdagend met stijl. Upside Down was hun
eersteling, vurig als een manifest dat de wereld ondersteboven
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gooit, en chaotisch als een onbegonnen schepping. Het lied vertolkte moeiteloos het
ongeschreven programma van Creation Records. Het paste perfect bij het profiel van
Alan McGee, een impulsief en intuïtief man, die zich door mode noch protocol laat
binden als het erop aankomt naar het kloppende hart van de muziek te grijpen.
Het doet er niet toe dat The Jesus And Mary Chain reeds in januari 1985 een
contract sloten met WEA (al bleef Alan McGee tot 1986 hun manager). Creation
kon toen het geld niet op tafel leggen dat de groep nodig had om haar legendarische
eerste LP Psychocandy op te nemen. De uitstraling van het singeltje was echter
ruimschoots voldoende om Creation Records met een aura te omkleden die de tijd
zou trotseren en die sterk genoeg zou blijken om groepen als My Bloody Valentine,
The House Of Love, Ride, Teenage Fanclub en The Boo Radleys aan te trekken.
Wat deze groepen met The Jesus And Mary Chain en ook onderling verbindt, is hun
onvoorwaardelijke keuze voor de muziek. Zij stellen een blind vertrouwen in de
reddende kracht van klanken, als je de instrumenten maar tot het uiterste van hun
mogelijkheden drijft om er de verborgen, nog ongehoorde rijkdom uit te halen. Van
deze drang naar experiment zijn Isn't Anything van My Bloody Valentine en
Screamadelica van Primal Scream wellicht de duidelijkste voorbeelden. Maar ook
Creation-artiesten scheppen niet uit het niets. Hun creativiteit verbinden zij met een
liefde voor de grote ‘klassieken’ van de rock'n'roll (The Beatles, The Rolling Stones,
The Byrds, Neil Young, Big Star,...) en zelf doen zij hun uiterste best om klassiek
werk te leveren.
Het verhaal van Creation Records heeft ook dieptepunten gekend, zoals het vertrek
van The House Of Love en van My Bloody Valentine. Het klinkt paradoxaal, maar
juist het succes van zijn label heeft Alan McGee er helaas toe gedwongen zijn
onafhankelijkheid op te geven. Het opnemen van platen is tegenwoordig immers een
langdurig en technisch veeleisend proces geworden. Ook promotie en voorschotten
aan de groepen op de te verwachte royalties kosten een hoop geld. Op zijn eentje
beschikte Creation niet over voldoende middelen om de toekomst van meerdere
beloftevolle groepen te verzekeren. Om niet, zoals andere illustere onafhankelijke
labels (Rough Trade, Factory...), zomaar failliet te gaan en de groepen in de kou te
laten staan, heeft de baas van Creation zijn firma voor de helft aan de Japanse reus
Sony verkocht, blijkbaar voor een bedrag van 3,5 miljoen pond. Beide partijen winnen
er voorlopig bij: Creation staat financieel een stuk steviger en Sony poetst zijn blazoen
op door te laten zien dat ook een major (grote multinationale platenmaatschappij)
voor alternatieve rockmuziek belangstelling kan hebben.
Betekent het prijsgeven van financiële onafhankelijkheid noodzakelijk ook het
prijsgeven van artistieke vrijheid? Het is bekend dat gevestigde platenfirma's uit zijn
op een zo groot mogelijke winst binnen de kortst mogelijke tijd. Groepen die niet
tot gehoorzaamheid en compromissen bereid zijn, worden genadeloos gedropt. Precies
daartegen is in het spoor van de punkbeweging de Engelse alternatieve of
onafhankelijke scène ontstaan (de ‘independents’ of ‘indies’). Alles zelf doen, van
het spelen van de muziek tot het inpakken van de platen en, als het kan, de verdeling
en de verkoop, dat was de leuze. Zodra groepen een zekere status behalen en
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ook internationaal willen doorbreken, blijkt dit principe op den duur onhoudbaar.
Ook de idealistische Alan McGee heeft voor de harde economische realiteit moeten
buigen. Zijn prestige in de muziekwereld is dermate groot, dat niemand hem dit echt
kwalijk heeft genomen. De toekomst zal uitwijzen of hij erin zal slagen de artistieke
controle over zijn label te bewaren en of zijn speurzin voor jong talent ongedeerd is
gebleven. Wellicht kon Creation vroeger als onafhankelijke firma makkelijker risico's
nemen. McGee aanvaardde slechts groepen die hem persoonlijk konden boeien.
Aarzelende beginnelingen die bij hem een thuishaven vonden, werden door zijn
enthousiasme bevestigd en gestimuleerd. Zo kon hij er het beste uit halen. Zal dit
blijven duren?
Hoe dan ook, de plaats van Creation Records in de geschiedenis is verzekerd. De
belofte die van meetaf aan in de naam zat is ondertussen voldoende waargemaakt.
Het verhaal van Creation is een avontuur van muzikale schepping, niet voor of tegen
de wereld, maar torenhoog erbovenuit. Voor wie met de onvrede van het bestaan
geen vrede neemt, is er immers slechts één uitweg: het scheppen van een betere
werkelijkheid, minder onmenselijk en anders dan zomaar menselijk. Juist omdat er
teveel verdriet, pijn, onmacht, ellende, liefdeloosheid is, mag niet langer worden
gewacht. Nú moet er aan iets nieuws gewerkt worden, andere mogelijkheden moeten
worden ontvouwd. De beste muziek is een creatieve weg, een duik in de binnenkamer
van de werkelijkheid, waar golven vrij stromen en in de richting van een betere
wereld stuwen. De passie van Alan Mc Gee voor muziek, zijn zoektocht naar de gave
rock'n'roll feeling en zijn hunker naar de perfecte plaat werken aanstekelijk op de
groepen van zijn label. Wij mogen van Creation Records nog pareltjes verwachten.
Tien jaar is nooit genoeg. Het scheppingsproces is pas begonnen.
□ Jan Koenot

Eindnoten:
[1] Jeanne la Pucelle. 1. Les Batailles. 2. Les Prisons, regie Jacques Rivette, in de belangrijkste
rollen Sandrine Bonnaire (Jeanne d'Arc), Olivier Cruveiller (Jean de Metz), Jean-Pierre Becker
(Jean d'Aulon), Bruno Wolkowitch (Gilles de Laval), André Marcon (Charles), Stéphane
Boucher (La Hire), Jean-Louis Richard (La Trémoïlle), dialogen Christine Laurent & Pascal
Bonitzer, fotografie Willy Lubtchansky, kostumes Christine Laurent, muziek Jordi Savall,
produktie Martine Marignac voor Pierre Grise Productions, La Sept Cinéma & France 3 Cinéma,
duur 160 min (deel 1) & 176 min (deel 2), 1994, distr. Cinélibre-Fugitive.
[2] Jacques Rivette debuteerde in volle Nouvelle Vague aan de zijde van grootheden als Truffaut,
Godard, Chabrol, Resnais en was actief scribent in de beginjaren van de Cahiers du Cinéma.
Zijn eerste langspeelfilm dateert van 1961: Paris nous appartient. Daarna volgde nog een
bescheiden reeks films (meestal met een ongewoon lange speelduur), waaronder L'amour fou
(1968), One out (1970), Céline et Julie vont en bateau (1974), Pont du Nord (1981) en onlangs
nog La belle noiseuse (1991).
[1] Wie niet de gelukkige eigenaar van een oorspronkelijk exemplaar is, vindt Upside Down terug
op Barbed Wire Kisses, een verzamelplaat van The Jesus And Mary Chain (Blanco Y Negro /
WEA Records, 1988).
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Forum
Het migrantendebat in tweede zitting
In het meinummer 1993 van Streven leverden Geert Van Eekert en Walter Van Herck
(E&H) in het artikel Het Migrantendebat[1] een fundamentele kritiek op het in 1992
verschenen boek Het Belgische Migrantendebat. De Pragmatiek van de
Abnormalisering[2], van Jan Blommaert en Jef Verschueren (B&V). In deze bijdrage
zal ik proberen de hoofdlijnen van die kritiek te ontkrachten, door aan te tonen dat
ze gebaseerd is op een gebrekkige kennis van de door B&V aangewende methode
en van een onverdedigbare visie op de migrantenproblematiek.

De pragmatiek als wetenschappelijke onderzoeksmethode
E&H hebben zich m.i. niet goed geïnformeerd over de in het boek gebruikte
methodologie en doen derhalve een aantal ongefundeerde en vaak incorrecte
uitspraken. B&V hebben wel degelijk een representatief corpus van teksten gebruikt.
De getrokken conclusies zijn dan ook gebaseerd op het structureel en systematisch
voorkomen van de geobserveerde feiten.
E&H drukken hun twijfels uit over de linguïstisch-pragmatische methode gebruikt
door B&V[3]. In haar meest algemene vorm is hun vraagstelling of we de taalgebruikers
die onbewust (racistisch) bevooroordeelde termen gebruiken, hiervoor
verantwoordelijk kunnen houden? Deze vraagstelling is hier eigenlijk irrelevant.
Belangrijker is dat men de gebruikte termen als bevooroordeeld kan interpreteren.
B&V hebben willen aantonen dat de probleemloze aanvaarding van een aantal
vooronderstellingen (door ze niet te vermelden omdat ze als vanzelfsprekend worden
beschouwd) interculturele communicatie op basis van wederzijdse aanvaarding van
gelijkheid en evenwaardigheid in de weg kan staan. Bij de vergelijking tussen het
expliciete taalgebruik van het Vlaams Blok en het impliciete van de meer gematigde
partijen, schuilt er meer gevaar in de impliciete aanvaarding van een aantal
denkpatronen over en attitudes t.o.v. migranten. Dit impliciete taalgebruik is juist zo
gevaarlijk, daar het, ten eerste, bepaalde vooronderstellingen introduceert zonder ze
te bevragen en het, ten tweede, de criticus moeilijk maakt ze bloot te leggen, omdat
ze
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altijd kunnen worden ontkend met het argument dat ze nergens expliciet te lezen
staan.
E&H stellen dat pragmatiek gefundeerd is op een deterministische opvatting van
de relatie tussen taal en denken: als denkbeelden direct worden weerspiegeld in het
taalgedrag, zou dit van meet af aan de mogelijkheid uitsluiten dat opponenten in het
debat er, ondanks het gebruik van een uniforme terminologie, divergente denkbeelden
op na houden. Het denken van de taalgebruikers beïnvloedt inderdaad maar
gedeeltelijk het taalgebruik. Ook contextuele factoren spelen bijvoorbeeld een
belangrijke rol. Bovendien verwijst Verschueren5 expliciet naar het multidirectionele
karakter van de relatie tussen taal en denken. De linguïstische keuzes die men maakt,
kunnen aanleiding geven tot diverse soorten overtuigingen en doelstellingen, die op
hun beurt het verdere verloop van de interactie kunnen bepalen.
Bij het migrantendebat echter worden bestaande (negatieve) denkpatronen in stand
gehouden. Vandaar ook de belangrijkheid van het uitgevoerde onderzoek, dat echter
maar één van de onderwerpen is die een linguïstische pragmatiek kan bestuderen.
E&H zijn ook verkeerd als ze denken dat de pragmatiek de mogelijkheid uitsluit dat
de opponenten, ondanks hun uniforme terminologie, er divergente opvattingen op
na zouden kunnen houden. Ten eerste kan met precies hetzelfde woordgebruik een
positieve visie op de migranten worden verwoord4. Ten tweede toont de doorgevoerde
analyse wel degelijk de structurele en systematische aanwezigheid aan van een
homogeneïstische (cultuurbescherming door verwijdering van niet-conventionele
elementen) ideologie die de meeste opponenten in het debat in meer of in mindere
mate delen. De aan de migranten gerichte eis tot integratie impliceert dat de culturele
diversiteit a priori als onoverkomelijk wordt geproblematiseerd en dat het respect
voor de culturele eigenheid van de migrant ondergeschikt wordt gemaakt aan het
behoud van onze superieur geachte socio-culturele traditie.
E&H trekken de mogelijkheid in twijfel dat door de pragmatiek een kritische
houding kan worden aangenomen t.o.v. het migrantendebat. Hun positie is eenvoudig:
ofwel schrijven B&V een taalpragmatische studie, ofwel een kritisch politiek manifest.
E&H begrijpen niet dat het kritische aspect van de analyse geen schuldvraag wil
stellen, maar de taalgebruikers bewust wil maken van de potentiële hindernissen die
zijzelf (vaak onbewust) opwerpen, waardoor interculturele communicatie nodeloos
wordt bemoeilijkt.

De ideologie van het homogeneïsme
Het homogeneïsme stelt dat de ideale maatschappij gekenmerkt wordt door een
verregaande, zoniet volkomen, homogeniteit. E&H werpen op dat nergens staat
geschreven wat er precies onder ‘homogeen’ dient verstaan te worden en dat het
bijgevolg gemakkelijk is politiek verschillende opvattingen te homogeniseren. Ten
eerste kan een definitie moeilijk gegeven worden, aangezien het hier gaat om een
fictief gegeven. Ten tweede neemt dit niet weg dat de deelnemers aan het debat
aannemen dat het kan bestaan. Het beeld van een duidelijk afgebakende en homogene
groepsidentiteit, dat wordt
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opgehangen als bescherming tegen de ‘andere’, is volkomen illusoir. B&V illustreren
zeer goed welk een onmogelijke opdracht het is, bijvoorbeeld, een Belgische of
Vlaamse culturele identiteit te definiëren zonder beroep te doen op relatief banale
folkloristische en culinaire elementen. Cultuur bestaat niet in een duidelijk te
onderscheiden pakketvorm, maar dient interactief begrepen te worden. Het gevaar
waarvoor B&V willen waarschuwen is dat deze illusoire concepten een eigen leven
gaan leiden, doordat ze op een bepaald moment als vanzelfsprekend beschouwd
worden en gepromoveerd worden tot norm, zonder ooit nog in vraag gesteld te
worden.

Het homogeneïsme en de andere
Hoewel E&H vinden dat B&V terecht stellen dat er geen objectieve criteria zijn voor
de identificatie van groepen, volgt daar volgens hen niet noodzakelijk uit dat de
karakteristieken die we aan groepen toeschrijven puur verstandelijke constructies
zouden zijn zonder werkelijkheidswaarde. Waar het echter op neerkomt, is dat de
parameters voor de definiëring van de groepen in het migrantendebat naar willekeur
kunnen worden veranderd, zodat er geen eenduidige en ondubbelzinnige omschrijving
voorhanden is. Hierdoor wordt de allochtone minderheid in een inferieure en passieve
positie gedrongen en kan de blijvende dominantie van de meerderheid worden
gewaarborgd. Vervolgens stellen E&H dat B&V met hun aanval op het homogeneïsme
(dat iedereen die niet aan de culturele norm beantwoordt als abnormaal identificeert)
zouden suggereren dat elke identificatie van de andere een afwijzing impliceert.
Buiten beschouwing gelaten dat E&H de normaal-abnormaal verhouding als
vanzelfsprekend lijken te aanvaarden, is het zeker niet zo dat B&V willen beweren
dat we allemaal homogeneïsten zijn. Zij doen enkel een uitspraak over een
systematisch waargenomen associatie van de identificatie van migranten met de
problematisering en afwijzing ervan, zonder te stellen dat dit onvermijdelijk zou zijn.

De aanvaarding van de diversiteit
Tenslotte leveren E&H kritiek op het alternatief van B&V: de aanvaarding van de
diversiteit. Door te stellen dat diversiteit ons zou oproepen tot solidariteit of haat en
agressie (afhankelijk van de omstandigheden dus het één of het ander, omdat de
inclusieve interpretatie van de disjunctie (de beide tezamen) eerder onwaarschijnlijk
zal zijn), keuren E&H de status quo in het migrantendebat goed en lopen ze perfect
in de pas met de onderzoeksresulaten van B&V. Men kan zich daarenboven afvragen
welke norm E&H stilzwijgend hanteren om culturen op ongelijke voet te behandelen?
E&H beweren ook dat als de diversiteit normaal wordt, zij haar aantrekkingskracht
zou verliezen. Ze beseffen hierbij niet dat een cultuur een dynamisch gegeven is dat
een constante evolutie doormaakt en dat de huidige ‘kleurenrijkdom’ beperkt is tot
weinig fundamentele folkloristische en culinaire aangelegenheden. Aanvaarding van
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culturele diversiteit heeft verder ook niets te maken met een al te grote permissiviteit.
Bestaande wetten dienen immers door ieder burger gerespecteerd te worden.
De door B&V voorgestelde aan-
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vaarding van de diversiteit is theoretisch trouwens de enige haalbare. Buiten het
individu en de gehele mensheid is elke indeling in groepen afhankelijk van de
parameters die men hanteert, cultuurspecifiek en dus relatief. Tot het tegendeel
bewezen is, moeten we ervan uitgaan dat alle eenheden tussen het individu en de
gehele mensheid arbitraire formaties zijn, gecreëerd door onze perceptie van onszelf
t.o.v. anderen. Elke verdere structurele opdeling leent zich dan ook potentieel tot
machtsmisbruik.
Na nog enkele vergeefse pogingen om contradicties of dubbelzinnigheden in het
boek te vinden, proberen E&H het tenslotte nog maar eens methodologisch door te
stellen dat B&V door hun metapositie (spreken over het spreken van migranten)
critici buiten spel zetten, en vragen ze wanneer B&V zouden toegeven dat zij ongelijk
hebben. B&V hebben zelf zonder succes gezocht naar impliciete verwoordingen van
positieve attitudes t.o.v. migranten. Zij zullen toegeven ongelijk te hebben als iemand,
gebruik makend van dezelfde methodologie, een even systematisch en structureel
voorkomen van impliciete positieve bewoordingen kan ontdekken. Maar daar zullen
E&H, vrees ik, geen oren naar hebben.
□ Werner Brouwers

Boekhistorisch onderzoek in Nederland
Bij de opening van de tentoonstelling over ‘Nijmeegse drukkers, uitgevers en
boekverkopers 1479-1794’ in 1990 stelde de Leidse boekhistoricus Bert van Selm:
‘Het inzicht wint veld dat de boekgeschiedenis de ruggegraat vormt van de
Nederlandse cultuurgeschiedenis’. Dat is een betrekkelijk recent verworven inzicht.
Het zijn de Franse historici die op beeldende wijze beschreven hebben, ‘hoe onze
westerse cultuur in hoge mate is gevormd door het gedrukte woord en dat het boek
als voertuig van oude en nieuwe ideeën een beslissende rol heeft gespeeld in de
wording van onze samenleving’1. Bij een andere gelegenheid bekende hij: ‘Wij waren
en zijn niet alleen een volk van dijkenbouwers en schilders. Ook in ons land zijn
boeken voor veel mensen letterlijk van levensbelang geweest’. Boekgeschiedenis
beoogt te achterhalen op welke wijze ‘opvat-
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tingen en denkbeelden in druk worden doorgegeven en hoe de confrontatie met
drukwerk het denken en het gedrag van mensen de laatste vijfhonderd jaar heeft
beïnvloed’. Dit doel wordt zowel op macro- als microanalytische wijze nagestreefd.
Een voorbeeld van de eerstgenoemde is een reconstructie van leesgewoonten over
langere periodes; een voorbeeld van de tweede de gedetailleerde analyse van de
catalogus van een particuliere bibliotheek. In Nederland kent het boekhistorisch
onderzoek sinds een aantal jaren drie belangrijke aandachtsvelden: dat van de
boekproduktie, van de boekdistributie, en van het onderzoek naar de kopers en de
lezers.
Enkele maanden nadat hij te Nijmegen deze openingsrede hield, overleed op
nauwelijks 46-jarige leeftijd Bert van Selm. Onlangs werden enkele teksten van zijn
hand gebundeld en gepubliceerd in een schitterende uitgave, waarbij elk artikel in
een andere kleur werd gezet door drukker Jan de Jong2. Het zijn de teksten van vijf
colleges die Van Selm in het kader van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar in
de geschiedenis van de uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam
heeft gegeven, aangevuld met een artikel over het boekenbezit van schipper Bontekoe.
Het boek legt getuigenis af van de verschillende manieren waarop de boekhistoricus
de ‘waarheid’ probeert te achterhalen. Van Selm beschrijft de mogelijkheden en
beperkingen van fondsreconstructies3, en welke resultaten de studie van
magazijnvoorraden kan bieden. Hij reconstrueert de voorgeschiedenis van de vaste
winkelprijs, biedt de resultaten van een onderzoek naar volkslectuur in de
vroegmoderne tijd, en geeft een overzicht van de particuliere bibliotheken en het
boekenbezit in de Republiek.
Over het particulier boekenbezit in Noord- en Zuid-Nederland is onlangs een zeer
prijzig, maar nuttig naslagwerk verschenen4. Deze uitgave is een uitwerking van een
van de projecten die Van Selm was aangevangen, maar die hij noodgedwongen aan
een ander heeft moeten overdragen. Dergelijke bouwstenen zijn noodzakelijk om
ooit de ‘Geschiedenis van het Nederlandse boek’ te kunnen schrijven. Het resultaat
van deze inventarisatie van publikaties betreffende particulier boekenbezit in de
Nederlanden in de periode 1500-1800 is indrukwekkend. Het eerste deel van deze
bibliografie bevat studies van meer algemene aard betreffende studies omtrent
boekenbezit in de Nederlanden, het boekenbezit van bepaalde bevolkingsgroepen
enz. In het tweede deel worden publikaties vermeld die het boekenbezit per plaats
of streek beschrijven, en in het derde deel publikaties over individuele boekenbezitters,
zoals de Leidse geleerde Janus Dousa (1571-1596), Lamoraal graaf van Egmond
(1522-1568), de Mechelse kanunnik Jean-François Foppens (1689-1761), kardinaal
Granvelle (1517-1586), Constantijn Huygens (1596-1687), prins Karel van
Lotharingen (1712-1780), de Antwerpse specerijenkoopman Gabriel de Nigro (1540),
Willem van Oranje (1533-1584), Rembrandt (1606-1669) en Rubens (1577-1640).
Gedetailleerde registers maken het materiaal op verschillende manieren verder
toegankelijk.
Een zeer gedegen onderzoek naar het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in
de eerste helft van de 19e eeuw wordt gevormd door het proef-
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schrift dat Berry Dongelmans - aanvankelijk als assistent van Bert van Selm - wijdde
aan Johannes Immerzeel Junior (1776-1841)5. Het lijvige boek - de eerste
contemporaine monografie over een 19e eeuwse uitgever - vormt op zich een
methodische wegwijzer voor elk toekomstig onderzoek omtrent de boekhandel in
de 19e eeuw, tot nog toe onontgonnen gebied gebleven. Waarschijnlijk heeft
Immerzeel uit liefhebberij in 1804 in Den Haag een uitgeverij-boekhandel opgezet.
Om als professioneel uitgever te kunnen functioneren legde hij contacten met allerlei
maatschappelijke verbanden, en nam hij diverse vernieuwende initiatieven, zoals het
opzetten van een magazijn met Franse juridische werken en de stichting van filialen
in Amsterdam en Rotterdam. Het leidde tot een bankroet in 1811, dat economisch
gezien geen zeldzaamheid was, maar binnen het boekhistorisch materiaal uniek is.
Tussen 1811 en 1841 trad Immerzeel op als zelfstandig ondernemer, achtereenvolgens
in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Dongelmans schildert zeer gedetailleerd
diens handelscontacten en leveranties, en de produktie en distributie van zijn uitgaven.
Hij wist met Tollens, Bilderdijk en Helmers de belangrijkste dichters uit zijn tijd
binnen zijn fonds onder te brengen, en als initiator, redacteur en uitgever van de
Nederlandsche muzen-almanak was hij gedurende meer dan twintig jaar mede
bepalend voor het peil en de ontwikkeling van de Nederlandse poëzie. De
correspondentie van Immerzeel met genoemde en andere dichters biedt een boeiend
nieuw inzicht in het ontstaan van diverse literaire werken.
Het werk - in de dubbele betekenis van het woord - van Dongelmans dwingt groot
respect af, zowel in de beschrijving en de reconstructie van leven en werken van
Johannes Immerzeel, als ook ten aanzien van de bijlagen, die ruim een derde deel
van dit proefschrift beslaan, en waarvan de reconstructie van het fonds en de inventaris
van zijn boekwinkel het belangrijkst zijn. De auteur blijft bescheiden in het trekken
van conclusies, maar van de feiten en bevindingen die hij bijeengebracht heeft zullen
toekomstige onderzoekers rijkelijk kunnen profiteren.
□ Paul Begheyn

Eindnoten:
[1] G. Van Eekert en W. Van Herck, Het Migrantendebat, in Streven, mei 1993, pp. 411-419.
[2] J. Blommaert en J. Verschueren, Het Belgische Migrantendebat. De Pragmatiek van de
Abnormalisering, International Pragmatics Association, Antwerpen, 1992. Ook: J. Verschueren,
Pragmatics as a Theory of Linguistic Adaptation. Working Doc. 1, IPRA, Antwerp, 1987.
[3] De linguïstische pragmatiek is een functioneel perspectief op taal; er wordt m.a.w. nagegaan
waarom een bepaalde talige keuze werd gemaakt en hoe deze zich in het gebruik op het vlak
van de betekenis verhoudt tot de andere keuzemogelijkheden.
4 Vergelijk ‘Het kan niet ontkend worden dat er problemen zijn met migranten’ met ‘Ondanks
de bijdrage die migranten leveren tot de culturele verrijking, kan niet ontkend worden dat er
problemen zijn’.
1 Vgl. C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots, P.G. Hoftijzer & O.S. Lankhorst (eds.), Le Magasin de
l'Univers. The Dutch Republic as the Centre of the European Book Trade. Papers presented at
the International Colloquium, held at Wassenaar, 5-7 July 1990, E.J. Brill, Leiden, 1992.
2 Bert van Selm, Inzichten en Vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de
geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, bewerkt door Hannie van Goinga en Paul Hoftijzer
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met een bibliografie van de auteur, samengesteld door Piet Verkruijsse, De Buitenkant,
Amsterdam, 1992, 124 pp.
3 De transcriptie op p. 18 van de oudst bekende prospectus voor een Nederlandstalig boek, van
Geeraert Leeu voor zijn Meluzyne uit 1491, wemelt helaas van de fouten.
4 H.W. de Kooker & B. van Selm, Boekcultuur in de Lage Landen 1500-1800. Bibliografie van
publikaties over particulier boekenbezit in Noord- en Zuid-Nederland, verschenen voor 1991,
met een voorwoord van P.G. Hoftijzer, Hes Uitgevers, Utrecht, 1993, 210 pp.
5 Bernardus Petrus Maria Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van
een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw, Uitgeverij Ernst & Co,
Amstelveen, 1992, pp. 499.
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Boeken
Filosofie
Het bedachte leven
‘Wie aan onverzadigbare wensen verslaafd is loopt tegen grenzen aan, wie wijs is
stelt haar eigen grenzen’. Met deze stelling besluit Van Asperen het laatste hoofdstuk
van haar boek, waarin eindigheid, begrensdheid en het maken van keuzen centrale
thema's zijn. Het boek is een bundeling van tien artikelen verschenen in de periode
1981-1992.
De eindigheid, waarvan het hele bestaan is doortrokken, wordt paradoxaal genoeg
op maatschappelijk, politiek en individueel niveau vaak ontkend en genegeerd. Voor
veel mensen verliest het bestaan daardoor volgens Van Asperen aan betekenis. De
verschillende terreinen die Van Asperen bestrijkt raken allemaal het thema van
begrenzing en eindigheid, de politieke filosofie, de ethische theorievorming en
zingevingsvraagstukken.
In haar politiek filosofische uiteenzettingen gaat de auteur in op de ideologie en
de praktijk van de verzorgingsstaat en verder op de rol van de overheid bij het
oplossen van milieuproblemen. Wat de verzorgingsstaat betreft zou volgens Van
Asperen het criterium van maximalisering van de welvaart moeten worden aangevuld
met andere overwegingen. Voor het handelend individu zou meer plaats moeten
worden ingeruimd. Milieuproblemen kunnen volgens haar alleen worden aangepakt
en wellicht ook opgelost als we ons bewust worden van de grenzen van de natuurlijke
hulpbronnen en de verantwoordelijkheid van ieder individu dat gebruik maakt en
afhankelijk is van die hulpbronnen.
Ethische theorievorming wordt belicht vanuit het perspectief van de medische
wetenschap. De vergroting van de medische kennis en de ontwikkeling van de
medische technologie hebben nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Medische problemen
werden opgelost, morele problemen kwamen er soms voor in de plaats. Steeds vaker
worden ethici ingeschakeld om hier uitkomst te bieden. Ook hier gaat het weer om
grenzen en beperkingen: de beperktheid van een medische ethiek die zich alleen
bezighoudt met het formuleren van regels en principes zonder de menselijke ervaring
aan het woord te laten.
In de artikelen waarin zingevingsvraagstukken centraal staan, gaat Van Asperen
in op het fenomeen dat wat technisch mogelijk is vaak met ‘goed’ wordt aangeduid,
wat vooral in het medisch bedrijf leidt tot het marginaliseren van de eindigheid van
het individuele leven.
Bewustzijn van de grenzen van ons bestaan, de eindigheid inzien van de
hulpbronnen waaruit we putten, is een noodzakelijke voorwaarde om betekenis en
glans te geven aan de uiteindelijke bedoeling van ons leven op aarde. Dit is kort en
bondig de boodschap van Van Asperen. Voor veel problemen, vooral ook op medisch
gebied,

Streven. Jaargang 61

373
zijn traditionele antwoorden niet meer toereikend. Zij pleit daarom voor het
ontwikkelen van een seculier vocabulair voor het aan de orde stellen van zin- en
waardevragen, zodat daar weer publiekelijk over gesproken kan worden. In het boek
stelt de auteur een aantal belangrijke en herkenbare problemen aan de orde die te
maken hebben met maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen.
Zij schetst een wereld vol individuen die geen grenzen (willen) kennen en aan wie
het aan traditionele waarden, aan een gedeelde taal om over zin en betekenis van het
leven te spreken, ontbreekt. Het ontwikkelen van een seculier vocabulair ziet Van
Asperen als mogelijkheid om hierin verandering te brengen. Het ontwikkelen van
dit seculier vocabulair impliceert een reflectie op de traditie.
□ Jeanette van Osselen
G.M. van Asperen, Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij,
zingeving en ethiek, Boom, Amsterdam, 1993.

De filosofische glimlach
In Lachen om de wereld probeert Guido Vanheeswijck ‘het eigene van het Europese
cultuurproject’ te duiden via een geschiedenis van ‘de relatie tussen de lach en de
waarheid’ (p. 15). Volgens het Woord vooraf gaat het om de neerslag van een
‘algemene’ cursus voor tweedejaarsstudenten. De hoorders hebben er zeker plezier
aan beleefd. Het verhaal is opgezet rond een contrast dat goed in de mond ligt, een
‘kynische’ lach om en een metafysische lach vanuit de waarheid, twee grondhoudingen
die kunnen degenereren tot respectievelijk een cynisch-gehaaid opportunisme of tot
het starre dogmatisme van de fanaticus. De studenten kregen daarmee een handig
klavertje-vier, waarop ze heel wat dingen, binnen en allicht ook buiten de cursus,
vlot een plaats kunnen geven.
De boekversie werd een gedreven essay, dat in minder dan tweehonderd bladzijden
een persoonlijke interpretatie van de westerse filosofie weggeeft. Die filosofie is dan
nog ingebed in een globaalvisie op de Europese cultuurgeschiedenis. Romanschrijvers
en dichters komen vaak even uitvoerig aan bod als de gevestigde filosofische auteurs.
In dat korte bestek ligt het voor de hand dat sommige kroongetuigen ontbreken en
dat enkele andere nogal vlug afgehandeld worden. Het verhaal is duidelijk bestemd
voor gevormde lezers, die hun primaire informatie al elders opgestoken hebben; ze
krijgen hier een verrassende kijk op een vertrouwde sequens.
Bij alle bewondering voor zoveel visie - ik vat ze niet samen om de verrassingen
niet te bederven - moet het me van het hart dat de metafysische lach vanuit de
waarheid, waaraan de auteur duidelijk de voorkeur geeft, soms bepaald mager uit de
verf komt. Als Dante vanuit de hoogte van zijn ptolemeïsche Paradiso door de zeven
sferen heen de kleine aardbol ziet, glimlacht hij even (Par, zang XXII) om de velen
die zich daar om hun kleine zorgen druk maken. Het blijft bij een moment omdat hij
onmiddellijk weer naar boven kijkt, naar de hoge Waarheid in het empyreum. Voor
de zeventiende eeuw lezen we vooral over Baruch de Spinoza, die de eigengereide
ratio van Descartes zou aanvullen met een rijkere wijsheid, een Bejahung van de
wereldorde die meteen de dagelijkse beslommeringen van de filosoof en zijn lezers
zou relativeren. Die amor dei intellectualis kan best verwant zijn aan wat hier de
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lach vanuit de waarheid heet; hij lijkt intussen toch geen echt vrolijke bedoening.
Misschien was het wel onvermijdelijk dat de westerse filosofie, zolang ze de waarheid
binnen handbereik voelde, de lach ‘stiefmoederlijk’ (p. 13) behandelde. Het bleef
vanzelf bij een intermezzo, een korte verademing temidden van de fundamentele (of
fundamentalistische?) ernst.
De vraag is zelfs, binnen de logica van dit essay, of het echt iets meer hoefde te
zijn. De waarheid die Vanheeswijck beoogt, is duidelijk ook van christelijke signatuur.
In die zin zou een doorgedreven lachende relativering van alle dagelijkse contingenties
teveel misprijzen impliceren omdat ‘de hemel’ nu eenmaal sinds de Incarnatie ‘het
cleen verkoren’ (Vondel) heeft. De lach vanuit die waarheid is hoe dan ook getemperd
door een principiële waardering voor alle kleine
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tribulaties, waarbinnen het hoogste zich pleegt te voltrekken.
Ik had ook graag meer vernomen over de cynische en de dogmatische degeneraties
van de lach om en vanuit de waarheid. Zoals het er staat gaat het om quasi
onvermijdelijke risico's, die o.a. het autoritaire failliet van de Middeleeuwen en de
sceptische nonchalance van het postmodernisme verklaren. De vraag is of en hoe
men die verglijdingen in de toekomst kan vermijden. Nu die zorg in het essay niet
aan bod komt, heeft het er alle schijn van dat beide ideaaltypen vooral aan de
besmetting ontsnappen omdat ze speculatief blijven. Dogmatici en cynici zijn actief,
ze proberen in de wereld een slag te slaan; de lach - vanuit of om - heeft misschien
geen kwalijke gevolgen omdat hij helemaal geen concrete, tastbare gevolgen heeft.
Waarmee dit essay anno 1993 misschien ook nog getuigt van wat Marx, deze minst
citeerbare van onze negentiende eeuwse vaderen, ooit brandmerkte als la misère de
la philosophie.
De verklaring is allicht eerder dat de toegemeten tweehonderd bladzijden gewoon
te krap uitvielen voor al die verdere vragen. Lachen om de wereld is een schitterend
essay. Dat betekent ook, conform de eerste grondwet van het genre, een suggestie
om over door te denken.
□ Paul Pelckmans
Guido Vanheeswijck, Lachen om de wereld. Dwarsliggers in het Europese
denken, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen / Kok Agora, Kampen, 1993, pp.
212, BEF 590.

Godsdienst
Fragmenten
Fragmenten. Postmoderniteit en theologie is het verslagboek van de
Vliebergh-Sencieleergang 1992, afdeling catechese. De auteurs van de verschillende
bijdragen willen onderzoeken hoe de versnipperde, postmoderne levenssfeer mensen
weer naar heelheid doet verlangen. De vraag die gesteld wordt is: Welke uitdagingen
én kansen impliceert de nieuwe tijdgeest voor de christelijke godsdienst en ethiek?
Een aantal bijdragen in deze bundel vragen speciale aandacht. De Leuvense filosoof
Herman De Dijn maakt een grondige analyse van de relatie zingeving en
jongerencultuur. Een tweede interessante bijdrage verscheen al eerder in het tijdschrift
Collationes. Pastoraaltheoloog K. Depoortere maakt hierin een grondige en boeiende
analyse van het bestaan van de nieuwe spiritualiteitsbewegingen in de katholieke
kerk. Jezuïet Roger Lenaers schreef een uiterst kritische bijdrage over New Age
waarin niemand van kritiek bespaard blijft. De bundel bevat verder essays van A.
Braeckman (over de term ‘postmodernisme’) en J. Van Gerwen (over de uitdagingen
van het religieus en ethisch pluralisme voor de getuigenis van christenen). Een bundel
die niet mag ontbreken in het boekenrek van pastorale werkers.
□ Erik De Smet
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K. Cornette & K Depoortere (red.), Fragmenten. Postmoderniteit en
theologie, Acco, Leuven, 1993, 193 pp. BEF 760.

Etty Hillesum
Zo'n vijftig jaar geleden werd in Auschwitz een 27-jarig meisje van Nederlandse
origine omgebracht: Etty Hillesum. Zij liet de wereld een reeks onvergetelijke
dagboeken en brieven na. In het boek Ik heb zo lief gaat Jos Snyders op zoek naar
de menselijke en gelovige groei waarvan Hillesums nagelaten geschriften getuigen.
Hij leidt de lezer binnen in de zeer herkenbare existentiële thema's die haar dagboeken
doorkruisen: haar worsteling met haar familiale afkomst, de angst voor de groei van
het rechts-extremisme, haar menselijke groei door de lectuur van Rilke, de intense
ontmoeting met haar therapeut (Spier), haar weigering om de vijand te haten, haar
omgang met het lijden. Delicate zijden van haar bestaan (haar
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omgang met mannen of haar keuze voor abortus) worden niet uit de weg gegaan,
maar eerlijk en kritisch onder de aandacht geplaatst. Wie (nog) niet de tijd had om
al de geschriften van Hillesum te doorworstelen, zal in dit boek dan ook in kort bestek
een betrouwbare gids vinden om de persoonlijkheid van Hillesum en de sfeer die
haar geschriften kenmerken, beter te leren kennen. Toch is dit boek veel meer dan
een ‘inleiding in het denken van Hillesum’. Door het kleurrijk pallet van onderwerpen
heen speurt de auteur naar de ultieme levenswaarden van Hillesum: haar
scheppingsgeloof (‘God schiep de mens naar zijn evenbeeld’) en daaruit voortvloeiend
een ethisch appel tot naastenliefde. Hij toont aan hoe er in haar iets van een heilige
groeide, toen zij zich door God liet omvormen tot een grenzeloos liefhebben. Hoewel
niet elke gelovige zich ten einde toe zal kunnen herkennen in Hillesums spiritualiteit
(vooral haar benadering van het lijden als gave van God is in het licht van Auschwitz
erg aanvechtbaar), heeft de auteur met zijn boek de kans niet laten voorbijgaan om
de zinzoekende mens van vandaag een aantal uitdagende geloofsperspectieven aan
te reiken. Het boek is bijzonder toegankelijk geschreven en verscheen in een keurige
uitgave.
□ Didier Pollefeyt
J. Snyders, Ik heb zo lief. De menselijke en gelovige groei van Etty Hillesum
(Geloofsgetuigen), Altiora, Averbode / KBS, Den Bosch, 1993, 104 pp.

Klaagliederen
Eén van de meest donkere perioden uit het oude Israël is ongetwijfeld de diep
wanhopige ervaring van de ondergang van Jeruzalem en de verwoesting van de
tempel. Hoe en waarom kan nog op God worden vertrouwd, wanneer oude zekerheden
uit handen worden geslagen? In dit diep menselijk, collectief lijden wordt gezocht
naar geloof en hoop. Het kleine bijbelboek Klaagliederen, dat traditioneel in verband
wordt gebracht met de profeet Jeremia, zoekt in vijf magnifieke gedichten naar een
antwoord.
Om de lezer bij die zoektocht behulpzaam te zijn heeft dr. J. Renkema, docent
Oude Testament te Kampen en dé expert op dit terrein in ons taalgebied, een
commentaar geschreven dat zonder meer als een aanwinst kan worden beschouwd.
Men zal als lezer even moeten wennen aan de methode die de auteur volgt: die van
de ‘taalarchitectuur’. Men krijgt een zeer uitvoerige en gedetailleerde beschrijving
van de interne, literaire gegevens van de tekst aangeleverd (versvoet, colon, strofe,
cantikel, sub-canto, lied). Daarnaast maakt hij overvloedig gewag van inclusies en
responsies, zijn benamingen voor bepaalde vormen van ‘extern parallellisme’, d.w.z.
parallelle uitspraken die niet binnen hetzelfde vers voorkomen. Wanneer men na
enige bladzijden aan dit taalspel gewend is, heeft men er veel baat bij en zal men
spoedig inzien hoe ongelooflijk knap en samengebald de poëzie van Klaagliederen
is geschreven. Renkema beheerst de materie als geen ander en durft bij moeilijke
kwesties af en toe ook zijn nek uit te steken (o.a. bij de uitleg van 3,36 en 4,15a,
alsmede in zijn weergave van Hebreeuwse perfecta als tegenwoordige tijd). Een
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kritische noot zou ik willen laten horen waar het de gebruikte afkortingen betreft.
Sommige, zoals KC (Kamper Cahiers) en TK (tekstkritisch) zijn niet opgenomen,
terwijl andere - zoals KE (Klaaglied van de enkeling) en KV (Klaaglied van het volk)
- verwarrend zijn, omdat ze doorgaans iets heel anders aanduiden, bijvoorbeeld Korte
Verklaring. Maar afgezien van dit soort schoonheidsfoutjes hebben we hier te maken
met een heel waardevol boek, zeker ook omdat deze commentaar ten opzichte van
eerdere delen in deze serie een nieuwtje kent. Naast elkaar vindt men namelijk per
colon zowel de Hebreeuwse tekst als een Nederlandse vertaling; zonder meer een
verbetering!
□ Panc Beentjes
Klaagliederen, vertaald en verklaard door Dr. J. Renkema (serie:
Commentaar op het Oude Testament), Kok, Kampen, 1993, 461 pp., f
67,50.
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Handwijzer grondtekst van de bijbel
Toen in 1951 de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap verscheen,
werden bij uitgeverij Kok, met inschakeling van studenten aan beide in Kampen
gevestigde theologische opleidingen, twee projecten gestart om deze bijbelvertaling
te omringen met publikaties die de bestudering van de bijbeltekst konden begeleiden:
een Concordantie en een Handwijzer. Door allerlei oorzaken hebben beide projecten
ernstige vertraging opgelopen. Een volledige Concordantie op de Bijbel in de Nieuwe
Vertaling kon pas in 1983 voltooid worden. In een uitvoerige bespreking heb ik mij
er indertijd nogal kritisch over uitgelaten (zie Streven, augustus-september 1983, pp.
1043-1045). Terwijl in 1970 een deelpublikatie van het tweede project het licht zag
(Handwijzer op den grondtekst van den Bijbel. Nieuwe Testament), is onlangs dan
eindelijk ook het veel omvangrijker deel op het Oude Testament gereedgekomen.
Beide delen zijn echter niet los verkrijgbaar, maar verschenen in één band. Waar de
Concordantie eigenlijk niet anders doet dan in alfabetische volgorde alle woorden
opsommen die in de Vertaling 1951 voorkomen en vervolgens de bijbelplaatst(en)
noemt waar ze te vinden zijn, legt de Handwijzer nadere patronen bloot. Men vindt
er namelijk, ook weer alfabetisch gerangschikt, alle Nederlandse woorden uit die
Vertaling 1951, gevolgd door de (voor het O.T.) Hebreeuwse en Aramese woorden
en (voor het N.T.) Griekse woorden waarvan zij de weergave zijn. Cursieve lettertjes
(a,b,c ...) corresponderen met dezelfde letters in de Concordantie, zodat men wanneer
er bij één Nederlandse term meerdere Hebreeuwse of Griekse woorden in het spel
zijn kan zien welk woord er in de bijbelse grondtekst staat. Naast de
Nederlands-Hebreeuwse en de Nederlands-Griekse woordenlijst bevat de Handwijzer
een Hebreeuws-Nederlandse en een Grieks-Nederlandse woordenlijst. Immers, het
kan ook voorkomen dat eenzelfde Hebreeuwse of Griekse term in de Nieuwe Vertaling
met meerdere Nederlandse woorden is weergegeven. Dezelfde procedure wordt ook
tweemaal doorlopen voor de Hebreeuwse en Griekse eigennamen. Aldus heeft men
een min of meer waterdicht systeem ontworpen - de ‘Aanvullende lijst’ (pp. 982-984)
brengt enkele lekjes aan het licht - dat bij de bestudering van de bijbel goede diensten
kan bewijzen. Er moet enorm veel monnikenwerk zijn verricht om dit project tot
voltooiing te brengen. De vraag die mij steeds maar door het hoofd speelt is: voor
welke doelgroep is dit boek bestemd? Om te beginnen is de Handwijzer alleen maar
te gebruiken voor de Vertaling 1951. Dit te moeten vaststellen in het jaar waarin
wordt begonnen met een nieuwe oecumenische kerkbijbel, de zgn. Vertaling 2000,
lijkt mij een hard gelag. Bovendien moet men als gebruiker zowel de Hebreeuwse
als de Griekse taal machtig zijn. Maar hebben degenen die deze talen beheersen niet
ándere (en ik denk: betere) hulpmiddelen tot hun beschikking? Tenslotte kan ook de
zeer hoge prijs van dit boekwerk nog een ernstige belemmering vormen; wederom
stelt zich de vraag naar de doelgroep. Wat begonnen is als een moedig initiatief om
een nieuwe bijbelvertaling met adequate hulpmiddelen te omringen krijgt aan het
einde van het traject een paar forse vraagtekens met zich mee.
□ Panc Beentjes
Prof. Dr. H.N. Ridderbos & Dr. W. van der Meer (eindred.), Handwijzer
op de grondtekst van de Bijbel, Kok, Kampen, 1993, XIV + 984 pp., f 195.
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Maatchappij
Dubieuze zaken
Het kritisch onderzoek van 35 aanvechtbare strafrechtelijke zaken die de jongste
jaren in Nederland zijn voorgekomen, leert dat nogal wat kan mislopen bij het tot
stand komen van de overtuiging van rechters dat de tenlastelegging bewezen is. In
Dubieuze zaken analyseren drie (gerechts-)psychologen
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hoe strafrechters tot een veroordeling komen, hoe ze daarbij gebruik maken van
bewijsmiddelen en hoe deze bijeengebracht worden. De auteurs steunen uitvoerig
op empirisch onderzoek over o.a. meningsvorming, overtuiging, waarneming,
geheugen, getuigen, identificatieprocedures en gerechtelijke dwalingen.
In de klassieke benadering wordt het verhaal waarop de rechter zich baseert om
een beklaagde te veroordelen opgebouwd vanuit de bewijsmiddelen. In de praktijk
primeert evenwel het verhaal, bewijsmiddelen dienen alleen als controlepunten.
Dat rechters terugredeneren, van conclusies naar feiten, is niet erg. Ze moeten
ergens beginnen, een hypothese als uitgangspunt nemen die pas naderhand aan feiten
kan worden getoetst. Elke strafzaak begint immers met een verhaal over hoe de
verdachte het strafbare feit gepleegd zou hebben. Erg is, dat in de strafwetgeving en
jurisprudentie nog steeds gedaan wordt alsof de rechter vooruit redeneert, van feiten
naar conclusies. Deze idealistische premisse verhindert dat wet en strafproces
bescherming bieden tegen de kwalijke gevolgen van de regressieve redeneertrant.
Rechters geven zich er te weinig rekenschap van dat ze omgekeerd redeneren, van
de vele onzorgvuldigheden en onzekerheden die dat inhoudt. Ze staan te weinig
kritisch tegenover het verhaal, verankeren het onvoldoende en doen dat in
common-sense overtuigingen die dikwijls weinig meer zijn dat onbewezen of
onbewijsbare veronderstellingen, onterechte veralgemeningen, vooroordelen. Uit de
35 gevalstudies volgt dat rechters zelden een onafhankelijke, kritisch-objectieve
houding hebben tegenover politieonderzoeken, verhoorpraktijken, identificaties,
getuigenissen, deskundigen en verdachten. De veroordelende overtuiging van rechters
blijkt dikwijls meer uitstaans te hebben met de kwaliteit van het verhaal dan met
gefundeerde feiten. Om een goed verhaal - een verhaal in overeenstemming met
mens- en wereldbeeld van de onderzoekende of rechtsprekende instantie - te kunnen
blijven volgen, worden nogal wat regels van de logica en de rechtspraak met voeten
getreden.
Rechters worden verondersteld het verhaal te toetsen en zoveel mogelijk onderdelen
te verankeren in ‘een bodem van algemeen geldig geachte kennis van de wereld’.
Maar verhaal en schuldovertuiging gaan bijna altijd vooraf aan bewijsmiddelen. Die
worden er bijgezocht in functie van een verhaal dat stand moet houden in hoger
beroep. Rechters worden trouwens van meet af aan op het verkeerde been gezet door
een strafdossier dat vrijwel uitsluitend confirmerende informatie bevat. Het
gepresenteerde verhaal is consistenter en overtuigender dan de werkelijkheid en
daardoor zeer verleidelijk. Verificatie van andere hypothesen, falsificatie van het
eigen verhaal, dát rekenen politie, aanklager en rechter niet tot hun taak. Dat is een
weinig objectieve en onwetenschappelijke werkwijze.
Dubieuze zaken levert ongezouten kritiek op de bewijsvoering, de ongelijkheid
tussen de partijen in het strafproces, rol en misbruik van deskundigen en op instanties
die verondersteld worden toezicht te houden op de regels van het strafrechtelijk
bewijs (de Hoge Raad). Het helder, goed gedocumenteerd maar soms wat langdradig
betoog wordt aangevuld met interessante aanbevelingen en concrete remedies die
de rechtspraktijk zonder twijfel ten goede zouden komen.
□ Gie Van Den Berghe
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H. Crombag, P. Van Koppen & W. Wagenaar, Dubieuze Zaken. De
psychologie van het strafrechtelijk bewijs, Contact Amsterdam/Antwerpen,
1992, pp. 675.

Politiek
De Sed-staat en de kerk
Kort voor en na de vereniging van de twee Duitse staten kon je overal lof horen voor
de rol die de ‘Oostduitse’ kerk had gespeeld in de revolutionaire omwenteling van
1989.
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Ze had de oppositiebewegingen een beschermend dak boven het hoofd geboden, en
ze was de enige institutie geweest die de communistische partij, de SED, steeds van
antwoord had gediend. Maar naarmate de euforie plaats maakte voor ontnuchtering,
groeide de kritiek, ook op de kerk (vooral de protestantse, die numeriek de sterkste
was in de DDR). Tekenend daarvoor was de campagne tegen de voormalige
Konsistorialpräsident van de Evangelische Kirche (EK) en de huidige
minister-president van Brandenburg, Manfred Stolpe. Hij zou onder één hoedje
gespeeld hebben met de Stasi. Wat er ook van zij, de relaties tussen kerk en staat
waren niet ondubbelzinnig. Kirche im Sozialismus heette de formule voor de
‘kritische’ aanvaarding van de socialistische orde.
Gerhard Besier beschrijft heel minutieus de ontwikkeling van die relatie van 1945
tot 1969, toen een zelfstandige Kirchenbund der DDR, een eigen ‘Staatskerk’, het
licht zag. Dat viel niet toevallig samen met de prijsgave door de SED van elke
gedachte aan de Duitse eenheid. De partij zette alles op de consolidatie van de eigen
staat en kon niets beginnen met een kerk die over de interduitse grenzen heen
georganiseerd was. Die aanpassing van de kerk binnen de DDR was zowel op
organisatorisch als op theologisch vlak voorbereid. Vele theologen lieten zich
verleiden door de ‘vredesretoriek’ van de SED en de droom van de DDR als
socialistisch alternatief.
Schönherr, naast Stolpe een van de architecten van de Bund der Evangelischen
Kirchen in der DDR, meende in de doelstelling van het socialisme (...) Beseitigung
der Ausbeutung, Gerechtigkeit für alle, prophetische Forderungen eines Amos oder
Jesaja (p. 721) te herkennen.
De organisatorische zelfstandigheid van de EK in de DDR sloot echter niet uit dat
men de SED informeerde over belangrijke beslissingen. De schaduw van de partij
zweefde voortaan boven de kerk.
□ Dirk Rochtus
Gerhard Besier, Der SED-Staat und die Kirche. Der Weg in die Anpassung,
Bertelsmann, München, 1993, 927 pp., DM 42.

De ondergang van Joegoslavië
De ondergang van Joegoslavië is de vertaling van het bij de bekende Britse Penguin
Books verschenen The Fall of Yugoslavia. Auteur is de Britse journalist Misha
Glenny, Oost-Europacorrespondent van de BBC.
Over de situatie in Joegoslavië wordt veel geschreven, maar het boek van Glenny
neemt in het ruime aanbod een bijzondere positie in omdat het én een
politiek-historisch boek is én een journalistiek verslag. De lezer host samen met de
verslaggever door de Balkan, bezoekt de hoekjes en kantjes van een land in
ontbinding, ontmoet de gekste en meest angstaanjagende figuren die hij zich kan
voorstellen en krijgt bovendien een pak interessante analyses mee.
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Naar het einde toe verzwakt het evenwicht tussen verhaal en analyse: de
confrontatie met de oorlogsmisdaden slaat blijkbaar ook de ervaren verslaggever uit
zijn lood.
Vooral het eerste deel van het boek - het ontstaan van het conflict - is de moeite
waard. De ondergang van Joegoslavië verscheen voor het eerst in 1992. Op verzoek
van de uitgever voegde Glenny er een laatste hoofdstuk aan toe dat de situatie van
Bosnië-Hercegovina schetst in de periode 1992-1993. Als lezer kan je je helaas niet
van het gevoel ontdoen dat je een appendix aan het lezen bent. Opvallend aan dit
boek is verder de weinige aandacht die geschonken wordt aan de persoon en het
systeem van Tito.
□ Erik De Smet
Misha Glenny, De ondergang van Joegoslavië. Het menselijk leed achter
de feiten, Kosmos, Utrecht/Antwerpen, 1993,256 pp., BEF 550.

Cultuur
Darwin op de Beagle
De boeken van de Britse natuurvorser Charles Darwin On The Origin of Species
(1859) en vooral The Descent of Man (1871)
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zijn mijlpalen in het westerse denken. Ze toonden aan dat de mens niet geschapen
is, maar een afstammeling van primaten. Ze legden de mechanismen bloot die een
determinerende rol spelen in het ontstaan en verdwijnen van de soorten.
Recent verscheen een vertaling van Darwins eerste boek uit 1839: De reis van de
Beagle, een verslag van een reis die Darwin maakte tussen 1831 en 1836 en die hem
de eerste intuïties van zijn belangrijke inzichten bijbracht. Het is een vertaling van
een nieuwe Engelse editie van het werk, die tot stand kwam na een vernieuwde
interesse voor de grote en eigenzinnige Victoriaanse wetenschapper.
De Britse auteur Redmond O'Hanlon schreef de commentaar op de achterflap van
het boek: ‘De reis van de Beagle is een verrukkelijk reisboek. Het beschrijft de
belangrijkste reis die ooit gemaakt is. Het werk dat eruit voortgekomen is heeft onze
ideeën over tijd, ruimte, sex, toeval en de natuur veranderd. En het heeft ons van
God bevrijd’. Daarmee is weliswaar de toon gezet, maar toch klopt die perceptie niet
helemaal met de werkelijkheid: één van Darwins beweegredenen om op reis te gaan
was om te onderscheiden of hij al dan niet priester zou worden in de Anglicaanse
kerk - toen hij terugkwam was hij een gerenommeerd natuurwetenschapper en waren
zijn geestelijke ambities nagenoeg verdwenen.
De Beagle, een klassiek zeilschip dat door de jonge kapitein Robert FitzRoy was
uitgerust met de modernste navigatie- en landmetingsinstrumenten, vertrok op 27
december 1831 uit Plymouth met de opdracht de zuidelijke Amerikaanse kusten in
kaart te brengen. Die opdracht had een duidelijk politiek karakter: de Britse
admiraliteit wou voet aan wal krijgen op het Zuidamerikaanse continent. Dat nam
niet weg dat er zowel door Darwin als door FitzRoy voortdurend wetenschappelijke
expedities werden verricht en dat er door beide heren een bijzondere
natuurwetenschappelijke verzameling werd aangelegd, die samen met artikelen naar
Groot-Brittannië werd verstuurd. Het is en blijft ongewoon boeiend om dit reisverslag
na meer dan anderhalve eeuw te lezen. Door de ogen van Darwin zie je de zee, de
geologie, de fauna, flora en bewoners van de pampa's. Je ziet het 19e eeuwse
Vuurland, koloniaal Chili. Je ontmoet de gekste personages: zogenaamde wilden en
zogenaamde beschaafden. De jonge wetenschapper Darwin wil de geheimen van de
wereld begrijpen. Maar het boek vertelt ook over politieke situaties, over het leven
aan boord en de manier van reizen in de vroege 19e eeuw. Alleen daarom al is De
Reis met de Beagle een nog altijd bijzonder leesbaar boek.
□ Erik De Smet
Charles Darwin, De reis van de Beagle, Uitgeverij Atlas, Amsterdam,
1993, BEF 995.

De duim van de panda
Meer dan een eeuw na de dood van Darwin is het geheel van theorieën dat rond zijn
basistheorie over de evolutie van de natuur gegroeid is, haast onoverzichtelijk
geworden. De evolutietheorie zelf is complexer geworden. Gedragsstudie,
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embryologie en DNA-structuren vertellen een ander verhaal dan dat van de evolutie
als eenduidig principe.
Een van de weinige wetenschappers die dit wetenschappelijk kluwen op een
boeiende en diepzinnige manier zowel aan specialisten als aan leken kan verklaren,
is de Amerikaans-joodse Harvard-hoogleraar Stephen Jay Gould. Gould maakte een
onvergetelijke indruk in het gespreksprogramma ‘Een schitterend ongeluk’ van Wim
Kayzer. Naast TV-personality is de Bachminnende paleontoloog ook de
bestsellerauteur van het boek The Panda's Thumb. Alle essays uit deze bundel hebben
één ding gemeen: ze handelen over de nalatenschap van de grote Darwin. Een heleboel
fascinerende vondsten uit de natuurlijke historie, wonderlijke vaststellingen en
theorieën volgen elkaar op. De lezer kijkt geboeid toe bij Goulds zoektocht door de
natuurlijke historie van mens en dier. Uiteindelijk, en dat is Goulds conclusie, geeft
de evolutietheorie de mens het heft in eigen handen. In die zin is Goulds visie niet
mechanistisch, maar humanistisch.
Er zijn heel wat aanmerkingen bij deze uitgave te plaatsen: het boek is slecht
vertaald (waarschijnlijk heeft men er na het
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succes van de TV-serie te weinig tijd voor genomen). Gruwelijke zinsconstructies
vullen de bladzijden. Men kan zich ook de vraag stellen waarom dit oude werk van
Gould vertaald werd en niet een van zijn recentere, minstens even interessante
essaybundels.
□ Erik De Smet
Stephen Jay Gould, De duim van de panda, Uitgeverij Contact, Amsterdam,
1993, BEF 895.

Literatur
De ondergang van het regenwoud
Misschien herinnert de lezer zich de commotie die voor enige jaren in Nederland
ontstond naar aanleiding van het boekje De ondergang van Nederland. Deze
racistische publikatie was ondertekend door ene Mohamed Rasoel maar alras wist
Teun A. van Dijk, hoogleraar tekstwetenschap in Amsterdam, te melden dat hij er
na analyse zo goed als zeker van was dat niemand minder dan Gerrit Komrij er de
auteur van moest zijn. Nog voor de Nederlandse justitie Van Dijks ongelijk had
aangetoond, had Komrij de hoogleraar al aangeklaagd wegens smaad: ‘Ik wens niet
voor racist te worden versleten. Punt uit. [...] racisme, het is bij wet verboden’.
Eind 1992 werd van Dijk echter buiten vervolging gesteld en Komrij, die zich
tijdens de gerechtelijke procedure opvallend gedeisd had gehouden, kon niet anders
meer dan Van Dijk zelf aan de schandpaal nagelen. Dat Komrij zijn vak beter beheerst
dan Van Dijk het zijne, is niet echt een verrassing: aan een amper dertig bladzijden
tellend betoog heeft hij genoeg om Van Dijks publikatielijst en daarmee de integrale
tekstwetenschap, want Van Dijk is naar eigen zeggen ‘één der grondleggers van het
vakgebied’, naar de prullenmand te verwijzen. De typische Komrij-ironie ontbreekt
niet, maar de vraag aan het college van bestuur van de universiteit van Amsterdam
waarmee hij zijn requisitoir afsluit: ‘Lijkt het u niet onontkoombaar dat zijn hele
leerstoel, berustend op lucht en nep, eindelijk eens wordt opgedoekt?’ klinkt alleszins
niet overdreven.
□ Emmanuel van der Aa
Gerrit Komrij, De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel,
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1993, 38 pp., BEF 300.

De gek op de heuvel
Vermeiren heeft de titel van zijn nieuwe roman De gek op de heuvel ontleend aan
de bekende song van Lennon & McCartney. Het verhaal gaat in de eerste plaats over
Benny die door de auteur vanaf 1982 tot 1990 van jaar tot jaar gevolgd wordt. De
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dokters constateren dat de zesjarige Benny autistisch is. De epileptische aanvallen
waar hij vroeger aan leed, uiten zich nu in nachtelijke huilbuien. Familiefeestjes of
bezoek brengen meestal moeilijkheden mee. Benny beseft dat hij abnormaal is: ‘Je
weet, ik hang soms zoals de zot uit. Dat komt door mijn herselen. Ik ben zo geboren’
(sic). Zijn moeder Inge voelt zich door het leven benadeeld; ze vraagt zich af ‘waarom
uitgerekend háár zoon zo ter wereld was gekomen en dat hij misschien maar beter
niet geboren was’. Benny maakt goede vorderingen op school en wordt tuinier. Toch
blijft zijn aanwezigheid op het gezin drukken en vooral op het moreel van Eric, de
vriend van Benny's moeder. Eric is leraar, schrijft essays en artikelen over letterkunde
(waarbij ook De vrolijke eenzaamheid van Vermeiren ter sprake komt), en werkt aan
een doctoraatsthesis over ‘Ethiek en solipsisme in de moderne Nederlandse literatuur’.
Door het vele werk raakt hij meer dan eens overspannen en depressief. Hij trekt zich
de ziekten van zijn grootouders en ouders aan en is doodsbang wanneer hijzelf in
het ziekenhuis terechtkomt. Hij zoekt een uitlaatklep in het afstandslopen en porno.
Zijn grootste probleem is echter Benny: ‘Mijn probleem stoot niets dan rauwe klanken
uit’. Maar uiteindelijk sluiten ze vriendschap.
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Deze roman bevat heel wat kritiek op machtsmisbruik. De invloedrijke vader van
Benny, die het hoederecht over zijn zoon opeist, laat een sociale werkster noteren
dat Eric een homofiel met promiscue neigingen is, waarna de vraag naar een
onpartijdig sociaal onderzoek afgewezen wordt. Van de school moet Eric kiezen
tussen trouwen of ontslag, maar daarover wordt in het verslag van de inspectie met
geen woord gerept, ‘want op papier zijn katholieken ruimdenkend’. Af en toe komt
ook de actualiteit aan bod: op een liefdadigheidsshow verzamelt men vijfenzeventig
miljoen frank om de Falklandoorlog verder te zetten, na de ramp in Tsjernobyl moeten
zelfgekweekte groenten weggegooid worden en na de executies in China gaat de
economische samenwerking met dat land gewoon door want ‘principes waren goed
zolang ze geen geld kostten’.
□ Jef Ector
Koen Vermeiren, De gek op de heuvel, Antwerpen, Manteau, 1993, pp.
253, BEF 550.

Boeken voor de eeuwigheid
Van een aantal geestelijke auteurs uit de Middeleeuwen heeft het werk de eeuwen
overleefd: Bernardus van Clairvaux, Thomas a Kempis, Willem van St Thierry...
Van de vele middelnederlandse geestelijke auteurs zijn echter alleen Ruusbroec en
Hadewijch erin ‘geslaagd’ om opnieuw uitgegeven te worden.
De essaybundel Boeken voor de eeuwigheid wil aantonen dat er van de 13e tot de
15e eeuw enorm veel geestelijk proza in het middelnederlands geschreven werd. Het
doelpubliek van die vele auteurs waren in de eerste plaats de semi-religieuzen, wiens
gemeenschappen over de hele Nederlanden een grote aantrekkingskracht hadden
(denk maar aan de vele begijnhoven). Daarna komt de leek die eerder behoefte had
aan devotionele lectuur.
Deze lijvige bundel brengt een massa gegevens te voorschijn die op een keurige
manier verwerkt wordt. Het introduktieartikel van de hand van eindredacteur Th.
Mertens plaatst een aantal historische vaststellingen op een rijtje en probeert een
beknopt overzicht van de literaire produktie te geven. Mertens zet enkele bakens uit
voor het gebruik van de literatuurgeschiedenis in het geheel van het historisch
onderzoek en beklemtoont het belang van de studie van het geestelijk proza.
Dan volgen de overige essays uit deze bundel - alle het produkt van een
studieproject aan de Universiteit van Leiden, waaraan 21 medioneerlandici uit
Nederland en Vlaanderen aan meewerkten: bijdragen over ‘biecht, gebod en zonde’,
‘boekengebruik in vrouwenkoosters’, ‘Middeleeuwse bijbelvertalers’ enz.
Het boek wordt afgerond met een overzicht van termen uit het kerkelijk leven van
de late middeleeuwen. De grote vraag die in dit opzet onbeantwoord blijft (omdat
de reeks een literair-historische opvatting heeft) is die naar de betekenis van het
middeleeuws geestelijk proza voor de wereld van nu.
□ Erik De Smet
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Th. Mertens e.a., Boeken voor de eeuwigheid, (Nederlandse literatuur en
cultuur in de middeleeuwen, VIII), Prometheus, Amsterdam, 1993, 510
pp., BEF 1500.

De wortels der verbeelding
In het najaar van 1992 reisde de Vlaamse auteur Hubert Lampo, die vorig jaar zijn
50-jarig schrijverschap vierde, naar Polen. Op uitnodiging van professor Stanislaw
Predota gaf hij er aan de universiteit van Wroclaw op de Erasmus-leerstoel voor
Nederlandse taal, literatuur en cultuur vijf gastcolleges over het magisch-realisme.
De inhoud van deze Wroclaw-colleges vond een neerslag in het essay De wortels
der verbeelding.
Meer dan twintig jaar na De zwanen van Stonehenge, nog altijd het essayistische
meesterwerk van Lampo, wijdt de auteur zich opnieuw expliciet aan het
magisch-realisme. Hij legt daarbij vooral de nadruk op de manier waarop het zich
in zijn oeuvre manifesteert. Op zich biedt het boekje de ervaren Lampo-lezer weinig
nieuws, afgezien
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natuurlijk van de passages waarin hij zijn recentste werk voorstelt. Toch is de
vergelijking tussen Lampo's benadering van het magisch-realisme in De zwanen van
Stonehenge (1971) en zijn huidige kijk op de zaak interessant.
Het bezig zijn met en nadenken over het eigen werk is voor Lampo altijd heel
belangrijk geweest. Zo beschrijft hij ook hier heel nauwkeurig de wijziging in stijl
en teneur die zich in zijn jongste boeken voordoet. Toch weerhoudt dit hem er niet
van - zelfs na een halve eeuw schrijven - om eerlijk toe te geven: ‘Ofschoon je niet
het vaagste idee hebt wat je van je verbeelding, dus van je onbewuste verwacht, is
de gewenste tekst al volop zichzelf aan het schrijven. Nog altijd weet ik niet, hoe het
werkt...’ (p. 59).
Voor wie niet vertrouwd is met het literaire werk van Lampo, biedt dit boekje de
uitgelezen instap voor een eerste kennismaking. Je vindt er een tegelijk beknopt en
volledig overzicht. De laatste twee hoofdstukken, gewijd aan andere
magisch-realistische boeken, hadden voor mijn part achterwege mogen blijven. Ze
zijn zo summier dat ze niet meer dan een noodgedwongen flauw afkooksel van zovele
boeiende bladzijden uit De zwanen van Stonehenge vormen. Zonder die hoofdstukken
zou het essay dan ook terecht en juister ‘De wortels van mijn verbeelding’ geheten
hebben.
□ Peter Meukens
Hubert Lampo, De wortels der verbeelding. Over het magisch-realisme,
Meulenhoff, Amsterdam/Antwerpen, 1993, 112 pp., BEF 390.

Het gat in de wereld
De heerlijke stilist die Benno Barnard is, bereist in het tweede deel van zijn
‘genealogische biografie’ - dit deel is het vervolg op Uitgesteld Paradijs - vooral
intrigerende steden uit de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, het oude Europa:
Wenen, Triest, Praag, Marienbad, steden ‘die hun eigen openluchtmuseum zijn
geworden’. Maar hij reist ook door zijn eigen geest. Barnard borduurt ook nu weer
voort op themata die herhaaldelijk in vroeger werk opdoken: de relatie met zijn vader,
dichter-dominee Guillaume van der Graft, de vraag naar ‘nu’ en ‘hier’ (het boek
speelt overwegend in Europa, maar eventjes ook in Amerika, het beschrijft de periode
1987-1991 maar kijkt graag terug naar het fin de siècle van honderd jaar geleden),
het geheim van de persoonlijke (non-)identiteit, de betekenis van de liefde...
Zijn lichtvoetige stijl charmeert ontegensprekelijk: Zoeken bij de B (pp. 9-55) en
Liefde in het fin de siècle, waarin hij ondermeer de dochter van Italo Svevo ontmoet
(pp. 185-238), zijn pareltjes. Speels-melancholisch. Maar vaak is Barnard als de
technisch hoogbegaafde voetballer die net één draai teveel maakt. Telkens op zoek
naar weer een puntgave zin, verliest hij de lezer (en de werkelijkheid?) wel eens uit
het oog.
Maar misschien kan Barnard niet anders. Zijn heimwee naar de oude steden van
het vergane Kakanië, naar hun verkalkte rituelen en hun gestileerde neurosen komt
voort uit het ‘postmoderne’ aanvoelen dat we leven, denken en voelen in een wereld
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zonder centrum. Dat is het ‘gat in de wereld’, al bedoelt hij daar ook en heel concreet
het ‘door de Luftwaffe zo attent weggesaneerde Rotterdam van mijn ouders en
grootouders’ mee. Om het gat op te vullen heeft Barnard slechts woorden ter
beschikking. Sprekend over het verschil tussen de poëzie van zijn vader en die van
hemzelf, drukt hij de kern van beider opvattingen over het woord zo uit: ‘voor hem
[zijn vader] is het woord Werkelijkheid geworden, en ik maak van de werkelijkheid
zoveel mogelijk woorden’ (pp. 27-28). Daarin schuilt ontegensprekelijk zijn kracht,
maar ook zijn zwakte.
□ Guido Vanheeswijck
Benno Barnard, Het gat in de wereld, Atlas, Amsterdam, 1993, 278 pp.

Kennis van de Verte
Na de publikaties Tijdgenoot: wandelaar (1986) en Approches (1989) verscheen
nagenoeg gelijktijdig met zijn vertaling van Guy Vaes'
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bundel De verzegelde tijd, de nieuwe dichtbundel van Bart Vonck, Kennis van de
Verte.
Reeds in het eerste gedicht ‘Poësis’ onthult de dichter de leidmotieven die de
grondtoon van zijn bundel bepalen. ‘Eens en voorgoed geïmmigreerd in de taal, dit
is de enige radicaliteit van de dichter’, ‘verbannen uit de stilte, schrijft hij’. Deze
obsederende taalintentionaliteit ‘Taal tot het niet meer kan’, nauw geconnoteerd met
de bezwering van de dood, ‘Writing is our best means of breaking bread with the
dead’ (W.H. Auden), roept bij de dichter spontaan het contrast of het complement
op van de stilte, van het zwijgen. ‘Altijd bekoort mij als dichter het zwijgen’.
Zowel vanuit existentiële ervaringen (zoals b.v. het afscheid van goede vrienden)
als vanuit zijn literaire eruditie is het Vonck duidelijk dat de driehoek
‘stilte-dood-eenzaamheid’ voor hem als dichter slechts te doorbreken valt wanneer
hij ‘één en al oor wordt voor het leven van de taal’. Zo immers wordt zijn
fundamentele identiteit bepaald, want ‘zo weeft het lied de zanger’. Hoe graag sluit
hij zich derhalve in de cyclus ‘Eigen Namen’ aan bij Demosthenes de welsprekende,
bij de Russische dichteressen Tsvetajeva en Achmatova en uiteindelijk bij Hopper,
de schilder bij uitstek van een beklemmende eenzaamheid. Ook het gedicht
‘Hippocrene’ (aan de Muzen gewijde Hengstebron) leidt hem naar de wezenlijke
plaats van zijn bestemming, nl. het dichterschap. ‘De terugkeer, de thuiskomst, ik
mag weer woorden naaien aan het noordelijk licht’.
In de verzen die meestal in losse strofische vormen geconcipieerd zijn, ontbreken
heel vaak richtende leestekens zodat woorden en regels vaak als in een chemische
verbinding op mekaar reageren en, mede bepaald door een originele metaforiek, zeer
suggestief werken. In functie van de specifiek poëticale expressie wordt ook de
syntaxis van de omgangstaal uit haar dwangbuis gelicht. De ‘parole parlante’, de
zelfontworpen taal regelt er het verkeer naar eigen, autofunctionele normen, ‘hitte
bouwt hier een toren van blauw en van vraag antwoord nooit als de zon in de mond
brandt’.
De poëzie van Bart Vonck, zeer persoonlijk en thematisch zeer coherent, is door
de anderssoortigheid van haar communicatieproces een boeiende en duurzame
intellectuele uitdaging. Inderdaad: ‘Wat gebeurt in het gedicht: alleen een minnaar
kan het raden’.
□ Jan van der Hoeven
Bart Vonck, Kennis van de verte, Pablo Nerudafonds, Brugge, 1993, 56
pp.

Gescoedenis
Bernardus
Adriaan H. Bredero, emeritus-hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam, heeft van de studie van het leven en het werk van
Bernardus van Clairvaux (+1156) zijn levenswerk gemaakt. Na ruim vijftig jaar met
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het onderwerp bezig te zijn geweest, verschijnt nu een boek van zijn hand dat geheel
gewijd is aan de grote cisterciënserabt. Dat het nu verschijnt, is een gelukkige zaak:
de auteur heeft daardoor heel wat inzichten kunnen verwerken die gegroeid waren
tijdens het jaar van het negende eeuwfeest van de heilige (1990-1991) - een jaar met
veel congressen en publikaties.
Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie is geen biografie, geen
synthesewerk, maar een boek over een aantal fundamentele aspecten van de
Bernardusvorsing. Het uitgangspunt ervan is de studie van de Vita Prima, de oudste
levensbeschrijving. Bredero gaat hierin op zoek naar de verwevenheid tussen cultus
en historie. Die zoektocht maakt van de uitgave een onderzoek naar de constructie
van een historische figuur. Stap voor stap werkt Bredero in een eerste deel aan een
deconstructie, evenwel zonder de kracht van het authentieke personage tekort te
doen.
Een tweede deel behandelt een oud zeer uit de Bernardus-vorsing: het verstaan
van
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de politieke rol van Bernardus en de poging om Bernardus te blijven bestuderen als
een mystieke leidsman en heilige abt, rekening houdend met het eerste. Dat leidde
vaak tot het beeld van Bernardus als een tweekoppig wezen, een verscheurd mens,
die stond tussen de vita activa en de vita contemplativa. Bredero beklemtoont dat
ook dit beeld een constructie is. Het laatste deel van het boek wil daarom Bernardus
bekijken vanuit zijn monastieke Umwelt. De auteur stelt duidelijk dat de politieke
daden en excessen van de abt geheel in het kader passen van zijn strijd voor een
uitgediept monnikenwezen. Wat of wie dat bedreigde, werd met alle wapens bestreden,
wat of wie dat begunstigde, werd voortgeholpen. Bredero haalt daarbij een brief aan
van bisschop Hildebert van Lavardin, een tijdgenoot. Daarin wordt beschreven hoe
Bernardus in feite, net als aartsvader Jacob, een dubbelhuwelijk had afgesloten, een
vruchtbare gemeenschap met Lea (symbool voor het werk in de samenleving ten
gunste van het cisterciënserideaal), en een huwelijk met Rachel (symbool voor de
aangename nachten van beschouwing van het goddelijke). Bernardus moet dus verder
bestudeerd worden vanuit zijn betrokkenheid op het cisterciënserleven, en dat geldt
zowel voor zijn actief als contemplatief leven.
□ Erik De Smet
A.H. Bredero, Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie,
DNB/Pelckmans, Kapellen / Kok Agora, Kampen, 1993, 366 pp., BEF
990.

De Germanen
Boeken leven. Wie daar niet van overtuigd is, moet E.F. Jungs boek De Germanen
ter hand nemen. In 1976 liet de auteur zijn leesboek over de bedwingers van het
Romeinse rijk in Düsseldorf verschijnen onder de titel Sie bedwangen Rom. Twee
jaar later, in 1978, verscheen de Nederlandse vertaling van het werk bij uitgeverij
Meulenhoff. Meer dan 15 jaar later komt dezelfde vertaling opnieuw uit, maar dan
bij Tirion/Baarn, een uitgevershuis dat de laatste jaren veel energie steekt in populaire
historische boeken, neem b.v. de reeks Geïllustreerde Biografieën en nu dus ook een
reeks over volkeren uit de oudheid.
Er is blijkbaar een grote vraag naar populaire en degelijke historische lectuur. Het
boek van Jung is daar een behoorlijk antwoord op: het leest vlot en verwijst
voortdurend naar literatuur en archeologie. Op het einde van het boek heeft de lezer
een goed overzicht van de geschiedenis van de Germanen én van hun betekenis. Veel
aandacht wordt besteed aan krijgshandelingen. Kernstuk van het boek is de slag die
de legendarische krijger Arminius uitvocht tegen het Romeinse leger en haar
aanvoerder Germanicus.
Het boek werd geschreven in 1975 en dat gaat aan de lezer niet voorbij: de auteur
verwijst immers voortdurend naar ‘recente’ boeken en tentoonstellingen (uit de
periode van vóór 1975). Sinds dat jaar is er echter nog heel wat meer geschreven en
geëxposeerd over de wereld van de Germanen.
□ Erik De Smet
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E.F. Jung, De Germanen. Bloei en neergang van de bedwingers van het
Romeinse Rijk, Tirion, Baarn, 1993, 340 pp., BEF 730.
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Harry Hamersma
Doemdenken
‘The mind is its own place, it can make heaven out of hell and hell out
of heaven’ (John Milton)
Oswald Spengler voorspelde dat rond het jaar tweeduizend de westerse beschaving
ten onder zou gaan (Der Untergang des Abendlandes, I en II, 1918-1922). Het jaar
tweeduizend is heel dichtbij, maar niemand ligt wakker van Spenglers voorspelling.
Toen vijfentwintig jaar geleden het einde van het subject werd verkondigd, werd
daar ook niemand zenuwachtig van. Het was trouwens ook bijna niemand opgevallen
dat het subject toen pas tweehonderd jaar oud was, zoals Foucault ons voorhoudt.
Het gerucht dat God dood was, maakte ook al niet veel indruk. Degenen die dat
beweerden, hebben trouwens nooit duidelijk kunnen maken wat ze daarmee bedoelden
en hoe ze dat wisten.
Beweringen van een zodanige reikwijdte, dat je je daarbij nauwelijks iets kunt
voorstellen, zijn aan de orde van de dag. Vooral onheilsprofetieen klinken
tegenwoordig nogal fors. Behalve het einde van het Avondland, van het subject en
van God, zouden we immers ook het einde van de geschiedenis beleven - zij het dan
alleen in Hegeliaanse zin -, is het in de natuur al een tijdlang vijf voor twaalf, is
Afrika een afgeschreven continent, zijn alle grote verhalen aan het verdwijnen, en
is de mens tegenwoordig niet langer alleen maar ‘ongeborgen’ en ‘ontheemd’, maar
nu ook nog ‘ontmaskerd’ en ‘ontworteld’.
Volgens Derrida ging het nog nooit in de geschiedenis zo slecht met ons als nu.
Nooit leden meer mensen honger, nooit hadden meer mensen te lijden onder oorlogen,
waren er meer ontrecht en opgejaagd, en nog nooit hadden zoveel mensen te lijden
onder torenhoge schuldenlasten. Het verwonderlijke bij al deze pessimistische
diagnoses is dat ze blijkbaar zo weinig indruk maken. In plaats van de constatering
dat de toestand ‘ernstig is, maar niet hopeloos’, lijkt eerder het omgekeerde van
toepassing: ‘de toestand is hopeloos, maar niet ernstig’.
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Hoort de mens zoveel slecht nieuws, dat hij er murw van geworden is? Of denkt hij
heimelijk dat het allemaal wel meevalt? In elk geval lijkt er iets niet te kloppen. Want
van onheilspellende berichten wordt met belangstelling kennis genomen, en daarna
gaat men over tot de orde van de dag. Het lijkt een mentale vorm van ramptoerisme:
mensen komen kijken hoe erg het allemaal is, maar steken nauwelijks een hand uit
en voelen zich er niet echt bij betrokken. Doemdenken en ramptoerisme schijnen te
werken als een placebo: ze verzoenen de mens met zijn lot. Als we zien dat het ergens
anders of in de toekomst allemaal nog erger kan, dan is de eigen ellende gemakkelijker
te verdragen. Wat ook opmerkelijk is aan het doemdenken, is dat het zich vooral op
de verkeerde plaats lijkt af te spelen. Doemdenken is eerder een trend in rijke landen
dan in arme. Waar het erg goed gaat, is men bang dat het allemaal minder zal worden.
Waar het zo slecht gaat dat het niet erger kan, hoef je daar tenminste ook niet bang
voor te zijn. In arme landen hebben ze misschien ook minder tijd voor doemdenken.
Het overleven op de korte termijn baart al zoveel zorgen, dat je niet toekomt aan
bespiegelingen over de verre toekomst. Je hoopt eenvoudig dat het beter wordt. Of
je verhuist naar die plaatsen waar je een betere toekomst vermoedt. Vreemd genoeg
zijn dat juist die plaatsen waar het doemdenken plaatsvindt. Als het met het Westen
zo slecht gaat, waarom proberen zo weinig mensen dan dit zinkende schip te verlaten,
en waarom wil men vanuit Afrika en andere delen van de wereld dan zo graag naar
dit zinkende schip verhuizen?

Perspectivisme
Een bewoner van een andere planeet die met regelmatige tussenpozen de aarde zou
bezoeken, zou toch moeten constateren dat het minstens in een aantal opzichten beter
gaat op de aarde. De slavernij is afgeschaft, het kolonialisme is zo goed als verdwenen.
Veel ziekten zijn overwonnen. Meer kinderen dan ooit krijgen onderwijs. Er zijn
veel landen, waaronder juist de allergrootste, die niet graag terug zouden willen naar
de situatie van twintig, vijftig of honderd jaar geleden.
Er bestaat echter geen onbevooroordeelde waarnemer van een andere planeet. Alle
waarnemers zijn aardbewoners die vanuit hun eigen situatie tegen de zaken aankijken.
En ze vertellen allemaal hun kant van het verhaal. Zoals een en dezelfde stad, van
verschillende kanten aanschouwd, er uitziet als meerdere steden tegelijk, zo zijn er
als het ware ook verschillende werelden, die in werkelijkheid niets anders zijn dan
verschillende waarnemingen van dezelfde wereld, vanuit telkens een ander perspectief.
Deze stelling van Leibniz is eenvoudig te volgen. Wat onduidelijk
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blijft, is de reden waarom sommige mensen de stad in een somber perspectief zien,
en andere juist niet. Ziet juist de bevoorrechte mens, die veel te verliezen heeft, veel
naderend onheil? Wanneer je aan de rand van een ravijn staat, kun je gemakkelijk
naar beneden vallen. Wanneer je op de bodem van het ravijn staat, ziet het er helemaal
niet dreigend uit. Vaak zie je zelfs een fraaie helling, met daarboven een blauwe
hemel.
In 1931 publiceerde Karl Jaspers Die Geistige Situation der Zeit. In dit boek
waarschuwt hij - naar later zou blijken, terecht - tegen het grote onheil dat hij op zich
af zag komen. Hij haalt een aantal onheilsprofetieën uit het verleden aan, om te laten
zien dat er ook in vroegere tijden mensen waren die zich zorgen maakten om wat ze
om zich heen zagen gebeuren. Met deze citaten is er echter iets opmerkelijks aan de
hand. Ze lijden in hoge mate aan perspectivisme.
Een vierduizend jaar oude Egyptische papyrus ziet overal onheil en verval. ‘Goud
en lapislazuli hangen om de hals van slavinnen... Het lachen is ons vergaan... De
burgers bedienen de molensteen, de dames zijn als dienaressen... De ambtenarenstand
is overal verdreven. Wie niets bezat, bezit thans schatten’.
Vanuit het perspectief van het gewone volk is dit geen doemdenken. Het klinkt
bijna als een heilsprofetie. Hetzelfde geldt voor verontruste teksten uit de tijd van
de Franse Revolutie en kort daarna. Talleyrand zegt dat alleen die mensen die vóór
1789 hebben geleefd, de eigenlijke zoetheid van het leven hebben gekend. Over de
bitterheid waarvan zoveel anderen zich bevrijd voelden, spreekt hij niet. Stendhal
klaagde dat de democratie, waarvan hij wel inzag dat de opmars ervan niet meer te
stuiten was, het onmogelijk maakte nog ooit de middelen bijeen te schrapen voor de
bouw van zoiets groots als de Sint Pieter. Hij had ongelijk, want ook in de twintigste
eeuw blijkt het nog mogelijk, zoals in Ivoorkust en Marokko. Alleen wordt er nu
juist schande van gesproken dat zoiets nog steeds kan.
Goethe klaagde dat de mens misschien wel slimmer, maar niet beter, gelukkiger
of daadkrachtiger was geworden. Hij zag een tijd op zich afkomen waarin God zich
niet langer zou kunnen verheugen over zijn schepping. In de vorige eeuw klaagden
velen dat met de democratie ook de barbarij terrein won. Toch leefde er tegelijkertijd
een door velen aangehangen vooruitgangsgeloof, dat begon met de Verlichting, en
dat tot in de twintigste eeuw voortduurde.
Kant hoopte dat er, na de schitterende ontwikkelingen in de natuurwetenschappen,
een nieuwe Kepler of Newton zou opstaan, die de culturele evolutie in wetten zou
kunnen vangen. Allerlei denkers hebben het geprobeerd. Adam Smith, Turgot, de
Condorcet, Comte, Spencer, Stuart Mill, Schelling, Hegel, Marx, en vele anderen.
Wie probeert het
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vandaag echter nog? In het Westen is het vooruitgangsgeloof behoorlijk gaan
wankelen. Alleen jonge staten, elders in de wereld, hebben nog steeds
‘opbouwkabinetten’ en zijn ‘in ontwikkeling’. Meerjarenplannen houden daar nog
de hoop levend dat het allemaal beter wordt.

Goudomrande wolken
Dwars door de sombere voorspellingen van Spengler met betrekking tot het
Avondland heen gloort toch ook nog enig licht. De oorzaak van de ondergang van
het Westen is volgens hem de cultuur van de grote stad, die het platteland en de
kleinere steden overwoekert.
Juist dat platteland en de kleinere steden zijn echter de eigenlijke dragers van de
beschaving. Grote beschavingen zijn volgens Spengler als organismen. Ze hebben
een beperkte levensduur. Wanneer de ene grote cultuur ten onder gaat, bloeit er elders
misschien juist een nieuwe op. Al naar gelang de plaats van de waarnemer en het
tijdstip van de waarneming, valt de beoordeling dus telkens anders uit. De donkere
wolken die men in het Westen voorziet, hebben daar vaker een gouden rand. Aldous
Huxley en George Orwell moeten aan hun zwartgallige voorspellingen veel plezier
hebben beleefd. Schopenhauer zag de toekomst zo somber in, dat wij allen elkaar
voortaan maar zouden moeten aanspreken met ‘Compagnon de misère’. Dit weerhield
hem er echter niet van om met veel smaak over alle ellende uit te weiden en veelvuldig
feest te vieren.
Volgens Leibniz schiep God van alle mogelijke werelden de beste. Voltaire maakte
in Candide deze best-mogelijke wereld met veel genoegen belachelijk. De wereld is
volgens hem een onafgebroken reeks van rampen, ellende en tegenslagen. Hij
onderschreef van harte de wet van behoud van ellende, maar scheen er tegelijk van
te genieten. Paradoxaal is ook wat het calvinisme laat zien. Volgens de
predestinatieleer van Calvijn is slechts een klein gedeelte van de mensheid
voorbestemd tot eeuwig heil en is de overgrote meerderheid verdoemd. Deze
zwartgallige overtuiging heeft echter niet het effect dat men ervan zou verwachten.
Volgens Max Weber werkte ze juist als een stimulans. Overtuigde calvinisten zaten
niet bij de pakken neer, maar werden succesvolle ondernemers. Om voor zichzelf
en anderen maar te bewijzen dat zij in elk geval tot de kleine schare uitverkorenen
behoorden. De gedachte aan onheil zet hier blijkbaar aan tot het bewijzen van het
tegendeel.
Doemdenken schijnt sterk te inspireren. Het is alsof mensen zich bij het naderen
van onheil geestelijk willen redden en dan, dankzij een wanhopige, maximale
inspanning, de mooiste scheppingen voortbrengen. De naderende ondergang van
Rome inspireerde Augustinus tot het schrijven van De Civitate Dei. De balling
Comenius zag verbluffend scherp
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hoe de toekomstige samenleving eruit moest zien, en hoe de wereld in de toekomst
oorlogen zou kunnen vermijden. Juist tijdens oorlogen, soms zelfs in de loopgraven
of in de dodencel, in ballingschap en op koude zolderkamertjes zijn de mooiste dingen
bedacht. Oog in oog met onheil en ellende, ziet de mens misschien scherper dan ooit
dat de realiteit niet is zoals ze zou moeten zijn. Dat besef alleen al schept licht in de
duisternis.
Gekwelde geesten als Kierkegaard en Nietzsche hebben prachtige dingen
geschreven. Genialiteit en depressiviteit lijken bij een hele reeks schilders, schrijvers
en componisten vlak bij elkaar te liggen. Wie veel zwart ziet, heeft misschien ook
meer oog voor die plaatsen waar nog licht doorbreekt.

Babel en Utopia
De overtuiging dat het niet is zoals het zou moeten zijn, brengt de mens ertoe een
ideale toestand te ontwerpen. Een prachtige naam voor die toestand is ‘Utopia’,
Nergensland. Utopia gaat als een stuwende kracht door de geschiedenis. Zolang het
alleen als concept bestaat, gaat het goed met Utopia. Elke keer wanneer Utopia in
praktijk wordt gebracht, gaat het echter mis. Grote filosofen als Plato en Berkeley
hebben de kans gekregen hun ideale staat te verwezenlijken. Ze hebben er niet veel
van terechtgebracht. Het marxisme heeft op een ongekende schaal geprobeerd de
ideale maatschappij te vestigen. En juist toen een groot aantal voorwaarden vervuld
leken en bijna een derde van de wereldbevolking in de greep van het marxisme was,
geloofde men er niet meer in. De utopie is alleen aantrekkelijk zolang hij niet
verwezenlijkt wordt. In de verte ziet het er allemaal goed uit, van dichtbij toch
eigenlijk niet.
Een Russisch servies uit de tijd van de Grote Utopie heet ‘Van Taiga naar Opbouw’.
De decoraties op het servies laten de sufheid van de taiga (de Russische
naaldwoudenstreek) zien en de zegeningen van de revolutie. Enkele decennia later
zien die zegeningen er echter weinig overtuigend uit, terwijl de taiga toch wel erg
mooi lijkt.
‘Het is beter hoopvol te reizen, dan ergens aan te komen’, moet de uitvinder van
de locomotief ooit gezegd hebben. Dat schijnt in elk geval te gelden voor het reizen
naar Utopia. Als je denkt dat je er bent, valt het tegen. Dat heeft nu ook Michael
Jackson ondervonden. Zijn naar eigen inzichten ingerichte paradijs, noemde hij heel
toepasselijk ‘Neverland’.
Babel leek een volmaakte maatschappij. Alle mensen spraken er dezelfde taal, ze
waren één en begrepen elkaar. Uit het boek Genesis wordt eigenlijk niet duidelijk
wat er verkeerd was aan Babel. In de geschiedschrijving van een volk van veehouders,
die zelf nog geen grote
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steden bouwden, kwamen stadsbewoners er natuurlijk slecht vanaf. Waaruit blijkt
echter dat ze zo hoogmoedig of arrogant waren? Het staat niet in het verhaal.
Misschien ging het té goed met die maatschappij waar iedereen de ander begreep en
waar geen verwarring heerste. Misschien waren ze te zeer tevreden met de bereikte
toestand, en was dat hun eigenlijke zonde.
In Genesis is er sprake van twee verbanningen: de mens wordt verbannen uit het
paradijs, waar alles is zoals het moet zijn, maar hij wordt ook verbannen uit de stad
waar iedereen dezelfde taal spreekt en waar men, om niet verstrooid te raken, een
toren wil bouwen. Blijkbaar mag het niet té goed gaan met de mens, omdat hij dan
vergeet wie hij is.
Een Arabische journalist legde uit waarom het verkeerd ging met Libanon. Het
ging té goed met Libanon. Het leek een parel. Het land was mooi en welvarend.
Allerlei godsdiensten en minderheden leefden er in vrede samen. Op zo'n staat rust
een vloek. Waar het zo goed gaat, worden de goden jaloers. Deze overtuiging zette
in vroegere tijden Arabische ouders aan tot een wanhoopsdaad. Wanneer ze een
volkomen gaaf en gezond kind kregen, dan werd het licht verminkt, om groter onheil
te voorkomen.
Voor het volmaakte is op deze wereld geen plaats. Daarom ligt ook Utopia nergens.
Toch is het een invloedrijk land. Het is een altijd geldig model waaraan het bestaande
kan worden getoetst. Het besef dat het niet is zoals het zou moeten zijn, is de motor
van vernieuwing en vooruitgang.
Het zet ook aan tot zoeken. Oneindig veel mensen zijn hun geluk elders gaan
beproeven. Vervolgde minderheden, puriteinen, idealisten, berooide mensen,
vluchtelingen: steeds opnieuw proberen zij een plek te vinden waar het beter is.
Desnoods ontzettend ver weg. Mormonen trokken de woestijn in, Wederdopers
gingen naar Siberië, kleine resten van inheemse volkeren zitten hoog in de bergen
of diep in het bos.
Babel lag ergens duidelijk zichtbaar, maar ging te gronde. Utopia ligt nergens,
maar wordt zorgvuldig meegedragen in de herinnering. Steeds wanneer het niet goed
gaat, keert de mens hiernaar terug. Daarmee lijkt iedere mens een burger van twee
werelden te zijn: van de feitelijke wereld, die tegenvalt, maar ook van een betere,
die hij nooit concreet tegenkomt, maar die wel de basis vormt van die opmerkelijke
conclusie die wij telkens opnieuw trekken: ‘Het is niet zoals het zou moeten zijn’.
De mens is op aarde een balling, leert het boek Genesis. Het is hier geen paradijs.
De mens is niet van hier, leert Plato. Hij is ‘thurathen’, ‘van buiten’. Het wonderlijke
is, dat de mens dit weet.
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Gie Van Den Berghe
Schindler's List
We waren allemaal goede nazi's
‘Was Schindler een goed nazi?’ ‘We all were good nazis (...) we couldn't
be anything else’[1].
Als Schindler's List, de met zeven Oscars bekroonde film van Steven Spielberg,
alleen maar over de liquidatie van de joden in Krakau was gegaan, zou hij niet zo'n
publiekstrekker zijn geweest. Maar, gebaseerd op het boek van de Australische
romancier Thomas Keneally[2], belicht hij de jodenvervolging vanuit een bijzondere
invalshoek. Hij vertelt het verhaal van een nazi die meer dan duizend joden van de
dood heeft gered. Hoe en waarom deed die man dat?

Geschiedenis
In 1939 trok de Sudetenduitser Oskar Schindler in het zog van de nazi's naar Polen.
Daar kon hij zaken doen. In een buitenwijk van Krakau nam hij een onteigende
Poolse fabriek over, die hij liet financieren door joden die hun geld in het getto toch
niet meer kwijtraakten. Hij beschikte over de spotgoedkope arbeidskrachten van de
vogelvrij verklaarde joden en de vakkundige bijstand van een joods boekhouder,
Yitzhak Stern. Hij haalde nazileiders over met gunsten en smeergeld, waarvoor hij
putte uit winsten die hij maakte op de zwarte markt. De bestellingen van het Duitse
leger stroomden binnen. Zijn Deutsche Emailwaren Fabrik (‘Emalia’ noemden de
gevangenen ze) werd een bloeiend bedrijf.
Toen enkele jaren later de Duitse industriëlen in Krakau verplicht werden hun
bedrijf over te brengen naar Plaszów, bouwde Schindler daar op eigen kosten een
subkamp op, waar hij zijn ‘personeel’ zoveel mogelijk behoedde voor terreur en
deportatie. In de tweede helft van '44 stond het Rode Leger voor de deur en Plaszów
werd ontruimd. De mannelijke gevangenen gingen naar het concentratiekamp
Gross-Rosen, de vrouwen naar Auschwitz. Maar Schindler wist nazi-bonzen ervan
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te overtuigen dat hij ‘zijn’ goedkope joden nodig had voor een munitiefabriek die
hij zou opzetten in het Tsjechische Brünnlitz. Hij stelde een lijst op met meer dan
duizend namen van joden die hij mee zou nemen.
Die Schindlerjuden zouden in twee transporten naar Brünnlitz worden overgebracht.
De vrouwen werden per vergissing (!) naar Auschwitz getransporteerd, waar zij in
Spielbergs film de schrik van hun leven beleefden, toen ze, in douchekamers gedreven,
gas uit de douchekoppen verwachtten en er alleen water uitkwam. Een scène die
elementen van gaskamers en douches op verwarrende en historisch onjuiste wijze
door elkaar haalt. Voer voor ontkenners van de holocaust, valt te vrezen.
In het Kalendarium[3], een kalender waarin alle bekend gebleven feiten over
Auschwitz dag na dag zijn opgetekend, lezen we dat op 22 oktober 1944 in
Auschwitz-II (Birkenau) meer dan 2000 jodinnen uit Plaszów arriveerden. 's
Anderendaags selecteerde de beruchte Mengele daaruit 1.765 vrouwen die nog even
in leven mochten blijven, de andere gingen de gaskamers in. Op 10 november werden
er 300 getransporteerd naar Brünnlitz. Volgens Keneally en Spielberg haalde Schindler
‘zijn’ 300 vrouwen persoonlijk uit Auschwitz weg[4]. Andere vrouwen weigerde hij
mee te nemen. Rekening houdend met de door Mengele doorgevoerde selectie en de
verschrikkelijke levensomstandigheden in het kamp, is het toch zeer de vraag of alle
Schindlerjuden na meer dan veertien dagen nog in leven konden zijn. Misschien
waren zij van bij hun aankomst in Auschwitz als zodanig bekend en werden zij met
rust gelaten[5]. Overigens waren eerder al 700 joden uit Emalia op transport gezet
naar Mauthausen en daar had Schindler niets tegen kunnen doen[6].
Kort na de Duitse overgave nam Schindler afscheid van zijn joden. Wat er daarna
met hem gebeurd is, krijgen we in de film niet te zien. Hij was geruïneerd, zijn
bezittingen in Krakau en Moravië waren door de Russen in beslag genomen, maar
door joden en joodse organisaties werd hij financieel geholpen. Eind jaren veertig
emigreerde hij met zijn vrouw en enkele bevriende joodse gezinnen naar Argentinië.
Hij zette er een pelskwekerij op, die in 1957 over de kop ging. De Schindlers trokken
zich terug in een bescheiden woning die hun werd aangeboden door een combattieve
joodse organisatie, B'nai B'rith. Hun huwelijk liep vast. Schindler trok naar Duitsland,
probeerde er met joods geld een zaak op te zetten, maar ging bankroet. In de jaren
'60 haalden overlevende Schindlerjuden hem naar Israël. Yad Vashem, het Israëlisch
Holocaustmuseum en -onderzoekscentrum, verleende hem de titel van ‘Righteous
among the nations’ (rechtvaardige onder de volkeren), een hoge onderscheiding voor
niet-joden die in de Tweede Wereldoorlog joden gered hebben. Na zijn dood in 1974
ging Schindlers laatste wens in vervulling: hij werd, op een katholieke begraafplaats,
begraven in Jerusalem.
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Yitzhak Stern (Ben Kingsley) en Oskar Schindler (Liam Neeson), foto UIP.
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Bruikbaarheid van de holocaust
Schindler's List werd gelanceerd met een zelden geziene promotiecampagne. De
media stonden wekenlang bol van de superlatieven: ‘monumentaal’, ‘verbluffend’,
‘ontroerend’, ‘overweldigend’. Een artikel in de De Standaard (3/3/94) met een tip
voor Israël: ze moesten maar eens ernstig overwegen om ook Spielberg te erkennen
als een Rechtvaardige onder de volkeren: Spielberg, een Amerikaanse jood die de
oorlog niet heeft meegemaakt, vereerd met de hoogste Israëlische onderscheiding
voor niet-joden die in de oorlog joden hebben gered en daarbij hun leven op het spel
zetten[7]! De overschatting van de film, zijn politieke betekenis voor joden en Israël,
konden niet beter onder woorden worden gebracht.
Die promotie en overschatting van de film hebben natuurlijk alles te maken met
zijn onderwerp en het moment waarop hij geproduceerd en vertoond wordt. Een film
over de holocaust met lessen en boodschappen. Onder meer de boodschap dat er ook
nu nog redding mogelijk is. Toen waren er enkelingen die joden hielpen, zelfs Duitsers
en nazi's. Ook vandaag kan extreem rechts nog een halt worden toegeroepen, áls we
maar (blijven) beseffen waartoe die ideologie leidt. Het is dus uitstekend dat dit voor
het grote publiek aanschouwelijk wordt gemaakt. Als ieder mens zich in het lot van
de joden terug kan vinden, wordt herhaling van de gruwel voorkomen[8]. Ik hoop het
met u. Maar deze optimistische en voluntaristische hypothese (het volstaat dat we
het willen) onderschat, vrees ik, het felle verzet in de jaren '20 en '30 tegen de opkomst
van de nazi's in Duitsland.
De herinnering aan de holocaust is een politiek-ideologisch instrument geworden.
Dat verklaart b.v. dat het frontpaginanieuws is als uit een enquête blijkt dat middelbare
scholieren nauwelijks iets weten van de holocaust. Men schreeuwt direct à l'arme.
Maar weten zij zoveel meer over andere, minder ideologisch geladen onderwerpen
die hen toch ook zouden moeten boeien?

Morele uitzonderlijkheid
Oskar Schindler is een hoogst uitzonderlijke figuur. Onder de redders valt hij uit de
toon: als Duitser, als nazi (lid van de Sudetendeutsche Partei) en als spion voor de
Duitse contraspionage in Polen (vanaf 1938, geen woord hierover in de film). Zeker,
ook andere Duitsers en partijleden pleegden passief of actief verzet tegen de uitroeiing
van de joden, maar onder de zakenlieden en industriëlen die, zoals Schindler, van
de oorlogseconomie konden profiteren, waren die toch heel dun gezaaid[9].
Schindlers persoonlijkheid en gedrag maken hem tot een nog uitzonderlijker redder
in nood. Hij was een bon-vivant, notoir rokkenja-
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ger, alcoholist, fuifnummer en gokker. Een opportunist die schaamteloos situaties
uitbuitte, een sluw en gecultiveerd egoïst die moeiteloos mensen manipuleerde. De
oorlog zag hij als zijn grote kans. En dat werd ze ook. Voor en na de oorlog had hij
als zakenman weinig succes. Voor het eigen gewin moest alles wijken, ook morele
principes. Had hij iets tegen joden? Ach nee, ze waren goedkoper dan Poolse
arbeidskrachten.
Spielberg maakt dit alles op meesterlijke wijze duidelijk. Boeiend is de parallel
die hij opbouwt tussen Schindler en Amon Göth, de Duitse kampcommandant, een
van de weinige kampcommandanten die niet alleen op bevel, maar uit persoonlijke
sadistische motieven handelde[10]. Beiden maken zij van de gelegenheid gretig gebruik
om zich te verrijken en in eikaars gezelschap gedragen ze zich verbaal even
onbehouwen en brutaal. Ze proberen elkaar de loef af te steken. Spielberg suggereert
zelfs dat Göth Schindler ging bewonderen en als zijn meerdere erkennen. Wat hen
vooral van elkaar onderscheidt, is de manier waarop zij hun macht uitoefenen. In
een gesprek brengt Schindler Göth aan het verstand dat ware macht erin bestaat niet
te doden als je de macht hebt om te doden. Een morele les die ook effect sorteerde.
Spielberg laat zien hoe Göth heel even probeert grootmoedig te zijn. Hij wendt ware
macht voor, vergeeft kleine overtredingen die voordien met de dood bestraft werden.
Maar hij kan zijn ware aard niet lang onderdrukken en begint algauw weer joden als
konijnen neer te knallen.

Hollywood
Op de persvoorstelling hoorde ik enkele journalisten instemmend, opgelucht grinniken,
toen Göth de les gespeld werd. De film bevat nog meer van zulke toegevingen aan
de smaak van het grote publiek. Maar die enkele zedenlessen en melodramatische
passages zijn niet echt storend, als ze er misschien voor kunnen zorgen dat deze 3
uur en 15 minuten durende, indringende film de grote massa bereikt en aanspreekt.
Alleen in het laatste half uur zit een sequens waar Spielberg in zijn moralisering en
heroïsering naar mijn gevoel te ver gaat. Als hij afscheid neemt van ‘zijn’ joden,
houdt Schindler een toespraak. De zakenman die 1200 joden van de ondergang heeft
gered en daaraan zijn fortuin heeft opgeofferd, noemt zichzelf een misdadiger die
nu maar terecht moet staan; de geduldig toehorende SS-bewakers, die even tevoren
het bevel hadden gekregen alsnog alle gevangenen af te maken (een mythe[11]), spreekt
hij aan als misdadigers die nu grootmoedigheid moeten betonen; ze druipen gewillig
af. In zijn boek maakt Keneally duidelijk dat de SS-ers in Brünnlitz reservisten waren,
hun jongere spitsbroeders waren naar het front vertrokken. Volgens Keneally bezwoer
Schindler in zijn toespraak gevangenen én SS-ers orde en discipline te bewaren, niet
in paniek te
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raken. Vervolgens bedankte Schindler de SS-ers, omdat ze zich verzet hadden tegen
de barbaarsheid van hun roeping en ‘op buitengewoon humane en correcte wijze
waren opgetreden’.
Moraliserend en onjuist (terugredenerend vanuit wat pas later bekend werd), is
ook wat Spielberg (en Keneally) de Russische officier die de Schindlerjuden bevrijdde,
laat antwoorden op de vraag waar ze nu veilig heen kunnen: ‘Niet naar het Oosten
(Rusland), niet naar het Westen’. Waarna Spielberg in de slotscène suggereert dat
toen al voor iedereen vaststond dat ze naar Israël zouden gaan. De overlevenden van
de holocaust worden hier voorgesteld als bewuste zionisten of toch als joden voor
wie alleen het zionisme, een joods thuisland, een oplossing kon bieden. Wat Polen
betreft, is dit niet helemaal onjuist, maar Spielberg neemt een loopje met de historische
werkelijkheid als hij de zionistische bewustwording, en impliciet, de oprichting van
de staat Israël voor wil stellen als een direct resultaat van de genocide. Zijn
eindboodschap, dat er op het ogenblik nog maar 1000 joden in Polen leven, maar dat
er 6000 nakomelingen van de Schindlerjuden zijn (in Israël?), is tendentieus. De
meeste Poolse joden die de oorlog overleefden, verlieten Polen pas toen het
antisemitisme daar weer oplaaide en dat hing tot op bepaalde hoogte samen met de
reactie van de communistische leiders op de Zesdaagse Oorlog. Mocht Spielberg
alle Europese joden bedoelen, dan nog is zijn zionistische boodschap onjuist. Talloze
Europese joden die het geweld overleefd hebben, bleven liever in hun land van
herkomst; velen spanden zich in om die toestand te legaliseren (naturalisatie). De
meesten die Europa verlieten, kozen voor de VS. Velen gingen maar naar Israël
omdat ze als berooide joden nergens anders welkom waren. Historisch valt hun
houding te begrijpen: er was nog geen joodse staat, het pioniersbestaan in het Britse
mandaatgebied Palestina was onzeker en hard, de Yishuv (de joodse gemeenschap
in Palestina) was niet erg opgezet met de komst van de vele verkommerde broeders
en zusters[12].

Meesterlijke film
Ondanks de (ideologische) overschatting ervan, waarvan ik hierboven melding
maakte, vind ik Schindler's List een meesterlijke film. Wie een samengepakt beeld
wil krijgen van de uitroeiing van de joden onder het nazi-bewind, zonder daarvoor
honderd ooggetuigenverslagen[13] en geschiedkundige werken te hoeven lezen, moet
deze film gaan zien. Als historicus heb ik er veel kritiek op, maar de mens die ik ben,
die overtuigende verhalen wil horen, die geëmotioneerd en betrokken raakt, heeft
overrompeld en klein toe zitten kijken.
Het beeld dat hier van Duitsers en SS-ers gegeven wordt, is genuanceerd. Het
tegendeel zou, gezien het thema, overigens onverstandig
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geweest zijn. Maar een minder groot regisseur had er zich makkelijk kunnen aan
bezondigen. Zelfs de gruwel Amon Göth wordt niet stereotiep weergegeven. Spielberg
brengt het samengaan van beschaving en beestachtigheid, de soms geleidelijke
overgang van het een naar het andere prachtig in beeld. Bijvoorbeeld bij het begin
van de ontruiming van het getto in Krakau. De spanning wordt beetje bij beetje
opgebouwd, de angst en de paniek van de vervolgden worden vakkundig overgebracht
op de toeschouwers. Bij het begin van dit misschien wel sterkste deel van zijn film
laat Spielberg enkele tientallen Duitse soldaten door een steegje op het publiek
toelopen. Op de voorgrond schuifelt een broos oud vrouwtje naar de camera en de
zaal toe. Ze heeft wat voedsel bij mekaar kunnen scharrelen, dat bengelt in een mand
aan haar arm. De soldaten lopen en schreeuwen door elkaar heen. Ze jutten zichzelf
op om te kunnen uitvoeren wat bevolen werd: ausradieren. Maar in déze sequens
zijn ze nog niet zo ver. Terwijl de kijker verwacht dat het geweld het vrouwtje zal
verpletteren, splijten de soldatenrangen zich om het mensje heen. Geen van hen raakt
het vrouwtje ook maar met een vinger aan, ze schijnt voor hen niet te bestaan.
De enkele verwijzingen naar de kwalijke rol van nogal wat Polen in de door de
nazi's georganiseerde jodenvervolging zijn verre van genuanceerd, maar gelukkig
ligt er geen klemtoon op zoals in Shoah van Claude Lanzmann. Daar konden we ons
soms afvragen wie nu eigenlijk de daders waren, de nazi's of de Polen. De twee
scènes waarin Spielberg de slechte kant van de Polen toont, zijn heel kort maar van
een verschrikkelijke intensiteit. Als het getto ontruimd wordt, schreeuwen kinderen
een door merg en been dringend ‘Good bye, jews!’. Als de joden gedeporteerd
worden, halen ze de wijsvinger over de keel. We moeten er blijkbaar van overtuigd
worden dat de Polen het antisemitisme met de moedermelk ingezogen kregen. Deze
in de grond racistische boodschap valt gelukkig pas echt op in de trailer van
Schindler's List, waarin beide scènes voorkomen.

Zwart-wit en kleur
Nuances ook in het zwart-wit waarin de film is gedraaid. Spielbergs visie op de
jodenuitroeiing stamt, zegt hij, uit foto's en documentaires, en die zijn in zwart-wit.
Een realistische uitbeelding kan dus alleen in zwart-wit. Een wat vreemde redenering:
slachtoffers en daders hebben alles toch in kleur gezien. Trouwens bestaan er ook
kleuropnamen van de kampen. Wie de kleuren heeft gezien waarin George Stevens
het pas bevrijde Dachau heeft gevat, zal niet licht de werkelijkheidsshock vergeten
die ze teweegbrachten[14]. Maar zwart-wit beelden doen archaïsch aan en verwijzen
naar het verleden. Onontbeerlijk zijn ze evenwel niet.
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Lanzmanns Shoah, dat zo velen aansprak, was in kleur. Het realiteitsargument van
Spielberg werd jammer genoeg niet doorgetrokken naar de taal. In de film spreekt
iedereen Engels. Duits, Pools, Jiddisch en Hebreeuws worden slechts mondjesmaat,
op de achtergrond gesproken, om het geheel wat kleur te geven. Echt storend is dat
niet, Hollywood heeft ons aan veel gewoon gemaakt, maar authentiek en documentair
is wel iets anders.
Hoe dan ook, Spielbergs zwart-wit heeft een van de prachtigste scènes van de film
mogelijk gemaakt: de sleutelscène van Spielbergs interpretatie van de raadselachtige
figuur die Oskar Schindler wel altijd zal blijven. We zien Schindler, samen met het
publiek, vanop een heuvel toekijken op de ontruiming van het getto. De afwisseling
van close-ups van Liam Neeson (die Schindler gestalte geeft) met gruwelbeelden uit
het getto brengt de bewogenheid van Schindler op de toeschouwers over. Ineens zien
we een klein meisje in een felrood manteltje tegen de stroom van opgejaagde joden
in lopen, op zoek naar een schuilplaats. Schindler ziet dat ook. De camera volgt het
rode vlekje, tot het meisje een huis binnenglipt en daar onder een bed een schuilplaats
zoekt. Dan wordt het beeld weer volledig zwart-wit. Een uur of wat verder in de film,
zien Schindler en wij dat felrode manteltje terug: het dode meisje op een lijkenkar.
Door haar kleur te geven, licht hij haar uit de zwart-witte massa, uit de anonimiteit.
Een individualisering en personifiëring die identificatie en inleving mogelijk maakt.
Zoals bijvoorbeeld Anne Frank soms de hele holocaust lijkt te personifiëren. Dit is
het moment in de film waarop Schindlers pantser van onverschilligheid barsten begint
te vertonen. De keiharde zakenman begint te veranderen in een medemens, in staat
tot medelijden. Vanaf dat ogenblik begint de Schindler in de film zijn verderfelijke
karaktertrekken - leepheid, brutaliteit, hardvochtigheid, slinksheid - aan te wenden
voor de goede zaak. Ze worden eigenschappen die dan voor slimheid, intelligentie,
moed en doorzettingsvermogen kunnen doorgaan.

Goed en kwaad
Zoals zo vele Hollywoodfilms gaat Schindler's List over goed en kwaad. In het kwade
brengt Spielberg verdienstelijke nuanceringen aan. Het goede daarentegen schakeert
hij niet. Gezien het onderwerp van de film, de politiek-ideologische bruikbaarheid
van de holocaust én Spielbergs zionistische interpretatie, hoeft dat niet te verwonderen.
De joden in de film zijn waardige en trotse slachtoffers. Meer nog, Spielberg
suggereert subtiel dat al het goede dat Schindler heeft gerealiseerd, eigenlijk het werk
was van Yitzhak Stern, zijn joodse boekhouder. Hij is de moreel meest eenduidige
figuur, een verpersoonlijking van het Goede.
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Over de strijd die joden van Krakau onderling hebben geleverd om in Emalia te
geraken en, later, op de levensreddende lijst te komen, zwijgt de film in alle talen.
Een strijd die meer dan begrijpelijk is, het ging tenslotte om leven of dood. Maar hij
druist in tegen ons beeld van de onschuldige slachtoffers. Op het gevecht om
overleving rust een moreel taboe, slachtoffers en noodlijdenden krijgen gemakkelijk
meer krediet, soms carte blanche[15].
Anders dan in de film ook, waren het niet Schindler en Stern die, gedreven en
wanhopig namen zoekend, de lijst in één ruk opstelden. De lijst kwam veel
geleidelijker tot stand, en het was een vertrouwensman van Göth, Marcel Goldberg,
die de macht had iemand er wel of niet op te plaatsen. Daarin speelden steekpenningen
en persoonlijke afrekeningen mee. Enkele joden die van in het begin voor Schindler
hadden gewerkt, raakten niet op de lijst.
Weggelaten werd ook de lynchpartij kort nadat de SS-ers Brünnlitz hadden verlaten.
De wraak die enkele Schindlerjuden namen op de enige overgebleven
vertegenwoordiger van het moordapparaat, een Duitse kapo, is meer dan begrijpelijk
maar komt in conflict met ons beeld van het moreel onschuldige slachtoffer.

De held die we zelf niet zijn
Dat een figuur als Schindler, een man die zich aan fatsoen en moraal niets gelegen
laat liggen, om joden te redden, zichzelf bijna wegcijfert, dié paradox is het die boeit
en aantrekt. Dát is de invalshoek van Spielbergs film, dáárom kende het boek van
Keneally over Schindler zoveel succes. Het zeldzame, het afwijkende spreekt ons
aan, dat wat we zelf graag zouden doen of zijn. Maar de aantrekkingskracht van
Schindler is nog complexer. Andere redders in nood hebben niet zo veel aandacht
gekregen: joden die verantwoordelijke posities bekleed hebben in de door de Duitsers
ingestelde getto's en Joodse Raden. Zoals Schindler hebben ook zij zich aan de situatie
aangepast, geaccommodeerd. Ze werkten met de nazi's samen met de bedoeling
zoveel mogelijk joden zo lang mogelijk in leven te houden. Sommigen van hen
werden en worden streng veroordeeld. Chaim Rumkowski bijvoorbeeld, die van het
getto van Lodz een werkkamp probeerde te maken en in ruil voor nog enkele weken
of maanden overleving de joodse arbeidskrachten dienstbaar maakte aan de Duitse
oorlogsindustrie. Goed, de macht steeg Rumkowski naar het hoofd, hij waande zich
een koning en liet geld met zijn beeltenis erop drukken, maar dank zij hem werd het
getto toch pas in augustus 1944 geliquideerd, achttien maanden later dan dat van
Warschau[16].
Maar, hoor ik u denken, het ligt toch in de lijn der verwachting dat
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joden elkaar helpen, van een Duitser verwacht je toch het tegendeel? Toch verklaart
dat niet alles. Dat blijkt al uit het feit dat een ander verdienstelijk Duitser en zakenman,
Hans Graebe, heel wat minder aandacht kreeg. Graebe trad in 1931 toe tot de
nazipartij, maar twee jaar later al keerde hij er zich van af. Hij besloot van binnenuit
te opereren om joden te redden. Als hoofdingenieur van een Duitse constructiefirma
in de Oekraïne probeerde hij zoveel mogelijk joden aan te werven. Hij ging ze zelfs
opsporen in oorden waar ze sterker bedreigd werden. Honderden joden danken aan
hem hun leven. Graebe was ook de enige Duitser die op het Nurembergproces
vrijwillig tegen de nazi's getuigde. Hij was een integer man die er hoogstaande morele
principes op nahield. In 1965 kende Israël hem de titel ‘Rechtvaardige onder de
volkeren’ toe[17].
Wat ons aantrekt in iemand als Schindler is het paradoxale. Een dader die een
redder is, zeker, maar meer nog de merkwaardige mengeling van negatieve en
positieve gedragingen die volgens onze morele stereotypes elkaar horen uit te sluiten.
Mensen als Schindler weerleggen de stereotypes die we omwille van onze
gemoedsrust koesteren. Hij weerlegt onze zwart-wit visie, legt alle daartussen liggende
schakeringen bloot. Onze bewondering voor dit soort morele uitzonderlijkheid heeft
evenwel een bovengrens. Als de afwijking, de paradox té groot wordt, begrijpen en
aanvaarden we ze niet meer. Misschien omdat Spielberg dat aanvoelt, laat hij wel
zien dat kampcommandant Göth terechtgesteld werd (opgehangen in Krakau, door
de Polen) maar ‘verzwijgt’ hij dat Göth reeds in 1944 door de SS werd gearresteerd
wegens corruptie[18] en, had de oorlog langer geduurd, ook veroordeeld zou zijn
geweest.
De bovengrens van onze bewondering blijkt uit een geruchtmakende affaire in
Nederland. Al ongeveer een jaar staan kringen van joodse overlevenden er in rep en
roer. Aanleiding is de kwestie rond Alfons Zündler. Zündler was een SS-er die een
tijd dienst deed als bewaker in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, een van
de verzamelpunten voor joden die naar de uitroeiingskampen zouden worden gevoerd.
Zündler redde vele joden het leven en werd voor deze ‘jodenbegunstiging’ door de
SS gearresteerd en opgesloten in Dachau. Tot voor kort ging men ervan uit dat hij
daar was omgekomen. Toen bleek dat hij nog in leven is, hebben enkele dankbare
joden de Yad Vashem onderscheiding voor hem aangevraagd. Die werd hem in
september vorig jaar in principe toegekend. Andere Nederlandse joden achten het
evenwel ondenkbaar dat een SS-er wordt erkend als ‘rechtvaardige onder de volkeren’.
Sommigen beweren zelfs dat Zündler alleen hielp tegen betaling met seks en drank.
Geschrokken door alle commotie, krabbelde Yad Vashem terug en liet weten dat het
onderzoek heropend zou worden.
Het motto van Schindler's List, ontleend aan de Talmud: ‘Wie één mens redt, redt
de hele wereld’, geldt blijkbaar niet voor iedereen.
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Uitzonderlijk en afwijkend gedrag bewonderen we, mede omdat we ernaar verlangen,
maar de afwijking mag niet regelrecht indruisen tegen centrale morele stereotypes.
Een goede Duitser, tot daar aan toe, maar een goede SS-er, dat is van het goede te
veel.

Eindnoten:
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overzicht van een van de grondleggers en medewerkers van Yad Vashem is Alexander
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Joris Gerits
Recente tendensen in de Nederlandse literatuur
In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel schreven Jaap
Goedegebuure (Universiteit van Tilburg) en Anne Marie Musschoot (Universiteit
Gent) in 1991 een brochure met een overzicht van de hedendaagse Nederlandse
prozaschrijvers. Hun overzicht lieten ze beginnen in 1945 en wel om twee redenen.
Wie tijdens de Tweede Wereldoorlog volwassen werd, wordt nu, 50 jaar later, geacht
met pensioen te zijn. Maar nogal wat auteurs uit die oorlogsgeneratie zijn lang niet
uitgeschreven en bepalen nog altijd mee het gezicht van de hedendaagse literatuur.
Dat geldt o.a. voor Hubert Lampo en W.F. Hermans, Ivo Michiels en Hella Haasse,
Gerard Reve en Willem Brakman.

Altijd iemands vader, altijd iemands kind
Het einde van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van de door de nazi's bezette
landen en de verwerking van verzet, collaboratie en holocaust enerzijds en het nieuwe
elan in politiek en cultuur in heel Europa anderzijds hebben ook op de Nederlandse
literatuur tot op de dag van vandaag hun stempel gedrukt. Romans als De aanslag
(1982) van Harry Mulisch en Het verdriet van België (1983) van Hugo Claus bewijzen
dat. Maar ook voor Monika van Paemel, nochtans geboren in het jaar dat de Tweede
Wereldoorlog geëindigd is, blijft die oorlog en de menselijke (mannelijke) agressie
in het algemeen een centraal thema. In De vermaledijde vaders (1985) worden de
levensgeschiedenissen van de personages in sterke mate bepaald door de oorlog.
Voor de grootouders van het meisje, Pam, is dat in eerste instantie de grote oorlog
1914-1918, voor haar ouders is het de Tweede Wereldoorlog, die aan de eerste vastzat
als de wagons aan een locomotief, schrijft ze. Als kind constateert Pam dat vele
zinnen van volwassenen beginnen met:
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‘Voor de oorlog...’ of ‘In de oorlog...’ of ‘Na de oorlog...’. Voor Pam is de oorlog
soms een bron van anekdotes, maar voor de schrijfster die achter het personage
schuilgaat is het altijd een onvoorwaardelijk af te keuren absurd mannelijk bedrijf,
het georkestreerde bedrog van perfide wapenmaniakken. Ze demonstreert dat door
in het vierde deel van De vermaledijde vaders materiaal en getuigenissen te verwerken
die zij eerder verzameld had voor een radiodocumentaire over de Oostvlaamse
gemeenten Vinkt en Meigem. Op 27 en 28 mei 1940, de dag van de Belgische
capitulatie, heeft een Duits Wehrmacht-regiment als gevolg van een
sluipschutterpsychose daar 86 dorpsbewoners en vluchtelingen gefusilleerd.
De betekenis van de slachtpartij van Vinkt voor de huidige lezer heeft Monika
van Paemel als volgt geformuleerd:
‘Het dorp kan evengoed in Polen liggen. In de Oekraïne of in Normandië.
Eventueel in Gelderland. In Vietnam of Cambodja. Tussen de ceders van
de Libanon of aan de rand van de Sinaï. Maar ook in Vlaanderen. Het kan
Lidice, My Lai, Oradour, Putten of Vinkt heten. Alle dorpen zijn goed en
alle namen onvergetelijk. Een wegenkruispunt, een rivier of een kanaal..
Onverwachte tegenstand, een kogel in een generaalsjas, een opgeblazen
brug... Elk voorwendsel kan worden aangegrepen, elk excuus is bruikbaar.
Niet te begrijpen, maar wel uit te leggen. Het dorp is van alle landen en
van alle tijden. Ook als het toevallig een stad wordt en we het Warschau
of Beiroet noemen. Het scenario blijft hetzelfde. Aan de Oder of de Leie,
de Mekong of de Litani. Alle water vlucht naar zee, alsof het water zich
in water wil verbergen. Vlottende lichamen... En de soldaten kunnen grijze
of zwarte, kaki, of bruine uniformen dragen. Ze kunnen als dieven in de
nacht komen, of zingend in de vroege morgen. Alle soldaten zijn bang, en
alle soldaten zingen. Zij kunnen Kurt of John, Thy of Isi heten. Dat zijn
ze zelf vergeten. Alleen de vrouwen weten het nog. Alle soldaten moorden.
En elke man kan de verkeerde man zijn’ (p. 251).
Daarmee begint het vierde deel van De vermaledijde vaders. De schrijfster heeft het
onlangs nog voorgelezen op de Frankfurter Buchmesse.
Dat de Tweede Wereldoorlog nog altijd een thema is blijkt b.v. uit de verhalen
van Frans Pointl (o1933), die met De kip die over de soep vloog in 1989 debuteerde
en meteen hoge verkoopcijfers haalde. Van Pointls joodse familie hebben alleen zijn
pianospelende moeder, een oom dokter die zich te pletter drinkt en hijzelf de oorlog
overleefd. Het eerste verhaal van De kip die over de soep vloog steunt net zoals de
andere verhalen van Pointl op dagboeknotities en het heeft de toepasselijke titel ‘De
overlevenden’.
In 1992 publiceerde Hellema (pseudoniem van de nu 72-jarige in Amsterdam
geboren textielfabrikant Alexander van Praag, die in 1943
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wegens verzetswerk in Duitse concentratiekampen terechtkwam) een roman, De
maan van de vorige avond, waarin hij probeerde te omschrijven waarom het jood-zijn
het leven van de joodse Duitsers zo totaal anders gemaakt heeft dan dat van de andere
Duitsers. Het verhaal eindigt in 1989 met de val van de Berlijnse muur. Hellema legt
zijn ik-hoofdfiguur, een alter-ego van de auteur, de volgende overweging in de mond:
‘In de tuinen waarop ik uitzicht heb, wordt het voorjaar, het eerste voorjaar
van de nieuwe eeuw. De twintigste eeuw, die in augustus 1914 begon, is
in het gepasseerde najaar van 1989 ten einde gelopen. Vijfenzeventig jaar
waarin alleen al in Europa vijfenzeventig miljoen mensen gewelddadig
om het leven kwamen. Het zijn vrijwel precies de vijfenzeventig jaar van
zijn leven, dat daarmee in een context is geplaatst van vervolging en
vernietiging.
De muur is neer. De eenentwintigste eeuw is begonnen. Er zijn geen
slachtoffers meer, dus zijn er geen moordenaars meer. Er is niemand meer
om goed van kwaad te onderscheiden. Er is geen schuld meer en geen
verzoening. De mensen hebben hun bestemming verloren. Er is niets meer
om over te schrijven’ (p. 150).
Toch zal W.F. Hermans in opdracht van de Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 1993 In de mist van het
schimmenrijk schrijven met de veelzeggende ondertitel: ‘Fragmenten uit het
oorlogsdagboek van de student Karel R’.
Conclusie: er is veel voor te zeggen om, zoals in de brochure van de stichting Ons
Erfdeel, 1945 als startpunt te nemen voor een overzicht van het hedendaagse
Nederlandse proza.

All you need is love
Vijfentwintig jaar na '68 zou natuurlijk ook een geschikt vertrekpunt zijn om de
ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur te beschrijven. Marcel Janssens heeft
dat in de Standaard der Letteren van het één mei-weekend 1993 gedaan onder de
titel: ‘Van barricade tot cocoon’.
Hij vertrekt er van de constatering dat Nederland en Vlaanderen als de Lage landen
bij de zee altijd al een doorgangsgebied zijn geweest en een ontmoetingscentrum
voor internationale stromingen. Een overzicht van onze nationale literatuur moet dus
altijd in een internationale context worden geplaatst. Welke?
De jaren zestig werden gekenmerkt door een explosieve creativiteit: pop-art, op-art,
minimal-art, conceptual-art, ‘happenings’, ‘beatniks’ zijn nu gecanoniseerde
begrippen, dertig jaar geleden waren ze nog nieuw. Het leven was vervuld van een
plezierige tinteling, de ontwikkeling van de popmuziek en het ontstaan van de
‘underground’ maakte bij de
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jonge generatie in de hoog-geïndustrialiseerde landen een meeslepende dynamiek
vrij.
Terzelfdertijd werd op een alternatieve, soms ludieke, soms anarchistische manier
actie gevoerd tegen de burgerlijke maatschappij en haar repressieve tolerantie. Harry
Mulisch publiceert in 1966 Bericht aan de rattenkoning, de geschiedenis van
Amsterdam in de provo-periode 1965-66. In 1967 gaat hij de Cubaanse revolutie
met eigen ogen bekijken en neemt in hetzelfde jaar deel aan anti-Amerikaanse
betogingen tegen de Viëtnamese oorlog. In De ontdekking van de hemel, het
verjaardagscadeau van Mulisch aan zijn lezers voor zijn 65e verjaardag, krijgen zij
een tijdsbeeld gepresenteerd van de gebeurtenissen tussen 1967 en 1985. In het 17e
hoofdstuk bevinden de hoofdpersonages Max (= Mulisch) en Onno (= zijn overleden
vriend, de schaakgrootmeester Hein Donner) zich op Cuba als leden van de
Nederlandse delegatie op de Primera Conferencia de la Habana. Vol zelf ironie laat
Mulisch zijn personage Max er de schrijver Mulisch ontmoeten. Ook anekdotes uit
zijn provojaren heeft Mulisch in De ontdekking van de hemel als fictie verwerkt.
Van Ik Jan Cremer uit 1964 werden meer dan 300.000 exemplaren verkocht. De
held op zijn zware motorfiets daagt met plezier de door angst, vooroordelen en
bekrompenheid getekende burgerlijke maatschappij uit. Op zijn onstuimige zwerftocht
door de wildernis van de moderne maatschappij wordt hij voortgestuwd door seks
en sensatie. In 1986 zal Frans Kellendonk in Mystiek lichaam de symptomen van de
vreemde, nieuwe, met een letterwoord aangeduide ziekte beschrijven waaraan hij
zelf in februari 1990 zal sterven, 39 jaar oud.
Walter Van den Broeck, in 1993 gelauwerd met de Driejaarlijkse Prijs van de
Vlaamse Gemeenschap voor Het leven na beklag, het slotdeel van zijn vierdelige
cyclus Het beleg van Laken, schreef in 1972 een ruigpamflettair verhaal tegen het
repressieve censuurbeleid van de toenmalige Minister van Justitie Vranckx onder de
titel In beslag genomen. Het begint met een waarschuwing aan de Belgische lezer:
‘Dit boek is een politiek-erotische satire, en is bijgevolg alleen bedoeld voor een
volwassen publiek. De boekhandelaar gelieve er over te waken dat het niet in
verkeerde handen terechtkomt. Dank u’.
Een andere winnaar van die driejaarlijkse prijs, toen nog Staatsprijs geheten, was
Jef Geeraerts. Zijn Gangreen I, Black Venus uit 1968 lokte een interpellatie uit in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers en een inval van het parket in een Brusselse
boekhandel. Of de goede zeden ermee gebaat zijn geweest is onzeker, zeker is wel
dat het een goede zaak is geweest voor de portemonnee van uitgever en auteur.
Verboden boeken verkopen immers lekker!
Tussen 22 februari 1966 en 2 april 1968 greep in Nederland het zgn. Ezelsproces
plaats. Gerard Reve stond er terecht wegens de verdenking
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dat hij ‘zich in het openbaar bij geschrift door smalende godslasteringen op voor
godsdienstige gevoelens krenkende wijze heeft uitgelaten’. In 1965 had Reve in het
eerste nummer van het tijdschrift Dialoog ‘Brief aan mijn bank’ geschreven, zgn.
vanuit Algeciras en gedateerd 8 augustus 1963. Daarin stond volgende alinea:
‘Maar het liefste zijn hier de ezels. Dat zijn zulke schatten! Maar ze hebben
het heel hard. Ik geef ze altijd mijn suiker, want die gebruik ik niet als ik
op terrassen koffie drink. Als God zich opnieuw in de Levende Stof
gevangen geeft, zal Hij als Ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar
lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal
Hem begrijpen en meteen met Hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels
om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als Hij spartelt bij het
klaarkomen’.
Op 2 april 1968 werd Reve door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in
Nederland, volledig vrijgesproken van de verdenking van godslastering. Reve zelf
zal, zoals bekend, in zijn romans en brievenboeken vrijuit schrijven over de
herenliefde en is zo onrechtstreeks een groot pleitbezorger gebleken van de
emancipatie van de homoseksuelen in de Nederlandse maatschappij.

Kritisch, creatief, compromitterend
In de jaren zestig komt in de Nederlandse literatuur, mede onder de invloed van de
Franse Nouveau Roman en de integratie van de Joyceaanse techniek van de ‘stream
of consciousness’, een stroming tot stand waarin schrijvers hun aandacht richten op
de activiteit van het schrijven zelf, op het tot stand komen zelf van de tekst als een
taalweefsel. Hier moet de naam genoemd worden van Ivo Michiels met Het boek
alfa (1963) waarin het hoofdpersonage geen naam meer heeft maar een anoniem
bewustzijn is dat aan het woord komt. Dit experimenterende proza, ook aangeduid
als ‘ander proza’ en ‘totaal proza’, wordt gekenmerkt door een ‘bestendige, waakzame,
speelse, opstandige, agressieve en dus creatieve aanwezigheid van het intellect’, zei
Michiels in 1970 in zijn dankwoord na ontvangst van de Vijverbergprijs.
Als de voornaamste promotoren van dit ander proza in Nederland gelden Sybren
Polet en Bert Schierbeek.
Ook in de jaren zeventig zal dit proza de aandacht trekken in de eigenzinnige
geschriften van Daniël Robberechts, over wie Jeroen Brouwers eind september de
Louis Paul Boonlezing 1993 hield onder de titel ‘Naakt in verbindend licht’.
Robberechts noemde zijn wijze van schrijven ‘compromitterend’ schrijven in
tegenstelling tot ‘literair’

Streven. Jaargang 61

409
schrijven. En hij lichtte dat als volgt toe: ‘compromitterend schrijven is de gaping
tussen de taal en de levende werkelijkheid voortdurend dempen, het is een activiteit
die zich in eigenzinnige eenzaamheid en stilte voltrekt, het bevat een spanning tussen
de polen authenticiteit en communicatie’ (Bezwarende geschriften, 1984, pp. 19-23
passim).
Voor de resultaten van dit compromitterend schrijven, een totaaltekst in twee delen
die in 1990 klaar was, vond Robberechts geen uitgever meer en hij heeft zich dan
ook anderhalf jaar geleden op 27 mei 1992 voorgoed teruggetrokken in eigenzinnige
eenzaamheid en stilte.
In het tweede cahier van Vertoog en Literatuur, met de titel Woordenloosheid,
staat nog een laatste bijdrage van Robberechts: vier blanco pagina's die hij op 22
april 1992 met een begeleidende brief naar de redacteurs van dit programma-onderdeel
van Antwerpen 93 Culturele hoofdstad van Europa had gestuurd.

C'est moi que je peins (Montaigne)
De jaren zeventig dan worden gekenmerkt door een opbloei van wat de Nederlandse
criticus Anthony Mertens het subjectivistische proza heeft genoemd. De verhalen en
romans van Maarten 't Hart zijn daarvoor zeer representatief, het is bekentenisproza
met een sterk autobiografisch karakter. In de verantwoording van een verzamelbundel
van al zijn verhalen uit de jaren zeventig schreef Maarten 't Hart zelf: ‘Daar alle in
deze verzamelbundel opgenomen verhalen sterk autobiografisch zijn, heb ik ze voor
deze uitgave in chronologische volgorde, naar de leeftijd van de ik- of (in vijf
gevallen) hij-figuur gerangschikt. Zodoende kan deze verzamelbundel worden
beschouwd als een autobiografie in verhalen’. De telkens weerkerende thema's van
Maarten 't Hart zijn: calvinistisch zonde- en schuldbesef, verliefdheden, observatie
van de natuur en van het dierengedrag (Maarten 't Hart is ook etholoog), gecultiveerde
onvolwassenheid, romantisch verdriet, uitgestalde muzikale kennis en geregeld een
provocerende uitspraak over of tegen het feminisme. In een brief aan Maarten 't Hart
schreef Jeroen Brouwers op 23/9/80: ‘Al kun je soms knap ouwehoeren - ik heb nog
nooit, als ik er eenmaal aan was begonnen, een verhaal van je niet uitgelezen’ (Kroniek
van een karakter, dl. I, p. 277).
Autobiografisch schrijven, vaak met een therapeutisch karakter, is natuurlijk geen
nieuw fenomeen. Wel heeft die stroming in de voorbije twee decennia een aantal
prachtige romans in onze Nederlandse literatuur opgeleverd: het oeuvre van Paul de
Wispelaere met Tussen tuin en wereld (1979), Mijn huis is nergens meer (1982),
Brieven uit Nergenshuizen (1986), Het verkoolde alfabet (1992).
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Renouveau van de historische roman
Een merkwaardig fenomeen in het Europa van de jaren zeventig en tachtig is het
renouveau van de historische roman; ik schrijf renouveau en niet restauratie, want
de traditionele historische roman zoals die van Sir Walter Scott, waarbij de lezers
geacht werden zo vlug mogelijk de tekst die zij in handen hadden te vergeten om
zich grenzeloos te kunnen verdiepen in de taferelen van het verleden die met een
kleurrijk palet heel gedetailleerd, heel realistisch geborsteld werden alsof de lezers
er zelf bij aanwezig waren, die traditionele historische roman is niet weergekeerd.
De nieuwe historische roman, zoals De naam van de roos van Umberto Eco, The
Kingdom of the Wicked van de vorig jaar overleden Anthony Burgess, L'oeuvre au
noir van Marguérite Yourcenar, Das Parfum van Patrick Süskind is een
postmodernistische roman. De overgang van een modern naar een postmodern
wereldbeeld is een van de dominante trends in het maatschappelijk gebeuren van de
laatste twee decennia. Die overgang licht ik kort toe met twee zinnen uit de bijdrage
van Jef van Gerwen, socioloog en sociaal ethicus, in het jubileumnummer van Streven:
‘Tot het “moderne” reken ik de fenomenen die thuishoren onder de metafoor van de
machine: het produktivisme, het vooruitgangsgeloof, het universalisme, de
instrumentele ratio. Tot het “post-moderne” hoort de aandacht voor het esthetische
en de particulariteit, geschaard onder de metafoor van het kunstwerk’ (Streven,
december 1993, p. 1045). M.b.t. de nieuwe historische roman en de postmoderne
roman in het algemeen kan daaraan worden toegevoegd dat deze romans soms wel
erg traditioneel lijken - het zijn coherente, zorgvuldig gecomponeerde verhalen, heel
spannend en genietbaar - maar de intrige bezit niet meer de naïeve evidentie van de
traditionele fictie en ondermijnt voortdurend zichzelf. De postmoderne roman houdt
ervan zichzelf te ironiseren.
Een romancyclus waarin aan het verleden door de fantasie van de auteur op een
verrassende wijze een heel nieuwe gestalte en visie gegeven wordt, is Het beleg van
Laken van Walter van den Broeck. In Nederland heeft Louis Ferron (winnaar van
de AKO-prijs in 1990) in wat zijn Teutoonse trilogie genoemd wordt, Gekkenschemer
(1974), Het stierenoffer (1975) en De keisnijder van Fichtenwald (1976), de wortels
van het nationaal-socialisme onderzocht vanuit het kikvorsperspectief van de kleine
man als speelbal van de geschiedenis. P.F. Thomèse publiceerde in 1990 drie
postmoderne historische verhalen (‘Leviathan’, ‘Zuidland’ en ‘Boven aarde’) en
kreeg er het jaar daarop meteen ook de AKO-prijs voor. Thomèse schrijft verhalen
over de mislukte ondernemingen, de ondergang, de dood van historische personages,
zoals die van de
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ontdekkingsreiziger Jakob Roggeveen, die in 1721 een expeditie opzette om Zuidland,
op de kaart van Ptolemaeus afgebeeld als Terra Australis Incognita, te bereiken.
Eigenlijk wou deze Jakob Roggeveen, die ontzettend bang was van de zee, niet
vertrekken, maar zijn vader had hem voorbestemd om zeekapitein te worden omdat
zijn broer Jan, die dat wel erg graag had gewild, daar te ziek voor was. En de
postmoderne twijfel die het moderne geloof in de wetenschap heeft afgelost, staat
laconiek in de slotregels van het verhaal te lezen: ‘Hij stond op de kade en keek in
de verte. Over zeeën en continenten, door regen en mist zag hij heel ver weg een
stipje: zijn eigen rug. Onder aansporingen van zijn zieke broer rustte hij een kleine
vloot uit. Het vlaggeschip vernoemde hij naar zijn vader. En op 1 augustus 1721 voer
hij uit. Hij had evengoed niet kunnen gaan’ (Zuidland, p. 80).
Een van onze beste actuele schrijfsters van historische romans is ongetwijfeld
Hella S. Haasse. In haar oeuvre heeft zich de evolutie voltrokken van de traditionele
naar de nieuwe historische roman. Had Het Woud der Verwachting (1949), een
biografie van Charles d'Orléans, nog een strikt lineair chronologisch verloop, dan
wordt dat in Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter (1978) geregeld
onderbroken. De verteller ontbreekt er bijna helemaal. Hella Haasse monteert
authentieke historische documenten, vertaalt ze en transformeert ze tot een literaire
tekst waarin de grens tussen weergave en interpretatie van de feiten uitgewist wordt.
Mevrouw Bentinck heeft als ondertitel ‘een ware geschiedenis’. Wie ware
geschiedenis als werkelijke geschiedenis leest, komt wel niet bedrogen uit (aan het
schrijven van haar romans gaat een lange periode van archiefonderzoek en
bronnenstudie vooraf), maar leest toch wel verkeerd. In de historische romans van
Hella Haasse wordt het authentieke archiefmateriaal en de fictionele bewerking ervan
op een haast Hegeliaanse wijze ‘aufgehoben’ tot een derde niveau: het ‘ware’. Op
die manier komt de ware geschiedenis tot stand van het huwelijksconflict tussen de
verlichte 18e eeuwse door-en-door Hollandse staatsman Willem Bentinck en zijn
gepassioneerde, vaak tegen alle redelijkheid en conventie in handelende vrouw
Charlotte Sophie.
In een verantwoording aan het slot van haar jongste historische roman Heren van
de thee (1992) schrijft Hella Haasse: ‘Heren van de thee is een roman, maar geen
“fictie”. De interpretatie van karakters en gebeurtenissen berust op brieven en andere
documenten die mij ter beschikking gesteld zijn door de stichting “Het Indisch theeen familie-archief: nakomelingen en bloedverwanten van de personages in mijn boek.
De stof is dus niet verzonnen, maar wél geselecteerd en gearrangeerd volgens de
eisen die een roman-aanpak stelt’.
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Opbloei van de reisliteratuur
Behalve de nieuwe historische roman heeft in het voorbije decennium ook de
reisliteratuur een zeer hoge vlucht genomen met auteurs als Cees Nooteboom en
Lieve Joris (De Golf, 1986; Terug naar Kongo, 1987; De poorten van Damascus,
1993), als de belangrijkste vertegenwoordigers van het genre. Adriaan van Dis,
Herman Portocarero en Carolijn Visser hebben opgemerkte verslagen geschreven
over hun ervaringen in landen en continenten die in beweging zijn: Zuid-Afrika,
Zuid-Amerika, China. Nooteboom heeft de reisschrijver ooit ‘de controleur van de
werkelijkheid’ genoemd. Zijn Berlijnse notities (1990) en zijn boek over Spanje De
omweg naar Santiago (1992) getuigen dat op superieure wijze. In De omweg naar
Santiago schrijft Nooteboom: ‘De echte reiziger leeft van zijn verscheurdheid, van
de spanning tussen het terugvinden en weer loslaten, en tegelijkertijd is die
verscheurdheid de essentie van zijn leven, hij hoort nergens’.

Neo-romantiek
De traditionele historische roman was een vrucht van de Romantiek met hoofdletter
R, een gedroomde vlucht naar het grote, geïdealiseerde Verleden.
Na het revolutionaire elan en het maatschappelijke engagement van de jaren zestig
begint in de jaren zeventig de restauratie in de vorm van romantisch escapisme met
kleine r, in neo- en retro-bewegingen. Literatuur mocht opnieuw ook wel eens gewoon
anekdotisch-realistische onderwerpen hebben, ‘doe-maar-gewoon’-proza zijn. En
nostalgie en romantiek om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen mocht ook wel eens
een keer.
Een hoogtepunt in de heropleving van die neo-romantiek was de veel herdrukte
roman van Oek de Jong, Opwaaiende zomerjurken (1979) waarvan de titel verwijst
naar het geluksgevoel van het jongetje dat tijdens een zomerse fietstocht achterop
de fiets van zijn moeder haar zomerjurk en die van de buurvrouw ziet opwaaien. Bij
andere auteurs van neo-romantische romans, zoals Jan Siebelink en Geerten Meijsing,
kwam er ook een decadent en fin-de-siècle-gevoel mee de toon van het verhaal
bepalen.
In Vlaanderen probeerde een zgn. stille generatie zichzelf een eigen stem te geven
en dat is Leo Pleysier en Eriek Verpale, zij het nog vrij recent, echt gelukt. Leo
Pleysier heeft in drie romans drie vrouwen op een onnavolgbare wijze aan het woord
gelaten. Wit is altijd schoon (1989) bevat een sublieme monoloog van de overleden
moeder die als lijk nog in huis aanwezig is en zolang op alles en iedereen commentaar
blijft
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geven. De kast (1991) is een dialoog, een lang telefoongesprek tussen een broer en
zijn zus, waarin het doopceel van de hele familie gelicht wordt. De Gele Rivier is
bevrozen (1993) is een reconstructie van het leven van tante Roza, missionaris in
China en India, via de brieven die zij naar het thuisfront schreef.
Eriek Verpale kreeg voor Alles in het klein, een bundeling van verhalen en brieven,
de NCR-prijs 1993. De jury loofde Verpale omdat hij ‘op elegante toon en met
schijnbare lichtvoetigheid nonchalance tot kunstvorm heeft verheven’. De Vlaamse
criticus Jooris Van Hulle verklaarde die bekroning en het feit dat in de Nederlandse
Boekenweek maart 1993 het ego-document (autobiografie, dagboek, briefwisseling)
centraal stond, waardoor de lezer in de rol van voyeur wordt gedrongen, als een
tegenbeweging: de schaalvergroting en de internationalisering op alle domeinen lokt
op politiek gebied een groeiend nationalisme uit en op literair gebied een cultus van
het kleine (Snoecks 94, p. 571). Wellicht verklaart dat ook het succes van de
autobiografie-in-afleveringen van Eric de Kuyper, begonnen in 1988 met Aan zee.
Taferelen uit de kinderjaren en nu, met Bruxelles, here I come, al aan zijn vierde
vervolg toe.
Dat neemt niet weg dat er in onze tijd ook schrijvers bezig zijn om met een grote
epische adem méér dan het eigen bestaan te analyseren. Zo'n schrijver als chroniqueur
van zijn tijd is A.F. Th van der Heijden met zijn romancyclus De tandeloze tijd,
begonnen in 1983 en tot nog toe bestaande uit een proloog en twee delen. Daarin
schrijft het hoofdpersonage de geschiedenis van zijn generatie, gekenmerkt door
drugproblemen, het maatschappelijk fenomeen van het kraken van panden, de seksuele
revolutie, het anarchisme en nihilisme van de punkbeweging, terroristische aanslagen,
opkomst van het neofascisme, de beklemming te moeten leven in een propvolle
wereld.

Literatuur en dekolonisering
Het Nederlands is in het in 1975 onafhankelijk geworden Suriname de taal gebleven
van het bestuur en het onderwijs naast het Sranan, dat de volkstaal is. Hetzelfde geldt
voor de Nederlandse Antillen, zes eilanden, waarvan Aruba, Bonaire, Curaçao en
Sint-Maarten de bekendste zijn. In de Nederlandse samenleving heeft het nationalisme
van de zeer talrijke immigranten uit de vroegere kolonies, met name de Molukkers,
tot tragische spanningen geleid in de jaren zeventig (treinkaping, ambassadebezetting,
gijzelingen).
Er bestaat een belangrijke, grotendeels in het Nederlands geschreven
Surinaams-Antilliaanse literatuur, die in Vlaanderen weinig bekend is. Een van de
pleitbezorgers van die literatuur was Leo Geerts. In het
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decembernummer 1983 van Streven stelde hij de volgende vraag: ‘Zou het kunnen
dat in het neo-nationalisme van Surinamers, Antillianen en Tsjechen een diepere
waarheid schuilt, die het leven op aarde zal moeten behoeden voor de 1984-Big
Brother-uniformiteit?’ (Het gras in de duinen, p. 232). Tien jaar geleden al werd
door een enorm belezen man als Leo Geerts het (sluimerend) conflict ontwaard tussen
grote en kleine naties, grote en kleine talen, waarvan de zeer recente erupties in de
Vlaamse context ons nog goed in het geheugen liggen: de afwezigheid van het
Nederlands als officiële taal in het op te richten Eurocorps en in het Europese
Merkenbureau.
De Surinaams-Antilliaanse literatuur heeft met Edgar Cairo, Bea Vianen en Astrid
Roemer een paar belangrijke auteurs die door het grote publiek weinig of niet gekend
zijn. Edgar Cairo, afkomstig uit Paramaribo, heeft in Amsterdam literatuurwetenschap
gestudeerd en heeft kort na elkaar twee romanturven gepubliceerd: Jeje Disi /
Karakters krachten (1981) en Dat Vuur der Grote Drama's (1982). Ze zijn niet in
het standaard Nederlands, maar in het Surinaams Nederlands geschreven, omdat
Cairo op die manier wil bijdragen aan de eigen typische cultuur van de creolen in
Nederland. Cairo steekt in zijn romans het racisme niet weg dat bij zijn eigen volk
leeft, dat zich in Nederland gediscrimineerd weet en voelt (cfr. de Bijlmerramp), en
hij toont ook hoe dun het laagje liberale verdraagzaamheidsvernis soms is van het
Amsterdam waar hij woont. Maar bovenal wil hij zich manifesteren als zwarte
Surinamer, drager van een eeuwenoude maar ook eeuwenlang miskende, want
niet-blanke cultuur.

De vrouwelijke stem
In de jaren tachtig zag men een hausse van sterke, succesvolle, vrouwelijke debuten:
Tessa de Loo, Marijke Höweler, Hermine de Graaf, Marjan Berk, Marja Brouwers,
Nelly Heykamp, Fleur Bourgonje in Nederland, Kristien Hemmerechts, Patricia De
Martelare, Rita Demeester (overleden in januari '93) in Vlaanderen. Halverwege de
jaren tachtig werd de Anna Bijns Stichting opgericht en de Anna Bijns Prijs ingesteld
opdat de vrouwelijk stem in onze literatuur eindelijk ook gecanoniseerd zou worden.
Want wat is het geval? Het blijkt dat vrouwen veel meer lezen dan mannen, terwijl
de literaire cultuur bijna uitsluitend door mannen (als uitgevers, critici, docenten,
literaire geschiedschrijvers) wordt beheerst. Vrouwelijke auteurs hebben niet zozeer
problemen met het vinden van een uitgever, maar wel met het op dezelfde manier
door de kritiek en de literaire wereld geëvalueerd en gewaardeerd te worden als hun
mannelijke collega's. Het is niet de

Streven. Jaargang 61

415
markt die discrimineert, want die bestaat uit vrouwelijke lezers, het is het instituut
literatuur dat discrimineert, want dat bestaat voornamelijk uit mannelijke beroepslezers
(Maaike Meijer, De Lust tot Lezen, p. 345 en 331).
De Nederlandse dichteres Elly de Waard, initiatiefneemster van de Anna Bijns
Stichting, denkt
‘dat op dit moment de meest duidelijk te omschrijven kenmerken van de
vrouwelijke canon verborgen liggen in datgene waartegen mannen zich
altijd het meest hebben afgezet: in waar vrouwen het over hun eigen wereld
hebben, een wereld die meestal voor onbelangrijk, banaal, sentimenteel
en in elk geval minder versleten wordt, en in waar zij zich onttrekken aan
de rol die hen door mannen wordt opgelegd, in waar ze zich dus zogenaamd
“onvrouwelijk” opstellen. Deze opdracht - een vrouw is minder, maar je
moet toch een vrouw zijn -, die natuurlijk volstrekt tegenstrijdig is, hebben
vrouwen van oudsher meegekregen en elk verzet ertegen lijkt daardoor
natuurlijk ook tegenstrijdig. Het is dit verwijt dat vrouwen dan ook altijd
als eerste te horen krijgen’ (Anna Bijns, pp. 34-35).
Niet alleen die grote doorbaak van vrouwelijke auteurs in het algemeen, maar ook
van jonge Vlaamse auteurs bij Nederlandse uitgeverijen in het bijzonder is
kenmerkend voor het literair klimaat anno 1994. De keerzijde van dit laatste is de
verdwijning van Vlaamse uitgeverijen die nog zelfstandig literair werk uitgeven.
Vijftien jaar geleden al bedroeg de import van verhalend proza uit Nederland op de
Vlaamse markt 80%, terwijl de aanwezigheid van Vlaamse uitgaven op de
Nederlandse markt op nauwelijks 5 % kon worden geraamd. In het driedubbele
Maatstafnummer (okt. nov. dec. 1993), geheel besteed aan de Vlaamse literatuur,
rekende Ludo Simons voor dat in 1992 75% van het totale literaire aanbod in
Vlaanderen uit Nederland kwam en 25% uit eigen land.
Geenszins te onderschatten is ook de mediatisering van de literatuur: één optreden
van een auteur in een talkshow is veel beter voor de verkoop van zijn boek dan tien
lovende recensies. En velen kennen De avonden van Reve, Hoffman's honger van
Leon de Winter, Omtrent Deedee van Hugo Claus, niet omdat ze het boek gelezen
hebben, maar omdat ze de film gezien hebben, in het geval van Claus onder de titel
Het sacrament. In zijn bijdrage van 1 mei 1993 in de Standaard der Letteren heeft
Marcel Janssens het overweldigend karakter van de oprukkende beeldcultuur
weergegeven in dit pasticherend citaat: ‘The camera rules the waves... God save the
screen’.
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Wat is postmodern?
Kenmerkend voor het literair klimaat anno 1994 is ongetwijfeld de doorbraak van
het postmodernisme en zijn grondige twijfel aan het statuut van de werkelijkheid. In
de inleiding van De Gulden Snede. Over Nederlands proza na 1980 (1993) somt
Hugo Bousset de typische kenmerken van de postmoderne literatuur op. Ik neem ze
van hem over en voeg er ter illustratie een titel of enkele titels aan toe.
Een eerste kenmerk is de ondermijning van de scheidslijn tussen feit en fictie. Dat
hebben we al aangegeven in de nieuwe historische roman, maar het is ook typisch
voor de zgn. docuroman, zoals Rosalie Niemand (1988) van Elisabeth Marain. In
het merkwaardige oeuvre van de bedrijfsarts uit Enschede Willem Brakman, die
thans alleen nog tegen een hoog tempo romans schrijft, komt die ondermijning van
de scheidslijn tussen feit en fictie stilistisch tot uiting in een merkwaardig grotesk
taalgebruik. In De vadermoorders (1989), een roman over een onderzoek in het
Vaticaan naar de doodsoorzaak van een paus, ingesteld door een uit Londen
overgevlogen inspecteur van Scotland Yard, loopt een kardinaal rond, Brocca, die
volgens schriftelijke getuigenverklaringen al een keer of vijftien vliegend in de lucht
was waargenomen. Met Bousset zouden we hier kunnen spreken van ‘de ironische
infusie van kitsch in de “serieuze” literatuur’.
Andere kenmerken zijn de versplintering van het ik en de fragmentering van de
romanvorm. We kunnen eraan herinneren dat Ivo Michiels zijn eerste Journal brut
de verdere titel ‘Ikjes sprokkelen’ meegaf. De versplintering van het ik is door Bernlef
in twee van zijn romans haast als een neurologische case beschreven. Hersenschimmen
(1984) beschrijft van binnenuit het dementeringsproces van een Nederlander die in
de buurt van Boston woont. En in Eclips (1993) volgt de lezer tien dagen uit het
bestaan van een man die, waarschijnlijk door een beroerte getroffen, met zijn auto
in een kanaal terechtkomt, maar zich kan redden. Als hij weer tot bewustzijn komt,
heeft hij geen geheugen meer, zijn spraak is gestoord, zijn linker lichaamshelft
ongevoelig, en hij kan maar de helft van de wereld voor zich in beeld krijgen.
De ervaringen van het romanpersonage van Bernlef in Eclips zijn gelijklopend
met die van de patiënte, mevrouw S., die de New Yorkse hoogleraar in de neurologie
Oliver Sacks heeft beschreven in de achtste case van zijn boek met de prettig
gestoorde titel De man die zijn vrouw voor een hoed hield (1986). Neurologische
verslagen die lezen als een absurdistisch verhaal en een roman die gebruikt kan
worden als een handleiding bij het omgaan met dementerende patiënten, wie betwijfelt
nog de postmodernistische opheffing van de grens tussen feit en fictie?
Postmodern, aldus Bousset, is ook het relativerend inpassen van de
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eigen tekst in een tekstweefsel door intertekstualiteit. Een van de mooiste recente
voorbeelden daarvan is het stilistisch erg knappe boek van Paul Claes, De Sater
(1993), waarin fragmenten uit De gouden ezel van Apuleius, Satyricon van Petronius
en de Odyssee van Homerus in elkaar vervlochten zijn tot een boeiend verhaal dat
zich in de klassieke oudheid afspeelt en niettemin perfect postmodern genoemd mag
worden, omdat het een mozaïek van citaten is, een pervertering van vigerende
ideologieën, een parodie vol milde ironie van de verschillende met elkaar vervlochten
genres.
Een ander postmodern kenmerk is volgens Bousset het metafictioneel ter discussie
stellen van de romanvorm. Dat blijkt b.v. uit het laatste boek van Pol Hoste,
Ontroeringen van een forens (1993), dat behalve het titelverhaal ook het verhaal
bevat ‘Een schrijver die geen schrijver is’. Daarmee geeft de auteur aan dat hij een
schrijver van teksten, geen schrijver van verhalen is. Hij bedoelt dat schrijven voor
hem een reflectie is op het schrijven zelf. Zijn antwoord op de vraag waarom hij
schrijft, luidt: ‘Ik ben geen schrijver. Een verhaal heeft me nooit geïnteresseerd’
(Ontroeringen van een forens, p. 74).
De reflectie op het schrijven heeft Gerrit Krol ertoe aangezet in 1987 een boek dat
hij tien jaar eerder geschreven had, en dat blijkbaar een goed boek was, want het
werd gunstig besproken, kreeg een herdruk en de Multatuliprijs, helemaal opnieuw
te schrijven. De weg naar Sacramento uit 1977 verscheen in 1987 als De weg naar
Tuktoyaktuk met een omvangrijk essay erbij over de vraag ‘Wanneer is een boek
af?’ en een ander essay over ‘Het verhaal dat zichzelf organiseert’, waaruit ik één
passus citeer:
‘De sterkste ordenende kracht is het toeval. Zoals ik, de geschreven
bladzijden schuddend, op een gelukkige schikking hoop, zo schudt de
voorzichtige schrijver alvorens te beginnen zijn geest, hoe komt hij anders
op nieuwe ideeën? Zo schud je de blokken in een doos. Als je maar lang
genoeg schudt, nemen de blokken een minimale positie in, kan het deksel
dicht, wordt het boek gesloten, is het af’ (p. 135).
Tot besluit van dit onvolledig en onaf overzicht lijkt het me een geschikt citaat. Ik
hoop er de lezer zowel herinnerings- als ontdekkingsplezier mee te hebben gegeven.
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Erik Faucompret
Naar een Europees buitenlands beleid?
Het eerste plan voor politieke samenwerking tussen de landen van de toenmalige
Europese Gemeenschap dateert van 1962. Frankrijk wilde toen een nieuwe organisatie
creëren die zou opereren los van de EG. De vijf andere lidstaten verkozen een
instelling binnen de EG. Een tiental jaar later raakte men uit de impasse: de Europese
Politieke Samenwerking (EPS) zou gestalte krijgen op informele basis en bestaan
uit regelmatig overleg tussen de regeringen. Pas in 1987 kreeg de EPS met het in
werking treden van de Europese Eenheidsacte ook een juridische grondslag; het
veiligheidsbeleid werd echter uitdrukkelijk uitgesloten. Het verdrag over de Europese
Unie van 1992 (het Verdrag van Maastricht) brengt in deze situatie geen fundamentele
verandering: de twaalf verbinden er zich alleen toe naar meer samenwerking op het
vlak van veiligheid te streven. Is er in de voorbije decennia sprake geweest van een
gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid. Was de EPS alleen maar een alibi
om niets te hoeven doen, ‘a substitute for policy’[1]? Hoe kunnen buitenlands- en
veiligheidsbeleid van elkaar worden gescheiden? Ik zal deze vragen eerst proberen
te beantwoorden aan de hand van enkele theoretische beschouwingen. Daarna volgen
twee case-studies, de Golfcrisis van 1991-1992 en de burgeroorlog in ex-Joegoslavië.

De EPS-procedures
De huidige politieke samenwerking binnen de Europese Unie (EU) is er een tussen
autonome entiteiten: de twaalf lidstaten. In die zin verschilt zij van het economisch
integratieproces waarin Europese Commissie, Europees Parlement, Europees
Gerechtshof naast de Raad van Ministers een belangrijke rol spelen. De lidstaten
verbinden er zich
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moreel toe elkaar te raadplegen voor ze een beslissing nemen op het vlak van
buitenlandse politiek. Komen zij niet tot overeenstemming, dan behouden zij hun
volledige vrijheid van handelen. De EPS kan dus geen enkele maatregel treffen
waartoe niet unaniem besloten wordt. Daarenboven wordt een besluit pas juridisch
bindend wanneer het door de lidstaten in een nationale wet wordt omgezet.
De verschillende procedures van deze informele coöperatie vindt men in drie
documenten: de rapporten van Luxemburg (1970), Kopenhagen (1973) en Londen
(1981). Kort gezegd komt de EPS op het volgende neer: de ministers van buitenlandse
zaken van de twaalf ontmoeten elkaar minstens viermaal per jaar; hun politieke
directeuren (de hoofden van de ministeries van buitenlandse zaken) vergaderen
maandelijks in het zgn. politiek comité; binnen de 48 uur kunnen spoedzittingen
worden gehouden wanneer minstens drie lidstaten daarom vragen; de Europese
correspondenten op de diverse ministeries bereiden de vergaderingen en de
tenuitvoerlegging van eventuele beslissingen voor. Daarnaast zorgen probleemgerichte
werkgroepen (Oost-Europa, Midden-Oosten, ex-Joegoslavië, Zuid-Afrika e.d.) voor
de nodige documentatie. Logistieke steun verleent sedert 1987 het EPS-secretariaat
in Brussel. In internationale organisaties of in derde landen komen de ambassadeurs
van de twaalf regelmatig samen. Officiële bezoeken aan derde landen en bemiddeling
in conflicten vallen onder een zogenaamde ‘trojka’, die bestaat uit de ministers van
buitenlandse zaken van drie lidstaten. De EPS is bedoeld om politieke signalen uit
te zenden naar derde landen. Vaak zijn het ook derde landen die de EU dwingen een
gemeenschappelijk standpunt in te nemen naar aanleiding van een of ander conflict
(cfr. de zgn. Contadoragroep in Centraal-Amerika, de ASEAN-lidstaten in het Verre
Oosten of de Arabische Liga in het Midden-Oosten).

Nationale belangen
Zoals gezegd, gaat het in de EPS om vrijblijvend intergouvernementeel overleg. Aan
deze werkwijze zijn nadelen verbonden. Om te beginnen, ze wekt de indruk dat alleen
unanieme besluitvorming de belangen van de diverse lidstaten veilig stelt. Dat gaat
regelrecht in tegen wat Jean Monnet en de andere ‘founding fathers’ van de EU
bedoelden. Bovendien leggen de kleine lidstaten relatief weinig gewicht in de schaal
wanneer het gaat om problemen die door de grote als vitaal worden beschouwd.
Landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland willen via de EPS hun eigen
macht laten gelden en proberen de EU hún visie op een bepaald probleem op te
dringen. Vaak draait de besluitvorming dan ook uit op een compromis, een verzoening
tussen de verschillende
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standpunten van deze drie groten. Dat is op zich al een hele klus. Het Franse
buitenlandse beleid is immers sterk nationalistisch en anti-Amerikaans getint, terwijl
het Britse juist de Amerikaanse belangen in Europa wil vrijwaren. Sedert de
eenwording manifesteert ook Duitsland zich als een zelfstandige entiteit op het vlak
van de inter-Europese betrekkingen. Daarbij staat het ‘Mittel-Europa’-concept
centraal: vooral de betrekkingen met de centraal-Europese staten moeten worden
bevorderd.
Zijn de drie groten er eenmaal in geslaagd hun belangen te harmoniseren, dan
verwachten ze van de negen andere lidstaten dat zij dit compromis min of meer
ongewijzigd overnemen. Landen die periodiek met binnenlandse politieke problemen
te worstelen hebben (zoals België of Italië) en lidstaten (als Ierland, Luxemburg,
Spanje, Portugal) die op het vlak van de buitenlandse politiek geen grote traditie
hebben, geven gemakkelijk toe wanneer het gaat om aangelegenheden die zij van
secundair belang achten. Via de EPS treden zij uit de schaduw en vaak zijn zij al
tevreden als de groten eens even naar hun standpunt willen luisteren. Zelfs traditioneel
atlantisch gezinde landen als Nederland en Denemarken en het naar neutraliteit
neigende Griekenland zien in de EPS het middel om te laten zien dat zij Europees
op internationaal vlak ook meespelen.
Een lidstaat kan de EPS ook gebruiken om de nationale publieke opinie te
beïnvloeden: ter wille van de Europese consensus verlaat of nuanceert de regering
een bepaald ‘binnenlands’ standpunt (zo werd bijvoorbeeld het Nederlandse standpunt
m.b.t. het Israëlisch-Arabisch conflict gaandeweg ‘evenwichtiger’). Aangezien het
in de EPS gaat om ‘consensus-building’ - de regel van unanimiteit - is het risico
groot dat op de duur alleen de vorm en niet de inhoud van de beslissingen telt. In
plaats van een krachtig Europees standpunt krijgen we een verwaterd communautair
compromis. Om prestige-redenen vindt men het belangrijk tot een gemeenschappelijke
beslissing te komen, al heeft die beslissing dan nog weinig om het lijf. Dat het daarop
vaak uitdraait, heeft te maken met het feit dat elk van de twaalf lidstaten in bepaalde
conflictgebieden specifieke economische en politieke belangen te verdedigen heeft
en dat de uitvoering van hun beslissingen niet wordt gecontroleerd door supranationale
instellingen.

Europese buitenlandse politiek en handel
De scheiding die de EU maakt tussen buitenlandse politiek en buitenlandse handel
is artificieel. Zoals ik al zei, werd de bevoegdheid voor de buitenlandse politiek niet
overgedragen aan de instellingen van de EU, terwijl dat voor buitenlandse handel
wel het geval is. Tussen beide
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domeinen is er echter een verband. Doelstellingen van buitenlandse handel kunnen
worden gerealiseerd door politiek gemotiveerde beslissingen en vice versa.
Bijvoorbeeld wanneer wordt gekozen voor een zgn. commerciële diplomatie in de
relatie met een bepaald land. Of wanneer opnieuw douanerechten worden ingevoerd
omdat een land zijn binnenlandse markt niet voldoende openstelt voor import. Of
wanneer een handelsakkoord wordt bevroren wegens de schending van de
mensenrechten. Of wanneer men financiële en technische bijstand verstrekt met
politieke bijbedoelingen.
Gewoonlijk verwerpt het bedrijfsleven de band tussen handel en politiek. Feit is
echter dat bovenvermelde doelstellingen werden nagestreefd door de EU, bijvoorbeeld
in haar relaties met Oost-Europa, Latijns-Amerika, Japan, Turkije of China. De
huidige situatie op het vlak van besluitvorming in de EU maakt de koppeling
handel-politiek echter niet vanzelfsprekend. De centra van besluitvorming zijn
verschillend en de coördinatie tussen het Europees gemeenschappelijk handelsbeleid
en het individueel buitenlands beleid van de twaalf verloopt vaak heel moeizaam.
Dit neemt echter niet weg dat een gemeenschappelijk handelsbeleid het streven naar
een gemeenschappelijke buitenlandse politiek ten goede kan komen. Omgekeerd
kunnen conflicten tussen lidstaten op het ene gebied hun houding op het andere
beïnvloeden. Schoolvoorbeeld hiervan is de ‘multidimensionele’ relatie tussen
Frankrijk en Duitsland.

Buitenlandse politiek en veiligheid
De band tussen buitenlands beleid en veiligheid is in de EU veel losser. Het
veiligheidsbeleid blijft in wezen nationaal en is veeleer een hinderpaal dan een
stimulans voor een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Tien van de twaalf lidstaten
behoren tot de West-Europese Unie (niet Denemarken en Ierland), negen zijn lid van
de militaire alliantie van de NAVO (niet Ierland, Spanje en Frankrijk). Sinds 1992
is er dan nog een gemeenschappelijk Frans-Belgisch-Duits-Spaans ‘Eurocorps’[2].
Geen enkele van deze drie organisaties beschikt over een supranationale autoriteit.
Wel werd sedert 1 januari 1994 de zgn. Euro-groep binnen de NAVO opgedoekt ten
voordele van de West-Europese Unie (WEU), de zgn. ‘Europese pijler van de NAVO’
en ‘de militaire arm van de EU’[3]. De EU zelf is echter niet bevoegd op het gebied
van veiligheid: de twaalf willen alleen streven naar meer coördinatie van hun
veiligheidsbeleid. De juridische basis daarvoor is echter uiterst smal. De WEU is
een papieren organisatie zonder geïntegreerde militaire commandostructuur zoals
de NAVO. Hoogstens kan zij, bij militaire operaties, administratieve en logistieke
steun verlenen. Het bestaan van drie
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militaire organisaties met verschillende samenstelling, met relatief autonome leden
en met een niet-identieke defensiefilosofie werkt een coherent Europees buitenlands
beleid niet in de hand.

De EU en de VS
De relatie met de VS maakt de situatie nog ingewikkelder. Voor Nederland,
Denemarken en Groot-Brittannië is de Atlantische alliantie de enige
veiligheidsgarantie voor West-Europa. Frankrijk, België, Spanje gaan ervan uit dat
met de verdwijning van het Warschau-pact de situatie op het Euro-Aziatisch continent
grondig is gewijzigd. Aan die nieuwe geopolitieke realiteit is de NAVO volgens die
landen in haar huidige vorm niet meer aangepast: tegenover de alom uitbrekende
interetnische conflicten staat zij machteloos. Volgens haar handvest kan zij alleen
optreden in het territorium van de lidstaten (en de Middellandse Zee). Dat verklaart
gedeeltelijk haar dubieuze houding in het conflict rond Bosnië-Herzegovina.
De NAVO wordt beheerst door de VS: zij nemen het leeuweaandeel van de
financiering voor hun rekening. De Amerikaanse houding t.o.v. een zelfstandige
Europese defensie-organisatie is dubbelzinnig. De regering Bush was gekant tegen
de WEU als gemeenschappelijke Europese pijler binnen de NAVO. De
Clinton-regering is genuanceerder. Wel vreest ook zij dat Amerikaanse troepen bij
een inter-Europees conflict zouden kunnen worden betrokken zonder dat zij de
besluitvorming voldoende kan beïnvloeden.

De Golfoorlog
In wat volgt pas ik voorgaande beschouwingen toe op twee casestudies. Allereerst
op het conflict tussen Irak en Koeweit (augustus 1990 - februari 1991). In de
besluitvorming van de EU is een zekere evolutie waar te nemen. Tussen augustus
en oktober 1992 bestaat er relatieve eensgezindheid tussen de twaalf lidstaten. Nadien
verdwijnt die consensus.
[1] Harmonie tijdens de eerste fase. In de Veiligheidsraad nemen de westerse
landen een gemeenschappelijk standpunt in. Irak moet zo snel mogelijk Koeweit
verlaten. De uitgevaardigde sancties (embargo op de invoer van aardolie, bevriezing
van de Iraakse tegoeden in buitenlandse banken, opheffing van handelsvoordelen)
worden door alle lidstaten van de EU prompt ten uitvoer gelegd. Zij eisen ook de
onmiddellijke vrijlating van alle westerse gijzelaars. Zij verstrekken financiële hulp
aan landen die door het embargo worden getroffen (Turkije, Syrië en Jordanië). Om
de Arabische wereld niet van zich te vervreemden,
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herinneren zij aan alle initiatieven die ze vroeger al hebben genomen m.b.t. het
Israëlisch-Arabisch conflict. Zij heffen het embargo op dat nog bestond op de handel
met Iran.
In deze eerste fase gaat het duidelijk om ‘verbale diplomatie’, die tot stand komt
binnen de Europese Politieke Samenwerking en die wordt vergemakkelijkt door drie
factoren. 1) De maatregelen passen in het kader van de resoluties van de
Veiligheidsraad, die een eensgezind standpunt inneemt m.b.t. het conflict; 2) een
aantal van die maatregelen hebben betrekking op het domein van de internationale
handel dat in handen is van de EU; 3) ze vormen geen aanleiding voor
meningsverschillen tussen de lidstaten omdat ze niet controversieel zijn.
[2] Inter-Europese meningsverschillen. In de tweede fase zijn deze voorwaarden
niet langer vervuld. Vanaf november 1990 kenmerkt een groeiende onmin de
besprekingen in de EPS. De Iraakse president Saddam Hoessein weet een wig te
drijven tussen de lidstaten. Allereerst is er de kwestie van de gijzelaars. In plechtige
verklaringen pleit de EU voor een communautaire aanpak van het probleem, maar
in het geheim onderhandelt Frankrijk met Irak. De Franse gijzelaars kunnen vrij snel
naar huis. De andere landen blijven (officieel) bij hun eerder ingenomen standpunt,
maar o.m. Edward Heath en Willy Brandt gaan in Irak de de vrijlating van hún
landgenoten bepleiten.
Op 30 november slagen de twaalf er nog een laatste maal in de eensgezindheid op
te houden door (verbaal) hun steun te betuigen aan resolutie 678 van de
Veiligheidsraad die de VN-lidstaten de toestemming geeft alle middelen te gebruiken
om Koeweit te bevrijden. Daarna loopt het grondig mis. Frankrijk, gesteund door
Spanje, België en Italië, wil parallel met de besprekingen met Irak een
vredesconferentie over het Midden-Oosten organiseren waaraan alle betrokken
partijen zouden moeten deelnemen. In samenspraak met de VS verwerpen Nederland
en Groot-Brittannië dit plan: eerst moet Irak zich uit Koeweit terugtrekken. Ook
weigeren zij deel te nemen aan onderhandelingen met Irak zoals op 6 januari wordt
voorgesteld door Frankrijk, Spanje en Italië. De meningsverschillen bereiken een
hoogtepunt wanneer een week later Frankrijk, zonder vooraf zijn partners binnen de
EPS hierover in te lichten, in de Veiligheidsraad met een plan voor de dag komt om
Irak alsnog te bewegen tot een eenzijdige terugtrekking uit Koeweit. Dat plan krijgt
de steun van Spanje, België en Duitsland, maar wordt verworpen door
Groot-Brittannië.
Ook de deelname van de lidstaten van de EU aan het daaropvolgende militaire
offensief is ongelijk. Volledige steun wordt alleen verleend door het Verenigd
Koninkrijk, Italië en na enige aarzeling ook Frankrijk. Het is tekenend voor de houding
van de EPS op het gebied van veiligheid, dat militaire overeenkomsten door elk van
deze landen afzonder-
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lijk worden gesloten met de Amerikaanse generale staf die de operatie leidt. Na
beëindiging van het offensief lijkt de eenheid tussen de twaalf voorlopig weer hersteld.
Alle door de Veiligheidsraad voorgestelde sancties worden toegepast en er wordt
steun betuigd aan het Britse plan om d.m.v. veiligheidszones de Koerden en de
Shi'ieten te beschermen tegen het Iraakse leger.
Wat leert ons deze episode? In de eerste plaats blijkt duidelijk dat naarmate de
diplomatieke crisis zich verdiept, de consensus tussen de twaalf geleidelijk op de
helling komt te staan. Nationale belangen treden op het voorplan wanneer het gaat
om de vrijlating van gijzelaars of de deelname aan een militair offensief. De
besluitvorming vindt bovendien niet langer plaats in de instellingen van de EPS,
maar binnen de NAVO of in het kader van bilaterale besprekingen met de VS. Ook
in de Veiligheidsraad bestaat er onenigheid tussen de voorstanders van de harde lijn,
de VS en het Verenigd Koninkrijk, en diegenen die pleiten voor een meer
pragmatische aanpak als Frankrijk, Rusland of China. Deze verdeeldheid kan niet
anders dan de cohesie binnen de EU aantasten. Een aantal lidstaten van de EU vindt
dat de kansen op een vreedzame regeling voor het conflict niet zijn uitgeput en dat
een zekere ‘link’ tussen het geschil om Koeweit en dat rond Israël-Palestina mogelijk
is. Andere lidstaten wensen op generlei wijze af te wijken van de Amerikaanse
diplomatieke lijn. Al deze factoren samen verklaren het gebrek aan daadwerkelijke
Europese politieke besluitvorming gedurende de periode november 1990 - februari
1991.

De crisis in ex-Joegoslavië
Een soortgelijke evolutie doet zich voor in de Europese besluitvorming rond
ex-Joegoslavië.
[1] Eerste fase. Weer beschikt de EU slechts over een beperkt arsenaal van
diplomatieke wapens die ze in de loop van 1991 zal aanwenden. De Servische agressie
wordt door de twaalf moreel afgekeurd. Aangezien ongeveer de helft van de
Joegoslavische uitvoer bestemd is voor West-Europa, meent de EU aanvankelijk dat
dreiging met economische sancties volstaat. Later zal zij bij de Veiligheidsraad
pleiten voor een effectief economisch embargo. Met de steun van de VS wordt
gekozen voor bemiddeling tussen Servië en de andere deelstaten, waarbij wordt
uitgegaan van de noodzaak de Joegoslavische federale structuur te handhaven. De
trojka wordt naar het gebied gestuurd in mei 1991. Enkele maanden later heeft de
eerste ronde van de vredesconferentie plaats onder voorzitterschap van lord
Carrington. Met de WEU wordt overleg gepleegd over het zenden van waarnemers
naar Kroatië. In de Veiligheidsraad steunt de EU het plan om gewapende escortes
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de voedselbevoorrading te laten begeleiden in het oorlogsgebied. Van de
Veiligheidsraad krijgt de NAVO de toestemming een lucht- en zeeblokkade af te
kondigen[4].
Eind 1991 komt het binnen de EU tot een fundamenteel meningsverschil, met
name rond de eventuele diplomatieke erkenning van Slovenië en Kroatië. Duitsland
is er voor, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn er tegen. Aanvankelijk wordt de schijn
van Europese eenheid opgehouden doordat aan een mogelijke erkenning een aantal
voorwaarden worden gekoppeld: steun aan vredesinitiatieven, non-proliferatie van
kernwapens, erkenning van grenzen, eerbied voor de mensenrechten, afzien van
territoriale eisen. De uiteindelijke beslissing zou dan ten vroegste kunnen worden
genomen op 15 januari 1992. Zelfs dit diplomatiek succesje wordt de EU door
Duitsland niet gegund. De Bondsrepubliek gaat een maand eerder over tot eenzijdige
erkenning. Ook wat betreft het sturen van een vredesmacht ontstaan
meningsverschillen. Onder bepaalde voorwaarden zijn Frankrijk, de Benelux en Italië
daartoe bereid, terwijl Groot-Brittannië, Spanje en Griekenland zich ertegen verzetten.
Zelfs over het commando over die troepen heerst onenigheid. Frankrijk geeft de
voorkeur aan een VN-mandaat, andere landen aan een mandaat van de WEU.
[2] Bosnië-Herzegovina. In de loop van 1992 verplaatst de strijd zich naar
Bosnië-Herzegovina. Op het diplomatieke front slagen de twaalf er nu wel in met
een gemeenschappelijk standpunt naar buiten te treden. Bosnië-Herzegovina wordt
diplomatiek erkend. Het handelsembargo wordt opgeheven ten voordele van Kroatië,
Slovenië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina. De sancties tegen Servië worden
verscherpt. Een aantal lidstaten, vooral Frankrijk en Groot-Brittannië, leveren
contingenten voor de VN-troepenmacht die naar het oorlogsgebied wordt gestuurd.
De twaalf betuigen hun steun aan resolutie 770 van de Veiligheidsraad, die het gebruik
van geweld toestaat om de hulpkonvooien te beschermen. Wanneer de NAVO zich
echter in augustus 1993 bereid verklaart luchtaanvallen uit te voeren om ‘veilige
zones’ in Bosnië te beschermen, reageren sommige EU-lidstaten afwijzend. Vooral
Griekenland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voelen weinig voor dit (in essentie
Amerikaans) plan. Evenmin zijn zij te vinden voor de opheffing van het
wapenembargo ten gunste van de moslims. De andere lidstaten spreken zich niet
duidelijk uit, maar veel enthousiasme voor het leveren van hulp aan de Bosnische
regering bestaat alvast niet. In die houding komt pas verandering, wanneer op 5
februari 1994 een mortier 68 doden eist in Sarajevo. De VS en Frankrijk komen tot
het besef dat er een koerswijziging moet komen. Samen slagen ze erin de weifelende
Britse regering te overtuigen en onder hun impuls stuurt de NAVO de belegeraars
van Sarajevo een
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ultimatum. Tot luchtaanvallen komt het echter niet, omdat de Serviërs onder Russische
druk besluiten in te binden. Uiteindelijk heeft deze koerswijziging van de NAVO
dus alleen geleid tot een grotere betrokkenheid van de VS en Rusland bij het conflict.
[3] Samenvattend kunnen we zeggen dat in vergelijking met andere organisaties
de EU, zeker in de eerste fase van het conflict in het vroegere Joegoslavië, een actieve
rol heeft gespeeld. De internationale bemiddelingspogingen en de levering van
voedselhulp grijpen plaats onder haar leiding. De sancties worden onder haar impuls
afgekondigd. Zodra er echter belangrijke politieke en militaire belangen op het spel
staan, steekt de nationalistische reflex de kop weer op. Zo speelde de
historisch-culturele verbondenheid (en de druk van de immigrantenlobby) een rol in
Duitslands voortijdige erkenning van Kroatië. Zo lieten Frankrijk en Groot-Brittannië
hun oude Servische bondgenoot niet graag vallen. Om dezelfde reden blijft
Griekenland het embargo tegen Servië omzeilen en uit puur nationalistische motieven
probeert het de republiek Macedonië, geallieerde van Turkije, economisch te wurgen.
Intussen gaat de strijd in Bosnië-Herzegovina gewoon door. Nog duidelijker dan
tijdens de Golfcrisis blijkt dat de EU van Washington leiderschap verwacht en dat
zij zelf de nodige militaire onderbouw mist om haar politiek van overreding kracht
bij te zetten.

Besluit
Het is overdreven te beweren dat de EU op het vlak van politieke samenwerking nog
nergens staat. Ofschoon de buitenlandse politiek altijd het domein bij uitstek is
geweest van nationale soevereiniteit, bewijzen recente gezamenlijke initiatieven toch
dat de EPS reeds opvallende resultaten heeft geboekt. Moeizaam komen de twaalf
tot het besef dat samenwerking voor moet gaan op rivaliteit. Wie de huidige situatie
in West-Europa vergelijkt met die van pakweg een halve eeuw geleden en wie zich
de machtspolitieke constellatie in West-Europa herinnert aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog, moet erkennen dat dank zij het geïnstitutionaliseerd politiek
overleg de situatie in West-Europa een stuk veiliger is geworden.
Toch bestaat er nog altijd geen gemeenschappelijk buitenlands beleid van de EU.
Mijn twee case-studies maken duidelijk waarom dat zo is. Ze leggen een aantal hiaten
in de EPS bloot. Blijkbaar boeken de twaalf pas diplomatiek succes wanneer ze hun
veiligheid op dezelfde manier bedreigd zien en hun belangen als gemeenschappelijk
ervaren. Maar zelfs dan mogen er geen alternatieve organisaties tot hun beschikking
staan en mogen derde landen geen ‘verdeel en heers’- strategie hanteren. In wezen
worstelt de EU met dezelfde problemen als diegene waarmee
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de VN te kampen heeft. Er zijn slechts weinig vraagstukken die door de leden van
de Europese of de internationale gemeenschap unaniem als belangrijk worden ervaren.
De bezetting van Koeweit was er duidelijk zo een. De strijd in Bosnië-Herzegovina
duidelijk niet. De val van het communisme maakte een korte periode van
eensgezindheid mogelijk die nu veeleer wordt ervaren als de spreekwoordelijke
uitzondering op de regel van onenigheid. De VS, niet de EU, leidden de diplomatieke
en militaire operaties rond de bevrijding van Koeweit. Uit het wespennest
ex-Joegoslavië trokken de VS zich aanvankelijk terug - er stonden geen vitale
belangen op het spel - en zij droegen de vredestichting over aan de EU. Deze is echter
niet opgewassen gebleken tegen die taak. Parallel met het streven naar een uniform
buitenlands beleid zou het goed zijn mocht de EU ook zoeken naar nieuwe wegen
om internationale conflicten te beheersen. Daarbij zal zij echter de noodzaak van een
gemeenschappelijk Europees veiligheidsbeleid onder ogen moeten durven zien.
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Jan Muylle
Muziek in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw
Dit is het tweede artikel in een reeks over schilderkunst en muziek. In
volgende nummers komen nog aan bod: Debussy, Kubisme, Jazz,
Synesthesie.
Wat de Musica ofte Zangkonst belangt, wat onderscheyt is'er tusschen
haer en Pictura? Anders niets, als dat zy op 't gehoor met hooge en laege
klanken werkt: maer diergelijk brengt onze konst op 't gezicht, door een
overeenstemminge van duizentderley verwen te weege.
Samuel van Hoogstraeten, Inleyding tot de hooge schoole der
Schilderkonst.
Veel Italiaanse schilders stemden in met Leonardo da Vinci's opvattingen over de
verhouding van de zusterkunsten pictura en musica[1]. Aan de neoplatoonse academie
in Firenze, een kring waartoe ook Michelangelo behoorde, werd gezongen en muziek
gemaakt. De Venetiaan Giorgione stelde in zijn schilderijen muzikale onderwerpen
voor. Hij zou een bekwame luitspeler en zanger zijn geweest. Uit deze tijd dateren
ook de eerste zelfportretten van schilders als muzikanten.
Musiceren in het atelier bleef niet tot Italië beperkt. Albrecht Dürer noemde muziek
de gepaste ontspanningsvorm voor de vermoeide kunstenaar: het bespelen van een
snaarinstrument kon de schilder nieuwe kracht geven. Muziekpraktijk en muzikale
thema's drongen ook door tot de ateliers van de Zuid- en Noordnederlandse schilders.
Ook in meer theoretische uiteenzettingen over de schilderkunst vinden we
vergelijkingen met de muziek.

Muziekbeoefening
Waarom deden zo veel Nederlandse schilders in de 16e en 17e eeuw ook aan muziek?
Sommigen zagen in muziek een inspiratiebron. De schilder Gerard de Lairesse
(1641-1721) kon niet werken voor hij even op zijn viool had gespeeld. Eerst ontwierp
hij dan een kleine, schetsmatige compositie. Vervolgens nam hij weer een poosje
zijn instrument
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ter hand. Tenslotte greep hij palet en penseel, en het schilderij was voltooid.
Ontwerpschets en uitvoering van het schilderij waren twee fasen van het arbeidsproces
die elk door musiceren werden voorafgegaan. Ontwerpen en schilderen verbond hij
met de inspirerende stemming van de muziek.
Een andere verklaring is de geconcentreerde aandacht die schilderen vereiste. Men
was er, zoals Dürer, van overtuigd dat muziek voor de vereiste ontspanning kon
zorgen. Over de genreschilder Pieter van Laer (1599-1642) lezen we dat hij al tijdens
zijn opleiding zo geconcentreerd werkte, dat hij af en toe moest verpozen: ‘Waarom
hy ook gewoon was wanneer zyne geesten, door gestadig bedenken, schenen vermoeit
te wezen, de zelve weder door een vrolyk deuntje op zyn viool te spelen te ververssen’.
De nog onervaren gezel kreeg echter de raad zijn studiepakket niet te verzwaren met
muziekonderricht. De Lairesse zelf: ‘De gronden der Muziek, of die van eenige
andere groote Konst of Weetenschappen, hebben te veel kracht op onze zinnen: men
moet noodzaakelyk een van beide verlaaten, dewyl'er geen twee groote masten op
een schip konnen zyn’. Als leerknaap moest hij al zijn aandacht nog op de beginselen
van de schilderkunst richten.
Volleerde gezellen echter of meesters die tevens bekwame muziekbeoefenaars
waren, konden zich tooien met het aureool van universele onderlegdheid. Velen
ambieerden dit humanistisch opvoedings- en cultuurideaal. Schildersbiografieën
maken dan ook vaak melding van de muzikale kennis en interesse van de meester
wiens leven ze beschrijven. Peter Franchois (1606-1654) bespeelde bijna alle
instrumenten ‘soo dat de verscheydentheydt der Consten (als Musica ende Pictura,
die by naer alle Consten te boven gaen) in hem te vinden waeren, ende werden met
een wonder volmaecktheydt uyt-ghewerckt, [...]’. Van Pieter van Laer wordt gezegd
dat hij om zijn schilderkunstige en muzikale talenten algemene roem genoot: als een
tweede Apollo zou hij door de Muzen op de Helicon zijn onthaald.
Commentaren als deze zijn kenmerkend voor het sociale aanzien dat de
musicerende schilder genoot. Muziek was een statussymbool. Ze gaf de schilder
toegang tot een burgerlijk en aristocratisch, humanistisch milieu. Hij profileerde zich
als een universeel geschoold, ethisch gevormd, ‘geciviliseerd’ persoon. Dit mag
blijken uit de beschrijving van een allegorische voorstelling ontworpen door Cornelis
Ketel (1548-1616): ‘[...] een sinneken, daer midden Musica, Pictura, en Poësia, sit
de Liefde met een brandend’ hert by een Fonteyn, haer ghesicht nae de schilderije,
en ‘t ghehoor tot de Musijcke keerende’. Caritas houdt van musica en pictura, die
zich samen met poesia laven aan de Fontein der Kunsten. De drie zusterkunsten
worden door een liefdevolle band samengehouden.
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Muziekiconografie
De allegorie van Ketel stelt een personificatie van de Muziek voor. De personificaties
van Muziek en Harmonie vormen slechts een bescheiden onderdeel van de toenmalige
muziekiconografie. Het volstaat te wijzen op de iconografie van ‘Orpheus’, ‘Apollo
en de Muzen’, ‘Het Concert der Muzen’, die we terugvinden op talrijke
familieportretten en genretaferelen met musicerende personages en op stillevens met
muziekinstrumenten. Een aparte plaats bekleedt het thema ‘De Musicerende Schilder’
of ‘Muziek in het Atelier’.
De meest voor de hand liggende bron voor de weergave en interpretatie van de
begrippen Harmonie en Muziek was Cesare Ripa's Iconologia of Uijtbeeldinghen
des Verstants (Amsterdam, 1644). Volgens dit veel geraadpleegde boek moest
‘Harmonia. Musicael geluyt’ voorgesteld worden als een mooie juffrouw met ‘een
dobbelde Vioole van vijftien snaeren’. Op haar hoofd draagt zij een kroon met zeven
edelstenen. Ze gaat gekleed in een zevenkleurig, met goud gesierd gewaad dat
omzoomd is met edelstenen (ill. 1). Het getal zeven houdt wellicht verband met de
zeven trappen van de toonladder. We vinden deze personificatie terug in
ateliervoorstellingen. Gabriel Metsu (1629-1667) schilderde zichzelf samen met een
gambaspeelster in zijn atelier (ill. 2). De gambaspeelster, misschien de echtgenote
van de schilder, kan als een personificatie van het begrip Harmonie worden
geïnterpreteerd. Daarmee wijst Metsu in picturale termen op de nauwe samenhang
tussen zijn kunst en de muziek, die beide door harmonische principes worden beheerst.
De thema's ‘Muziek in het Atelier’ of ‘De Musicerende Schilder’ kunnen we daarom
beschouwen als uitbeeldingen van de algemene beschouwingen over de band tussen
de zusterkunsten. Tevens weerspiegelt deze thematiek het feit dat schilders ook echt
aan muziek deden. Voor de muzikale onderwerpen in de prentkunst van de graveur
Johan Sadeleer (1550-1600) gold dan ook de verklaring: ‘[...] niet alleen daer mede
te kennen ghevende de ervarentheyt van sijn Kunst maer om dat hy een groot
Liefhebber en vast Meester was van Musijck soo heeft hem den jever aenghelockt
niet alleen metter daedt van sanck maer in deselve Kunst zijn experientie uyt te
belden’.
Volgens Ripa kan het begrip Muziek ook worden gepersonifieerd in de gedaante
van een vrouw. Een met muziekinstrumenten en muzieknoten beschilderd gewaad,
een viool of een gamba in de ene hand, de andere hand aan de slapen als zinnebeeld
van de studie die de muziek vereist, zijn haar attributen. Dezelfde auteur beschrijft
en verklaart daarnaast nog drie andere, min of meer verwante personificaties van
‘Musica. Singhkonst’. Deze beklemtonen onder meer de pythagorische notie van de
band tussen de muziek der sferen of de kosmi-
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[ill. 1] Harmonia. Musicael geluyt in Cesare Ripa, Iconologia of Uijtbeeldinghen des Verstants
[...].

[ill. 2] Gabriel Metsu, Zelfportret met Gambaspeler in het Atelier, ca. 1663 (bewaarplaats
onbekend) [onderaan links].
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[ill. 3] Gerard Dou, Zelfportret als Vioolspeler in het Venster, 1665 (Dresden, Gemäldegalerie)
[onderaan rechts].
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sche harmonie en de muzikale harmonie. Zij illustreren ook het ontspannende en
rustgevende karakter van muziek. Muziek stemt de mensen vrolijk. Daarom kan een
groot wijnvat een passend attribuut zijn voor vrouwe musica. Wijn en muziek, beide
zijn gezellen van Bacchus.
‘Diletto. Vermaeck. Lustigheyt’ kon dan ook worden voorgesteld als een jongeman
met een viool, een strijkstok en een muziekboek. Deze attributen beduiden het gehoor,
het gevoel of de matigheid en het muzikale vermaak, vermaak dat droefheid verlicht,
opvrolijkt, liefde wekt en de gelovigen dichter bij God brengt.
Met de suggesties van Ripa kon de schilder relatief vrij omgaan. Hij kon zich ook
behelpen met de personificaties van de begrippen Poesia, het Gehoor of de Muzen.
Deze personificaties droegen eveneens muziekinstrumenten als attributen. Dergelijke
figuren en hun attributen maken het mogelijk sommige ateliervoorstellingen te
interpreteren.
Wel laten sommige ateliervoorstellingen van de schilder-muzikant een negatief
exemplum zien. De fijnschilder Gerard Dou (1613-1675) portretteerde zichzelf als
een vioolspeler die ons vanuit het raam van zijn atelier toelacht (ill. 3). Hij heeft zijn
werk de rug toegekeerd en vermaakt zich met zijn vioolspel. De bacchanten met putti
en bok op het bas-reliëf onder het raamkozijn verwijzen naar de lustige, sanguinische
trekken van de schilder, die zich van zijn arbeid heeft afgewend.
Naast de viool kreeg ook de luit soms een ongunstige of negatieve connotatie.
Joris van Swieten (1635-1661) schilderde een rijkelijk uitgedoste jonge schilder met
een vederhoed op het hoofd (ill. 4). De ogen ten hemel opgeslagen, bespeelt hij de
luit, wachtend op inspiratie. Achter zijn rug staat de door hem verlaten schildersezel.
Achteraan links is een verfbereider aan het werk die door een burgerlijk geklede
schilder gewezen wordt op het arbeidsverzuim van de jonge capricieuze fantast.
Onderaan de tafel waarop de elleboog van de luitspeler rust, zien we een stilleven.
Het doodshoofd, de wereldbol en de Herculesgroep zinspelen op de vergankelijkheid
van de wereldse geneugten en wereldse ijdelheid, en manen tot deugdzaam leven.

Muziektheorie
De literaire bronnen hebben het heel vaak over de relatie tussen schilderkunst en
muziek. Ik heb er al enkele geciteerd. Ik kan er andere aan toevoegen. De
Rembrandt-leerling Samuel van Hoogstraeten (1627-1678) schreef in zijn traktaat
over de schilderkunst (1678) een tekst die hij onder de hoede plaatste van de negen
Muzen: ‘Wat de Musica ofte Zangkonst belangt, wat onderscheyt is'er tusschen haer
en Pictura? Anders niets, als dat zy op 't gehoor met hooge en laege klanken werkt:
maer diergelijk brengt onze konst op 't gezicht, door een overeenstem-
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[ill. 4] Joris van Swieten, De Luitspelende Schilder, ca. 1660 (Leiden, Museum ‘De Lakenhal’).

minge van duizentderley verwen te weege; [...]’. Beide kunsten zouden de andere
artes overtreffen. Hun invloed op de waarnemer zou even groot zijn.
Uitzonderlijk treffen we ook de gedachte aan dat de mythologische uitvinding van
schilderkunst en muziek tot één gebeuren zou zijn terug te voeren. De vergankelijke
klank van de uitstervende echo, de muziek, en de ijdele weerspiegeling van het gelaat
in het water, de schilderkunst, zouden geboren zijn uit de tragische verhouding van
de nimf Echo en Narcissus; Echo kwijnde jammerlijk weg, toen de jonge Narcissus,
betoverd door zijn spiegelbeeld, stierf.
Soms stoten we op meer specifieke parallellen. Diverse aspecten van de
schilderkunstige compositie worden met muzikale normen beoordeeld. Tekenen en
schilderen, disegno en colorito, zouden overeenstemmen met instrumentale
begeleiding en zang. Zoals liederen begeleid moeten worden door een
muziekinstrument, zo moet het schilderij lijn en kleur, tekening en schildering
verenigen.
De ordinantie van het schilderij moest harmonieus zijn. De schikking van de
figuren in de compositie vereist, naar analogie met de muziek, harmonie. Ordineren
en schikken van de compositie maakt een schilderij verwant aan een muziekstuk.
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Het harmoniebegrip werd vooral toegepast in samenhang met verhoudingen en
proporties. De perspectief, de weergave van het menselijk lichaam en de vereiste
kleurnuances werden aan proportiecanons onderworpen. De perspectief gelijkt op
de muziek: beide beregelde systemen nemen de mens op in een illusie. De perspectief
creëert de illusie van een driedimensionale ruimte. De muziek streelt de luisteraar
en leidt zijn gedachten af. Een menselijk lichaam met de juiste proporties bezit een
harmonieuze schoonheid. Een harmonieus kleurgebruik laat contrasterende kleuren
in elkaar overvloeien. Een enkele kleur of toon komt overeen met een enkele
muziekklank. Het breken en samenvoegen van verschillende kleuren resulteert in
een harmonie, kleurenharmonie.
Zoals een dichter een nieuw lied maakt op een bestaande melodie, kan ook de
schilder zich laten inspireren door goede bestaande voorbeelden. Deze regels van
muziek en schilderkunst ruimen echter slechts heel uitzonderlijk plaats in voor het
toeval. Het toeval is niet in staat schone, d.w.z beregelde en harmonieuze composities
te maken die de doordachte werkwijze van muzikant en schilder evenaren of
overtreffen.
Om te besluiten: ook schilderkunstige genres werden in verband gebracht met
muzikale genres. Ongewone, fantastische inventies in muziek en schilderkunst werden
capriccio's genoemd. Onder invloed van Italiaanse en Franse kunsttheorieën en de
harmonieleer ontwikkelde zich de idee dat de voorstelling een stemming of
gemoedsbeweging moest bezitten, afhankelijk van de voorgestelde thematiek. De
toonaard moest de schilder afstemmen op één van de antieke modi of op een
dansvorm. Een courante is deftig van toon, de bourrée klinkt vrolijk. Ook in de
schilderkunst werden ernstige en kluchtige handelingen voorgesteld, respectievelijk
in het historiestuk en in het genrestuk. De wijze waarop deze handelingen in beeld
werden gebracht, moest overeenkomen met de gekozen thematiek.
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Geert Verschuuren
Feiten en waarden
Wetenschappers houden ervan om ‘andersdenkenden’ met de neus op de feiten te
drukken. Gevraagd en ongevraagd, vertellen ze ons hoe de wereld precies in elkaar
zit. Elke dag lezen we wel ergens dat er weer een nieuw wetenschappelijk feit is
ontdekt, bijvoorbeeld dat de ozonlaag op bepaalde plekken dunner aan het worden
is, of dat er in het X-chromosoom een gen voor homoseksualiteit blijkt te zitten.
Maar hoe zit het eigenlijk met die feiten? Wat zijn de feiten achter de feiten? Dat
verhaal vertellen wetenschappers ons meestal niet. Dat is trouwens hun vak ook niet.
Feiten zijn voor hen feiten, en daarmee uit.

De harde feiten
Toch zijn feiten vreemde ‘dingen’, als je er dieper over nadenkt. Feiten zijn
bijvoorbeeld iets anders dan gebeurtenissen. Het is een feit dat griep door virussen
wordt veroorzaakt, maar dat feit is moeilijk een gebeurtenis te noemen. En het feit
dat Charles Darwin in 1809 werd geboren, verwíjst weliswaar naar een gebeurtenis
maar is zelf geen gebeurtenis. Gebeurtenissen zijn aan ruimte en tijd gebonden, maar
feiten zijn dat niet. Dat Darwin in 1809 werd geboren, is ook in 1994 een feit. Feiten
kunnen zelfs, in tegenstelling tot gebeurtenissen, een hypothetische of ontkennende
vorm aannemen. Het is een feit dat Darwin niet in de 20e eeuw werd geboren en het
is een feit dat als Darwin enkele eeuwen eerder was geboren, hij geen evolutietheorie
zou hebben geformuleerd. Kortom, feiten zijn geen gebeurtenissen maar zijn hoogstens
een weergave van gebeurtenissen.
Zijn feiten dan misschien beweringen? Nee, bij nader inzien is dat geen goede
oplossing. Het feit dat de aarde om de zon draait, kan op

Streven. Jaargang 61

436
vele manieren onder woorden worden gebracht - dat wil zeggen in vele talen, met
eenvoudige of moeilijke woorden, met korte of met lange zinnen. Het gevolg is dat
beweringen meer of minder gemakkelijk te begrijpen zijn, meer of minder
aantrekkelijk klinken, enzovoorts. Maar met feiten is dat niet zo. Over een feit valt
allerlei te beweren, maar die beweringen zijn iets anders dan het feit zelf. Feiten zijn
dus zelf geen beweringen, maar vormen hoogstens de inhoud van een bewering.
Wat zijn feiten dan wél? Als het geen gebeurtenissen zijn en evenmin beweringen,
dan moeten we wel aannemen dat feiten alleen nog maar in onze gedachten bestaan.
Maar die noodsprong zullen de meeste mensen spontaan van de hand wijzen. Is het
niet zo dat we feiten pas feiten noemen als ze niet alléén maar in onze gedachten
bestaan? Gedachten kunnen namelijk denk-beeldig zijn, maar feiten zijn dat juist
niet. Bovendien kunnen gedachten verward zijn, of ze kunnen omslachtig zijn - en
dat kunnen feiten weer niet. Feiten zijn feiten, ook als nog niemand er aan gedacht
heeft of als iedereen ze vergeten is of als men er verkeerde ideeën over heeft. Feiten
zijn dus iets anders dan gedachten, al kunnen gedachten wel óver feiten gaat. Kortom,
feiten zijn geen gedachten, maar eventueel wel het object van gedachten.
Wat is er nu nog over van de ‘feiten’? Uit het voorgaande blijkt dat een feit moeilijk
‘hard’ te maken is. Het is van een gebeurtenis de weergave, van een bewering de
inhoud en van een gedachte het object. Anders gezegd, een feit is niet de gebeurtenis
zelf maar een juiste, door mensen bedachte en in taal uitgedrukte weergave van wat
er gebeurt of van wat er aan de hand is. Dat is een hele mond vol. Maar zo'n
ingewikkelde definitie maakt wel meteen duidelijk dat feiten niet zomaar voor het
oprapen liggen. Ze bestaan niet los van gebeurtenissen, beweringen en gedachten.
Feiten zijn weliswaar ‘dingen’ buiten ons, maar toch zijn ze door ons denken en
spreken gevormd. Ze hebben zowel iets van ons als iets van de wereld om ons heen;
ze hebben iets subjectiefs en iets objectiefs; ze worden tegelijkertijd ‘aangebracht’
en ‘aangetroffen’.
Deze spanning tussen passief aantreffen en actief aanbrengen komt het beste tot
uiting in het woord interpretatie. Een feit ontstaat door onze interpretatie in woord
en gedachte. Sterker gezegd: zonder interpretatie is er geen informatie.

De naakte feiten
Zogenaamde naakte feiten bestaan dus niet. We kunnen wel proberen de interpretatie
tot een minimum te beperken, maar feiten laten zich nooit ‘tot op het bot’ uitkleden.
Het feit dat ik op een zekere dag ganzen over ons land zag trekken, kan ik wat
afzwakken door ‘trekken’ te
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vervangen door het minder stellige ‘vliegen’ en ‘ganzen’ te vervangen door de meer
veilige omschrijving ‘vogels’. Maar deze afgezwakte interpretatie leidt onvermijdelijk
ook tot verlies aan informatie. Ik kan zo'n feit nog verder uitkleden door te beweren
dat er op zekere dag vlekken langs de hemel bewogen of zelfs dat er vlekken op mijn
netvlies verschenen. Maar dat is wel een erg magere interpretatie van wat er werkelijk
gebeurde. Wie zich zo veilig op de vlakte houdt, heeft weinig te verantwoorden,
maar heeft ook weinig mee te delen. Zekerheidsgehalte en informatiegehalte zijn
omgekeerd evenredig aan elkaar. Feiten met een minimum aan informatie zijn
waardeloos. Dat soort feiten haalt nooit de kranten, laat staan wetenschappelijke
tijdschriften.
Wetenschappers houden zich graag aan de ‘naakte’ feiten en toch stoppen ze daar
tegelijkertijd veel wetenschappelijke informatie in. Tegenwoordig zeggen we wel
dat wetenschappelijke uitspraken zwaar met theorie zijn beladen. Zelfs een simpele
uitspraak als ‘dit is een bloedvlek’ kan een flinke dosis theorie met zich mee torsen.
De ingebouwde interpretatie gaat veel verder dan de constatering dat rode vlekken
bloedvlekken zijn, want op het toneel zijn de meeste rode vlekken niet van bloed
maar van ketchup. Om te testen of het werkelijk bloedvlekken zijn, zullen we een
beroep moeten doen op een flinke dosis theorie - bijvoorbeeld door in de vlekken
ijzer aan te tonen, want het is een wetenschappelijk feit dat in bloed van zoogdieren
het element ijzer zit. We kunnen zelfs zover gaan dat we met een test die op antistoffen
is gebaseerd het bloedeiwit hemoglobine aantonen. Het feit dat een bepaalde vlek
een bloedvlek is, blijkt dus nauw verbonden te zijn met wetenschappelijke begrippen
als ijzer, zoogdier, hemoglobine, bloedcel en antistof. Wie één vezeltje van de theorie
optilt, sleurt automatisch het hele netwerk mee.
Kortom, in het waarnemen en weergeven van feiten zit de nodige hoeveelheid
theoretische interpretatie verpakt. Naakte feiten bestaan niet - al zullen we bepaalde
feiten soms als zó basaal taxeren dat we ze zonder veel twijfels als ondiscutabel
accepteren. Zij vormen als het ware de heipalen in een drassige bodem, waarop we
vervolgens een stevig bouwwerk van nieuwe feiten kunnen construeren.

Hoe weten we dat?
In zekere zin zijn feiten dus constructies. Neem het feit dat de mens een produkt is
van zijn DNA. Dit feit is alleen te begrijpen als we bekend zijn met het begrip DNA
en alle theorieën die daaromheen zijn gebouwd. Het begrip DNA bestaat niet zonder
die theorieën; zonder die bouwstenen zou het genoemde feit als een kaartenhuis in
elkaar vallen.
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Maar wetenschappelijke feiten zijn ook nog in andere opzichten een constructie. Ze
zijn namelijk het resultaat van langdurig wetenschappelijk onderzoek en daarvan
zijn de sporen nog min of meer zichtbaar. Onderzoek, inclusief het DNA-onderzoek,
speelt zich meestal af in de ‘reageerbuis’ van het laboratorium, beschermd tegen
storende invloeden ‘van buiten’. De complexiteit van het leven wordt teruggebracht
tot de relatieve eenvoud van enkele variabelen. Deze worden een voor een
gemanipuleerd en onderzocht, om de simpele reden dat biljarten nu eenmaal
eenvoudiger is naarmate er minder ballen in het spel zijn. Wetenschappers verstaan
de kunst om de werkelijkheid terug te brengen tot een hanteerbaar model met een
analyseerbaar probleem. In elk model zitten vele vereenvoudigingen, aannames en
randvoorwaarden verpakt. We hebben daar in Streven al eerder over gesproken (zie
De uitgeklede mens, februari 1993, pp. 169-173 en Het geheim van het leven, april
1993, pp. 354-359). Ook in die zin zijn de ‘feiten’ uit het DNAonderzoek een
constructie.
Maar dat is nog niet alles. Wetenschappelijk onderzoek verloopt weliswaar volgens
de strenge regels van de methodologie, maar onderzoek is ook een kunst. Je moet
als onderzoeker niet alleen op je zintuigen vertrouwen, maar ook op een gigantische
hoeveelheid apparatuur, en die doet niet altijd wat je ervan verwacht. Tijdens een
experiment kan er zoveel mis gaan! Alleen de expert weet daarmee om te gaan;
sommige onderzoekers hebben dan ook ‘gouden vingers’. Bovendien leveren
experimenten zelden eenduidige resultaten op. Meters kunnen pas worden afgelezen
zodra de beslissing is gevallen dat storende ‘achtergrondruis’ voldoende is afgezwakt.
Maar wat is ‘voldoende’? Dat is mede een kwestie van feeling.
En zodra de uitslag bekend is, moet de onderzoeker beslissen of hij deze uitslag
zal opvatten als een bevestiging van zijn hypothese of juist als de doodslag. Er zijn
namelijk vele ontsnappingsclausules mogelijk, omdat elke uitslag onvermijdelijk
een nieuw ‘feit’ is dat ook weer beladen is met interpretatie. Hier vallen dus
voortdurend beslissingen over de juistheid van de interpretatie. Ook het
DNA-onderzoek heeft uiteraard dit traject doorlopen. Er waren vragen als: waren de
eerste DNA-opnamen, waarop Watson en Crick zich baseerden, betrouwbaar? Was
het gemethyleerde DNA in de recente affaire Buck werkelijk gemethyleerd?
Enzovoorts. Alleen de direct betrokkenen kennen de vele valkuilen en onzekerheden
van het onderzoek.
Zodra de onderzoeker iets als een feit heeft geaccepteerd, zal hij dit feit aan anderen
moeten verkopen. Na de lab-test volgt er dus een jurytest (zie Uitvindingen of
ontdekkingen?, Streven, juli-augustus 1993, pp. 637-643). Komt de weergave van
de onderzoeksresultaten door de beoordelingsprocedure van een wetenschappelijk
tijdschrift heen en hoe
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wordt het vervolgens door de wetenschappelijke gemeenschap ontvangen? Tijdens
dit beoordelingsproces spelen allerlei persoonlijke factoren een vaak doorslaggevende
rol, maar ook de vraag of het onderzoek past binnen het gangbare patroon van de
heersende onderzoekstraditie. Thomas Kuhn spreekt hier van een paradigma - een
geheel van gemeenschappelijke overtuigingen, waarden en technieken ten aanzien
van wetenschappelijk onderzoek. Elke school heeft zo haar eigen paradigma,
waarbinnen alle leden min of meer volgzaam opereren. Vraagstellingen, werkwijzen
en resultaten die niet goed in het heersende paradigma passen, hebben weinig kans
van slagen; ze worden al snel als ‘dissident’ terzijde geschoven. Ook in die zin zijn
feiten menselijke constructies; ze dragen de sporen van hun paradigma.
En tenslotte schuilt er in een paradigma ook een bepaalde manier om tegen de
dingen aan te kijken. In het DNA-onderzoek kijkt men met de ogen van een bioloog
of chemicus, en dus niet met de ogen van een socioloog of psycholoog. Als gevolg
hiervan komen er alleen bepaalde sóórten feiten aan het licht. Bovendien kijkt men
met een oog voor oorzaken en gevolgen. Alleen met die verwachting kan men op
het feit stoten dat ieder mens een ‘gevolg’ is van zijn DNA. Daar zit de filosofische
vooronderstelling van causaliteit achter. Op zich genomen is dit een neutrale
vooronderstelling, die echter vaak ideologische vormen kan aannemen. Men vergeet
dan dat er ook andere vooronderstellingen mogelijk zijn en zegt vervolgens dat de
mens ‘dus’ niets anders is dan een produkt van zijn DNA. Dat lijkt me wat veel van
het goede; zo'n constructie begint wat topzwaar te worden.
Hoe dieper we graven onder wetenschappelijke feiten, des te meer constructie we
ontdekken. Bij feiten moet je jezelf altijd afvragen: hoe weten we dat? Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat feiten louter constructies zijn. Ze moeten ergens op steunen.
Het zijn constructies die werden opgebouwd, verbouwd en uitgebouwd in
wisselwerking met de werkelijkheid. Het zijn getoetste interpretaties van de
werkelijkheid, uitgedrukt in woord en gedachte. Was dat laatste niet inherent aan
feiten? Feiten beschrijven de werkelijkheid, maar dan op ‘onze manier’. Met andere
woorden, er zit veel van ons in - ónze manier van kijken, ónze manier van onderzoek
doen, ónze keuze van beslissingen, ónze techniek van vereenvoudigen en óns
begrippenapparaat. Alles mag erin zitten, behalve...

En niets dan de feiten
Behalve ons eigen wensenpakket! Wetenschappers hebben zich altijd sterk gemaakt
dat feiten over de werkelijkheid moeten gaan en niet over wat wij denken dat de
werkelijkheid is omdat we wensen dat de
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werkelijkheid zus of zo in elkaar zit. Of een onderzoeker nu marxist of kapitalist is,
socialist of liberaal, seksist of feminist, gelovige of atheïst, hij zal tot dezelfde
bevindingen van feiten moeten komen - bijvoorbeeld dat de mens een produkt is van
zijn DNA. Of daarmee alles is gezegd, is een andere vraag, maar de genetische rol
van DNA staat tegenwoordig voor alle serieuze onderzoekers vast. Wetenschappelijke
feiten worden door mensen van verschillende overtuigingen gedeeld.
Om dit ideaal te bereiken, zegt men ook wel dat onderzoek waardevrij moet zijn.
Ik vind dit een wat ongelukkige formulering. De oorsprong ervan is overigens heel
begrijpelijk. De socioloog Max Weber introduceerde de term om daarmee te
beklemtonen dat onderzoekers hun socialistische of feministische vooroordelen niet
in de resultaten van hun onderzoek mogen laten doorklinken (eventueel wel in de
keuze van hun onderzoek). En de logisch positivisten hebben van de Tweede
Wereldoorlog geleerd dat het onderzoek van bepaalde Duitse onderzoekers door hun
nazistische opvattingen en wensen ontoelaatbaar werd gekleurd. Maar in al deze
gevallen gaat het over persoonlijke wensen, vooroordelen en ideologieën - en dat
zou ik geen (algemeen menselijke) waarden willen noemen.
Zodra er waarden in het spel komen, betreden we het terrein van moraliteit en
ethiek. Ten gevolge van woordinflatie wordt soms alles wat met persoonlijke smaak,
voorkeur, vooroordeel of eigenbelang heeft te maken, aangeduid als waarde(n). Maar
dat verdoezelt nu juist de bijzondere ‘status’ van waarden. Ik ga die status hier niet
volledig uitdiepen, omdat ik met een heel globaal onderscheid kan volstaan. Waarden
in ethische zin hebben te maken met goed en kwaad en daaruit volgt wat we (zouden)
moeten doen onder bepaalde omstandigheden, ongeacht de vraag of we dat nu graag
doen of niet. Helaas hangt het vaak van persoonlijke belangen, vooroordelen en
voorkeuren af of datgene wat moet gebeuren ook werkelijk gebeurt. Wat niet mag,
gebeurt soms tóch, om de eenvoudige reden dat mensen naast algemeen menselijke
waarden vaak nog persoonlijke of groepsbelangen laten meespelen.
Waarden zijn dus iets anders dan persoonlijke wensen, gericht op eigenbelang of
partijbelang; ze proberen nu juist die persoonlijke belangen, vooroordelen en
voorkeuren te overstijgen. Zodra wensen niet meer één persoon of groep betreffen
maar het ‘algemeen belang’ van de gehele samenleving, worden ze waarden die ons
voorschrijven hoe we ons moeten gedragen. Moraliteit is een kwestie van wat alle
mensen onder bepaalde omstandigheden moeten doen. Ethiek houdt zich bezig met
de waarden die daarbij spelen en de mogelijke conflicten daartussen. Ethische
discussies zijn namelijk vaak een kwestie van het
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afwegen van conflicterende waarden. Voorbeelden zijn er genoeg. Zo is het
euthanasiedebat een gevolg van het conflict tussen de waarde van gezondheidszorg
en de waarde van menselijke waardigheid. Ook de ethiek van medische experimenten
speelt zich af in het spanningsveld van enerzijds wetenschappelijke vooruitgang en
anderzijds eerbied voor het leven. En in de discussie over DNA-technologie staat de
waarde van het leven tegenover de waarde van meer welvaart, meer kennis en meer
macht.

Waardevrijheid
We moeten dus wat terminologische helderheid brengen in onze discussie over
waardevrijheid. Wetenschappelijke feiten mogen niet door eigenbelang zijn gekleurd.
Wetenschap is op zoek naar de waarheid - niet de waarheid zoals wij die persoonlijk
zouden wensen, maar de waarheid zoals die is. Daarom zou ik hier niet van
waardevrijheid willen spreken maar van neutraliteit. De ideale onderzoeker is een
onbevooroordeelde, neutrale waarnemer. Of dat ideaal tot het uiterste valt te
verwezenlijken, blijft overigens een grote vraag na wat we in het begin van dit artikel
hebben gezien.
Naast eigenbelang speelt er in het onderzoek vaak ook een groepsbelang mee.
Mogen groepsbelangen wél doorklinken in de wetenschappelijke feiten? Al
eeuwenlang heeft de wetenschappelijke wereld zich moeten wapenen tegen aanspraken
van buitenaf. Een van de eerste confrontaties was het conflict met de rooms-katholieke
kerk. Galilei wilde zijn wetenschappelijke aanspraken handhaven, ongeacht de vraag
of ze strookten met de kerkelijke opvattingen en belangen van die tijd. ‘En toch draait
de aarde’ was zijn antwoord.
Een ander dreigend conflict was de relatie tussen wetenschap en politiek, want
ook daar is belangenverstrengeling mogelijk. In de 17e eeuw was Charles II zo
verstandig om de Royal Society te erkennen, op voorwaarde dat deze
wetenschappelijke groepering zich niet met politiek en dergelijke zou bezighouden.
Zo'n taakverdeling zou ook in deze eeuw wenselijk zijn geweest toen het
communistische bewind van de toenmalige USSR via Lysenko ging bepalen wat
goede en wat slechte biologie was. Zo wordt de wetenschap ten onrechte tot slaaf
van de politiek gemaakt. De wetenschap mag dan afhankelijk zijn van anderen bij
de keuze van haar projecten, haar feitelijke bevindingen behoeven geen waarmerk
van Kerk of Staat.
Ook hier zou ik echter niet van waardenvrijheid willen spreken, maar eerder van
autonomie of academische vrijheid. De ideale onderzoeker is een onpartijdige,
autonome waarnemer, die zich niet door Kerk of Staat laat gezeggen wat de
wetenschappelijke feiten zijn. Niet
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alleen eigenbelangen, maar ook groepsbelangen mogen de wetenschappelijke feiten
niet vertekenen. Misschien bepalen onze eigen wensen of de wensen van anderen
wat we gaan zoeken, maar niet wat we gaan vinden. Wetenschappelijke feiten kunnen
pas wetenschappelijk zijn dank zij neutraliteit en autonomie. In al deze gevallen gaat
het om de ‘harde’ feiten, ongeacht de wensen en belangen van eenlingen of groepen.

Waarom weten we dat?
Zoals gezegd moeten wetenschappers in de strijd tegen eigenbelangen neutraliteit
en in de strijd tegen groepsbelangen autonomie betrachten. Dat geldt althans voor
wat ze vinden. Maar die eis gaat niet op voor wat ze zoeken. Onderzoekers die niet
hoopvol op zoek gaan en een bepaald probleem wensen op te lossen, zullen het in
de wetenschap niet ver schoppen. Op hun speurtocht naar de ‘geheimen van materie
en leven’ worden onderzoekers nu eenmaal ook door persoonlijke motieven geleid.
Het geeft hun de ambitie en motivatie om door te gaan, ondanks vele tegenslagen.
Naast persoonlijke wensen zijn er ook externe wensen die het onderzoek leiden.
Anno 1994 beseffen we maar al te goed dat de wetenschap bijna slaaf is geworden
van het grote kapitaal, dat alleen voor bepaalde projecten beschikbaar is. Er gaat
tegenwoordig nu eenmaal veel geld om in de wetenschap. De wetenschapper mag
dan neutraal en autonoom zijn bij het vinden van wetenschappelijke feiten, maar
voor het zoeken is hij afhankelijk van anderen die hem financieel moeten bijstaan.
Sommige projecten worden gesteund, andere niet. Tot voor kort maakte onderzoek
voor militaire doeleinden goede kansen. Nu zijn er andere sponsors nodig.
Aan vele feiten is het achterliggende belang niet meer af te lezen. Aan de huidige
mechanica is niet meer te zien waarom we al die formules kennen. Toch zaten daar
heel concrete belangen achter: militaire interesses voor de gang van projectielen,
industriële behoeften bij het construeren van weefgetouwen, stoommachines en
dergelijke. Toevallig vergaarde kennis is nu eenmaal vrij zeldzaam.
Is er ook een algemeen belang dat de wetenschap drijft? Met andere woorden, zijn
er in het onderzoek ook waarden in het geding? Het antwoord is duidelijk: de
wetenschap is zelf op een aantal waarden gebaseerd! Wat elke wetenschapper nastreeft
is waarheid en objectiviteit. Dat zijn twee waarden die hoog in het vaandel van de
wetenschap staan geschreven. Wie objectiviteit nastreeft, moet zich neutraal opstellen;
en wie op zoek is naar waarheid en niets dan de waarheid, moet zijn academische
vrijheid bevechten. Dit zijn twee waarden die als het ware in de wetenschap zitten
ingebakken. Daarom spreekt men wel van
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‘intrinsieke’ waarden. Wie tegen deze waarden zondigt is een leugenaar, verrader of
charlatan. Dat is een vergrijp tegen het algemeen belang.
Daarnaast spelen ook ‘extrinsieke’ waarden een rol; die komen van buiten de
wetenschap. Het zijn deze waarden die bepalen welk onderzoek in het belang van
de mensheid en/of de schepping is. Deze waarden zijn al zo oud als de wetenschap
zelf. Reeds de eerste wetenschappelijke instellingen, zoals de Royal Society en vele
andere academies en genootschappen, hanteerden praktische motto's in de trant van
‘onderzoeken wat de mensheid ten goede komt, wat welvaart en welzijn kan
verbeteren’. Ook in de 20e eeuw blijven dergelijke extrinsieke waarden een belangrijke
rol spelen. Wetenschappelijk onderzoek kost tijd en geld, en is dus een schaars goed
in onze samenleving. We zullen telkens opnieuw en zelfs in toenemende mate moeten
afwegen welke onderzoeksprojecten op ethische gronden voorrang verdienen. Wie
of wat is erbij gebaat?

Hoever mogen we gaan?
Maar als we eenmaal - op basis van eigenbelang, groepsbelang en algemeen belang
- gekozen hebben voor een bepaald onderzoek, hebben we daarmee dan ook een
onbeperkte vrijbrief gekregen voor onze wetenschappelijke speurtochten? Of kunnen
we toch weer stoten op een ethisch mijnenveld? Daarmee zijn we weer terug bij het
vraagstuk van de waardevrijheid.
Mag een onderzoeker alles op alle mogelijke manieren onderzoeken? Of kan hij
daarbij op ethische waarden en conflicten stoten? Omdat ook in de wetenschap
waarden een rol spelen, mogen we verwachten dat we in de wetenschap conflicterende
waarden kunnen tegenkomen en dus zullen we voortdurend op ethische discussies
stuiten. Conflicten liggen er voor het oprapen. De waarden van waarheid en
objectiviteit zijn niet de enige waarden in het leven en dus kunnen ze in conflict
komen met andere waarden. Zo kwam bij het wetenschappelijk onderzoek van Joseph
Mengele in Auschwitz de waarde van academische vrijheid in conflict met de waarde
van menselijke waardigheid. Een soortgelijk ethisch probleem speelt er bij de vraag
of menselijke foetussen (voortgekomen uit in-vitro-fertilisatie) voor wetenschappelijk
onderzoek mogen worden gebruikt. Maar ook onderzoek dat op proefdieren is
gebaseerd, kan tot ethische conflicten leiden. En wat te denken van nucleair, chemisch
of bacteriologisch onderzoek dat voor vernietiging van mensen kan worden gebruikt?
Hier spelen ethische vragen een rol. Kort gezegd: mag dat zomaar?
Kortom, het zoeken van de wetenschapper - zijn onderzoek - is allerminst
waardevrij, want hij zal voortdurend op waarden stoten:
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waarden die bepalen wat we wel en wat we niet onderzoeken; plus waarden die
bepalen hoe we wel en hoe we niet mogen onderzoeken. Hier blijkt dus duidelijk dat
academische vrijheid iets anders is dan morele vrijheid. Academische vrijheid geeft
de onderzoeker geen vrijheid om alles op alle mogelijke manieren naar eigen
goeddunken te mogen onderzoeken. Academische vrijheid is zelf een waarde, maar
niet de hoogste, laat staan de enige waarde die er is - en dus kan deze waarde in
conflict komen met andere waarden. Wat op methodologische gronden goede
wetenschap is, kan in ethisch opzicht slechte wetenschap zijn.

Het grote misverstand
Het wetenschappelijk zoeken is dus allerminst waardevrij. Maar hoe zit het met het
vinden van wetenschappelijke feiten? De klassieke opvatting is dat feiten niets met
waarden te maken hebben. Hoe is die opvatting ontstaan? Waarschijnlijk is het een
geleidelijk historisch proces geweest, dat al aan de wieg van de natuurwetenschappen
is begonnen. Een kwestie van terreinafbakening en boedelscheiding, zo gezegd.
Charles II gaf de leden van de Royal Society hun eigen ‘jachtterrein’, als ze zich
maar buiten religieuze, morele en politieke kwesties hielden. En Galilei en Descartes
bakenden hun eigen territorium af door zich al het meetbare en kwantificeerbare toe
te eigenen. Tegenwoordig zouden we zeggen dat ze zich de (levenloze en levende)
natuur als studie-object toeëigenden en daarmee de natuurwetenschappen creëerden.
Van andere domeinen, zoals dat van de theologie of dat van de ethiek, trokken ze
hun handen af. De natuurwetenschappen bestuderen hoe de hemelen bewegen, maar
de theologie gaat erover hoe je in de hemel komt - zo schreef Galilei. ‘Schoenmaker,
blijf bij je leest’, was zijn devies.
Op zich is dat een gezonde taakverdeling. De natuurwetenschappen onderzoeken
bijvoorbeeld geen morele kwesties, maar natuurverschijnselen. Daar is op zich niets
op tegen. Het begon pas verwarrend te worden toen mensen als Immanuel Kant,
maar met name Max Weber zich met de verdeling gingen bemoeien. Zij pasten bijna
ongemerkt grote grenscorrecties toe. Volgens hen lag de grens niet meer tussen natuur
en niet-natuur, maar tussen de feiten van ‘wat is’ en de waarden van ‘wat moet’. De
objectieve feiten zouden het monopolie van de natuurwetenschappen vormen, en de
rest was subjectief - dus, in wetenschappelijke zin, niemandsland. De grens lag
voortaan tussen ‘feit’ en ‘fictie’.
Sindsdien hebben feiten niets meer met waarden te maken en hebben waarden
niets meer met feiten te maken. Sindsdien mogen we aan de natuurwetenschappen
geen ethische vragen meer stellen en mogen we
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aan de ethiek geen natuurwetenschappelijke vragen meer stellen. Sindsdien durven
we niet meer te vragen wat de waarden achter de feiten zijn en wat de feiten achter
de waarden zijn.
Een rampzalige ontwikkeling, zou ik zo zeggen. Inderdaad is het zo dat de
natuurwetenschappen alleen maar natuurverschijnselen bestuderen, en dus geen
morele kwesties (trouwens ook geen maatschappelijke instituties of filosofische
systemen). Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat ze dus niets met morele kwesties
van doen zouden hebben (of met maatschappelijke instituties en filosofische
systemen). Daarom mogen we aan de natuurwetenschappen voortaan ook ethische
vragen stellen (en trouwens ook sociologische of filosofische vragen). En omgekeerd
mogen we aan de ethiek ook natuurwetenschappelijke vragen stellen.

De waarden achter de feiten
In dit artikel willen we aan de natuurwetenschappen enkele ethische vragen stellen:
waarom weten we dít en niet dát? Anders gezegd: wat zijn de waarden achter de
natuurwetenschappelijke feiten? We hebben al gezien dat er vaak waarden schuilgaan
achter ons zoeken. Maar gaan er ook waarden schuil achter wat we vinden? Of zijn
wetenschappelijke feiten werkelijk waardevrij?
Een voorbeeld. Als iemand mij een biljet van 100 frank geeft, is dat weliswaar
een feit, maar dit feit vereist wel een heel bepaalde context. Wie de financiële context
van deze transactie niet kent, ziet geen bankbiljet, maar hoogstens een stukje papier
van de ene naar de andere persoon gaan. Zoals bankbiljetten alleen bestaan bij gratie
van een bankeconomie, zo bestaan wetenschappelijke feiten alleen dankzij het instituut
‘wetenschap’.
Ook wetenschappelijke feiten vooronderstellen dus een bepaalde context. Allereerst
zit er een bepaalde levenshouding achter: wetenschappelijke kennis is geen kwestie
van gevoel, maar van rationaliteit. Hoe valt zo'n levenshouding te verantwoorden?
Het is een cirkelredenering om rationaliteit op rationele gronden te verdedigen. Dus
valt de keuze voor rationaliteit alleen op irrationele gronden te maken; het is een
kwestie van ‘geloof’ en ‘toewijding’. Alleen de fanatieke gelovigen zullen zeggen
dat ál ons heil van de rationaliteit moet komen. Maar de meesten zullen Pascal
bijvallen in zijn constatering dat ook het hart zijn ‘redenen’ heeft die de rede niet
kent.
Deze ‘wetenschappelijke’ levenshouding gaat gepaard met een bepaald
wereldbeeld. In zijn algemeenheid wordt dit beeld gekenmerkt door manipulatie.
Wetenschappers hebben geleerd om de natuur naar hun hand te zetten en haar zo tot
‘antwoorden’ te dwingen. Dat noemen
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we experimenteren. Maar hoe kun je ooit de ware aard van de natuur begrijpen door
on-natuurlijke ingrepen in de natuurlijke harmonie? De oude Grieken zouden gezegd
hebben dat je de natuur nooit werkelijk kunt doorgronden als je haar forceert. Toch
proberen we dat sinds Roger en Francis Bacon.
En in het verlengde van die experimentele traditie ligt het machinemodel van
Descartes. Alles wat we onderzoeken - of het nu een organisme of een ecosysteem
of wat dan ook is - beschouwen we als een uurwerk of machine. Door de onderdelen
uit elkaar te halen en die afzonderlijk te bestuderen komen we alles te weten over de
werking daarvan. We analyseren alles tot in de kleinste onderdelen en voegen die
daarna weer samen in een poging om het geheel weer aan de gang te krijgen. Bijgevolg
is wetenschappelijke kennis een praktische vorm van kennis: als je ‘dit’ doet, dan
gebeurt er ‘dat’. Wil je dat ‘dat’ inderdaad gebeurt, dan moet je dus ‘dit’ doen. Kennis
is een veredelde vorm van macht, gericht op technologische beheersing. In deze
optiek zijn wetenschappelijke feiten dus eigenlijk veredelde gebruiksvoorwerpen en
machtsmiddelen.
Wetenschappelijke feiten bestaan alleen bij gratie van een wetenschappelijke
cultuur - en die cultuur is typisch westers. Deze cultuur suggereert dat
wetenschappelijke feiten volledig van hun waarden zijn ontdaan (alsof er feiten
zonder waarden zouden kunnen bestaan). Daarom kijkt men in China soms wat
vreemd tegen onze medische kennis aan, om nog maar niet te spreken van de reactie
die vele ‘inheemse volkeren’ hebben. De filosoof Herbert Spencer was dan ook
handig toen hij de selectie-theorie van Darwin - die zogenaamd van alle waarden
was ontdaan - weer een moralistisch jasje gaf door haar toe te passen op onze hele
samenleving. Daaruit leidde Spencer af dat de evolutie van de mensheid wel moet
leiden tot een ‘Supermens’! Wat waardevrije feiten al niet kunnen doen.
Wetenschappers hebben bovendien vaak de neiging om - naast autonomie en
neutraliteit - ook nog eens een monopoliepositie op te eisen voor hun wetenschap.
Alsof er in deze wereld niets anders zou bestaan dan wetenschappelijke rationaliteit
en objectiviteit! Maar een mens leeft niet van wetenschap alleen. Wat moet een mens
dus met al die wetenschappelijke feiten die zogenaamd van hun waarden zijn ontdaan?
Dat soort feiten zijn halve waarheden. Waarde-vrije feiten zijn, zo ze al bestaan,
eigenlijk waarde-loos. Dat is een reden temeer dat vele fundamentalisten (of ze nu
joods, christelijk of islamitisch zijn) grote moeite hebben met de biologische feiten
van de evolutiebiologie. Waarden en feiten zijn nu eenmaal zo sterk vergroeid, dat
ze niet meer straffeloos uiteen te rafelen zijn.
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Interpretatie en evaluatie
Er is dus blijkbaar iets aan de hand met die zogenaamde wetenschappelijke feiten.
Feiten zijn niet alleen door theorieën maar ook door waarden omgeven; wie probeert
de feiten daaruit los te weken, houdt een nietszeggende abstractie over. Alsof er
neutrale feiten zijn, waarop we vervolgens onze meningen, beslissingen en waarden
loslaten. Nee, de feiten zijn pas tot stand gekomen door onze voorkeuren, beslissingen
en waarden. In feiten zit iets van beschrijven, maar ook van voorschrijven. Ze willen
ons voorschrijven wat de beste manier van beschrijven is. En dat voorschrijven lijkt
aardig te lukken. Het begint al op school. Onze westerse samenleving is van de wieg
tot het graf ‘verwetenschappelijkt’, zij het hier en daar met nog enkele haarden van
verzet.
Het ziet ernaar uit dat de kloof tussen feiten en waarden slechts schijn is. Feiten
zijn menselijke constructies, hebben we gezien. Nu weten we dat dit niet alleen
interpretatie inhoudt maar ook evaluatie. Feiten hebben uiteraard iets van de wereld
om ons heen, maar ze hebben ook iets van ons - en zelfs veel meer dan de meeste
mensen willen toegeven. Zoals er geen naakte feiten bestaan, zo zijn er ook geen
waardevrije feiten. Zogenaamde naakte en waardevrije feiten zijn alleen maar
abstracties die hun sporen van interpretatie en evaluatie zorgvuldig hebben uitgewist.
Bij feiten moet je jezelf niet alleen afvragen hoe we dat weten, maar ook waarom
we dat weten. Toon me je feiten en ik zal je vertellen wie je bent.
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Podium
Het geheim van het lezen
In om het even welk taalgebied mag het een klein mirakel heten dat een zelfstandig
gepubliceerd literair essay meer dan 200.000 kopers vindt. Dat het boek waarmee
Daniel Pennac dat klaarspeelde, Comme un roman[1], nu juist over het lezen zelf gaat,
maakt dit succes des te merkwaardiger. Het zou kunnen betekenen dat de doorsnee
lezer liever schrijvers over het lezen dan schrijvers over het schrijven leest. De lezer
verliefd op zichzelf? Hoe ook, dit boek zal vooral de overtuigde lezer aantrekken, al
lijkt de Nederlandse vertaling met haar ondertitel, Het geheim van het lezen, toch
naar de niet-lezer te lonken. Een beetje zoals Het geheim van de slanke lijn zich
eerder tot het volslanke dan tot het echt slanke deel van de bevolking richt. Maar in
onze tijd kan de nietlezer een vrijwel complexloos bestaan leiden, is niet lezen geen
schande noch lezen een deugd. Of zoals Roland Barthes in Le plaisir du texte al
schreef: ‘On dirait que l'idée de plaisir ne flatte plus personne’. Hoe dat komt en wat
eraan kan worden gedaan, daar gaat Pennacs In een adem uit[2] over.
Pennac schetst eerst een beeld van het lezende leven van de doorsnee mens en
constateert dat het na een veelbelovend begin veelal fout gaat op de middelbare
school. Volgens hem gedragen wij, goedmenende ouders en leerkrachten, ons vaak
als ‘de beëdigde bewakers van een tempel waarvan we de wonderen prijzen met
woorden die de poorten ervan sluiten: Lezen moet! Lezen moet!’ (p. 90) en beseffen
we niet dat ‘het werkwoord lezen een hekel heeft aan de gebiedende wijs’ (p. 9). De
eerste van de ‘tien onaantastbare rechten van de lezer’, die Pennac bij wijze van
conclusie formuleert en becommentarieert, luidt dan ook: ‘Het recht om niet te lezen’.
Tegenover lezen als plicht stelt Pennac het lezen als geschenk. Er is maar één
voorwaarde verbonden aan die verzoening met het lezen: je mag er niks voor vragen.
Absoluut niks. Geen bolwerk van voorafgaande, inleidende kennis oprichten rond
het boek. Geen enkele vraag stellen. Geen letter huiswerk opgeven. Geen woord
toevoegen aan de gelezen bladzijden. Geen waardeoordeel, geen woordverklaringen,
geen tekstanalyses, geen biografische bijzonderheden’ (p. 120).
Voorlezen en vertellen moeten in
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Pennacs visie opnieuw een plaats krijgen in het onderwijs. De leerlingen moet de
kans worden gegeven het boek en vooral, het verhaal, terug te ontdekken. Een boek
kan de aangeboren verhaalhonger even goed en op bevredigender wijze stillen als
een film of televisiefeuilleton. Maar, hoor ik sommigen onder u al mompelen, ‘het
leerplan, grote God, het Leerplan!’ Pennacs antwoord: ‘Geen paniek, het leerplan
zal behandeld worden, zoals ze zeggen van die bomen die vruchten op maat geven’
(p. 125). Natuurlijk is Pennac niet de uitvinder van deze aanpak. In Tom Lanoyes
onvolprezen roman Kartonnen dozen lezen we dat Anton van Wilderode, met succes,
op dezelfde manier te werk ging: ‘Uitgerekend dat laatste lesuur besteedde Mussolini
[= AvW] aan het voorlezen van proza, iedere week weer. We werden bezworen. Het
weekend kon wachten. Je zakte onderuit en luisterde en brandde als een blad.[...]
Mussolini volgde het [leerplan] van geen kanten. [...] Zijn invloed op de klas bewees
zijn gelijk. Iedereen begon te lezen’[3]. De vraag blijft natuurlijk wat de resultaten op
langere termijn zijn. De kans dat iemand na zijn schooltijd blijft lezen, zal in ieder
geval groter zijn bij iemand die het leesplezier ooit gekend heeft dan bij iemand die
altijd met tegenzin gelezen heeft.
DE TIEN ONAANTASTBARE RECHTEN VAN DE LEZER
1. Het recht om niet te lezen
2. Het recht om bladzijden over te slaan
3. Het recht om een boek niet uit te lezen
4. Het recht om te herlezen
5. Het recht om wat-dan-ook te lezen
6. Het recht op bovarysme
(een tekstueel overdraagbare ziekte)
7. Het recht om waar-dan-ook te lezen
8. Het recht om te grasduinen
9. Het recht om hardop te lezen
10. Het recht om te zwijgen
Opvallend is dat Pennacs blik verder reikt dan de Franse literatuur. Een duidelijke
vingerwijzing om in onze lessen Nederlands ook vertegenwoordigers van andere
literaturen (Flaubert, Melville, Kafka, Tolstoi, Vasquez Montalban, Svevo, Strindberg)
aan bod te laten komen. Dat bijvoorbeeld Oorlog en vrede een te moeilijk boek zou
zijn voor de jonge lezer, vangt Pennac op met ‘Het recht om bladzijden over te slaan’.
Belangrijk hierbij is dat de lezer zelf moet kunnen kiezen welke stukken hij overslaat.
‘Compact books’ en gelijksoortige publikaties zijn dus uit den boze: ‘Dat is net zoiets
als dat ik het in mijn hoofd zou halen om de Guernica van Picasso opnieuw te tekenen
onder het voorwendsel dat Picasso er te veel strepen in had gezet voor een oog van
twaalf of dertien jaar’ (p. 148).
Het zou mij te ver leiden de andere acht rechten toe te lichten. Voor de echte lezer
zijn ze trouwens vanzelfsprekend. Maar het zou geen slechte zaak zijn indien die
echte lezers ook eens wat meer inspraak kregen in de orintering van ons
literatuuronderwijs.
□ Manu van der Aa
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De brugfunctie van ‘Ontaarde Kunst’
De oude dame stond met dichte ogen half naar de muur gekeerd. Ze sprak met zachte
stem, en leek zich nauwelijks te bekommeren om de grote groep goed geklede jonge
mensen, die in een halve cirkel om haar heen staand, luisterden naar haar uitleg. Het
had iets van een liturgische bijeenkomst, waar de stilte van de zondagochtend
ongetwijfeld toe bijdroeg. Achter haar hing aan de wand een roodbruine lithografie
van Edvard Munch uit 1920, waarop een man zich teer buigt over een vrouw, die
zich met de rug tegen hem aanvleit. Ze zijn beiden naakt, en hebben hun ogen
gesloten. Kunstwerk en toeschouwers stralen iets van eerbied uit. We bevonden ons
in de Staatsgalerie Moderner Kunst te München, waar gedurende de afgelopen
maanden onder de titel ‘Von Klee bis Poliakoff’ een deel van de rijke collectie
moderne kunst van Otto en Etta Stangl-Ibach werd tentoongesteld.
In ditzelfde gebouw, waar in de plafonds van de buitengalerij de hakenkruisen
nog te onderscheiden zijn, werd in 1937 door de nationaal-socialistische overheid
een grote propagandistische tentoonstelling gehouden onder de titel ‘Entartete Kunst’.
Daarin werd een overzicht geboden van werken van Duitse vertegenwoordigers van
progressieve stromingen binnen de beeldende kunst, zoals expressionisme, futurisme
en dadaïsme. Alles wat in 1933 als ‘ontaard’ was gebrandmerkt werd uit de openbare
verzamelingen verwijderd, naar het buitenland verkocht of vernietigd. Daaronder
vielen ook de kunstenaars die tot de in 1912 in München gestichte groep van ‘Der
Blaue Reiter’ behoorden, zoals Wassily Kandinsky en Franz Marc. München als
geboortestad en als stad van de dood.
Dat het echtpaar Stangl vrij kort na de oprichting van hun Münchener galerie in
1947 juist aan deze groep een tentoonstelling wijdde, werd ingegeven door de
overtuiging dat de nationaal-socialistische dictatuur een ontwikkeling binnen de
Duitse kunst moedwillig had onderbroken. De naoorlogse artistieke traditie kon niet
anders dan aanknopen bij de vooroorlogse ‘ontaarde kunst’. Er was een uitgesproken
behoefte aan dergelijke kunst, na een periode van twaalf jaar overladen geweest te
zijn met gelikte en ronkende nazi-kunst. ‘Hoe onzinnig zijn in de wereld politiek of
nationale gevoelens en grenzen, als de mensen elkaar begrijpen, als zij strijden voor
het goede en grote. Ach, de mensen zijn nu eenmaal zo hongerig naar mooie dingen.
Hoe lang hebben we dat allemaal moeten missen, en hoeveel van de heel jonge
mensen staan nog helemaal verbaasd en verrast tegenover deze dingen. Maar dat is
juist onze opgave - om te voeren, om te leiden en om tot begrip aan te zetten. En dat
is een heerlijke opgave’, schreef Etta Stangl.
Etta Stangl-Ibach stamde uit het bekende pianobouwers-geslacht Ibach, voor wie
de aanwezigheid van kunst in huis iets vanzelfsprekends was. Haar vader Rudolf
Ibach had een buitengewoon fijn aanvoelingsvermogen voor de kwaliteit van
hedendaagse kunst, en trachtte in zijn verzameling een zo volledig en getrouw
mogelijk beeld te laten zien van alle stromingen en richtingen van zijn tijd. Hij gold
als een van de belangrijkste verzamelaars van
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het werk van Paul Klee. Het is een wonder dat deze collectie Ibach niet werd
gezuiverd. Daardoor is nu nog een uitstekend beeld te geven van de kunst in Duitsland
tussen 1910 en 1940. Otto en Etta Stangl-Ibach, beiden in 1990 overleden, hadden
ieder een kunstzinnige vorming doorlopen, en bouwden voort op de inzichten van
Rudolf Ibach. In zijn geest verzamelden zij eigentijdse kunst, en verbonden zij zich
met stromingen als ZEN 49 en Informel.
Wie de collectie doorloopt, zoals zij op de tentoonstelling aanwezig is, staat
verbaasd over de kracht van het uitbeeldingsvermogen van de onderscheiden
kunstenaars. Er valt een eerlijkheid van voorstelling en een vermogen tot
vereenvoudiging te constateren, naast het verlangen om de toeschouwer aan te
spreken. ‘Het beeld heeft geen bijzonder doel. Het heeft slechts ten doel om ons
gelukkig te maken’, bekende Paul Klee. Dat is het overwegend gevoel bij het zien
van de 260 nummers omvattende verzameling: er valt te genieten, men kan zich laten
raken. Men kan telkens opnieuw terugkeren naar de prent of het schilderij, en er de
diepere laag van ervaren, zoals de oude dame getuigde die de rondleiding gaf.
Hoezeer geldt dat bijvoorbeeld ten aanzien van een van de liefst zevenhonderd
schilderijtjes die Alexej von Jawlensky in de jaren 1934-1937 onder de titel
‘Meditaties’ maakte. Het zijn gezichten met gesloten ogen en een grote glimlach,
die in telkens andere kleuren transparant lijken. Het zijn ikonen, geschilderd door
een kunstenaar die in zijn leven steeds verder verlamd raakte, totdat er op het laatst
nog enkel zwarte kruisvormen overbleven. Ook in ‘Klänge’ van Wassily Kandinsky
is de steeds verdere reductie van vormen

Erich Heckel, Zittende vrouw aan het strand, houtsnede, 1919.

naspeurbaar. ‘Ik wilde niets anders dan klanken laten zien. Zij beeldden zich vanzelf
af. Dat is de betekenis van de inhoud, van het innerlijk. Het is de grond, de bodem,
waarop van alles, deels uit zichzelf, deels dank zij de hand van de berekenende
tuinman, groeide. Maar deze hand was niet kil en trok nooit op een gewelddadige
manier het “juiste” moment naar zich toe; ook ten aanzien van het rekenen moest
het uit zichzelf gekomen moment een beslissing nemen’, bekende Kandinsky.
Bij Paul Klee is het vooral de onbegrensde fantasie en creativiteit, die niet nalaat
te boeien, soms al in de zorgvuldig gekozen titels van zijn tekeningen en etsen: ‘Een
oog dat ziet, het andere dat voelt’, ‘Wat een meisje onbewust meebrengt’, ‘Perseus
(de grap heeft gezegevierd over het lijden)’. Zijn ‘Agnus Dei qui tollis peccata mundi’
ziet eruit als een jongleur met een ingenieuze piramide van fijne, haast van dun
ijzerdraad gevormde staketsels. Franz Marc daarentegen blijkt zich, naarmate de tijd
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honden, reeën en tijgers, in een werveling die niet meer stilgezet lijkt te kunnen
worden.
De groep van expressionisten, waartoe de vertegenwoordigers van ‘Die Brücke’
behoren, is minder speels en verfijnd, en lijkt zich eerder op de rauwe en wellustige
kant van het leven te concentreren, in veel zwart en monotone vlakken, met scherp
aangezette lijnen, zoals in de houtsneden van Lyonel Feininger. Het duidelijkst komt
dit tot uiting in het soms Afrikaans aandoende werk van Erich Heckel. Enerzijds laat
hij de mens in zijn of haar isolement zien, anderzijds geeft hij onverbloemd weer
hoe mensen elkaar zoeken en vinden, zich aan elkaar aanbieden of samen op stap
gaan. Dit patroon herhaalt zich bij Ernst Ludwig Kirchner en Ludwig Meidner en,
zij het geheel anders vormgegeven, eigenlijk ook bij de indrukwekkende Käthe
Kollwitz. Zij is onder meer vertegenwoordigd met ‘De ploegers’, een ets met aquatint
uit 1906. Daarop staan twee mannen weergegeven die op haast dierlijke wijze over
de aarde kruipen met een ploeg achter zich aan; een groter aanklacht tegen de soms
onmenselijke arbeidstoestanden is nauwelijks denkbaar.
Van Emil Nolde hangt er een overrompelende lithografie met het portret van een
jong Deens meisje uit 1913. In een grijsblauwe zee, die zowel haar jurk als de
achtergrond weergeeft, ‘drijft’ haar glimlachende gezicht, omzoomd door eigeelkleurig
haar. Het was een experimenteel werk, dat ook in andere tinten uitgevoerd blijkt te
zijn. Geheel anders zijn de penseeltekeningen en aquarellen van Max Pechstein, die
vaak meer illustraties lijken dan zelfstandige kunstwerken. De houtsneden van
Christian Rohlfs en Karl Schmidt-Rottluff sluiten qua techniek en thematiek weer
aan bij het werk van Heckel.
In de collectie Stangl zijn ook de internationale ‘klassieke modernen’ sterk
vertegenwoordigd met onder anderen Max Beckmann, Lovis Corinth (een fraaie
‘Grootmoeder met kleinkinderen’ in koude naald), Oskar Kokoschka met zijn altijd
boeiende portretten, Henri Matisse (knipsel uit ‘Jazz’) en Egon Schiele met het portret
van zijn vriendin Wally Neuzil in gouache.
De bij Etta en Otto Stangl ontstane kunstbeweging ZEN 49 telt hoofdzakelijk
abstracte kunst, waarvan het werk van Fritz Winter (1905-1976) me het meest kan
bekoren wegens de geheimzinnige ongrijpbaarheid van de voorstellingen. De
kunstenaar bestempelt zijn eigen werk uitdrukkelijk als religieus, want, zegt hij:
‘Kunst is religieus’, ‘Kunst dient als bemiddelaar bij de beslissing voor God’. Van
dezelfde Winter is de uitspraak: ‘Als men iets groots wil, moet men ook de wereld
groot zien. Daarbij mag men zich noch in details verliezen, noch de waarde ervan
als deel van het geheel onderschatten. Men moet de samenhang vinden, want ook
het kleinste is een afbeelding van het grote’.
De tentoonstelling van de collectie Stangl is na München nog te zien in het
Westfälische Landesmuseum te Münster van 6 maart tot 15 mei 1994, en staat
uitvoerig beschreven in een uitstekende catalogus.
□ Paul Begheyn
Carla Schulz-Hoffmann (Hrsg.), Sammlung Etta und Otto Stangl. Von
Klee bis Poliakoff, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern-Ruit, 1993, 407 pp.
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In the Name of the Father
Onschuldig veroordeelden horen niet thuis in de cel, ze hebben recht op een herziening
van hun proces en op een of andere vorm van schadeloosstelling. Dat lijkt nogal
evident. Niet zo echter voor filmmaker Jim Sheridan, getuige de heftig retorische
stijl van zijn zojuist in Berlijn bekroond docudrama In the Name of the Father[1]. Niet
dat zijn film slecht gemaakt is; hij is misschien wel te goed gemaakt: te vlot, te snel,
maar daardoor ook te vlug vergeten. Hij behoort allicht tot de categorie ‘sociaal
nuttige’ films, maar daar blijft het voor mij dan ook bij.
Sheridan heeft het in deze film over het juridisch bepaald onfrisse dossier van de
zgn. ‘Guildford Four’: de vier Noord-leren (Gerry Conlon, Paul Hill, Paddy Armstrong
en Carole Richardson) die door een Londens gerechtshof schuldig werden bevonden
aan een IRA-bomaanslag in het Engelse stadje Guildford ten zuidwesten van Londen.
Daarbij kwamen vijf mensen om het leven en tientallen werden gewond. Zeven
familieleden van Gerry Conlon, de ‘Maguirre Seven’, werden veroordeeld wegens
medeplichtigheid en kregen kortere gevangenisstraffen. Geen van deze elf mensen
waren schuldig aan de hun ten laste gelegde feiten, ze werden het slachtoffer van
een opgezweepte publieke opinie die vergelding zocht voor het toenemende
bommengeweld. Een oververhit politie-apparaat maakte ernstige deontologische
fouten en bleek na de veroordeling zelfs op de hoogte van de onschuld van de
gedetineerden - de echte daders waren immers intussen gevat. Om geen gezichtsverlies
te lijden hielden de officiële instanties de vuile potjes gedekt. Tot de zaak opnieuw
bij het gerecht aanhangig gemaakt werd en alle beklaagden werden vrijgesproken.
Intussen is de vader van Gerry Conlon in de gevangenis overleden en hebben
onschuldigen tot 15 jaar in de cel gezeten.
Als leidraad voor de enscenering van deze weinig fraaie bladzijde uit de Britse
rechtspraak gebruikt Sheridan het dagboek van Gerry Conlon (gepubliceerd onder
de titel Proved Innocent). Hij laat zijn film beginnen in het woelige Belfast midden
de jaren 70, enkele maanden voor de bomaanslag in Guildford. Er is een ware oorlog
aan de gang tussen IRA en Britse legereenheden. We leren Gerry Conlon kennen in
een beeld dat heel treffend aangeeft dat er voor deze jongeman en deze stad weinig
toekomst is: Gerry steelt lood van de daken om er geld mee te verdienen bij de
schroothandelaar. Armoe troef in deze stad! Op een keer wordt hij betrapt door Britse
militairen, die hem voor een IRA-sluipschutter houden. In een snel opeenvolgende
shots, geritmeerd op de beat van Bono (U2), slaat Conlon op de vlucht, op de hielen
gezeten door Britse pantsers. De solidariteit van de Noordierse bevolking tegen de
Britse bezetters redt hem uit hun handen. Op aanraden van zijn vader houdt hij zich
een tijdje stil in Londen, waar hij terechtkomt in een hippie-commune en opnieuw
flink uit de bol gaat. Hij keert terug naar Belfast en wordt opgepakt voor de
bomaanslag in Guildford. Moegepijnigd door het brutale politieverhoor, ondertekent
hij een bekentenis.
Deze beelden, deze scènes uit het eerste deel van de film spelen zich in
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Pete Postlewaite (Guiseppe Conlon) en Daniel Day-Lewis (Gerry Conlon), onschuldig in de cel,
foto Universal.

een hels tempo voor de ogen van de toeschouwer af. Het ritme van de film blijft ook
later erg snel, zelfs de 15 jaar gevangenschap lijken zo voorbij. Je ontsnapt niet aan
het gevoel dat het oorspronkelijke materiaal wat forsig gecomprimeerd wordt, dat
het eenzijdig op onmiddellijk dramatisch effect is geselecteerd. Sheridan houdt
daarmee alleen het skelet van een vertelling over, het vlees is vergeten.

Bloemetjesbehang
Interessanter vind ik die taferelen die niet rechtstreeks met de rechtszaakthriller te
maken hebben, maar als het ware zijdelings voorbijflitsen, doorkijkjes op het Ierse
en Engelse leven van alledag: het armoedige straatbeeld in Belfast, de portretten van
vader en zoon Conlon. Of nog: de benepen woonkamers, volgestouwd met meubilair,
behangen met beklemmend bloemetjespapier. Het lijkt wel of de personages het
hoofd moeten bukken om niet tegen de zoldering te stoten. Deze kamers zijn klein
genoeg om fluisterend te converseren, maar toch verkiezen de bewoners te roepen.
Dit claustrofobisch en schreeuwerig Brits interieur kom je tegenwoordig zo vaak
tegen in de Britse cinema dat het wel om een authentieke mythe moet gaan. Ik denk
bijvoorbeeld met genoegen terug aan een film als The Snapper van Stephen Frears,
waarin deze leefruimtes het decor vormen van een half ernstig, half vrolijk
keukendrama. Of aan andere kleinschalige drama's zoals Ken Loach's Raining Stones
en Mike Leigh's Naked. Frears, Loach en Leigh maken sociaal en politiek
geëngageerde films die het boodschapperige niet schuwen, maar desondanks levendige
en authentieke cinema opleveren[2].
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Darlington Hall
In een andere Britse traditie maakt de benepenheid van de leefruimte plaats voor de
schier onbeperkte ruimtelijkheid van de upper classes. Denk aan al de Brideshead
Revisited-clonen, aan de weidse domeinen toebehorend aan de eigenaar van een of
ander statig aristocratisch bouwsel. Uit deze sociale laag recruteert de Amerikaan
James Ivory al jaar en dag zijn verhaalstof. Zijn jongste produkties, Howard's End
en The Remains of the Day, zijn twee prachtige acteurfilms die baden in een gevoel
van ruimtelijke uitgestrektheid. Maar misschien lijden de personages in Darlington
Hall (in The Remains of the Day) wel aan een zekere mentale claustrofobie, een angst
om de vleugels uit te slaan, belemmerd door conventionalisme, sociale dwang,
etiquette enz. Dat geldt in elk geval voor hoofdrolspeler Mr. Stevens (Anthony
Hopkins in de rol van de perfecte butler), die door huishoudster Sarah Kenton (Emma
Thompson) net wel, maar ook net niet uit het keurslijf bevrijd wordt.
Dezelfde Emma Thompson vertolkt in In the Name of the Father de rol van
advocate Gareth Peircè die zich de zaak van de Guildford Four aantrekt. Zij brengt
in deze beklemmende film wat psychische én ook fysische ademruimte. Gerrie Cordon
associëren we met overvolle ‘gemeenschapshuizen’, benepen huiskamers en enge
gevangeniscellen. Gareth bevindt zich gewoonlijk in grotere ruimtes. Jammer dat
Sheridan er niet in geslaagd is haar rol interessanter te maken dan de bekende
stereotype van de bevlogen advocaat.

Docudrama
Mijn voornaamste bezwaar tegen het docudrama zoals Sheridan dat verstaat, is dat
er meer fictie in de feiten sluipt dan toelaatbaar. Het gaat daarbij niet om het
verdraaien van feiten, maar veeleer om het simplifiëren met het oog op een geoliede
intrige. De gebeurtenissen die aan de oorsprong van deze film liggen, zijn op zich
dramatisch. In de film worden ze afgerond tot een eenduidige (melodramatische)
plot, gericht op sentiment. In plaats van inzicht in een complexe realiteit vraagt
Sheridan van zijn publiek een kritiekloze emotionele respons. Op het einde heeft hij
de toeschouwers zo ver gekregen dat zij het liefst de koppen van politie en rechter
zouden zien rollen. Maar was de moraal van het verhaal nu juist niet dat men met
zulke zaken een beetje omzichtig dient om te gaan?
□ Erik Martens
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In bloed zal mijn ziel voldoening vinden Hooglied, een tentoonstelling
‘Ik wil Bloed. En in bloed zal mijn ziel voldoening vinden’. Deze woorden van een
Italiaanse mystica spookten door mijn hoofd toen ik de tentoonstelling Hooglied. De
beeldwereld van Religieuze Vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden vanaf de 13e
eeuw[1] doorliep. Het is waarschijnlijk de minst esthetische tentoonstelling die ooit
in het Brusselse Paleis van Schone Kunsten te zien is geweest: een amalgaam van
middeleeuwse en vroeg-moderne kitsch, verzameld uit nog bestaande kloosters en
instellingen van Openbare Onderstand, erfenissen van een rijk religieus verleden.
Het is kitsch, maar wezenlijk belangrijk: het gunt de toeschouwer een blik op het
wereldbeeld van vele generaties kloosterlingen, begijnen, mystici en vrouwelijke
‘zieners’.
Wat de organisatoren van deze tentoonstelling onder leiding van de Antwerpse
historicus Paul Vandenbroeck bij elkaar hebben gebracht, is onvoorstelbaar: massa's
lijdende Christussen, liters bloed die uit zijn wonden en uit die van gestigmatiseerde
nonnen gutsen, tientallen kruiswegen, lijkbleke vrouwen op hun doodsbed met de
geloftenbrief tussen de handen en de bruidskroon op het hoofd, schrijnen vol
menselijke resten, ‘besloten hofkes’ - produkten van religieuze huisvlijt - en immense
altaarstukken die visioenen, mystieke huwelijken en zwaar geladen religio-erotische
taferelen uitbeelden.
Ik kan hier niet een synthetisch overzicht van deze beeldwereld geven. Ik blijf
maar even stilstaan bij twee werken die mij bijzonder troffen.

Jezus als Vrouw
Een schilderwerk uit de 16e eeuw, afkomstig uit Lessines in Henegouwen, toont
Christus in het graf (afb. 1). Het tafereel komt natuurlijk wel meer voor, maar hier
krijgt de complexe relatie tussen de figuur van Christus en de vrouwelijke religieuzen
wel een bijzonder accent: Jezus heeft borsten (!) en brengt, in een zogend gebaar,
zijn hand naar de tepel. De lijdende Christus geeft de religieuzen geestelijk voedsel.
Houding en gebaar volgen het meer vertrouwde beeld van de Virgo Lactans: Maria
die Christus de borst geeft. Het thema van de zogende Christus volgt dit mariale
motief, maar sluit ook aan bij het beeld van de pelikaan die zich de borst openpikt
om zijn kroost te voeden. Christus' lijden en bloed voeden de mens. Dáárom hadden
deze religieuzen zoveel aandacht voor lijden en bloed, en die zijn hier dan ook zo
duidelijk en weerzinwekkend aanwezig. ‘Het beeld van de bloedovergoten, ter dood
gefolterde Christus is de veruitwendiging en synthese van een aantal factoren in het
psychische bestel van deze religieuze vrouwen. Vooreerst een omkering van een
maatschappelijk aanvaard rollenpatroon: vrouwen kijken naar een gefolterde man,
maar per existentie naar zichzelf...’, aldus Vandenbroeck in de catalogus (p. 56).
De ‘omkering’ staat in de voorstellingswereld van deze vrouwen centraal: van
wereldlijk naar geestelijk
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[afb. 1] De graflegging (anoniem), 16e eeuw, Musée de Notre Dame à la Rose, Lessines, olieverf
op paneel, 73 × 104,5 cm.

[afb. 2] G. Baltus, Christina de Wonderbare, Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming,
St. Truiden, olie op doek, 216 × 195 cm.
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wezen, van mens naar de gelijkvormigheid met Christus. In de rand daarvan hebben
er ook seksuele transformaties plaats: Christus als voedende moeder en, wat nog veel
meer voorkomt: de religieuze die ‘man’ wordt.
De 13e eeuwse mystica Hadewijch schrijft in haar brieven: ‘Wij begeren als zijn
broeders onze Vader te beminnen en kind te zijn met Christus, in minne en als
erfgenaam’ (Brief 22, hertaling P. Mommaers[2]). Hadewijch associeert zichzelf en
de haren dus met de broeders van Christus. Een staaltje vermannelijking dat bij nog
andere grote middeleeuwse vrouwen voorkomt (bijvoorbeeld ook bij Hildegarde von
Bingen). De mystica en zieneres Alijt Bake ervaart hoe zij als man (d.w.z. omgevormd
tot een nieuw wezen) in het hart van Jezus binnendringt.
De echte mystieke ziel onderwerpt zich, om aan een narcistisch-hysterisch patroon
te ontkomen dat zo vaak in de religieuze ervaring voorkomt, aan een genadeloze
zelfanalyse. Eén van de elementen van dat narcistisch patroon is de neiging tot een
symbolische biseksualiteit, een samengaan van vrouwelijke en mannelijke
identificatiemodellen: Christus krijgt zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken
toegeschreven. Hij is bruidegom én zogende moeder, en de mystica of zieneres wordt
op cruciale momenten zowel door mannelijke als vrouwelijke verlangens bewogen.

Christelijke Sjamanen
Het meest spectaculaire werk (afb. 2) dateert van na het Ancien Régime, maar grijpt
terug op een figuur uit de ‘pionierstijd’ van de religieuze vrouwenbeweging in de
Nederlanden: het stelt Christina de Wonderbare (eerste helft 13e eeuw) in extase
voor. Over haar is een uitgebreide levensbeschrijving bekend. Een ‘klassiek’ type
was ze allerminst. Twintig jaar lang leefde ze in de bomen, ze zag er verschrikkelijk
verwilderd uit, ze ging bovenop galgen staan om psalmen te zingen, ze ‘vloog’ een
keer tot in de nok van de kerk, enzovoort. In Tongeren en omgeving liet ze zich
kennen als iemand die zich aan de strengste ascese onderwierp en haar lichaam tot
het uiterste beproefde. Ze had de gave om vagevuur en hemel te bezoeken en
uitspraken te doen over de zielen van gestorvenen. Nog andere dergelijke extreme
persoonlijkheden zijn bekend: nonnen die de etter uit de wonden van de zieken zogen,
speekselbekkens leegdronken...
Al deze onvoorstelbare verhalen doen antropologen denken aan een fenomeen dat
ze kennen van de indianenstammen in Zuid-Amerika en van de steppenbevolking in
Siberië: het sjamanisme. Vandenbroeck schrikt er niet voor terug om religieuze
vrouwen als Christina als sjamanen te omschrijven. En dat is, geloof ik, nogal raak.
Gelijktijdig met de tentoonstelling in Brussel verscheen bij Wereldbibliotheek een
vertaling van een meesterwerk van de Italiaanse historicus Carlo Ginzburg, Extasen[3],
een erudiet onderzoek naar de wortels van de heksensabbat. Ginzburg ontrafelt
nauwgezet het proces dat ertoe leidde dat vanaf de 13e eeuw tot de 17e eeuw relicten
opdoken van oude mythen en religieuze praktijken uit de tijd dat de Europeanen nog
in de steppen ronddoolden. De heksensabbat en de ontmoeting (vaak ook seksuele
vereniging) met de duivel zijn transformaties van die oude mythen en voorstellingen.
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Die transformatie is het resultaat van een ingewikkeld proces dat zich in de hoofden
van miljoenen middeleeuwers afspeelde.
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[afb. 3] De hartenuitwisseling van Lutgard van Tongeren en Christus (anoniem), 17e eeuw, St.
Godelieve abdij, Brugge.

Sjamanen en vrouwen als Christina maken in wezen hetzelfde mee. Er is altijd
een soort roep - een geest lokt de sjamaan-in-spe mee - waarna er uitzinnige proeven
volgen die het lichaam van de sjamaan tot op de rand van de vernietiging brengen.
De ‘omvorming’ tot een dierlijk wezen (b.v. een vogel) of het nuttigen van speeksel
en etter zijn gelijklopende fenomenen, naast het willoos zingen (in mystieke termen:
het ‘jubileren’) en de penetratie van het lichaam door een ‘geest’.
Met die wetenschap bekijkt de bezoeker van deze tentoonstelling de uitgestalde
kitsch op een andere manier. De uitwisseling van de harten met Jezus, een visioen
van Lutgarde van Tongeren (zie de majesteuze afbeelding uit de Brugse
Godelieve-abdij, afb. 3) is eigenlijk een voorstelling die teruggrijpt op oeroude,
pre-historische beelden en mythen.
De rijk geïllustreerde catalogus (met o.a. een knappe bijdrage van Vandenbroeck,
maar een ietwat teleurstellend artikel van Julia Kristeva) vormt een poort tot een
andere wereld. Het boek biedt een vrij afstandelijke kijk op de voorstellingswereld
van de religieuzen, zonder de haat en de afschuw die lange tijd degelijk historisch
onderzoek in de weg hebben gestaan. Toch ontbreekt er iets aan: een zekere religieuze
empathie. Diegenen die de nadagen van het rijke religieuze leven hebben meegemaakt,
zullen daar dus wel even aan moeten wennen.
□ Erik De Smet

Eindnoten:
[1] Daniel Pennac, Comme un roman, Gallimard, 1992.
[2] Daniel Pennac, In een adem uit. Het geheim van het lezen, vertaald door Piet Meusse, De Brink,
Amsterdam, 1993, 176 pp. BEF 700.
[3] Tom Lanoye, Kartonnen dozen, Prometheus, Amsterdam, 1991, pp. 99-100.
[1] In the Name of the Father, regie Jim Sheridan, scenario Jim Sheridan & Terry George naar een
autobiografie van Gerry Cordon (Proved Innocent), met Daniel Day-Lewis (Gerry Conlon),
Pete Postlewaite (Guiseppe), Emma Thompson (Gareth Peirce) e.a., Fotografie Peter Biziou,
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muziek o.a. Bono, Bob Dylan, Sinead O'Connor, produktie J. Sheridan voor Universal, VSA,
VK, 1993, 133 min, distributie UIP.
[2] Ik denk ook nog aan een nostalgische Terence Davies (Distant Voices, Still Lives, 1988; en The
Long Day Closes, 1992) en aan heftig politieke films als Hidden Agenda (1990) van Ken Loach
(een heel wat meer controversiële IRA-film!) en Stephen Frears' Prick up Your Ears (1987),
Sammy and Rosy get Laid (1987) en My Beautiful Laundrette (met Daniel Day-Lewis - Gerrie
Conlon, 1985). Maar de lijst kan nog eindeloos uitgebreid worden.
[1] P. Vandenbroeck e.a., Hooglied. De beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke
Nederlanden, vanaf de 13e eeuw, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1994, 310 pp., BEF 980. De
Franse titel van de tentoonstelling ‘Jardin clos de l'âme’ geeft het kader beter weer dan de
Nederlandse. Het ‘besloten hof’ heeft een dubbele betekenis: ten eerste de ziel die zich afsluit
van de ‘wereld’; ten tweede het kloostergebouw met zijn eigen wetten en rituelen. Tegelijkertijd
is ‘besloten hof’ ook de naam voor de eigenaardige kastjes met religieuze prullaria.
[2] P. Mommaers, De brieven van Hadewijch, Altiora, Averbode/Kok, Kampen, 1990. De catalogus
heeft een andere, nogal vreemde hertaling.
[3] Carlo Ginzburg, Extasen. De ontcijfering van de heksensabbat, Wereldbibliotheek, Amsterdam,
BEF 1140.
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Forum
God en Girard
De Franse antropoloog René Girard is voor de Streven-lezer geen onbekende. La
violence et le sacré werd hier reeds in 1974 uitvoerig besproken[1]. In 1983 schetste
Louis Van Bladel, uitgaande van Girard's opus magnum Des choses cachées depuis
la fondation du monde, de krachtlijnen in het denken van Girard en introduceerde
hem daarmee in het Nederlandse taalgebied[2]. In 1991 besprak Paul Pelckmans
Girard's jongste publikatie: Shakespeare. Les feux de l'envie[3].
Onlangs gaf uitgeverij Lannoo in samenwerking met de groep Mimesis de
Nederlandse vertaling uit van Girard's tweede boek, La violence et le sacré[4]. Met
uitzondering van Critique dans un souterrain (1976) en zijn Shakespeare-boek, zijn
nu alle grote werken van Girard in het Nederlands vertaald[5]. Tegelijk verscheen een
boekje dat ons in zijn denken wil inleiden: God heeft echt bestaan. Met René Girard
naar een nieuw mens- en wereldbeeld[6]. Onder de auteursnaam, Jan Populier, gaat
Johan Elsen schuil, een van de oprichters van Mimesis.
Ik wil even stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van deze groep. Het begon
allemaal in het Gentse Sint-Barbaracollege, waar een leraar een aantal leerlingen in
de ban bracht van Girard's oeuvre. De groep legt zich niet alleen al meer dan tien
jaar toe op de studie van Girard, maar ook op allerlei andere figuren en themata uit
de hedendaagse menswetenschappen. Het concrete opzet is tweevoudig. Ze willen
een aantal belangrijke werken uit het domein van de menswetenschappen in vertaling
uitgeven (een van de volgende werken die op de plank staan, is Frasers The Golden
Bough), maar om het vrijblijvende karakter van theoretisch onderzoek te doorbreken,
hebben zij ook een tehuis voor daklozen opgericht, een project dat, net als de
boekenuitgaven, voornamelijk door privé-kapitaal wordt gefinancierd.
Het initiatief om Girard voor een breder publiek toegankelijk te maken, kan alleen
maar worden toegejuicht. Niet alleen is zijn oeuvre niet altijd even makkelijk, zijn
controversieel gedachtengoed wordt in sommige kringen ook graag doodgezwegen[7].
Zijn ambitieuze poging om vanuit één hypothese de menselijke cultuur te verklaren,
zijn combattieve stijl, zijn onverbloemd pleidooi voor de uniciteit van het christendom,
zijn scherpe kritiek op de psychoanalyse, het tornt
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allemaal aan de vanzelfsprekende vooronderstellingen van de toonaangevende
menswetenschappers. Dat is voor velen al een voldoende reden om hem niet au
sérieux te nemen. Populiers inleiding is dus geen overbodige luxe.
Populier heeft zich duidelijk beperkt tot de beschrijving van Girard's oeuvre.
Nergens maakt hij kanttekeningen of voorbehoud. Het is dus een grotendeels heldere,
schematische, vaak enthousiaste, maar nergens kritische inleiding geworden. In een
eerste deel worden Girard's centrale begrippen toegelicht: de mimetische driehoek,
het zondebokmechanisme, de samenhang tussen religie en geweld, de genese van de
menselijke cultuur. Het tweede deel gaat in op de nieuwe perspectieven die dit denken
voor uiteenlopende disciplines ontsluit: literatuurwetenschap, godsdienstwetenschap,
psychologie en economie. Tenslotte trekt Populier enkele (al te) bondige conclusies,
waaruit het grote belang van dit oeuvre voor de hedendaagse cultuurproblematiek
moet blijken. Vooral de verspreide hoofdstukjes over de moderne maatschappij en
de logica van de economie vond ik verhelderend.

Het heilige of God?
Juist omdat ik zijn opzet zo waardeer, vind ik het belangrijk een aantal kanttekeningen
aan te brengen bij zijn voorstelling van Girard's oeuvre. Soms lijkt Populier me té
enthousiast. Zo steekt hij zijn bewondering voor Girards methodische aanpak niet
weg: ‘kwantificeerbaar, verifieerbaar en falsifieerbaar zoals dat ook in de positieve
wetenschappen het geval is’ (p. 62). Girard als een positivistische
menswetenschapper? Niet direct een compliment, en zo eenvoudig liggen de zaken
bij Girard trouwens niet. Natuurlijk tracht hij zijn hypothese met zoveel mogelijk
materiaal te onderbouwen (verificatie dus), maar van kwantificering is bij Girard
geen sprake. En de grote kritiek, m.i. niet helemaal ten onrechte, is juist dat Girard
zijn hypothese op bepaalde plaatsen aan falsificatie onttrekt door ze te breed te
maken[8].
Het meest problematisch vind ik echter de voorstelling van het Godsbeeld bij
Girard. Dat blijkt al uit de vertaling van La Violence et le Sacré. De titel van de
Nederlandse vertaling luidt: God en geweld. ‘God’ en ‘het sacrale’, zo wordt daarmee
gesuggereerd, zouden identiek zijn. Die suggestie wordt door Populier versterkt door
de titel van zijn ‘inleiding’: God heeft echt bestaan. Want de ‘God’ waarnaar hij
verwijst, is het heilige, het sacrale in de religie, dat tegelijk het geweld weert en het
fundeert. Die suggestie wordt nog uitdrukkelijker, wanneer hij de invloed van Girard
op de godsdienstwetenschappen nagaat.
Populier wijst in dit verband terecht op de heel bijzondere plaats die Girard aan
de joods-christelijke traditie toekent: de geschriften van het Oude en het Nieuwe
Testament zijn niet minder dan de ontmaskering van de sacraliteit. Terwijl in
‘primitieve’ en alle andere religies het rituele geweld in stand wordt gehouden geweld tegen onschuldige slachtoffers om erger (ongecontroleerd) geweld te
voorkomen - wordt in de joodschristelijke traditie het rituele geweld steeds krachtiger
veroordeeld. Reeds de joodse mythen uit het Oude Testament laten de stem van het
slachtoffer horen. Het grote voorbeeld hiervan is het door Girard eigenzinnig, maar
inspirerend geïnterpreteerde boek
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Job[9]. Job komt op voor de waarheid, tegen elke mythische logica in: voor het eerst
schaart God zich aan de kant van de uitgestotenen. In het Nieuwe Testament
belichaamt Jezus van Nazareth, als nooit eerder in de menselijke geschiedenis, het
onschuldige slachtoffer. Op die manier ontmaskert zijn leven, dood en verrijzenis
de logica van de sacrale mythe en ontneemt het de gewelddadige sacraliteit elke
vorm van legitimiteit.
Populier legt terecht de nadruk op het desacraliserende karakter van het
christendom in Girard's opvatting. Maar daaruit trekt hij conclusies die hij op basis
van de teksten van Girard niet hard kan maken. Drie punten zou ik van naderbij
willen bekijken: Girard's kijk op de transcendentie van God; zijn verhouding tot de
orthodoxe traditie; zijn visie op de relatie gelovigen-ongelovigen.

Gods transcendentie
Girard leest het Oude Testament kennelijk als een voortdurend voortschrijdende
kritiek van Jahweh op het sacrale geweld. Populier concludeert daaruit: ‘In het Nieuwe
Testament verdwijnt ook Jahweh, samen met de laatste sacrale wetten. Wat overblijft,
is enkel een nogal abstracte vaderfiguur [mijn cursivering], die de absolute tegenpool
vormt van de primitief-sacrale godheid’ (p. 73).
Vooral na lezing van Des choses cachées depuis la fondation du monde is een
dergelijke voorstelling van God niet vol te houden. Girard stelt tegenover de afwijzing
van de transcendentie van het geweld, de Vader als de vertegenwoordiger van de
transcendentie van de Liefde: ‘Het is zeker niet zo dat de niet-sacrificiële interpretatie
de goddelijke transcendentie doet verdwijnen, maar ze laat ons zien dat deze
transcendentie in haar nabij-zijn zo ver van ons verwijderd is, dat we van haar
nabijheid zelfs geen vermoeden hadden’ (p. 264).
Later in het boek zal een van zijn twee gesprekspartners, de psychiater Jean-Michel
Oughourlian, Girard's visie in dit verband nog eens nadrukkelijk in reliëf plaatsen:
‘U keert u wel categorisch tegen de sacrificiële interpretatie van lijden en verlossing,
maar in plaats van dat u dan uitkomt bij de humanistische interpretatie die sommigen
van uw critici in uw vroegere opstellen meenden te zien aankomen, vind u de
goddelijke transcendentie nu juist net weer terug in de vorm waarin de belangrijkste
christelijke orthodoxieën haar altijd hebben gezien: de Vader is alleen te benaderen
door tussenkomst van de Zoon’ (p. 327).

Girard's verhouding tot de dogmatische traditie
Uitgaande van zijn hypothese van het zondebok-mechanisme, kent Girard een unieke
plaats toe aan de joods-christelijke teksten: alleen zij ontmaskeren het geweld dat
inherent met dit mechanisme is verbonden. Opnieuw trekt Populier hieruit te
verregaande conclusies: ‘Wat ontstaat, is een nieuwe vorm van geloof, een geloof
in de unieke waarheid die verwoord staat in het Nieuwe Testament, los van elke
dogmatische traditie [mijn cursivering]’ (p. 96).
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Ook deze stelling kan worden weerlegd op grond van de teksten van Girard zelf.
Ik denk dat Populier hier ten onrechte twee begrippen met elkaar vereenzelvigt: de
sacrificiële interpretatie van het christendom en de christelijke dogmatische traditie.
Ei-
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genlijk pleit Girard voor een juist verstaan van de dogma's en zeker niet voor een
afwijzing ervan. Wat hij afwijst is de sacrificiële interpretatie die in de historische
evolutie van het christendom steeds weer de kop opsteekt en daardoor de inhoud van
de dogma's uitholt.
Vanaf Des choses cachées depuis la fondation du monde is het duidelijk dat Girard
zich in de dogmatische traditie wenst in te schrijven (hij is trouwens een katholieke
bekeerling), op voorwaarde dat ze juist wordt verstaan. Laat ik hem zelf nog eens
aan het woord: ‘De niet-sacrificiële uitleg is niet humanistisch in die zin, dat hij de
evangelietekst zou ontdoen van zijn specifiek religieuze aspecten. Juist doordat hij
het demystificerende vermogen van de evangeliën onthult, vindt deze uitleg al deze
aspecten zonder moeite terug; hij laat zien dat ze onmisbaar zijn, net zoals de centrale,
door de kerk vastgelegde dogma's aangaande de godheid van Jezus en zijn eenzijn
met de Vader [mijn cursivering]’ (p. 263).

Relatie gelovigen-ongelovigen
Op verschillende plaatsen stelt Populier dat Girard ‘de eeuwenoude tweespalt tussen
gelovigen en vrijzinnigen overstijgt’ (p. 96; pp. 74-75). Een dergelijke uitspraak lijkt
me dubbelzinnig. Als hij ermee bedoelt dat vrijzinnigen en gelovigen elkaar niet
langer als zondebok mogen aanwijzen, dan ligt dat inderdaad in het verlengde van
Girard's opvattingen. Als hij er echter mee bedoelt dat Girard, door het christendom
te desacraliseren, een soort van atheïstissche, louter ethische religie propageert, ben
ik het met hem oneens.
Dit zou hij slechts kunnen volhouden vanuit zijn nogal ‘humanistische’ interpretatie
van Girard's oeuvre. In La violence et le sacré gaat het om een ‘atheïstische’ verklaring
van het antieke sacrum (de ‘gesacrificeerde’ zondebok). Maar in Des choses cachées
depuis la fondation du monde en Le bouc émissaire is helemaal geen sprake van een
atheïstisch christendom.
De demythologiserende functie van het christendom heeft volgens Girard het
mysterie van Gods transcendentie niet opzij geschoven. Het verhaal van het leven
van Jezus heeft daarentegen de ware draagwijdte van de goddelijke transcendentie
laten zien. Op talloze plaatsen in zijn werk wijst Girard erop hoezeer onze
hedendaagse cultuur, nog pregnanter dan alle voorbije culturen, behoefte heeft aan
de evangelische openbaring (zowel in zijn immanent als in zijn transcendent aspect)
en aan mensen die ernaar leven. Girard ziet een scherpe tegenstelling tussen atheïsme
en een welbegrepen christendom, waarin de God van liefde centraal staat, en niet
het ‘sacrale’, dat in zijn bezwering van het geweld altijd opnieuw geweld oproept.
□ Guido Vanheeswijck
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Streven naar een Europees Migratiebeleid Een ooggetuigeverslag
Een jaar geleden heb ik hier uiteengezet hoe Europa, ondanks het feit dat de meeste
landen van de Unie blijven zweren bij hun officiële immigratiestop-beleid, een
immigratiegebied is geworden[1]. Ik betoogde toen dat de huidige problemen met de
asielprocedure slechts opgelost konden worden als er, naast het bestaande
vluchtelingenstatuut, ook een statuut voor tijdelijk verblijf om humanitaire redenen
en een hernieuwd immigratiestatuut zou komen. Sindsdien zien we dat de problemen
met asielzoekers van het ene land op het andere afgewenteld worden, maar nergens
ten gronde opgelost. Duitsland heeft zijn grondwet herzien en wijst
kandidaat-asielzoekers massaal terug naar zogenaamd ‘veilige’ doorreislanden,
Nederland verstrengt zijn grenscontroles om de toevloed en doorvoer van asielzoekers
vanuit Duitsland en België tegen te gaan, België en Frankrijk gaan op hun beurt dan
ook weer strikter optreden, enzovoort, enzovoort. Dat is precies wat de humanitaire
organisaties die zich met dit probleem bezighouden, gevreesd hadden: zolang er geen
omvattend Europees migratiebeleid is, zal de negatieve spiraal van repressief optreden
en afwenteling van kandidaten op buurlanden blijven voortduren. En zolang er geen
alternatieve statuten voor legale immigratie bestaan, zal het asielstatuut door grote
groepen kandidaten in oneigenlijke zin gebruikt worden, namelijk om op grond van
andere motieven dan diegene die door de Conventie van Genève worden aangegeven
tot het grondgebied van de Unie toegang te krijgen. Een steeds striktere interpretatie
van de Conventie zal dit probleem enkel nog verergeren, niet oplossen.
Om deze negatieve spiraal te doorbreken hebben een drietal niet-gouvernementele
organisaties in januari 11. een voorstel voor een nieuw Europees migratiebeleid
geformuleerd en voorgesteld. Het gaat om Caritas Europa, met medewerking van de
Churches Commission for Migrants in Europe (CCME), de Jesuit Refugee Service
en OCIPE, een katholiek studiecentrum voor Europees beleid[2].

Voorstel
Samen stellen zij voor dat de Europese Unie, op grond van het nieuwe
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artikel K van het verdrag van Maastricht, beslist om jaarlijks een bepaald contingent
migranten op het gemeenschappelijke grondgebied toe te laten, naar analogie met
wat in Canada of de Verenigde Staten gebeurt. De grootte van dit jaarlijkse contingent
moet volgens de geëigende kanalen van de Europese instellingen worden bepaald
(een met een gekwalificeerde meerderheid genomen beslissing van de ministerraad,
op voorstel van de Commissie en na bespreking door het parlement). Tot dit jaarlijkse
contingent kunnen drie soorten kandidaatimmigranten behoren, in dalende volgorde
van prioriteit:
[1] Familieleden van personen die reeds wettelijk in de Europese Unie verblijven.
De NGO's stellen voor om dit recht op gezinshereniging te laten gelden voor
verwanten tot in de tweede graad, en niet alleen voor echtgenoot en minderjarige
kinderen zoals nu in de meeste lidstaten geldt.
[2] Regularisering van een aantal personen die reeds geruime tijd zonder geldige
verblijfsvergunning in een lidstaat verblijven. Personen die zonder geldige titel op
het grondgebied verblijven, mogen met recht gerepatrieerd worden. Maar om
humanitaire redenen moeten we het statuut van een aantal vreemdelingen (sommige
tijdelijke vergunningen, sommige clandestienen, asielzoekers die omwille van
overbelasting van de administratie al jaren in ons land verblijven zonder finale
uitspraak) kunnen regulariseren.
[3] Nieuwe kandidaat-immigranten zullen aanvaard worden in de mate dat het
totale contingent niet overschreden wordt. Een pragmatische manier om dat quotum
te bepalen is: het moet hoger zijn dan de som van categorieën 1 en 2, te berekenen
op grond van de cijfers van het vorige jaar. De kandidaten van deze laatste categorie
worden geselecteerd volgens een puntensysteem waarin evenveel gewicht gegeven
wordt aan de voorkeuren van het gastland (de Europese Unie), b.v. wat betreft
beroepskwalificaties, taalkennis of leeftijd, als aan het belang van de kandidaat. Het
is nog niet duidelijk welke organisatie moet waken over de beoordeling van het
belang van de kandidaat. Dát het wenselijk is dat dit gebeurt, is duidelijk: een
eenzijdige selectie vanuit het Europese belang moet gecorrigeerd kunnen worden
door een onafhankelijk orgaan.

Vooronderstellingen
Dit voorstel gaat ervan uit dat kandidaat-immigranten tot het grondgebied van de
Unie worden toegelaten, en niet uitsluitend tot het grondgebied van één lidstaat. Uit
de logica van het vrije verkeer van personen binnen de ééngemaakte markt volgt dat
we niet tegelijk de binnengrenzen kunnen openstellen voor alle burgers en ze sluiten
voor immigranten die legaal in een van de lidstaten verblijven. Toch is het mogelijk
- en nuttig - om zeker in een initiële periode immigranten aan één bepaalde lidstaat
te binden. Dit is in het belang van de meeste immigranten, die zich moeten kunnen
integreren in één van de concrete culturen van de Gemeenschap, én in het belang
van de ontvangende landen, die deze immigranten actief moeten kunnen begeleiden.
Het lijkt ons te rigide om het Europese quotum (wat de derde categorie betreft) op
te delen in twaalf (of weldra zestien?) nationale quota's. Zowel de immigranten als
de gastlanden moeten enige bewegingsvrijheid
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bewaren in de keuze van een bepaald land. Maar achteraf kan wel worden bijgestuurd:
is een kandidaat eenmaal door de Europese Unie toegelaten en heeft hij of zij zich
in een van de lidstaten gevestigd, dan blijft zijn (of haar) verblijfsvergunning en
werkvergunning gedurende enkele jaren tot die lidstaat beperkt. Pas nadien kan de
persoon ook elders in de Unie werk zoeken of verhuizen. Bovendien zouden lidstaten
die meer dan proportioneel met integratie van nieuwe migranten belast worden, zich
kunnen beroepen op steun uit de Europese Structurele Fondsen, wat ze nu al doen
voor regionale ontwikkeling, werkgelegenheid en reconversie.
Een dergelijk immigratiebeleid biedt uiteraard geen ideale oplossing voor het
probleem van de migraties die ons nog te wachten staan. Het is slechts één schakel
in een keten van maatregelen, waartoe ook een waarachtig ontwikkelingsbeleid
(investeringen in Zuid en Oost, rechtvaardige handel, herverdeling van arbeid op
mundiaal vlak) en een krachtig sociaal beleid voor de burgers van de Unie behoren.
Wij beweren alleen dat een dergelijk nieuw immigratiebeleid een noodzakelijke
schakel is in een realistisch en humaan beleid. Deze schakel ontbreekt nog steeds,
omdat onze regeringen en een groot deel van de bevolking ervan uitgaan dat het in
ons gemeenschappelijk belang is dat we nieuwe immigranten uit ons midden weren...
en dat we dat kunnen blijven doen, ook in een situatie van groeiende economische
en demografische ongelijkheid tussen Europa en zijn omringende regio's. In onze
ogen is dát nu juist een beleid dat aanstuurt op toenemende geopolitieke conflicten
in de komende decennia.

Post scriptum
Wat is er met dit voorstel gebeurd? Na een druk bijgewoonde persconferentie, die
voor de nodige verspreiding van deze wat ‘utopische’ ideeën zorgde, werden we
uitgenodigd om voor de Commissie van Civiele Vrijheden en Binnenlandse Zaken
van het Europees Parlement ons voorstel toe te lichten. Sommige leden van de
commissie (o.m. Prof. Lode Van Outrive) hebben er kritisch maar positief naar
geluisterd. De NGO's die het voorstel formuleerden, zijn van christelijke inspiratie.
In de commissie waar we ons voorstel mochten presenteren, was niemand van de
christen-democratische fractie aanwezig. Zij schijnen er zich niet voor te interesseren
of, nog waarschijnlijker, ze zijn over deze kwesties innerlijk verdeeld. Niet
verwonderlijk als je bedenkt dat ze in het Europees Parlement gelieerd zijn met de
Britse conservatieven. In de huidige politieke omstandigheden maken deze ideeën
geen schijn van kans. Dat belet ons als Europese burgers echter niet om ze in eer en
geweten te verdedigen, tegen de geldende behoudsgezinde opinie(s) in.
□ Jef Van Gerwen

Eindnoten:
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Boeken
Filosofie
Sartre
Het was in 1993 vijftig jaar geleden dat Sartre zijn hoofdwerk L'être et le néant
publiceerde. In het kader van die herdenking buigt Renaut zich in dit boek opnieuw
over het filosofisch project van de jongere Sartre en de uitvloeisels die dat later
gekregen heeft. Renaut beschouwt Sartre als de laatste filosoof die een universele
wijsbegeerte trachtte te ontwikkelen en zich daarbij door humanistische waarden liet
leiden. Al in zijn samen met Luc Ferry geschreven schotschrift La pensée 68 keerde
Renaut zich tegen het antihumanisme en relativisme dat hij bij de zgn.
post-structuralistische denkers (Foucault, Althusser, Derrida, Lyotard) meende te
ontwaren.
Het is zeer de vraag of Renaut hier niet verstrikt raakt in twee geheel verschillende
betekenissen die het woord ‘humanisme’ hebben kan. De gewraakte denkers keren
zich niet tegen menselijke waarden, maar tegen de volstrekte autonomie van het
subject. Van die autonomie ging ook Sartre nog uit, en juist dat werd de Achilleshiel
van zijn filosofie, die uitmondde in een solipsisme waarin geen levensvatbare ethiek
meer kon worden ontwikkeld.
Renaut reconstrueert nauwkeurig de denkweg van Sartre als fenomenologisch
denker en als gemankeerde ethicus. Vooral daarin is de waarde van het boek gelegen.
Een inspiratiebron voor een nieuwe (humanistische) subjectsfilosofie kan dit oeuvre
echter niet zijn, zo moet Renaut aan het eind van zijn studie constateren. Daarvoor
rekte Sartre de autonomie van het subject nu eenmaal te extreem op. Dat hij als een
van de laatste toonaangevende filosofen een afgerond ontologisch systeem kon
beogen, hangt daarmee onmiddellijk samen. Ook Renaut erkent aan het slot van zijn
studie de onmogelijkheid van een filosofie die in termen van waarheid denkt, en pleit
voor een denken in termen van zin (sens). Of daarmee ook de pretentie van
universaliteit vervalt, blijft een open vraag aan het einde van dit boek, waarin Renaut
zijn aanvankelijke hooggestemde verwachtingen stuk voor stuk ziet sneuvelen.
■ Ger Groot
Alain Renaut, Sartre, le dernier philosophe, Grasset, Parijs, 1993, 251
pp., FF 120.

Geschiedenis van de wijsbegeerte
Dit boek is een ongewijzigde heruitgave van de Beknopte geschiedenis van de
wijsbegeerte van de onlangs overleden filosoof Bernard Delfgaauw (laatste druk,
1988; pp. 9-158) aangevuld met een nieuw overzicht van de wijsbegeerte van de
twintigste eeuw door de Tilburgse filosoof Frans van Peperstraten (pp. 160-272).
Delfgaauw had aan het slot van zijn overzicht de negentiende eeuwse

Streven. Jaargang 61

468
filosofie geografisch opgedeeld: zijn deel eindigde met een voorstelling van
respectievelijk de Duitse, de Franse en de Engelse wijsbegeerte. Tegen die achtergrond
situeert van Peperstraten de wijsbegeerte bij de aanvang van onze eeuw.
In Engeland ontstaat dan de analytische filosofie, in Duitsland de fenomenologie
en ietwat later ondermeer in Frankrijk het structuralisme. Maar al vlug blijkt een
geografische indeling niet meer bruikbaar: de interactie tussen de diverse stromingen
werkt grensoverschrijdend. Van Peperstraten kiest daarom voor een overwegend
‘historische aanpak’ om de drie hoofdstromingen van het twintigste eeuwse westerse
denken voor te stellen. Eerst komt de analytische wijsbegeerte aan de beurt (pp.
160-193); vervolgens de subject-georiënteerde wijsbegeerte (fenomenologie en
existentialisme, pp. 193-221); tenslotte het structuralisme en de differentiefilosofie
(pp. 247-272). Als apart hoofdstuk-veeleer systematisch uitgewerkt - behandelt hij
tussendoor de filosofie als maatschappijkritiek (pp. 221-247).
In de inleiding stelt van Peperstraten dat zijn deel slechts een selectieve en dus
vertekende momentopname van de huidige filosofie is, ingegeven door de ‘particuliere
hoedanigheden van de auteur’ (p. 160). Dat zijn onderzoeksdomein dat van de sociale
filosofie is, blijkt dan ook duidelijk uit dit overzicht: hier speelt hij op eigen terrein
en klinkt zijn stem het meest persoonlijk. Enkele bemerkingen bij zijn selectieve
keuze wil ik u toch niet onthouden. Waarom ontbreekt Thomas Nagel in zijn nochtans
uitgebreid overzicht van de Amerikaanse filosofie? Vreemd om lezen is dat het
neothomisme ressorteert onder de levensfilosofie (p. 206). Veelbetekenend is ook
dat de metafysica ternauwernood aandacht krijgt: Whitehead wordt slechts genoemd
als coauteur van de Principia Mathematica (p. 164) en Collingwood krijgt drie regels
binnen de context van de hermeneutiek als epigoon van Dilthey en Croce (p. 195).
Er is veel aandacht voor het Franse differentiedenken, terwijl originele Franse denkers
als Ricoeur en vooral Girard slechts even worden vernoemd. Maar zoals de auteur
van dit, in zijn geheel genomen overzichtelijk en handzaam deel over onze eeuw,
grootmoedig toegeeft: selectiviteit en subjectiviteit bij de opmaak van de geschiedenis
van zijn eigen tijd zijn nu eenmaal onvermijdelijk.
□ Guido Vanheeswijck
B. Delfgaauw & F. van Peperstraten, Beknopte geschiedenis van de
wijsbegeerte. Van Thales tot Lyotard, Kok Agora, Kampen / Pelckmans,
Kapellen, 1993, 280 pp.

Psychologie
Psychoanalyse
Medio 1993 verscheen de Franse vertaling van het reeds in 1988 bij De Nederlandse
Boekhandel / Uitgeverij Pelckmans uitgegeven boek Psychoanalyse. De mens en
zijn lotgevallen (de uitgever van de Franse editie verwijst nergens naar dit origineel:
een vergetelheid?). Het betreft nog steeds een zeer gedegen inleiding (de auteurs van
de verschillende bijdragen zijn alle psychoanalytisch gevormd), ook en vooral
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waardevol omwille van de verscheidenheid aan invalshoeken. Zo wordt niet enkel
aandacht besteed aan de relatie tussen psychoanalyse (theorie) en psychotherapie
(praktijk), aan het ‘guérir par la parole’ als oogmerk van de therapie, en aan
fenomenen als hysterie, depressie, melancholie, schizofrenie, paranoia en perversie.
Corveleyn, Bernet en Moyaert gaan bovendien in op de theoretische fundering van
de psychoanalytische theorie met bijdragen over resp. het onbewuste, verbeelding
en fantasma, drift, ik-vorming en taal. En in het laatste hoofdstuk worden de grenzen
van de analytische interpretatie afgetast door Vergote met bijdragen over
psychoanalyse en religie, en de ethiek van de psychoanalyse.
Dit boek is - nog steeds - een aangewezen anti-dotum tegen de veralgemening en
karikaturale opvattingen over annex polemieken tegen de psychoanalyse, vervlakking
die wellicht - paradoxalerwijze?
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- mede het produkt is van het succes van een aantal psychoanalytische inzichten (in
literatuurwetenschap, culturele antropologie, filosofie...). Wat niet wegneemt dat
sommige karikaturen best ‘geestig’ kunnen zijn, zoals b.v. de volgende omschrijving
van de analyticus: ‘qu'il se trouve dans une assemblée où une jolie fille fait soudain
son apparition, et il regardera aussitôt discrètement en direction... des autres!’ (p. 3).
■ Geert Van Eeckert
J. Florence, A. Vergote, J. Corveleyn, R. Bernet, P. Moyaert & L. Cassiers,
Psychoanalyse. l'Homme et ses destins, Peeters, Louvain / Paris, 1993,
367 pp., BEF 980.

Godsdienst
Gezongen liedboek
Ofschoon het niet de eerste keer is dat Oosterhuis de lezers een verzameling aanbiedt
van uitgelezen en soms lichtgewijzigde teksten, is het Gezongen Liedboek alleen al
door zijn omvang toch van een andere aard. Daarenboven zijn deze teksten ‘zonder
uitzondering geschreven om gezongen te worden’ (p. 5). In het register vindt men
trouwens ‘de nodige gegevens over compositie, muziekuitgaven en eventueel
geluidsopnamen’ (p. 5). Een onmisbare bron voor het gebruik ervan in de liturgie.
Bij elke nieuwe editie zal de lezer nieuwsgierig uitkijken naar aanwinsten. In dit
boek zijn er dat niet weinig: 62 op de 390! Kan men er een evolutie van aflezen? Het
ecologisch en feministisch bewustzijn laat m.i. meer sporen na dan voorheen. Wat
het poëtisch genre aangaat is er een vorm van belijdenislyriek (b.v. Ballade van de
woorden op p. 536) die in andere bundels minder uitgeproken was, alsook
gelegenheidsverzen (b.v. Sint Maartenslied op p. 109) en meer narratieve liederen
(b.v. David-lied op p. 470). Wie een proef wil nemen van Oosterhuis' vertaling en
hertaling van de Latijnse liturgische teksten in de ‘volkstaal’, leze er zijn bewerking
van de Romeinse Canon op na (pp. 162-165). Het is alsof de hiëratische figuren van
Byzantijnse mozaïeken plots levensnabij en lijfelijk aanwezig komen.
Hier en daar treft men literaire kleinoden aan die ons iets laten vermoeden van de
twee inspiratiebronnen waaruit Oosterhuis' poëzie ontspringt, inkeer en inzet: ‘Hoe
zijt Gij - wanneer begonnen, wie heeft U gezegd voor het eerst?’ (p. 217) en ‘Groot
is de wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen
gaan, overal heen’ (p. 240). Oosterhuis geeft aan de liturgie niet alleen een duidelijke
stem maar ook een taal en een melodie waarin wij de Onuitsprekelijke kunnen horen
en verstaan. Wie zich nog niet bewust is van de geslaagde inculturatie van Oosterhuis'
liturgische taal, dient slechts even over de grenzen heen te kijken. Daar spreekt en
zingt men nog vaak alsof God alleen maar Latijnse volzinnen verstaat en een voorkeur
heeft voor Gregoriaans.
■ Hugo Roeffaers
Huub Oosterhuis, Gezongen Liedboek, Kok Agora, Kampen /
DNB/Pelckmans, Kapellen, 1993, 570 pp., BEF 995.
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De ballingschap aan de einder
De strijd om de ware godsdienst. Zo zou je het best kunnen omschrijven wat de
auteur (of auteurs) van het bijbelboek Koningen in hun visie op de geschiedenis van
Israël steeds als centraal thema willen benadrukken. Daarmee hebben ze het nageslacht
een ronduit vertekend beeld nagelaten, want het was niet allemaal zo slecht als het
door hen wordt beschreven. Die schrijvers van weleer probeerden met hun werk een
verklaring te geven voor het hoe en waarom van die vreselijke catastrofe die aan het
einde van het boek Koningen realiteit is geworden: de Babylonische ballingschap.
Al hetgeen ze in de aanloop er naartoe vertellen moet tegen dát licht worden gelezen.
Het boek Koningen laat zich dan ook eerder lezen
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als een ‘theologie van Israëls ondergang’ dan als een historisch verslag in de moderne
betekenis.
Onlangs publiceerde de Katholieke Bijbelstichting een commentaar op dit
bijbelboek van de hand van Klaas Smelik, hoogleraar Oude Testament aan de
Protestantse Faculteit te Brussel. Een werkelijk uitstekende inleiding zet de lezers
op scherp voor de uitleg die, zoals overal in deze serie, per perikoop wordt gegeven.
Dat is echt een pluspunt, omdat men de tekst dan leest en uitlegt binnen de context
waartoe hij behoort. Nogal verbaasd moest ik daarentegen vaststellen dat de auteur
voor de bijgeleverde vertaling zijn licht heeft opgestoken bij de Statenvertaling. Dat
bevreemdt mij zeer, aangezien de Katholieke Bijbelstichting zelf licentiehoudster is
van de uitstekende en veel modernere Willibrordvertaling, die de grondslag van deze
‘Belichtingen’ zouden moeten zijn.
Door de gevolgde lay-out, een kolometrische weergave bij de verhalende gedeelten,
is bovendien de nodige ruimte verloren gegaan die aan de uitleg besteed had kunnen
worden. De toelichting die op de eigen vertaling volgt is dan ook erg kort. Soms is
de uitleg even lang als de afgedrukte bijbeltekst! En in enkele gevallen - ik verwijs
o.a. naar 1 Kon. 11,26-40 - wordt het betreffende bijbelgedeelte nauwelijks uitgelegd.
Wél gaat de auteur er uitvoerig in op 1 Samuël 15 en 28, waar dezelfde motieven
voorkomen. Gelukkig staan op gezette tijden weer belangrijke opmerkingen over de
theologie of de historische achtergrond van de passages opgenomen die uitnodigen
tot verder lezen.
□ Panc Beentjes
Klaas A.D. Smelik, 1 Koningen (in de serie: Belichting van het Bijbelboek),
Katholieke Bijbelstichting, Den Bosch / Uitgeverij Tabor, Brugge, 1993,
159 pp., f 39,50.

Nieuwe Testament en sociale omgeving
In de overvloed aan literatuur die zich met het Nieuwe Testament bezighoudt, ontbrak
tot nu toe in ons taalgebied opmerkelijk genoeg een gedegen studie over de
samenleving waarbinnen dit Nieuwe Testament ontstaan is. Twee auteurs, de eerste
een classicus en kenner van de Romeinse geschiedenis, de tweede een
nieuwtestamenticus en kenner van de hellenistische filosofie, hebben deze lacune
opgevuld door een duidelijk en samenhangend beeld te schetsen van de samenleving
waarbinnen de beweging van de eerste christenen kon ontstaan en zich staande wist
te houden. Of men dus iets zoekt over de globale geschiedenis vanaf Alexander de
Grote (332 v.C.) tot aan keizer Hadrianus (98-117 n.C.), over het wegennet, over de
belangrijke steden, over de economie van de antieke wereld of over het alledaagse
leven, aan al deze facetten is aandacht besteed. Daarbij is niet alleen het Nieuwe
Testament als bron gebruikt, maar ook talloze hellenistische en Romeinse auteurs
en geschriften. Het feit dat de bekende Kampense nieuwtestamenticus Dr. C.J. den
Heyer het boek, dat reeds in 1986 in het Engels verscheen, heeft vertaald is een
voldoende garantie voor het wetenschappelijk gehalte van deze bijzonder leesbare

Streven. Jaargang 61

studie. Met grote verbazing echter heb ik vastgesteld dat de Nederlandse uitgever
een aantal kaarten, die wél in de oorspronkelijke Engelse uitgave staan afgedrukt,
niet heeft opgenomen. Men wordt verwezen naar een tweetal bijbelatlassen uit het
eigen fonds! Gelet op de prijs van het boek een weinig sympathiek gebaar naar de
lezers, maar ook een vorm van onrecht naar de auteurs!
□ Panc Beentjes
John Stambaugh & David Balch, Het Nieuwe Testament in zijn sociale
omgeving. Schets van de historische en sociale achtergronden van het
Nieuwe Testament, Kok, Kampen, 1992, 222 pp., f 49,50.

Een oorspronkelijke bijbeltekst?
Iedereen die min of meer professioneel met het Oude Testament omgaat, zal van tijd
tot tijd in de Hebreeuwse grondtekst verschijnselen tegenkomen die men nader
onderzocht wil hebben. Uit een breed scala aan vragen noem ik er enkele. Is deze
lezing
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geen drukfout? Waarom geeft de Griekse, de Latijnse, de Aramese vertaling een
ándere lezing dan de Hebreeuwse tekst? Hoe moet ik die dan tegen elkaar afwegen?
Bestaat er wel zoiets als een ‘oorspronkelijke bijbeltekst’? Welke betekenis hebben
de Dode-Zeerollen voor het beter verstaan van het Oude Testament? Welk materiaal
gebruikte men, welke schriftsoort? Welke gedrukte editie(s) kan ik het best gebruiken?
Onlangs is er een werkelijk prachtig boekwerk verschenen waarin ongeveer alles
over dit soort kwesties van tekstkritiek en de ermee samenhangende aspecten van
de literaire kritiek te vinden is. Wie mocht menen dat het dan wel een erg dor en
droog werk zal zijn, heeft het absoluut mis. Het is natuurlijk overdreven om te zeggen
dat het leest als een spannend boek, maar wie er eenmaal aan begonnen is, blijft
doorgaan. De auteur is dan ook niet zomaar iemand. Emanuel Tov, in Nederland
geboren, aan de Hebrew University te Jerusalem werkzaam, is dé autoriteit over dit
onderwerp. Onlangs werd hij aangesteld tot directeur van het team geleerden dat de
nog niet gepubliceerde teksten van de Dode Zee binnen tien jaar moet uitgeven. Een
van de doelstellingen die de schrijver met dit boek wil bereiken is aantonen dat de
zogenaamde Masoretentekst (MT), d.w.z. de officiële Hebreeuwse tekst van het
Oude Testament, niet identiek is aan de bijbeltekst. De MT is slechts één
vertegenwoordiger van een veel groter complex aan bronnen die de bijbeltekst
weerspiegelen. Juist de vondsten van de Dode-Zeerollen maken dat keer op keer
duidelijk.
Het boek van Tov is een herwerkte versie van een oorspronkelijk in 1989 in het
Ivriet gepubliceerd werk. De tekst wordt voortdurend afgewisseld met functionele
schema's die het betoog illustreren en onderbouwen. Aan het slot van dit mooi
uitgegeven werk is een grote hoeveelheid foto's opgenomen van belangrijke
bijbelhandschriften die alle eerder in het boek zijn besproken. Met liefst drie registers
wordt deze studie afgesloten. Het staat voor mij absoluut vast dat dit boek binnenkort
verplichte stof zal zijn op alle theologische opleidingen. Dat deze publikatie een prijs
heeft gewonnen voor het beste in de VSA uitgegeven werk op het gebied van de
bijbelwetenschap, zegt mijns inziens voldoende. Het zal wel een groot aantal jaren
duren voordat er over dit onderwerp weer zo'n goed handboek te koop zal zijn.
□ Panc Beentjes
Emanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Van Gorcum, Assen,
1992, xl + 456 pp., f 89,50.

Maatschappij
Aktenkundig
‘Dit boek moet de historische waarheid over de SED-dictatuur en haar
machtsinstrument, het ministerie voor Staatsveiligheid (Stasi), aan het licht helpen
brengen. De betonmuur van de SED-staat is gevallen; het is nodig, dat we de muur
van het vergeten, die - alweer - opgericht wordt, neerhalen’ (p. 9). Duidelijker kan
de bedoeling van de bundel Aktenkundig niet worden verwoord.
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De titel verwijst in eerste instantie naar de getuigenissen van 11 Duitsers die inzage
kregen in de akten die de Stasi in de loop van de jaren over hen opgesteld had. Voor
sommigen had dat zeer nare gevolgen. Zo ontdekte b.v. Vera Wollenberger, nu lid
van de Bundestag, dat niemand minder dan haar echtgenoot haar voor de Stasi
bespioneerde. De auteur Jürgen Fuchs vond in de akten niet alleen de foto van zijn
één jaar oude dochtertje terug, die tijdens zijn gevangenschap in zijn cel stond, hij
vond er ook de afscheidsbrief van zijn schoonmoeder in, die na een ondervraging
door de Stasi zelfmoord pleegde. Uit alle bijdragen blijkt hoe de DDR een
maatschappij geworden was die steunde op een niet-aflatende, grondige schending
van vaak het intiemste vertrouwen.
Hoe het mogelijk is dat zoveel mensen zich ertoe lieten bewegen om als Stasi-spion
zeer gedetailleerd verslag uit te brengen over het doen en laten van hun medeburgers,
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collega's, zelfs vrienden en familieleden, geeft de kunstenares Bärbel Bohley aan:
‘De Staatsveiligheid was de grote, “volkseigene” tovenaar die uit onrecht recht
maakte, uit verraad liefde, uit ontrouw trouw, uit kuiperij medewerking, uit angst
moed, uit leugen waarheid, uit bedrog verantwoordelijkheid, uit egoïsme
naastenliefde’ (p. 43).
In tweede instantie is dit boek ook een beknopte ‘Aktenkunde’, een soort
handleiding voor het lezen en begrijpen van Stasiakten. Overbodig is dat niet, gezien
het speciale karakter van het Stasi-Deutsch!
□ Peter Meukens
Hans Joachim Schädlich (Hg.), Aktenkundig, Rowohlt, Berlin, 1992, pp.
286.

De parvenu-cultuur
De Rotterdamse socioloog Zijderveld schrijft tweewekelijks korte stukjes in het
Financieele Dagblad, waarvan er nu 26 gebundeld zijn. Zijderveld doet in zijn
inleiding nogal deftig over deze journalistieke produkten; hij lijkt ze te duurzaam te
vinden voor het predikaat ‘column’, en te kort voor ‘essay’, al heeft dat laatste het
in de ondertitel toch gewonnen. Het zijn aardige cursiefjes (waarom schrijft Zijderveld
dat het Nederlands voor dit genre geen woord heeft?) die, gevoed door een zekere
intellectuele bagage, de bredere tendensen van de moderne maatschappij belichten,
bekritiseren en relativeren. Zijderveld biedt interessante en soms prikkelende
doorkijkjes waar het gaat over individualisering, secularisering en de problematiek
van het (hoger) onderwijs en de culturele vorming, al stelt het titelopstel over dat
laatste thema wat teleur. Behartenswaardig is zijn pleidooi voor een
‘bestuursmoratorium’ in de Nederlandse onderwijspolitiek (waarmee de mallemolen
van steeds nieuwe onderwijsplannen een tijd lang wordt stilgezet) en voor een
‘paritaire handicap’ bij internationale contacten: de voertaal moet niet meer
automatisch Engels zijn (waardoor Engelssprekenden vanzelf een voorsprong hebben),
maar in principe een taal die door alle deelnemers als vreemde taal gesproken wordt.
Zijderveld meldt niet dat dat systeem in de katholieke theologie al lang bestaat: eerst
was uiteraard het Latijn de voertaal, daarna werd het niet het Italiaans maar het Frans.
Misschien is hem deze katholieke trek onbekend, maar dat komt waarschijnlijk niet
door afkerigheid. Met een zekere sympathie schrijft hij over het verschil in
tijdsbeleving tussen katholieken en protestanten. Een onvervalste calvinist betoont
hij zich echter ten aanzien van de ‘dubbele moraal’, die hij een gebrek aan eenheid
in het morele bestel verwijt. Dat is ze echter alleen voor wie de morele actor opvat
als een abstract individu, dat in alle opzichten aan andere individuen gelijk is.
‘Dubbele moraal’ (b.v. tussen mannen en vrouwen) gaat daarentegen uit van concrete
actoren, die elk hun eigen verplichtingen hebben. Men kan die antropologische
vooronderstelling verwerpen, maar ze resulteert niet in een contradictoire of deficiënte
ethiek.
□ Ger Groot
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A.C. Zijderveld, De parvenu-cultuur en andere essays, Kok Agora,
Kampen, 1993, 200 pp., f 29,90.

Kunst
Kunstenaars
Over het begrip ‘kunstenaar’ bestaat een omvangrijke literatuur, vaak van hoge
kwaliteit. Geleerden als Wittkower, Panofsky, Kris, Saxl en anderen hebben erover
geschreven, en onlangs is de klassieke studie Génie. Histoire d'une notion de
l'antiquité à la Renaissance van de wat minder beroemde Edgar Zelsel opnieuw in
een Franse editie beschikbaar gekomen (Minuit, 1993). Hoewel het hier besproken
boek dus allerminst maagdelijk terrein betreedt, is de studie van Heinich wel degelijk
vanuit een geheel eigen invalshoek geschreven. Enerzijds beperkt het boek zich tot
de opkomst van de Academies in de 17e eeuw, anderzijds maakt het gebruik van
begrippen, methodologische beginselen en materiaal dat vooral aan de
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sociologie is ontleend. Het resultaat is een interessante studie over de overgang van
de middeleeuwse gilden, waarin de kunstenaar een eenvoudige handwerksman was,
naar de academies waarin de kunstenaars zich steeds verder professionaliseren en
eigen normen en vormen introduceren.
Deze studie gaat niet uit van het leven en werk van de kunstenaars wier roem is
blijven voortleven, noch van de legenden en mythen die hen omringden, maar van
de verschillende elementen die dit culturele veld constitueerden en daarmee van het
imago van de kunstenaar zelf: zijn functie en sociale aanzien, de hiërarchie van de
verschillende kunstgenres en hun economische opbrengst, de strikte normen die aan
het collectief - en ook aan de cliënten - werden opgelegd, de autonomie van de
kunstenaar, het collectioneurschap, de opkomst van de salon en daarmee van de
kritiek en van de smaak, enz.
Hoewel de beperking gerechtvaardigd is, valt te betreuren dat Heinich in deze
studie halt heeft gehouden voor de nieuwe artistieke revolutie die tenslotte zal
uitmonden in de romantiek. Terwijl de 17e eeuw de professionalisering en
maatschappelijke opwaardering van de beeldend kunstenaar te zien gaf, kwam de
kunstenaar vanaf de 18e eeuw gaandeweg naar voren als een persoon met een speciale
roeping, een genie met bijzondere talenten en inspiratie, die zich niet langer aan de
normen van de Academie of de opkomende burgerij kon onderwerpen. Dat zou
tenslotte uitmonden in het beeld van de ‘verdoemde’ kunstenaar en de bohémien,
waarvan de invloed tot in onze tijd voelbaar zal blijven.
□ Charo Crego
N. Heinich, Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge
classique, Minuit, Parijs, 1993, 302 pp., FF 148.

Wonen tussen gemeenplaats en poëzie
Naar aanleiding van Geert Bekaerts ‘afscheid’ aan de KU Leuven wordt hem een
bundel opgedragen met een voorwoord van Marcel Smets en bijdragen van Paul
Vermeulen, Eric de Kuyper, André Loeckx, Bart Verschaffel, Beatriz Colomina,
Dirk Lauwaert, Franco Relia, Rem Koolhaas, Joan Busquets en Joost Meuwissen.
In haar inleidend hoofdstuk situeert Hilde Heynen dit gevarieerde aanbod binnen de
huidige postmodernistische problematiek. Deze uitzonderlijk verzorgde uitgave biedt
de lezer interessante beschouwingen rond architectuur, urbanisme, fotografie en
kunstfilosofie. Elke auteur belicht vanuit zijn persoonlijke invalshoek en in de hem
eigen stijl het spanningsveld tussen ‘gemeenplaats’ en ‘poëzie’, een grondthematiek
in het denken van Geert Bekaert.
Van Bekaert zelf is een niet eerder gepubliceerde tekst opgenomen waarin de
dialoog ‘Eupalinos ou l'architecte’ van Paul Valéry wordt besproken. Kunst wordt
er beschreven als ‘poièsis’, als een scheppingsproces, door de mens, dat toegang
verleent tot het niet louter menselijke. Kunst ontplooit zich als een omgang met het
andere, het mogelijke, het onbekende, als een monument uit een andere wereld, als
‘het beste gebruik van dit deel van onze krachten dat onnuttig is voor het leven, en
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dat bestemd schijnt te zijn voor een onbepaalbaar object dat ons oneindig overtreft’
(p. 145). Alleen al omwille van deze diepgaande beschouwingen rond het wezen van
architektuur en kunst is deze bundel aanbevolen lectuur.
□ Jan Koenot
Hilde Heynen (red.), Wonen tussen gemeenplaats en poëzie. Opstellen
over stad en architectuur, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1993, 224 pp., f
39,50.

Literatuur
Kitchen
Het debuutbundeltje van de Japanse schrijfster Banana Yoshimoto moet in het
moederland heel wat te weeg hebben gebracht. Miljoenen exemplaren moeten van
het boekje verkocht zijn. Men vraagt zich
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af waarom. Misschien maakte Yoshimoto zich tot woordvoerster van een jeugd die
zich in de overgeorganiseerde Japanse samenleving gaandeweg wat onbehaaglijk is
gaan voelen. Haar beide verhalen cirkelen rond een vrouwelijke adolescent met
relatieproblemen; het eerste verhaal is zelfs gesitueerd in een éénoudergezin met een
transseksuele moeder. Reden tot desoriëntatie genoeg waarschijnlijk, maar bijzonder
wordt het tamelijk rechtstreekse verhaal en het bakvissen-proza van Yoshimoto
nergens. Die bezwaren gelden voor het tweede verhaal iets minder: het is subtieler
geschreven en het taalgebruik is volwassener, maar ook dan lijkt het al die opwinding
niet waard.
□ Ger Groot
Banana Yoshimoto, Kitchen, vert. E. Kaneshiro-Jager, Atlas, Amsterdam/
Antwerpen, 1993, 142 pp.

Diepe wildernis: de wegen
Wie aan de roman Diepe wildernis, het hoofdwerk van de Braziliaanse auteur Joao
Guimaraes Rosa, begint, moet de moed niet te snel opgeven. De eerste tachtig
bladzijden zijn bij eerste lezing vrijwel onbegrijpelijk. Daarna krijgt het verhaal
vorm, en de lezer langzaam vaste grond onder de voeten. Tenslotte laat het boek hem
niet meer los.
Ruim vijfhonderd bladzijden monoloog bevat het boek: het levensverhaal van
Riobaldo, inmiddels landeigenaar op jaren, voormalig bendelid en -leider: jagunço,
zoals deze half-mythische kruisingen tussen Robin Hood en Hells Angel werden
genoemd. Zij zwierven over de grote vlakten van de Noordoost-Braziliaanse
binnenlanden, strijd voerend voor eigen rekening of in dienst van politici of
grootgrondbezitters: schrikbeelden van de plaatselijke bevolking en helden van de
latere literatuur en film.
Riobaldo's verhaal is een geschiedenis van strijd, trouw, verraad, dood en wraak
- maar het is vooral een verhaal over goed en kwaad. Heeft hij werkelijk in zijn
jongere jaren een pakt met de duivel gesloten, om te kunnen opklimmen tot
bendeleider en zijn oogmerk (de verdelging van de in-slechte Hermógenes) te
bereiken? Riobaldo is er niet gerust in, ook al weet hij dat zijn doel goed en juist
was. In de grote wildernis van de binnenlanden zijn goed en kwaad nu eenmaal nauw
verstrengeld, en wie weet wie of wat rechtvaardig of verdorven is?
In deze metafysische bespiegelingen, die slechts terloops door Riobaldo's verhaal
zijn heen geweven, neemt Rosa's roman het formaat aan van een meditatie over de
wereld en het menselijk bestaan als geheel, in de ‘diepe wildernis’ die dit ondermaanse
is. Het epos stijgt uit boven de avonturenroman (die het boek óók is), en revolutioneert
deze, zoals Rosa op een ander vlak ook een omwenteling in de taal voltrok. Hij was
een groot kenner van de Braziliaanse binnenlanden en van de talen die daar gesproken
werden, zoals hij ook een groot aantal buitenlandse talen sprak. Met soevereine
minachting voor de grammatica schiep hij zich een eigen idioom, waarin de taal tot
gisting kwam: hij doorbrak regels, woordvormen en zegswijzen, en liet van daaruit
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nieuwe woorden, zinsvormen en betekenissen ontstaan. Dat maakt het lezen van zijn
proza - dat in de verhalen die na deze roman uit 1956 zouden verschijnen nog veel
extremer zou worden - niet altijd gemakkelijk, en hondsmoeilijk te vertalen. August
Willemsen lijkt daar, gezien het ongehoorde, verbijsterend inventieve Nederlands
in deze uitgave, voortreffelijk in geslaagd.
□ Ger Groot
Joao Guimaraes Rosa, Diepe wildernis: de wegen, vert. en nawoord August
Willemsen, Meulenhoff, Amsterdam, 1993, pp. 574, f 55.
Rijke mensen hebben moeilijke maten
Pointl beschrijft in dit dunne bundeltje kortverhalen de overgang van een leven
van armoede en chronisch tekort naar relatieve welvaart en gevestigd schrijverschap.
In de eerste verhalen herkennen we heel wat materiaal uit De kip die over de soep
vloeg (zie Streven, oktober 1990, p. 87) en De aanraking (zie Streven, maart 1991,
p. 572): het stille joodse jongetje, de allesoverheersende moe-
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derfiguur (‘nooit klagen, nooit je hoofd buigen’, p. 58), oom Simon, de katten (de
enige wezens waar Pointl emotioneel verkeer mee lijkt te hebben), de herinneringen
aan ‘voor de oorlog’, de ontbering ‘na de oorlog’, de zelfgekoesterde eenzaamheid,
de weemoed en dat vreemde Pointl-gevoel tegelijk dood en levend te zijn.
Pointl valt ook in zijn derde verhalenboek op door zijn subtiel en trefzeker
taalvermogen. De verhalen die zich in een herkenbaar recent verleden afspelen (b.v.
de gebeurtenissen rond de publikatie van zijn eerste boek, rond de AKO-nominatie
ervan, enz.) hebben mij minder kunnen bekoren. Niet omdat Pointl, nu hij wat rijker
is, wat moeilijker maten zou hebben (hij is van jongsaf een buitenmaat) maar vooral
omdat hij er zijn - door mij geliefde - strategische soberheid soms wat veronachtzaamt.
Pointls verhalen fascineren immers voor een goed deel door wat erin is geschrapt.
Elk teveel aan explicitatie of gezochtheid doet dit soort verhaal geen goed. Toch blijf
ik van deze muzikaal aandoende verhalen genieten. Mogelijk om de ‘kracht en
tederheid’ (p. 66), die Pointl ook zijn geliefde pianist Horowitz toeschrijft.
□ Erik Martens
Frans Pointl, Rijke mensen hebben moeilijke maten, Nijgh & Van Ditmar,
Amsterdam, 1993, 152 pp., BEF 550.

Olivetti 82
Je blijft beter uit de buurt van auteurs van autobiografisch werk. Voor je er erg in
hebt, beland je in hun volgende roman. Die bedenking schoot mij meermaals te
binnen bij het lezen van Pointls Rijke mensen en van Olivetti 82 van Eriek Verpale.
In heel wat opzichten lijken deze twee boekjes wel familie van elkaar. Voor beiden
lijkt er nauwelijks een scheiding te bestaan tussen leven en schrijven, beiden putten
uitvoerig uit hun joodse (en Jiddische) achtergrond en telkens vormt de nasleep van
een belangrijke literaire prijs (voor Verpale de NCR-prijs; voor Pointl de AKO-prijs)
de hoofdmoot van het boek.
Auteur en personage Verpale is uit zijn gewone doen door al de drukte veroorzaakt
door de toekenning van de NCR-prijs, hij komt niet meer aan schrijven toe, hij wordt
overspoeld door brieven en zit verveeld met een theateropdracht die hij na veel ja
en neen uiteindelijk aanvaardt. De neerslag van die schrijfopdracht vormt het sluitstuk
van dit boek. Olivetti 82 is een hybride geheel: een briefroman, een paar kortverhalen
(waarvan de meeste al elders gepubliceerd waren) en een theatermonoloog. In die
brieven voert Verpale (net zoals Pointl) het hele literaire bedrijf ten tonele: zijn
uitgever, recensenten, interviews enz.
Een dergelijk literatuurconcept veroorzaakt bij de lezer een dubbel effect. Enerzijds
word je met de neus op de authenticiteit van de feiten geduwd, anderzijds wordt de
vraag naar de authenticiteit ervan des te prangender: wat laat de auteur ons eigenlijk
zien in zijn binnenkamer?
Maar allicht doet deze vraag wat onrecht aan de vrolijk ironiserende schrijfstijl
van Verpale. Ondanks een zekere wijdlopigheid (Pointl is gebalder) en morsigheid
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met sentiment, schrijft Verpale een meeslepend proza, doorspekt met taalvondsten
en taalspelletjes die het lezen animeren.
Minder geslaagd vind ik de verhalen waar Verpale zijn autobiografische
voedingsbodem achter zich laat en zijn verhalen een groter metaforisch (of
metafysisch) gewicht wil geven dan hun draagvermogen toelaat. Ik hou meer van
die taferelen waar de ‘rikketik-wiebennekik’ (p. 16) - de Olivetti 82; Pointl heeft een
DDR-Erika - zich literair vermeit in het eigen Vlaamse cultuurpatrimonium: bij
‘Zorzètse’, ‘Claudinneke’, de ‘Nonnekens van de Blauwe Scheten’...
□ Erik Martens
Eriek Verpale, Olivetti 82, Arbeiderspers, Amsterdam, 1993, 238 pp., BEF
690.

De gele rivier is bevrozen
Leo Pleysier trekt de lijn door. Aan de vrouwenportretten van zijn moeder in Wit is
altijd schoon (1989) en zijn zus in De kast (1991) heeft hij nu dat van zijn tante Roze
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toegevoegd. In De Gele rivier is bevrozen hangt hij een sober, soms somber beeld
op van een vrouw die haar beste krachten wijdde aan missioneringswerk in China
en India.
In tegenstelling tot zijn moeder en zijn zus, was zijn tante non in zijn jeugd nooit
echt aanwezig. Hij noemt ze daarom een ‘welomschreven afwezigheid’. Voor hem
bestond zij vooral in haar brieven, geschreven in een plechtstatige, bevlogen stijl.
Elke brief werd vreugdevol onthaald: met veel medeleven én met zin voor tragiek
las zijn moeder voor, terwijl de kinderen druk commentaar leverden. Aan de hand
van die brieven en van wat spaarzame afscheidfoto's probeert de jonge Pleysier zich
een beeld te vormen van deze ondoorgrondelijke vrouw. Zij is even mysterieus als
de landen waarin ze verblijft, even ongrijpbaar en onbegrijpelijk als de gesprekken
tussen volwassenen waarvan hij nu en dan flarden opvangt.
Tweemaal komt hij ook lijfelijk met haar in contact. Toen zij in 1946 naar China
vertrok was hij nog maar een peuter. Zijn eerste ontmoeting dateert van enkele jaren
later. In het begin van de jaren '50 wordt zij door het communistisch regime uit China
gezet. Zij verblijft een tijdje ten huize Pleysier. Door haar permanente aanwezigheid
geeft zij voedsel aan zijn nieuwsgierigheid en zijn verbeelding. Rond haar persoon
bouwt hij zijn eigen mythe op. Hij probeert haar zwijgzaamheid te doorbreken en
tracht een antwoord te vinden op de vragen die zij oproept. Maar tante Roza blijft
een sfinks voor hem, abstract en onvatbaar.
Tijdens een van haar gesprekken met familieleden vangt hij uit haar mond de zin
‘De Gele Rivier is bevrozen’ op. Ondanks de taalfout - of juist daardoor - brengt
deze magische zin haarzelf en de vreemde wereld die ze vertegenwoordigt wat
dichterbij, alsof hij ‘niet alleen over het ijs van die rivier maar evengoed over de
klank van deze woorden kon schaatsen’ (p. 53).
Wanneer hij opgroeit stuikt de mythe in elkaar. Zijn nieuwsgierigheid slaat om in
desinteresse. Het beeld van tante Roza brokkelt af tot dat van een zieltjesjaagster.
Ze verveelt hem met haar moralisme en haar bemoeienissen. Ook in de familie raken
de relaties onderkoeld, bijna ‘bevrozen’. Tante Roza heeft daar zelf schuld aan. Uit
zelfbehoud, om vrij te staan tegenover het thuisfront, heeft ze haar gevoelens a.h.w.
laten bekoelen. Niet ten onrechte noemt zijn zus haar ‘precies een blok ijs’ (p. 108).
Toch keert bij de verteller iets van zijn vroegere fascinatie weer. Wanneer hij zijn
tante in 1978, na 25 jaar afwezigheid, voor de tweede en laatste keer ontmoet, leert
hij haar beter te begrijpen. Zij reveleert zich nu als een nuchtere, taaie, zakelijke, ja
zelfs spraakzame vrouw. Het mysterie is verdwenen, maar andere vragen komen in
de plaats. Hij grijpt de gelegenheid aan om op zoek te gaan ‘voorbij de woorden’,
naar wat ze in haar brieven altijd verzwegen heeft: ‘Het snot, de stront, het kwijl, de
etter, de wonden, de vuiligheid, de honger, het geweld, het creperen’ (p. 119). Hij
slaagt daar maar gedeeltelijk in. Toch is wat zij onthult suggestief genoeg om haar
vroegere zwijgen sprekend te maken.
Met eenvoudige middelen heeft Leo Pleysier een intrigerend portret getekend van
een moedige en onbegrepen vrouw. De Gele Rivier is bevrozen is een literair kleinood.
□ Jos Van Thienen
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen, De Bezige Bij, Amsterdam,
1993, 144 pp., BEF 550.
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Geschiedenis
De eerste jezuïeten
Over de Sociëteit van Jezus zijn in de loop der eeuwen talloze boeken en artikelen
gepubliceerd, die al dan niet verborgen tot doel hadden om de glorie dan wel de
macht en het mysterie van deze orde en haar leden te beschrijven. Vooral Ignatius
van Loyola als stichter is voorwerp van serieuze studie, maar ook van positief of
negatief vooringenomen aandacht geweest. Terwijl sinds bijna een eeuw steeds meer
bronnen ontsloten
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worden omtrent de vroegste geschiedenis van de jezuïetenorde, zijn er eigenlijk
nauwelijks auteurs geweest die op basis van de feiten zich gewaagd hebben aan een
zo omvattend mogelijke beschrijving van de vroegste jaren van de sociëteit. Wat het
resultaat kan zijn van een dergelijke aanpak is onlangs op overtuigende en
indrukwekkende wijze aangetoond door de Amerikaanse kerkhistoricus John O'Malley
s.j., verbonden aan de Weston School of Theology.
Op grond van een diepgaande kennis van de zestiende eeuw en van een
vertrouwdheid van binnenuit met de jezuïetenorde heeft hij de geschiedenis van de
eerste vijfentwintig jaren van de sociëteit geschreven volgens een model waarvan
de keuze zowel verrassend als vanzelfsprekend is. Hij heeft zich ten doel gesteld de
eerste jezuïeten te tekenen zoals zij zichzelf verstonden, en tevens na te gaan wat de
cultuur en oorsprong is van hun zelfverstaan. Daartoe heeft hij niet, zoals gebruikelijk,
gekozen voor een chronologische, regionale, persoonsgerichte en/of nationale
geschiedschrijving, maar voor een interne en externe analyse van de pastorale
activiteiten waaraan de jezuïeten zich wijdden. Telkens worden de verschillende
vormen van apostolaat in hun ontwikkeling geschetst, waarbij voortdurend de toetsing
van de praktijk aan het ideaal plaatsvindt. Van groot belang is daarbij te zien hoe
hun fundamentele keuze om beweeglijk en beschikbaar in te spelen op de grootste
noden - met ingrijpende en innoverende gevolgen van dien voor woonsituatie en
kerkelijke status - vrij spoedig en onverwacht werd geconfronteerd met de noodzaak
om zich in het onderwijs te begeven: bij de dood van Ignatius in 1556 waren er al
meer dan 35 jezuïetencolleges in de wereld. Het is een karakteristiek die de orde tot
in onze eeuw heeft gekenmerkt, maar die door de ‘eerste vaders’ in geen enkel opzicht
was voorzien. Een tweede beslissende karaktertrek is van meet af aan gevormd door
de Geestelijke Oefeningen, die de relatie tussen mens en God vruchtbaar en volwassen
weten te maken, niet alleen bij de jezuïeten zelf, maar ook bij talloze personen, die
‘agents of change’ konden zijn.
Verhelderend is hoe O'Malley aantoont waarin de jezuïeten zich onderscheidden
van andere orden, en de interne conflicten die ontstonden telkens als zij zich niettemin
lieten bekoren om hun heil in een meer monachale levensvorm te zoeken, hetgeen
na de beschreven periode in toenemende mate gebeurde, en waarvan de 20e eeuwse
jezuïet zich maar moeizaam weet te ontdoen. Dit is maar een van de terreinen waarop
de sociëteit moeizaam haar identiteit bevocht, en hoe moeilijk de opbouw van het
corps tot stand kwam blijkt uit het zeer hoge percentage van hen die de orde weer
verlieten. Op overtuigende wijze toont de auteur aan dat de sociëteit niet is ontstaan
met het oog op bestrijding van de Reformatie; die kleur heeft zij zich pas jaren na
de dood van Ignatius eigen gemaakt. Wat de orde kenmerkte was dat zij de wereld
als haar huis beschouwde, en in die zin op alle terreinen inzetbaar bleek, vanaf het
allereerste ogenblik dat iemand intrad; het al dan niet priester zijn speelde eigenlijk
een secundaire rol.
Deze studie over de eerste jezuïeten bevat een schat aan niet eerder verwerkte
gegevens, en is de beste publikatie die tot op heden over de beginjaren van de sociëteit
geschreven is. Het boek biedt niet alleen uitstekend inzicht in wie de eerste jezuïeten
waren, maar helpt ook om in te zien hoe volwassen gelovigen in de eigen tijd en
cultuur op een verantwoordelijke manier positie kunnen kiezen. Deze prettig leesbare
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uitgave bevat slechts vijf illustraties en een uitvoerige, maar niettemin niet geheel
volledige index.
□ Paul Begheyn
John W. O'Malley, The First Jesuits, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts & London, 1993, 457 pp.

Archeologie in Mesopotamië
Al meer dan honderd jaar hebben archeologische ontdekkingen in West-Azië een
breed scala aan materiële resten aan het licht gebracht. Die ontdekkingen variëren
van oude torens, opgetrokken uit kleitichels, hangende tuinen, stadspoorten met
mytholo-
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gische dieren als bewakers, tot grotten waarin vuurstenen werktuigen verraden dat
de mens er ooit zijn toevlucht zocht. Heel wat van die ontdekkingen zijn onlangs
beschreven en in een prettig leesbaar, mooi uitgegeven boekje, organisch bij elkaar
gezet door Hans Curvers, medewerker aan het Instituut voor Pre- en Protohistorie
van de Universiteit van Amsterdam. In dat overzicht schetst hij de ontwikkelingen
die de boeren in Mesopotamië hebben doorgemaakt vanaf het moment, ongeveer
10.000 v.C., dat zij kozen voor een landbouweconomie. Hij beschrijft vervolgens de
problemen die zij als gevolg van die keuze zijn tegengekomen op weg naar een
beschaafde stedelijke samenleving van burgers (3500-1200 v.C). Een grote
hoeveelheid illustraties ondersteunt het boeiend betoog waarin de vier fasen van die
ontwikkeling worden toegelicht. Binnen de hoofdtekst wordt met behulp van apart
geëncadreerde grijze tekstblokken nader ingegaan op belangrijke detailaspecten. Eén
zo'n blok handelt over de functie van de muur en toren van Jericho (p. 42); het is
ongelooflijk wat zo'n bladzijde kan verhelderen! Graag vergeef ik de auteur in ruil
daarvoor enkele schoonheidsfoutjes, o.a. de herhaalde verwijzingen naar figuur 2.9
die niet kloppen. Jammer is ook dat het boekje geen enkel register bevat. Terugzoeken
van informatie kost daardoor meer tijd dan nodig is. Niettemin wil ik het van harte
ter lezing aanbevelen.
Panc Beentjes
H. Curvers, Dorpen en steden van klei: van boer tot burger in Mesopotamië
(in de reeks Sporen in de tijd, deel 1), Amsterdam University Press,
Amsterdam, 1993, 151 pp., f 24,50.

Frankrijk, fin de siècle
Onder een titel die niet voor niets doet denken aan Schorske's magistrale Wenen in
het fin de siècle schildert de Amerikaanse historicus Eugen Weber de maatschappelijke
en culturele situatie in Frankrijk, ruwweg van 1880 tot 1914. Hij behandelt een zeer
breed spectrum aan maatschappelijke elementen: politiek, economie, misdaad en
straf, sociale verhoudingen, nieuwigheden als sport, toerisme en hostellerie, de plaats
van het theater, de revolutie in de kunsten, de opkomst van nieuwe vervoermiddelen
- als belangrijkste de fiets.
Dragende gedachte is dat er in het fin de siècle sprake was van ongekende materiële
vooruitgang, terwijl er inmiddels heftig werd gescholden op de neergang van de
tijden. Die discrepantie vormt de aanzet tot het onderzoek naar de werkelijke stand
van zaken, en met bewonderenswaardige consequentie weet Weber zich verre te
houden van alle jeremiades over de vooruitgang, zoals die nu eenmaal van alle tijden
zijn.
Sterk benadrukt hij dat privileges als vrije tijd, luxes als vakanties of simpelweg
deelname aan het maatschappelijk en cultureel leven in toenemende mate beschikbaar
kwamen aan steeds grotere bevolkingsgroepen (zij het nog niet aan alle) en dat dat
ondubbelzinnig als vooruitgang moet worden begroet. Tegelijk stelt hij vast dat de
verdwijning van de 19e eeuwse waarden en verhoudingen reeds in de laatste decennia
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van de 19e eeuw zelf begonnen was. Daarmee wijkt hij af van het gangbare beeld
waarin het breukpunt bij de Eerste Wereldoorlog gesitueerd wordt.
Webers presentatie is indrukwekkend en vaak opmerkelijk: ze vernietigt definitief
het beeld van een reeds verregaand gemoderniseerde 19e eeuw en nog sterker de
illusie van een idyllische wereld van vóór de moderne tijd, waarin de mens voor de
mens géén wolf zou zijn geweest. Vooral die nuchterheid maakt dit boek zo
aantrekkelijk. Nuchterheid ook in andere zaken, zoals het anti-semitisme dat naar
aanleiding van de Dreyfuss-affaire aan bod komt (een affaire die Weber zelf als een
‘mythe’ beschrijft). Anti-semitisme was niet de enige vorm van discriminatie, zo
beklemtoont hij, en zelfs niet de meest harde. Bepaald moeilijker hadden de Italianen
het die Frankrijk in die jaren in groten getale binnenstroomden. Waar hebben we
zoiets nog meer gehoord?
□ Ger Groot
Eugen Weber, Frankrijk. Fin de siècle, vert. Paul Heijman, Agon,
Amsterdam, 1993, 315 pp.
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Varia
Pelgrimstocht
In 1992 verscheen als brochure van de Radboudstichting, Vergankelijkheid, de tekst
van het afscheidscollege van professor J. van der Valk. Voor deze brochure bestaat
grote belangstelling. Al diegenen die interesse hebben voor ‘Vergankelijkheid’,
zouden ook kennis moeten nemen van Pelgrimstocht der mensen van Dr. van der
Linde (1915), emeritus hoogleraar oecumenische theologie. Na zijn levenslange
zoektocht staat hij stil bij vragen waar vermoedelijk vele anderen mee worstelen.
Vragen over de betekenis van wat we doormaken, over de crisis in onze cultuur en
in het geloven. Hij treedt in gesprek met zichzelf, met tijdgenoten en met grote
denkers uit het verleden. Na de hoofdstukken ‘Ouder worden in de twintigste eeuw’,
‘De zin van het leven’ en ‘Wat is oud worden eigenlijk?’ volgt een hoofdstuk waarin
de schrijver zijn eigen ervaringen rangschikt rond de thema's ‘Overdracht’,
‘Herinneringen’, ‘Gedenken’, ‘Rekenschap’, ‘Tekort’, ‘Schuld’, ‘Boete’,
‘Terugtreden’, ‘Uitzicht’ en ‘Voorbereiding’. Daarna volgt een laatste hoofdstuk
‘Afscheid en uitvaart’.
Het boekje is geschikt voor een groot publiek, al zal niet iedere lezer alle besproken
grote namen kennen. Van der Linde verwijst naar een wel erg grote boekenkast. Ook
minder erudiete lezers zullen echter in de auteur niet alleen een tochtgenoot herkennen,
maar ook een gids, die na jarenlang klimmen enig overzicht heeft over het landschap.
□ Harry Hamersma
Dr. H. van der Linde, Pelgrimstocht der mensen. Oud worden op weg
waarheen?, Ten Have, Baam, 1992, pp. 103, f 24,50.

Het klassieke meubel
De wooninrichting illustreert de wijze waarop de mens zich verhoudt tot zijn
omgeving. Een anoniem functionalistische inrichting verschilt fundamenteel van de
mensgerichte renaissance-stijl. Het meubel speelt een voorname rol bij de uitbouw
van de concrete woonruimte. Het meubel beantwoordt niet alleen aan de primaire
behoeften (het bed b.v.), maar bij de constructie streeft men ook comfort en
schoonheid na. Het is dan ook niet te verwonderen dat de geschiedenis van de
meubelkunst een evocatie van de veelzijdigheid van het leven en van het streven
naar schoonheid is. Het hier besproken tweetalige (Spaans-Engels) kunstboek biedt
een prachtig overzicht van de geschiedenis van het klassieke meubel. Naast enkele
inleidende artikelen over de geschiedenis van het meubel, de houtsoorten met hun
optimale gebruik en een basisvocabularium, wordt vooral aandacht besteed aan een
zeer geslaagd fotografisch overzicht van de verschillende types meubelen. Elk type
wordt voorgesteld in de meest voorkomende stijlvariaties (vanaf de gotiek tot heden).
Een afwisseling van sobere achtergrond en ingerichte ruimte laten het meubel in al
zijn mogelijkheden tot zijn recht komen. Een kort overzicht van de
binnenhuisdecoratie sluit het geheel af. Het boek is niet alleen boeiend voor de
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kunstzinnige liefhebber van het meubel. Detailfoto's en -schetsen, maar vooral een
twaalftal werktekeningen geven een accuraat inzicht in de constructie. Ze kunnen
zeer dienstig zijn voor de meubelontwerper.
Dit luxueus uitgegeven boekwerk verheft de soms ondergewaarde meubelkunst
tot haar eigenlijke waarde. Het is een hulde aan de veelal anonieme ambachtsman
die door zijn technische vaardigheid de natuur weet om te vormen tot cultuur.
□ Luc Anckaert
Classic Furniture, twee volumes, Ediciones Atrium S.A., 1992, pp. 1-271,
pp. 271-543, ongeveer BEF 7100.

Het verzamelen van boeken
Wanneer je in het buitenland geconfronteerd wordt met de rijke bibliofiele tradities
die zich daar manifesteren, vraag je je af of ons
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taalgebied überhaupt het fenomeen ‘boekenliefde’ kent. Wie zich over dit boeiende
onderwerp grondig wil laten voorlichten mag de onlangs door P.J. Buijnsters
gepubliceerde handleiding over dit onderwerp niet missen. Het boek is bedoeld als
een hulp voor ieder die op een of andere wijze met boeken te maken heeft:
bibliothecaris, boekhandelaar, antiquair, student, docent, verzamelaar. Men wordt
rondgeleid langs diverse verzamelgebieden als Nederlandse literatuur, emblemata,
reisverhalen, kinderboeken, uitgaven over topografie, architectuur, sport, kostuums,
natuurlijke historie en uiteraard handschriften. In vergelijking met de eerste uitgave
(1985) zijn hoofdstukken toegevoegd over o.a. papier, boekband, boekillustraties en
ex libris, hetgeen een winst betekent. Aangezien de betreffende hoofdstukken echter
aan het begin van het boek zijn geplaatst, geeft dat soms aanleiding tot merkwaardige
situaties. Zo wordt bijvoorbeeld het fenomeen ‘incunabelen’ behandeld in hoofdstuk
6 (pp. 85-93), terwijl het begrip zelf al in de hoofdstukken 1-5 herhaaldelijk opduikt.
Hoewel de nieuwe uitgave met grote kennis van zaken en met grote liefde voor het
boek is geschreven, had ze dus wat de inhoud betreft strakker gestructureerd kunnen
zijn. Dit neemt niet weg dat we hier te maken hebben met een waardevol werk. De
schrijver maakt beginnende boekverzamelaars namelijk duidelijk dat er, ten eerste,
echt nog wel oude boeken te vinden zijn. Vervolgens geeft hij aan waar men op dient
te letten bij het kopen van oude boeken en laat tenslotte zien dat het verzamelen niet
echt duur behoeft te zijn. Een uitvoerige bibliografie (pp. 263-297) en een register
zorgen ervoor dat er inderdaad sprake is van een handleiding.
□ Panc Beentjes
P.J. Buijnsters, Het verzamelen van boeken. Een handleiding, Hes
Uitgevers, Utrecht, 1992, 320 pp., 31 illustraties, f 49,50.

Taalmaskerade
Het boekje van Van der Spek handelt, zoals de titel aangeeft, over beeldspraak,
metaforen en vergelijkingen. De hoofdmoot vormt de metafoor. Vergelijkingen en
andere vormen van beeldspraak worden slechts in de marge aangestipt. Afwisselend
reflecteert de auteur op het talige fenomeen metafoor en geeft hij uitgebreide reeksen
voorbeelden die de theorie bevestigen en illustreren. Hij heeft zich gedurende geruime
tijd de moeite getroost de pers af te speuren op de meest sprekende metaforen. Vooral
de politieke en economische sector produceren nogal wat metaforen die afkomstig
zijn uit de oorlogvoering en de sport. Natuurlijk is de stelling van het boekje dat
metaforen niet louter taalversiering zijn, maar ook: heuristieken, cultuurdragers... in
de trefzekere zinsnede van Lakoff en Johnson: metaphors we live by. De auteur is
bekend met de belangrijkste metafoortheorieën en die zet hij ook helder uiteen. Het
enige bezwaar voor mij is dat de overgangen tussen voorbeelden en theorie iets te
vloeiend zijn. Nergens trekt Van der Spek een persoonlijke conclusie, nergens
problematiseert hij of suggereert hij een hypothese. De theoretische stukjes zijn
daarom, filosofisch gezien, een beetje zoutloos. Maar met deze bedenking in het
achterhoofd kan Van der Speks boekje zeker functioneren als een goede inleiding
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tot de taalfilosofische en linguïstische problematiek omtrent de metafoor. De vele
voorbeelden maken het daarbij niet alleen tot vlotte lectuur, maar verlenen het boekje
meteen ook relevantie voor wie wil weten hoe zijn professionele sector of
interessesfeer (politiek, economie, sport) bevolkt wordt door talloze metaforen die
steeds opnieuw hun invloed doen gelden.
Nog een kleine bemerking. Op p. 84 stelt de auteur dat Eskimo's drie (3) woorden
hebben voor sneeuw. Ik dacht geleerd te hebben dat ze er veertig (40) bezaten.
Wellicht zijn de dingen in Eskimoland ook niet meer wat ze geweest zijn.
□ Walter Van Herck
Erik van der Spek, Taalmaskerade. Over beeldspraak, metaforen &
vergelijkingen, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/ Antwerpen, 1993, 112
pp.
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Louis Van Bladel
Christelijk geloof tussen gisteren en morgen
Er gaapt een kloof tussen de taal waarin de officiële kerk het christelijk geloof blijft
voorstellen en de taal van mensen van vandaag. Dat is de grondthese in het boek van
de Vlaamse filosoof M. Heyndrickx, ...en Gij geeft ons een andere toekomst. Over
het christelijk geloof en zijn gestalte tussen gisteren en morgen[1]. Het dateert al van
1991. In tal van artikelen en recensies is het al besproken. De door het Vlaamse
Interdiocesaan Pastoraal Beraad in februari '93 gelanceerde Oproep tot een
evangelische en reële dialoog in de Kerk werd er duidelijk door geïnspireerd. Toch
vrees ik dat het nog altijd niet de bekendheid geniet die het verdient. Toegegeven,
in een niet erg sierlijk Nederlands geschreven, heeft het iets van een doord rammend
leerboek: Deel I, Waar komen wij, als kerk, filosofisch gezien, vandaan? Deel II,
Waar bevinden wij ons nu? En waarmee worden we geconfronteerd? Deel III, In
welke richting wordt een uitweg uit de crisis gezocht? En een lawine van annotaties
en voetnoten. Beslist geen bedlectuur. Maar wie de moeite neemt dit boek te
doorworstelen, ziet hier gedocumenteerd wat hij allang ervaart. Ja, er gaapt een kloof
tussen de officiële geloofs- en verkondigingstaal en de taal van vandaag. Dat werd
ondertussen nog maar eens duidelijk in de Catechismus van de Katholieke Kerk
(1992) en in de encycliek Veritatis Splendor (1993). En, lokaler, in een Antwerps
colloquium over Geloof en Cultuur. Ook hier werd met taal meer bedoeld dan
woorden. J. Kerkhofs bijvoorbeeld, een van de redacteuren van het verslagboek[2]:
‘Het gaat over symbolen, denksystemen, rechtsregels en beleidspraktijken die vaak
nog aan de feodaliteit doen denken’. Of, zoals Van der Veken schrijft, over het
verschil tussen ‘het wereldbeeld en de maatschappij-ordening van de middeleeuwen
en die van nu’.
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De taal van gisteren
Heyndrickx gaat uit van de vraag: Waar komen wij, als kerk, filosofisch gezien
vandaan? Hij bedoelt: welk wereld- en mensbeeld bepaalde de geloofsgestalte, de
manier waarop het geloof vóór de moderniteit werd voorgesteld? Natuurlijk denkt
hij daarbij aan Max Wildiers, Wereldbeeld en teologie. Van de Middeleeuwen tot
vandaag. Maar terwijl deze aantoonde hoe de natuurwetenschappen ons wereldbeeld
(kosmologie) grondig hebben veranderd, beklemtoont Heyndrickx dat ook ons
veranderd mensbeeld (antropologie) van belang is voor het verstaan van een
geloofsverwoording. Een veranderd wereld- en mensbeeld vraagt om een andere
taal, ook waar het gaat om voorstellingen van een traditioneel gedachten- en
geloofsgoed. Maar de kerk blijft een taal spreken die uit een voorbije tijd stamt.
Tot aan de moderniteit sprak de kerk de taal van haar tijd, de taal van het antieke
wereld- en mensbeeld. Ging ze er tegenin, dan deed ze dat op een verstaanbare manier.
Dat was niet alleen het geval bij de vele machtsconflicten die ze met de ‘wereldlijke’
overheden uitvocht. Kerkvaders, concilies en middeleeuwse theologen was het om
iets anders te doen: om een destijds zo aanvaardbaar mogelijke verwoording of
vrijwaring van het overgeleverde geloofsgoed. Daarvoor gingen ze in de leer bij de
in hun tijd dominante filosofische stromingen[3], dezelfde als die waaraan de
dissidenten hun argumenten ontleenden. Wat de katholieke dogmatiek zo uitgesproken
‘westers’ maakt, is vooral te wijten aan het Griekse, dualistische denken[4]. De, vóór
de moderne tijd algemeen aanvaarde, antieke kosmologie maakte ook een conflict
tussen geloof en wetenschap ondenkbaar.
Maar na de middeleeuwen is er een splitsing ontstaan: ‘kerk’ en ‘wereld’ spraken
niet meer dezelfde taal. Het kerkelijk leergezag en lange tijd ook de theologen hielden
geen gelijke tred met de nieuwe wetenschappen en filosofieën. Hun kritiek berustte
vaak op onbegrip voor wat ze bestreden. Dat betrof niet alleen de nieuwe
kosmologische en antropologische inzichten, maar nog directer de nieuwe
maatschappelijke, politieke en sociale ideeën en bewegingen. Het verzet van de kerk
daartegen stamde uit haar middeleeuws verleden. Daardoor kwam ze buiten de tijd
te staan, zodat haar kritiek geen hout meer sneed. Het anti-modernisme van de vorige
en van het begin van deze eeuw liet het duidelijkst zien hoe zeer kerk en wereld van
elkaar vervreemd waren. Het ging daarbij zelfs om een conflict binnen de kerk zelf,
tussen exegeten, theologen en filosofen die met de tijd meegingen, en kerkvorsten
die bleven zweren bij het ancien régime.
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Het tweede Vaticaans Concilie (1962-65)
Maar is de taal van de kerk vandaag nog altijd even wereldvreemd? Ze mag dan al
veel te lang weerstand hebben geboden tegen wetenschappelijke ontwikkelingen,
nieuwe filosofieën, democratie, syndicalisme, enz., ze heeft haar verzet uiteindelijk
toch opgegeven. Na Leo XIII (Rerum Novarum, 1891) bewezen ook andere pausen
een open oog te hebben voor hedendaagse maatschappelijke problemen. Dé
verpersoonlijking van die inhaalbeweging blijft waarschijnlijk wel Johannes XXIII.
Mij viel destijds het verschil op tussen diens eerste encyclieken en Pacem in terris
(1963). Deze laatste was, in een nieuwe taal, een baanbrekend pleidooi voor het
onderkennen door de kerk van de tekenen van de tijd[5]. En met zijn Concilie wilde
hij de kerk ‘opnieuw bij de tijd brengen’, zijn fameuze Aggiornamento[6].
Heyndrickx is niet blind voor de vernieuwingen die zich in de kerk hebben
voorgedaan. In zijn derde en langste deel, In welke richting wordt een uitweg uit de
crisis gezocht?, evalueert hij enthousiast de verrassende positieve wendingen die het
Tweede Vaticaans Concilie nam: de kerk in dienst van de wereld; her-profilering
van de kerk als Volk Gods; erkenning van de collegialiteit van de bisschoppen en
van de eigen verantwoordelijkheid van de lokale kerken; erkenning van de godsdiensten gewetensvrijheid; een meer personalistische en relationele dan primair procreatieve
visie op huwelijk en seksualiteit; respect voor de autonomie van de seculiere instituties;
bevrijdende inzichten in wat christelijk geloof voor een naar rechtvaardigheid en
vrede hunkerende wereld kan betekenen.

Na het concilie
Maar wat werd er van dat alles, zowel bestuurlijk als leerstellig, terechtgebracht?
Heyndrickx laat alweer uitvoerig en gedetailleerd zien dat er wel degelijk een poging
tot restauratie op gang is gekomen: er wordt opnieuw in een naar het verleden
terugkerende richting naar een uitweg uit de crisis gezocht. Ook wie enigszins probeert
te volgen wat zich van hogerhand, zeg maar vanuit de Romeinse Curie, vandaag in
de kerk voordoet, wordt nog verrast door het overvloedige ‘bewijsmateriaal’, gestaafd
door honderden voetnoten, dat Heyndrickx aanvoert. Het gaat nog altijd om
onaanvaardbare bestuurlijke ingrepen en ongeloofwaardig geworden leerstellige
uitspraken.
Bestuurlijke ingrepen. Het meest betwistbaar zijn natuurlijk de
bisschopsbenoemingen en politieke interventies die het Vaticaan zich nog altijd
meent te mogen veroorloven. Opnieuw komt de kerk primair als een autoritair instituut
over, pas secundair of helemaal
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niet als een gemeenschap van gelovigen. Waartoe worden de bisschoppen-synodes
herleid, waartoe de eigen inbreng van lokale kerken en culturen? Op grond van welk
bijbels of theologisch argument houdt Rome vast aan zijn eenzijdige visie op het
‘ambt’ in de kerk? Wat te denken over de manier waarop bij-de-tijdse theologen door
Rome worden aangepakt?
Zij hebben het over mogelijk nieuwe voorstellingen of interpretaties van het
christelijk geloofsgoed. Als filosoof is Heyndrickx vooral daarin geïnteresseerd,
zodat hij dan ook vooral aandacht besteedt aan de leerstellige uitspraken van de
kerkelijke overheid. Daarin gaat het altijd weer om de letterlijke trouw aan traditionele
geloofsformuleringen, wat eigenlijk een trouw veronderstelt aan kosmologische en
antropologische denkbeelden waaraan die formuleringen vroeger hun
geloofwaardigheid ontleenden.

Trouw aan de traditie
Terecht vraagt de kerk trouw aan de christelijke traditie. Maar wat houdt dat in? Als
ergens ook maar even wordt opgemerkt dat we dit of dat artikel van het credo nu
misschien toch anders dan vroeger moeten proberen te verstaan, wordt steevast
geantwoord: ‘Hou dat binnenskamers, bespreek dat onder exegeten en theologen,
maar breng de ‘goegemeente’ niet in verwarring. Je weet toch hoe die reageert? Als
dit of dat niet meer zo moet worden geloofd, wat hebben ze ons dan vroeger allemaal
wijsgemaakt?’ Het is waar, niet alleen de kerkelijke overheid, ook wij, priesters en
catecheten, zijn er verantwoordelijk voor dat veel ‘oudere’ gelovigen het
overgeleverde geloofsgoed vereenzelvigen met alle zgn. eens en voorgoed vastgelegde
formuleringen ervan. Maar intussen zijn toch al veel bisschoppen, priesters, catecheten
en andere wakkere gelovigen anders gaan denken over trouw aan wat er essentieel
is in de christelijke traditie. Terwijl Rome blijft vasthouden aan het filosofisch en
cultuurhistorisch achterhaald, zgn. onveranderlijk, onaantastbaar statuut van een eens
zo of zo geformuleerde waarheid. Rome blijkt nog altijd niet te aanvaarden dat ‘men
de eenheid in de trouw aan hetzelfde ware geloof niet kan verzekeren door ze
afhankelijk te maken van één letterlijk te herhalen oorspronkelijke tekst. De boodschap
wordt verkort tot dode letter, begraven in de taal en de cultuur van een vervlogen
tijd. Om dezelfde waarheid te blijven belijden moet men ze in gewijzigde
omstandigheden anders uitdrukken’[7]. Dat geldt zeker voor de waarheid van bijbelse
geschriften. Terecht merkt Peter Schmidt op: ‘Men dient uit te maken op welk niveau
bijbelse uitspraken waar zijn, maar dus ook op welk niveau zij dat niet zijn’[8]. Het
gaat hier niet
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alleen om voorstellingen waarvan het mythologisch karakter nog weinigen ontgaat,
al wordt ‘de val der engelen’ in de zgn. nieuwe Catechismus toch weer als
geopenbaarde waarheid voorgehouden (391-393). Het gaat vooral om wat christenen
echt willen blijven geloven en voor anderen verstaanbaar moeten kunnen maken.
Nemen we b.v. het ‘maagdelijk’ moederschap van Maria. Aan het eigen literair genre
van de ‘kindsheidsevangelies’ van Mattheüs en Lucas twijfelen nog maar weinig
exegeten. Maar zijn ze daarom ‘onwaar’? Wat willen ze ons zeggen? Wat betekent
‘zwanger van de heilige Geest’ of ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht
van de allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt
gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God’? Wordt hier een biologisch gebeuren
aangekondigd? ‘In tegenstelling tot de “heilige huwelijken” die in de Egyptische en
Hellenistische mythologieën tussen goden en (vaak) maagdelijke mensendochters
werden gesloten en waaruit “godenzonen” werden geboren, wordt in de
evangelie-verhalen de heilige Geest helemaal niet voorgesteld als verwekkende
partner of vader. Wordt hier niet, met behulp van een oersymbool, bedoeld: “met
Jezus is van God uit in de geschiedenis een waarlijk nieuw begin gemaakt”?’[9] Een
nieuwe ‘geboorte’ ook voor allen die in Hem willen geloven, zoals het in de proloog
van het Johannes-evangelie wordt gezegd: ‘Aan allen echter die Hem wél aanvaarden,
aan hen die in zijn Naam geloven, gaf hij het vermogen kinderen van God te worden;
zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit
God geboren’ (Jo. 1, 12-13). Exegeten en theologen leren ons op die wijze ook andere
bijbelse voorstellingen, zonder ze te verloochenen, laat staan te ridiculiseren, naar
hun eigenlijke betekenis af te tasten. Bijzonder geslaagd vind ik het essay van Hans
Küng, waarnaar ik daarnet verwees. Het verheldert op een zowel gelovige als
bijbelwetenschappelijk verantwoorde manier de traditionele ‘twaalf artikelen van
het geloof’ (o.a. ook ‘nedergedaald ter helle’, ‘ten hemel opgevaren’, ‘verrijzenis
van het lichaam’) voor mensen van nu.
Dat het waarheidsgehalte van overgeleverde formuleringen kritisch beoordeeld
moet worden, geldt niet alleen voor de Schrift, maar ook voor ‘dogmatische’
uitspraken van concilies en pausen. Ook dat zijn tijd- en cultuur-, zoal niet
persoons-gebonden verwoordingen. Rome blijft daar blijkbaar anders over denken.
Zou b.v. Paulus VI, tegen de meerderheid van de door hemzelf geïnstalleerde
commissie in, in Humanae Vitae (1968) anticonceptie hebben veroordeeld als hij
zich niet gebonden had gevoeld door wat Pius XI in Casti Connubii (1930) daarover
had gezegd? Nog frappanter is dat de huidige paus de verklaring van zijn voorganger,
dat die encycliek geen aanspraak
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maakte op onfeilbaarheid, feitelijk naast zich neer heeft gelegd: ‘Het gaat hier namelijk
niet om een door mensen uitgevonden leer [de afwijzing van de anticonceptie]: het
is een leer die veeleer door de scheppende hand van God in de natuur van de
menselijke persoon is ingeschreven en door Hem in de openbaring is bekrachtigd.
Deze leer ter discussie stellen, betekent dus God de gehoorzaamheid van ons verstand
weigeren en daarmee in de duisternis van de dwaling vallen’[10]. Heyndrickx signaleert
meer zulke voorbeelden waarin de aanspraak op onfeilbaarheid voortdurend wordt
uitgebreid tot documenten van het ‘gewone leergezag’. Hij wijst er echter vooral op
dat de kerkelijke ‘lettertrouw’ eigenlijk een verstarde trouw aan achterhaalde
kosmologische en antropologische denkbeelden verraadt. Ook waar het gaat om
essentiële ‘geloofspunten’.

Achterhaalde kosmologie
Kosmologisch gaat het over niets minder dan over de voorstelling van de Schepping,
het eerste artikel van het credo: ‘Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper
van hemel en aarde’. Niet alleen ongelovige wetenschappers denken nog altijd
dilemmatisch: óf schepping óf evolutie, alsof het een het andere uitsloot.
Betreurenswaardige uitspraken van vóór het Concilie, van b.v. Pius XII in Humani
Generis (1950), blijven blijkbaar nog altijd van kracht. Dat daarin nog aan het
monogenisme wordt vastgehouden, is niet eens het ergste (alle mensen stammen af
van één mensenpaar, anders verliest de [seksueel overdraagbare?] erfzonde haar
historisch [!] fundament). Nog niet zo lang geleden liet kardinaal Ratzinger zich nog
smalend uit over de verzoenbaarheid tussen evolutie-theorie en erfzonde-leer[11]. Erger
is het dat de evolutie-theorie zelf niet echt au sérieux wordt genomen. ‘Het kan
misschien zijn dat mensen lichamelijk afstammen van voor-menselijke levensvormen,
maar geestelijk is dat niet zo, de ziel wordt rechtstreeks door God in het embryo
ingestort’. Zo de recente Catechismus van de Katholieke Kerk (366). Op de
dualistische mensvisie die daaraan ten grondslag ligt, ga ik hieronder nader in. Blijven
we voorlopig bij de voorstelling van de schepping en meteen bij het Godsbeeld dat
hier in het geding is.
Mogen we Gods scheppende almacht blijven voorstellen als een herhaaldelijke,
rechtstreekse ingreep (schepje bij schepje?) in het natuurlijke evolutie-proces (dat
dan evident geen evolutie-proces meer zou zijn), in de menselijke geschiedenis, bij
het ontstaan van iedere mens? Kunnen we ‘scheppen’ niet proberen te denken als
wat alleen een Almachtige kan: het oproepen en machtigen van wat niet zelf was
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tot zelfwording, tot zelf kunnen evolueren van chaos tot kosmos of - om met Teilhard
te spreken - van lithosfeer tot biosfeer, van biosfeer tot noösfeer, tot menselijkheid
(hominisatie)? Dat is iets anders dan het perfect ineenzetten van een machine of ze
(ook weer van buiten uit) te repareren als er iets aan mankeert. Moet het ons verbazen
dat ongelovige filosofen menen te kunnen bewijzen dat de scheppende God van het
christendom niet bestaat? Hij wordt zowel almachtig als algoed genoemd. ‘Is hij
almachtig, dan moet hij het leed en het kwaad uit de wereld kunnen helpen. Hij kan
het blijkbaar niet. Ofwel kan hij het wel, maar doet hij het niet. Dan is hij geen
algoede, maar een wreedaardige god’[12]. Zijn wij christenen, is het kerkelijk leergezag
zelf niet verantwoordelijk voor zo'n voorstelling van Gods scheppende almacht?
Schillebeeckx speelt niet met woorden waar hij spreekt van Gods ‘Weerloze
Overmacht’[13]. Weerloos tegenover wat Hij, als de enige Almachtige die dat kan, tot
zelfwording oproept en machtigt. Wil dat zeggen dat God, zoals deïsten menen, zich
van het ‘eens in gang gestoken raderwerk’ niets meer aantrekt? Het joods-christelijk
geloof leert ons, denk ik, anders over God te spreken.
De bijbel stelt Gods invloed ongetwijfeld vaak voor alsof de Schepper (en
Bevrijder) rechtstreeks in het natuurlijk en historisch wereldgebeuren tussenbeide
komt. Geloofde men dat God begaan is met de wereld, dan kon men zich dat destijds
misschien moeilijk anders indenken. Alhoewel! Net als in andere, aan naburige
volken ontleende, religieuze voorstellingen[14], valt in de godsdienst van Israël een
ontwikkeling waar te nemen naar een meer spirituele voorstelling van Gods
menslievendheid. God kwam mensen nabij via mensen, via door zijn Geest
geïnspireerde profeten en leiders. Een basistekst is zeker (ik cursiveer zelf): ‘Ik heb
de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers
gehoord; ja, ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden... Ga er dus heen.
Ik zend u naar Farao. Gij [Mozes] moet mijn volk, de Israëlieten uit Egypte leiden’
(Ex. 3, 7-10). Maar die profeten en leiders waren nog ‘slechts’ de voorboden van
‘Iemand die nog komen zou’.
Meer specifiek christelijk dan het scheppingsgeloof is het geloof in de menswording
van Gods Woord. Staat de evolutie-theorie ons geloof daarin en meteen ons geloof
in Gods wezenlijke wereld- en mensbetrokkenheid in de weg? Integendeel, geloof
ik, ze kan ons geloof verruimen. Gods Woord wordt ‘de eerstgeborene van de
schepping’ genoemd (Kol. 1, 15). Is het Woord mens geworden, dan is het wereldlijk
geworden, dan is ook Jezus via mensen, via een bepaald volk, uit een eeuwenlange
evolutie geëmergeerd. In zijn historisch bestaan heeft hij dan ook het lot van ons
allen ondergaan, dat van de onvolkomenheid van al het geschapene en dat van de
vrijheid waartoe
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mensen in staat zijn. Vrijheid die ook in wreedheid kan ontaarden. Wreedheid, niet
van een god die zijn zoon zou hebben geslachtofferd, maar van mensen die Jezus,
na en voor zoveel andere ‘zondebokken’, naar het leven hebben gestaan. Hij heeft
ons lijden geleden, onze dood ondergaan, de dood aan het kruis. Vermoord, omdat
hij anders over God en godsdienst sprak dan de religieuze machthebbers van zijn
tijd, omdat hij radicaal een anders-mogelijke, niet eerzuchtige, niet gewelddadige
menselijkheid voorleefde. Maar juist daarom heeft de Vader zijn ‘eerstgeboren Zoon’
verheven tot een Voorganger voor ons allen. Overmachtig heeft Hij hem uit de dood
gered, en in zijn Zoon alle mensen en heel de wereld (Rom. 8, 21) een mogelijk
volkomen heil toegezegd.

Dualistische antropologie
Heyndrickx ziet natuurlijk het belang in van verruimde kosmologische inzichten.
Maar als wijsgerig antropoloog wijdt hij zijn aandacht vooral aan het mensbeeld dat
daarmee samenhangt. Ik wees er al op dat de voorstelling alsof God de ziel
rechtstreeks in een embryo instort, niet alleen de evolutie-theorie, met name de
hominisatie, niet au sérieux neemt, maar meteen de mens opvat als een uit twee
substanties samengesteld wezen: een geestelijke, onsterfelijke ziel[15] en een vleselijk,
sterfelijk lichaam. Die dualistische visie wekt nog altijd misverstanden, zowel wat
de morele interpretatie van ‘de geest’ en ‘het vlees’, als wat de geloofwaardigheid
van de verrijzenis ‘met ziel en lichaam’ betreft.
Nog altijd heerst er een wijd verspreide, zgn. christelijke argwaan ten opzichte
van het lichamelijke. Waarom niet onbevangener toegeven dat de bijbelse
tegenstelling: ‘de geest is gewillig, maar het vlees is zwak’ (Mt. 26, 41) eeuwenlang,
tegen het hebreeuwse denken in, Grieks-dualistisch werd geïnterpreteerd als ‘de ziel
is sterk, maar het lichaam is zwak’? Waarom niet openlijker de exegeten bijtreden
die ons, nu ook in hun bijbelvertalingen, leren dat b.v. Paulus in soortgelijke teksten
met ‘de geest’ de hele mens bedoelde inzoverre die open staat voor of geïnspireerd
wordt tot het goede, met ‘het vlees’ dezelfde hele mens inzoverre die zich tot zelfzucht
laat verleiden. De aan ons mens-zijn inherente spanning tussen geestelijkheid en
stoffelijkheid, vrijheid en onvrijheid, is geen spanning tussen goed en kwaad, alsof
onze geestelijkheid, ons zelfbewustzijn en onze vrijheid, zonder meer moreel goed,
onze fysische geconditioneerdheden en determinismen moreel kwaad zouden zijn.
Ethisch goed of verkeerd kunnen wij maar handelen in de mate dat we die
ontologische spanning tot op zekere hoogte hebben overbrugd, in de mate dat we
van onbewustheid tot
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zelfbewustzijn, van onvrijheid tot minstens een vorm van vrijheid zijn gekomen en
dus ons menswordingsproces (humanisatie)[16] ten goede of ten kwade kunnen
oriënteren. In dat overbruggingsproces speelt de lichamelijkheid een vermiddelende
rol. We overbruggen de spanning in onszelf niet door uit de materialiteit los te komen,
maar door er vorm aan te geven, door onze uithuizigheid tot behuizing, onze
vleselijkheid, zeg maar ons lichaam, tot be-lichaming, uitdrukking,
communiceerbaarheid van onze geest te verheffen (de ‘Aufhebung’ van Hegel). Maar
dat betekent meteen dat de hele mens niet alleen verstandelijk, maar ook emotioneel,
passionant of passioneel goed of verkeerd kan handelen. In ieder geval moeten we
ophouden ‘lichamelijkheid’ alleen maar negatief (als nog maar ‘vleselijkheid’) op
te vatten, laat staan te behandelen: ze is nú al gesubjectiveerde materie (‘le corps-sujet’
van Merleau-Ponty). Dat is echter maar mogelijk als we de menselijke geest minder
ijl of engelachtig, meer dynamisch als een integrerende, vergeestelijkende kracht
leren denken. Hier kan ik het niet laten op te merken dat Heyndrickx zelf, in zijn
terechte strijd tegen het dualisme, m.i. vaak halverwege blijft steken: hij stelt de mens
voortdurend alleen maar zgn. bi-polair, tweepolig voor (geest én natuur, vrijheid én
onvrijheid), in plaats van dialectisch, dynamisch, als een té overbruggen spanning.
Bovendien bestempelt hij zo goed als overal hiërarchisch als dualistisch. Het is ons
toch niet om een evenwichtsoefening te doen tussen bijvoorbeeld onze geestelijkheid
en onze natuurlijkheid, maar om een vergeestelijking van onze natuurlijke
gegevenheden[17]. Schrik voor het begrip ‘vergeestelijking’ is niet bevorderlijk voor
de denkbaarheid van de vervolkoming van ons hele wezen in de ons over de dood
heen beloofde ‘nieuwe aarde en nieuwe hemel’ (Apoc. 21, 1).
Maar hoe blijft de kerk spreken, niet alleen over het ontstaan van iedere mens,
niet alleen, als ik me zo mag uitdrukken, over onze lichamelijkheid onderweg, maar
over onze mogelijke toekomst? De bedoeling van de dogmaverklaring (1950) dat
Maria ‘met ziel en lichaam’ ten hemel werd opgenomen, was ongetwijfeld dat Maria's
hele menselijkheid verheerlijkt werd. Maar moet het ons verbazen dat heel wat
gelovigen het moeilijk hebben met de formulering ‘met ziel én lichaam’, net als met
de algemene geloofsbelijdenis: ‘ik geloof in de verrijzenis van het lichaam’? Is deze
moeilijkheid niet mede te wijten aan de overwegend dualistische catechese over ‘ziel
en lichaam’[18]? In de recente Catechismus van de Katholieke Kerk staat nog te lezen
(ik cursiveer zelf): ‘Wij geloven dat de zielen die in de genade van Christus’ sterven
het volk Gods zijn in het hiernamaals. De dood zal definitief overwonnen worden
op de dag van de verrijzenis waarop die zielen zullen verenigd worden met hun
lichamen’ (1052).
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De opmerking dat het kerkelijk leergezag wel iets anders te doen heeft dan zich te
mengen in wijsgerige, antropologische of kosmologische discussies, houdt geen
steek. Rome doet dat zelf voortdurend. Gaat het in de ‘discussies’ tussen Rome en
een hele reeks theologen alleen over theologische, laat staan dogmatische kwesties?
Om een nog pregnanter voorbeeld te nemen, gaat het in de recente encycliek Veritatis
Splendor (1993) niet ook, misschien wel vooral, om een autoritaire beslechting van
een discussie tussen verschillende moraal-filosofische scholen[19]?

Onderweg naar een andere toekomst?
Heyndrickx besluit zijn boek, zoals de titel liet verwachten[20], niet in mineur. Niet
zegezeker, maar vertrouwvol tast hij in zijn laatste hoofdstuk de toekomstkansen van
het christelijk geloof af. Ik beperk me tot zijn beschouwingen over wat algemeen als
hét probleem wordt beschouwd: kan het christelijk geloof, kan religie überhaupt de
uitdagingen van een geseculariseerde wereld aan?
Alles hangt hier natuurlijk af van wat men onder een ‘geseculariseerde’ wereld
verstaat. Vat men ‘verwereldlijking’ op in de pejoratieve zin van ‘werelds’ worden,
d.w.z. verhangen aan de hebzuchtige, heerszuchtige, eerzuchtige, ongelovige wereld
- één van de manieren waarop in het Johannes-evangelie over ‘de wereld’ wordt
gesproken - dan zijn christelijk geloof en leven daar niet mee te verzoenen. Dan zijn
de stellingen van heel wat theologen en passim ook van kardinaal Danneels, dat het
evangelie en dus ook de leer van de kerk niet anders dan haaks kunnen staan op de
wereld en dus geregeld kritiek moeten uitoefenen op cultuur en maatschappij, m.i.
terecht[21]. Maar vergist de kerk zich niet van tegenstander door ‘wereldlijkheid’, zelfs
‘verwereldlijking’ te verwarren met ‘wereldse’ afwijzing van, of volslagen
onverschilligheid voor alles wat het ‘hier en nu’ overstijgt, het metafysische, het
religieuze, het specifiek godsdienstige?
Zowel feitelijk als principieel betekent secularisatie iets anders. Oorspronkelijk
werd er de ontvoogding mee bedoeld van de seculiere (wetenschappelijke, culturele,
politieke en sociale) sectoren en ‘domeinen’ uit de hegemonie die de kerk er
eeuwenlang over had uitgeoefend. Vanwege de kerk zelf ging het, zij het dan wel
na een lang halsstarrig verzet, a.h.w. om de teruggave van de wereld aan zichzelf.
En dat was tenslotte de vrucht van een consequenter doordacht scheppingsgeloof[22],
van het geloof nl. dat God de wereld heeft opgeroepen en gemachtigd tot zelfwording,
uitmondend in menselijke vrijheid en verantwoordelijke autonomie.
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Daarom meent ook Heyndrickx dat secularisatie en christelijke godsdienstigheid niet
in strijd zijn met elkaar. Maar net als anderen gaat hij verder. Christelijke
godsdienstigheid kan beter in een geseculariseerde beschaving gedijen dan in een
sacrale, beter ook dan in een kosmo-centrische, atheïstisch-religieuze gedachten- en
gevoelswereld. Hier is het christelijk zgn. antropocentrisme in het geding[23]. Dat
heeft een andere betekenis als men er de uiteindelijke mens-gerichtheid van de
evolutie mee bedoelt dan wel de verheerlijking van de mens als een absolute grootheid.
Heyndrickx: ‘De mens staat in de joodschristelijke traditie niet zonder meer in het
centrum. Hij is onder God gesteld, maar boven al de rest van het geschapene. Hij is
het schepsel van de zesde dag, alleen hij is het beeld en de gelijkenis van God op
aarde. Deze grondinspiratie is in staat de secularisatie te accepteren en te verwerken.
Misschien is ze daarin de enige’ (p. 400-401). Hij haalt hier een sterke uitspraak van
Paul Ricoeur bij aan: ‘Alleen een cultuur die bij machte is de wetenschappelijke
rationaliteit in zich op te nemen, kan in leven blijven en herboren worden. Alleen
geloof dat een beroep doet op de rede als vermogen tot begrijpen kan een huwelijk
sluiten met de tijd waarin het leeft. Ik zou zeggen: alleen een geloof dat de ontheiliging
van de natuur volkomen ernstig neemt en het heilige primair met de mens in verband
brengt... schijnt sterk genoeg te zijn om te kunnen voortbestaan’[24].

Een nieuwe Taal?
Er bestaan in Nederland en Vlaanderen ongetwijfeld al heel wat nieuwe ‘vertalingen’
van het christelijk geloofs- en gedachtengoed: voortreffelijke, gelukkig meer poëtische
dan belerende liturgische teksten, maar ook uitstekende meditatieve en instructieve
essays en boeken. Ik noem geen auteurs om niemand te vergeten. Waarover treuren
critici als Heyndrickx en zijn collega's dan nog? De vraag is alleen: hoeveel mensen
worden door die ‘vertalingen’ nog aangesproken? Het aantal ‘nog-gelovigen’, ook
jongeren, die er wel degelijk nog voor open staan, is beslist niet te onderschatten.
Maar nog minder te onderschatten is het aantal ‘anderen’. Zou dat alleen hieraan te
wijten zijn dat die ‘anderen’, vooral dan weer jongeren, allemaal materialisten en
individualisten zijn, onverschillig voor alles wat immaterieel, sociaal, religieus,
godsdienstig is? Dat geloof ik niet. Hoe zou het komen dat zelfs voor zich nog
christelijk noemende idealisten ‘sociaal’ en ‘godsdienstig’ niets met elkaar te maken
hebben? Zou dat ook niet liggen aan de wereldvreemde manier waarop
officieel-kerkelijk nog altijd over christelijke godsdienstigheid, over God en wereld,
over geloof en leven wordt gesproken? Ook de kerk zelf legt de toekomst
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van het christelijk geloof hindernissen in de weg. Kritische geschriften als die van
Heyndrickx blijven nodig. Er moeten hindernissen worden opgeruimd.
Wie hindernissen uit de weg ruimt, baant nog geen nieuwe wegen. Maar het tweede
is vaak niet mogelijk zonder het eerste. Voor de toekomst van het christelijk geloof
én van de kerk is het nodig dat de officiële kerk, in haar beleidspraktijken en
uitspraken over ‘geloof en zeden’, zowel filosofisch als wetenschappelijk[25], dus
theologisch en eigentijds verantwoord, een grotere omzichtigheid aan de dag legt.
Maar daarvoor moeten hoognodig reële dialogen tot stand komen tussen de
verschillende geledingen die samen het kerkelijk leergezag uitmaken. Het monopolie
dat Rome daarover naar zich toetrekt, is noch feitelijk (kerkhistorisch), noch
principieel (ecclesiologisch) verantwoord.
Maar laten we niet wanhopen. De aan de gang zijnde discussies tussen christenen
onderling zijn volgens Heyndrickx een bewijs van de kerkelijke vitaliteit. ‘Er is mij
geen gemeenschap van wereldbeschouwelijke of politieke aard bekend, die zich
zowel in de breedte als in de diepte zozeer ter discussie heeft gesteld, zichzelf zo
kritisch heeft doorgelicht als de katholieke kerk in de periode van en ten dele ook na
het concilie. Zij het dan dat deze kritische discussie in de naconciliaire periode niet
meer op het vlak van de kerkelijke leiding, maar veeleer op het vlak van de theologie
heeft plaatsgehad’ (p. 404). Op het vlak van de theologie betekent in zijn ogen
ongetwijfeld ook: op het vlak van pastorale raden, geëngageerde christelijke groepen
en bewegingen, en veel wakker wordende individuen.
Is het naïef of vermetel, te hopen dat het niet lang meer zal duren dat ook op het
vlak van de kerkelijke leiding meer luisterbereidheid en een ander taalgebruik
ontwikkeld zullen worden?
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Ger Groot
De bitterheid van Cioran
In 1984 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van een boek van de
Frans-Roemeense denker E.M. Cioran: Geboren zijn is ongemak[1]. Het heeft bijna
tien jaar geduurd voor het door een tweede gevolgd werd: Bittere syllogismen,
opnieuw een aforismen-boek, nog beknopter dan zijn voorganger[2]. Misschien, zo
moet de uitgeverij gedacht hebben, is eindelijk de tijd rijp voor Ciorans schroeiend
pessimisme. Tientallen jaren lang werd hij, ook in Frankrijk, vrijwel genegeerd. Hij
stond te boek als een zonderling, huizend in een mansarde in het Quartier Latin: een
hedendaagse heremiet die slechts doem en uitzichtloosheid kon prediken. Een
anti-communist bovendien, die van zijn jeugdige flirt met rechts extremisme met
moeite genezen was. Voor dat soort mensen hadden de jaren zestig en zeventig weinig
waardering.
In de jaren tachtig sloeg die stemming om. Jean-François Lyotard verklaarde het
tijdperk van de ‘grote verhalen’ voor gesloten. En, als om de daad bij het woord te
voegen, stortte het reëel bestaande communisme in, naar een scenario dat Cioran al
in de jaren vijftig beschreven had.
De euforie was van korte duur. De dood van de ideologieën leidde een diepe
radeloosheid in, waarin de zwartgalligheid van Cioran weerklank vond. Zijn werk
loochent elk plan, elk geloof en elke verwachting. De wereld is een moedeloos
makende chaos, zonder een spoor van harmonie of perspectief en zonder
richtingskracht. ‘Ik rotzooi door de dagen als een hoer in een wereld zonder trottoirs’,
schrijft hij in Bittere syllogismen[3].

Roemenië, Parijs
Hij werd in 1911 als zoon van een orthodoxe pope geboren in het Roemeense stadje
Rasinari in Transsylvanië, niet de vrolijkste plaats ter
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wereld. ‘Het Roemeense volk is het meest sceptische dat er is’, zei hij in een interview.
‘Het cultiveert de religie van het fiasco’[4]. Hij omschrijft hun karakter als een ‘vrolijke
wanhoop’, hun fundamentele ervaring is die van de vergeefsheid. Wanhoop was ook
het kernwoord van zijn eerste boek, Pe culmile desperarii (Op de toppen van de
wanhoop), dat in 1934 in Boekarest verscheen[5]. Hij schreef het als remedie tegen
een dreigende zelfmoord, gevolg van een chronische slapeloosheid waaraan hij zijn
hele leven is blijven lijden. ‘Na middernacht’, schreef hij later, ‘begint de roes van
de verderfelijke waarheden’[6]: het onbarmhartige inzicht in de vruchteloosheid van
alles, een luciditeit die Valéry moordend, maar die hij zelf suïcidaal noemt[7].
Hij laat zich in die jaren begeesteren door Bergson, Nietzsche, Klages en Simmel,
maar de academische filosofie kan hem nauwelijks meer boeien. Zij is woordspel
dat zich door de eigen virtuositeit laat verblinden. Zijn debuut wordt een ‘requisitoir
tegen een filosofie die op ernstige momenten geen enkele werkzaamheid heeft’[8].
De diepte van het denken, schrijft hij, wordt afgemeten aan het verlangen te vertrekken
naar elders, terwijl reflectie juist een blijven veronderstelt. Aan deze paradox bezwijkt
de filosofie: zij ontloopt de ongewisheid van het eeuwige vertrek. Waarheen wil het
denkend hart? Naar het onbepaalde. Waarheen wil de filosofie? Hier blijven. Haar
toevlucht is de theorie.
Eind 1937 vertrekt hij naar Parijs om er een dissertatie over Nietzsches moraal te
schrijven. Maar hij gebruikt zijn tijd om per fiets Frankrijk te doorkruisen. Hij heeft
dan al een studieverblijf in Berlijn achter de rug en een weinig succesvol jaar als
filosofieleraar aan het gymnasium in Brasov (Kronstadt), de enige betrekking die hij
ooit zal vervullen. Op zijn debuut zijn twee nieuwe filosofische bundels en een
politiek schotschrift gevolgd. In Parijs schrijft hij het laatste Roemeense boek dat
zal verschijnen: De deemstering van het denken[9]. In een volgende Roemeense
‘stijloefening’ komt hij maar zo'n honderd bladzijden ver. ‘Te lyrisch’ besluit hij na
vier jaar schrijven (1940-1944). Het manuscript zal pas in 1993 onder de titel Bréviaire
des vaincus door Gallimard worden uitgebracht.
Wonderlijk genoeg is dit zijn gelukkigste boek. Hij jubelt over Parijs: ‘Deze stad
begrijpt je!’[10]. Hij mijmert over de kommerloze kalmte in de tuinen, over bloesems,
lommer en fruit en over de weldadigheid van de mediterrane wereld, die hij op zijn
fietstochten moet hebben ontdekt. Vol haat spreekt hij over de Balkan, ‘waar de aarde
even vilein is als de mensen, en de natuur bloeit op kadavers’[11].
Dit wordt het afscheid van zijn geboortegrond én van zijn moedertaal. Hij verdraagt
er de lyrische bevlogenheid niet meer van. Liever is hem het exact-droge vocabulaire
van de Franse moralisten: realisten als Larochefoucault of teleurgestelde
revolutionairen als Chamfort, wier
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puntige stijl hij tot de zijne maakt. Voortaan zal hij alleen nog in het Frans publiceren.
Veertig jaar later wordt hij een van de grootste hedendaagse stilisten in die taal
genoemd.
Onbewogen was het afscheid van Roemenië niet. Op de valreep publiceerde hij
het politiek schotschrift De transformatie van Roemenië[12], waarin hij een scherp
nationalisme uitdroeg. Een groot Roemenië, dat zijn vleugels cultureel en territoriaal
zou uitslaan, was ook het oogmerk van de fascistische beweging ‘IJzeren Garde’,
waarmee hij sympathiseerde. Maar later wil hij van dat fascisme weinig horen. Dan
brengt hij zijn samenwerking met de ‘IJzeren Garde’ terug tot zijn ‘persoonlijke
tragedie’ en zijn haat jegens het Roemeense koningschap.
Politiek is hij altijd een ongemakkelijk denker gebleven. Al in zijn jeugd koesterde
hij een heftige afkeer van de democratie en werkelijk overtuigd lijkt zijn latere
acceptatie daarvan niet te zijn. In zijn essaybundel Histoire et utopie[13] wijst hij vooral
op de praktische voordelen van het ‘desolate paradijs’ dat de democratie voor hem
is. Zijn ultranationalisme van de jaren dertig wortelde vooral in zijn frustraties over
de marginale plaats die de Roemeense cultuur in de wereld innam. Zij slaagde er niet
in een ‘grote’ civilisatie te worden, ondanks de kleine renaissance die zij op dat
moment doormaakte, vooral rond zijn latere vrienden Eliade en Ionesco. Die droom
van een groot Roemenië was waarschijnlijk zijn laatste illusie.
Na het Roemeens tumult wordt het in Frankrijk stil rond Cioran. Zijn eerste Franse
boek, Précis de décomposition[14], dat met behulp van vrienden eindeloos wordt
bijgeschaafd en herschreven, wordt in kleine kring goed ontvangen, maar het grote
publiek kent hem niet. Niemand stoort hem op zijn wandelingen door het Jardin du
Luxembourg of 's nachts door de Parijse straten. Korte tijd heeft hij bij de uitgeverij
Plon een essay-reeks onder zijn hoede, waarin hij o.a. werk van de door hem
bewonderde Léon Chestov heruitgeeft. Na zeven deeltjes wordt de reeks beëindigd,
geen succes.
Sindsdien is het alsof er in het leven van Cioran niets gebeurt. Elke vier, vijf, zes
jaar een boek, tot hij in 1987 vindt dat hij ‘het universum wel voldoende belasterd
heeft’[15] en een punt zet achter zijn schrijverschap. Alleen de roem kwam, en sindsdien
doorbreken interviews af en toe de stilte, maar ook daarin lijkt de tijd tussen 1945
en nu nauwelijks te hebben bestaan.

Geen Nietzsche, geen job
Cioran behoort tot het soort denkers dat geheel lijkt te leven vanuit de vroegste,
heftige en richtinggevende ervaringen. Theoretische ontwikkeling kent zijn werk
nauwelijks; verschuivingen zijn er slechts in stijl en
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toon. Zoals hij elke gedachte aan vooruitgang en geschiedenis loochent, zo staat ook
zijn eigen werk buiten de tijd, die hij theoretisch voor het menselijk ongeluk
verantwoordelijk stelt en die hij in geschrifte tracht te ontstijgen volgens de oude
techniek van de litanie.
Meer dan Nietzsche streed hij, zegt hij, tegen het christendom om dit des te radicaler
te vernietigen. Maar de religieuze vorm bleef: in zijn literaire genres (het brevier of
de litanie), zijn ervaring (de extase) en zijn metafysica (het gnostisch universum).
Alleen het geloof verdween, niet slechts in zijn religieuze, maar ook in zijn seculier
getransformeerde gedaante: die van de geschiedenis, het vooruitgangsgeloof en de
utopie, die zo gemakkelijk de plaats van de godsdienst konden innemen omdat ze
steunden op dezelfde dynamiek.
Tegenover die hoop plaatst hij de vermoeidheid, de slapeloosheid en de ziekte,
die aan het leven elke smaak ontnemen en de poorten openen naar de verschrikkingen
van de nacht. Cioran lijdt zichtbaar in zijn eerste boeken en misschien wel het meest
aan zijn eigen lijden. Vanwaar anders die verheerlijking van de kracht, de mateloze
levenslust, de roes, die naast de wanhoop hoorbaar wordt? Vooral in Le livre des
leurres[16], zijn meest uitzinnige boek, klinkt in die levensbeaming een schrille toon
door, die de ijdelheid daarvan pijnlijk bevestigt. Zij is de manische tegenhanger van
de depressiviteit die hem soms nog op dezelfde bladzijde overvalt. Beide zijn op hun
eigen wijze uitdrukkingen van een weigering zich met het bestaan te verzoenen:
misschien wel de belangrijkste constante in heel Ciorans werk, die Clément Rosset
later zijn mécontentement zal noemen[17].
Het maakt Cioran tot bondgenoot van die twee andere kwakkelende profeten van
de lach die men ook zelden op hilariteit betrapt: Nietzsche en Bataille. Bataille, zijn
tijdgenoot, noemt hij zelden of nooit, Nietzsche des te meer. Vooral in zijn Roemeense
tijd moet hij hem mateloos bewonderd hebben, en ook al houdt hij zijn reserves
tegenover diens leer van de Uebermensch, Nietzsches moraalgenealogie zal Ciorans
illusieloze blik op de geschiedenis blijvend beïnvloeden. In de strijd tussen sterken
en zwakken zullen de eersten altijd het gelijk binnenhalen. ‘Wanneer een civilisatie
niet meer verkracht, verkeert ze in verval’, schrijft hij vlak na de oorlog[18].
Later zal Cioran Le livre des leurres verloochenen; hij herkent er zichzelf niet
meer in. Het Nietzscheaans epigonisme waarmee hij profetisch oproept het leven tot
op de bodem te doorleven en ‘af te zien van alles wat een hindernis kan zijn voor
uw innerlijke orgie’[19], duurt niet lang. In Le crépuscule des pensées (1940) vindt
men geen wegwiekende dithyramben op het mateloze leven meer, maar de bekentenis:
‘Ik ben een Job zonder vrienden, zonder God en zonder lepra’[20].
Dat laatste mag waar zijn, meer dan ooit is Cioran begaan met zijn

Streven. Jaargang 61

500
ziekelijke gesteldheid. Niet zonder ironie stelt hij vast: ‘De ziekte van een mens kan
worden afgelezen aan de regelmaat waarmee in zijn vocabulaire het woord “leven”
valt’[21]. Maar daarbij lijkt het al minder te gaan om compensatie in een meeslepend
bestaan dan om de specifieke verhouding die de ziekte tot de kennis van het leven
onderhoudt. De ziekte problematiseert het bestaan, en brengt het daarmee pas tot
bewustzijn. ‘Als ongewilde aanslag op onszelf, dwingt ziekte ons tot “diepte”,
veroordeelt zij ons ertoe. - De zieke? Een metafysicus tegen wil en dank’, schrijft
hij[22].
Gezondheid is het onbereflecteerde, dat vadsig blijft hangen in de eigen domheid.
Maar ziekte trekt ons weg uit de vanzelfsprekendheid van alledag en maakt alles
vreemd. Slapeloosheid, de ‘schrikwekkende luciditeit van doorwaakte nachten’[23]
fnuikt de ál te vanzelfsprekende liefde tot het leven. Zij vervreemdt ons van het
alledaagse tijdsverloop, en opent de ogen voor het eeuwige.
Cioran zet met de luciditeit die de ziekte hem verleent hoog in: zij raakt niet minder
dan aan het absolute. Vier of vijf keer in zijn leven, zal hij later zeggen, ondergaat
hij de mystieke ervaring van volledige, absolute aanwezigheid. Geen aanwezigheid
aan ‘God’: hij wil geen theodicee. Daarvoor is het lijden te onweerlegbaar. Maar de
absolute ervaring is dat evenzeer, en zij beheerst zijn bestaan - een tijd lang - volledig.
Ze drijft hem naar degenen die met het absolute de meest intieme omgang hebben:
de heiligen, vooral de mystici onder hen.
Niet omdat hij religieus zou zijn. Als hij al bemoeienis heeft met God, dan in de
vorm van een voortdurende twist, een onafzienbaar afscheid. Veeleer is het de ‘hete’
verhouding tot het absolute die hem in de heiligen aantrekt, en die hij zoveel waardiger
acht dan de ‘koude’ gelatenheid van de wijzen. Nog jaren later zal hij de hardheid,
de hysterie, ja zelfs de intolerantie van mystici als Luis de León en Johannes van het
Kruis bewonderen. Conquistadores waren zij, de tegenhangers van de krachtige
heersers van jonge volkeren die hem in hun gedachtenloze gelijk zo fascineren: geen
rancuneuze priesters maar Nietzscheaanse helden.

Secretaris van heilige vrouwen
Alles is in deze jaren hevig, direct en sentimenteel aan hem. Zijn criterium van
waarheid vindt hij in de tranen die daarbij vergoten worden, en tot in de titel van zijn
derde boek brengt hij deze twee bakens - tranen en heiligen - bijeen. ‘Het is niet de
kennis die ons nabij brengt aan de heiligen, maar het ontwaken van de tranen die
sluimeren in het diepste van onszelf’, zo begint hij Des larmes et des saints[24].
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Hij wordt een leerling van heiligen, meer specifiek van heilige vrouwen. Het liefst
was hij de secretaris van een heilige vrouw geweest. Vrouwen zijn radicaler in hun
heiligheid, heftiger in hun afzwering van het verstand, het terrein van de filosofische
middelmatigheid waarop mannen zo graag halt houden, schrijft hij. Maar die verering
is kwaadaardiger dan zelfs deze seksuele stereotypen doen vermoeden. Ongemerkt
herhaalt deze vrouwenhater het meest vileine alternatief dat masculiene misogynie
voor vrouwen reserveerde: de keuze heilige of hoer te zijn.
Tot ver in zijn leven waren hoeren voor deze verstokte bordeelbezoeker de enige
vrouwelijke gesprekspartners. ‘Wie niet een bordeel heeft gezien om vijf uur 's
ochtends, kan zich moeilijk voorstellen hoe moe onze planeet is’, schrijft hij in Bittere
syllogismen[25]. Die ervaring moet, samen met zijn lezing van Weininger[26], zijn vaak
hoogst betwistbare visie op vrouwen diep hebben gemarkeerd. ‘Mannen vereren
heilige vrouwen. Maar vraag hun eens... aan wie ze de voorkeur geven: aan een hoer
of aan een heilige?’[27]
Wat daarvan zij, het heilig ideaal wekt bij Cioran ook de nodige irritaties. ‘Heiligen
hebben het lijden tot roeping gemaakt’, schrijft hij korzelig. Er huist in hen een
‘wellust’ in het leed waarmee zij elke tragiek ontvluchten[28]. Zij omhelzen de smart
slechts om haar op te heffen in een religieuze werkelijkheid. ‘Godsdienst is een
nihilisme dat de stilte doorbreekt met gefluister’[29]. Maar met God valt niet te leven,
want hij verplettert het menselijk bestaan: naast hem is niets meer mogelijk.
Toch zijn het waarschijnlijk geen theoretische overwegingen geweest die bij het
afscheid de doorslag gaven. Veeleer resoneert er in zijn aanroepen van God, dat zijn
vijandige uitvallen soms onverwachts afwisselt, een zekere spijt, die lijkt te getuigen
van zijn onvermogen die mystieke aanwezigheid nog langer te ervaren. Meer dan
naar een strijd met God klinkt dat naar een inwendige strijd rond het verlies van God.
Misschien keert hij zich daarom ook van de heiligen af. Hun onthechting moet wel
een leeg gebaar worden voor iemand die niet langer de volheid ervaart waarin die
zelfontlediging zou moeten uitmonden en haar rechtvaardiging vindt. Ook hier strijden
vitalisme en heiligheid niet met elkaar, maar strijden zij beide met de ontgoocheling
van de onvervuldheid. Verlossing lijkt er nu eenmaal niet te zijn. Niet op aarde, dat
leerde hem de ziekte; niet in de hemel, dat leert hem de dorheid die hem overvalt
wanneer de mystieke ervaringen uitblijven.
Hij is niet de eerste die het er moeilijk mee heeft. Mystici van alle eeuwen hebben
geklaagd over hun Godverlatenheid, die zij de naam acedia gaven. Vooral vanaf
Précis de décomposition zal Ciorans werk één lange meditatie worden rond deze
bitterheid, gedragen door de
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herinnering aan een absolute dat hij ooit ervaren heeft, maar dat zich niet meer toont.
Het metafysisch schaakmat waarin hij zich de rest van zijn leven ziet klem gezet,
wortelt waarschijnlijk in de hardnekkige onwil de aanspraken van die jeugdervaringen
prijs te geven. Een koppig spel van alles of niets veroordeelt het menselijk bestaan
voortaan onherroepelijk tot betekenisloosheid: een bitter niets dat Cioran verbeten
blijft koesteren.

Scheppingsverhalen
Vanuit dat nihilisme moet het menselijk bedrijf hem wel absurd voorkomen.
Daadkracht leeft vanuit de verwachting dat verlossing mogelijk is en dat het de mens
gegeven is deze te bewerkstelligen. Vandaar alle hoop, politiek en utopie, die in
tragische naïviteit het kwaad in de wereld alleen maar vergroten. ‘Alles wat de mens
onderneemt keert zich tegen hem’[30]. De geschiedenis en het handelen zelf zijn het
kwaad. Heftig probeert de mensheid haar innerlijke verscheurdheid te repareren,
zonder te beseffen dat deze haar eigen constitutie vormt. Neem de kwade wil weg,
en een gouden tijd breekt aan, zo redeneert dit opgewekt neo-pelagianisme. ‘Men
zou de mensheid net zo goed van haar wezen kunnen ontdoen’, reageert Cioran in
Histoire et utopie[31].
Soms maakt Cioran de mens zelf tot bewerker van het kwaad, dan weer moet deze
al bij zijn verschijning een gecorrumpeerde schepping hebben aangetroffen. In beide
genealogieën van het kwaad toont Cioran zich graag een malicieus theoloog, die het
christendom liefst bestrijdt met de wapens die het hem zelf leerde slijpen. Augustinus
is zijn verborgen sparring-partner in de theologische strijd rond kwaad, God en
wereld, al noemt hij hem zelden.
Omwille van de liefde Gods ontkende Augustinus het kwaad in de wereld: het
was louter privatio boni, afwezigheid van het goede, een metafysisch niets. Maar
juist in dat ‘niets’, de ontkenning van al het bestaande, zoekt Cioran zijn redding.
Want áls God iets is - en in zijn persoonlijke scheppingstheorie wil Cioran dat wel
aannemen - dan moet hij vooral samenvallen met het ‘niets’ dat de mystici achter de
wereld ontdekten. Dit goddelijk ‘niets’ kan alleen maar machteloos zijn en werkeloos
rusten in zichzelf. Voor zover hij goed is, is hij eeuwig en onveranderlijk, zegt Cioran
de gnostici na. Hoe zou hij zich dan kunnen inlaten met het aardse ‘zijn’, de plaats
van verandering bij uitstek? Hoe zou hij de aarde ooit hebben kunnen scheppen?
Schepping is immers verandering en verandering behoort tot het kwade.
Zo kan de wereld alleen door een kwade godheid, een demiurg, geschapen zijn,
schrijft Cioran in zijn theologisch tractaat Le mauvais
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démiurge[32]. Triomfantelijk ontleent hij de figuur van de demiurg aan Augustinus'
heftigste vijanden, de gnostici en manicheërs en zet hij Augustinus' eigen uitgangspunt
op zijn kop. Zoals de laatste het kwaad in de schepping niet kon ontkennen, zo ontkent
ook de pessimist Cioran het goede daarin niet. Het goede is het blijvende: de loutere
intertie van wat niet verandert. En daarom is het binnen de schepping niet meer dan
een gebrek aan beweeglijkheid en veranderlijkheid die de ‘stof’ van de creatie
kenmerken. Het goede bestaat slechts daar waar het bezige en veranderlijke zijn is
uitgeput. In zuivere gestalte is het niet meer dan het niets dat - in de negatieve
theologie die Cioran hier omhelst - het goddelijke is.
Op aarde, de plaats van verandering en dus van het kwade, kan het goede slechts
bestaan in de vorm van een privatio mali: de vermoeide traagheid die als loutere
negativiteit schuilt in het hart van het nijvere universum. Het goede is de moeheid
van het zijn: dezelfde moeheid die Cioran tot zijn persoonlijke weg naar het
transcendente maakte, via de luciditeit die de ziekte en slapeloosheid hem verschaften.
Heel anders is het scheppingsverhaal dat hij vijf jaar eerder, in zijn boek La chute
dans le temps, had verteld[33]. Hier geen verdoemde schepping, geen demiurg en ook
geen God van betekenis. Cioran schetst hier een neutrale wereld waarin, naar de
metaforiek van Genesis 3, de mens de auteur is van zijn eigen zondeval. Aan hem
was het eeuwige geluk gegeven. Maar de onsterfelijkheid was hem te banaal; hij
werd door de dood geïntrigeerd en emancipeerde zich uit zijn onwetendheid (de
boom van kennis) en de tijdloosheid van het geluk (de boom van het leven).
Daarmee brak hij de paradijselijke eenheid en gewon hij de aarde, maar hij betaalde
daarvoor de prijs van een eeuwige verscheurdheid: in zichzelf, met zijn lot en met
de wereld. Hij werd een individu, voor wie niet alleen de dood, maar ook zijn
verhouding tot de anderen, tot de werkelijkheid en tot zijn bestemming een probleem
werd. De dood werd de onontkoombare bezegeling van zijn afscheiding uit het
absolute en het eeuwige. Daarom trachtte hij zijn val in de tijd te compenseren door
dóór de tijd heen de eeuwigheid te hervinden in de historische vervulling van een
bestemming van ‘de’ mensheid. Zo trad de mens de geschiedenis binnen, op hetzelfde
moment dat hij haar uitvond.
Geschiedenis is een vreemde opwinding die leeft van het verlangen naar haar eigen
opheffing. Haar doel is de vervulling van elk verlangen, waarmee ook het verlangen
zelf verdwijnt. Tijd die gespannen staat in vruchteloze verwachting: dat is voor Cioran
de geschiedenis, maar juist de tijd is de bron van het menselijk ongeluk dat de
geschiedenis zo graag wil repareren.
Zo worden beide oorsprongsverhalen ingegeven door Ciorans afkeer
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van historische verwachting en hoop, die uiteindelijk de loochening van de genade
is. Hij is daarin consequenter dan de materialistische geschiedfilosofieën, die wel
God loochenen maar tegelijk de hoop op de toekomst - de seculiere vertaling daarvan
- uit dit religieuze failliet willen redden. Zijn consequentie maakt hem echter nog
niet overtuigend. Daarvoor is zijn pessimisme tegenover de menselijke aard te
dogmatisch. Hij twijfelt aan alles, maar aan zijn eigen zwartgallige uitgangspunten
twijfelt hij geen moment. Hij argumenteert niet; hij poneert, vanuit een radicalisme
dat elke nuance verblindt.
Terecht wijst hij keer op keer op de tragische conditie van de mens, die voor zijn
levensproblemen nimmer een definitieve oplossing zal vinden. Maar welke waarde
heeft die uiteindelijkheid? Waarop berust het supreme gewicht van het ultieme?
Vergeefs zoekt men bij Cioran een verantwoording van het radicalisme dat het
voorlopige volledig opoffert aan het definitieve, en elk geluk van gener waarde
verklaart omdat het nu eenmaal niet eeuwig is. Zo blijft hij gevangen in een
absolutisme dat zich niet laat weerleggen omdat het volstrekt hermetisch is, even
hermetisch als het vooruitgangsoptimisme dat hij zo graag bekritiseert.

De eeuwigheid
Cioran blijft willens en wetens buiten de geschiedenis. ‘Uit de tijd gevallen’ noemt
hij zichzelf[34]. Maar die afzijdigheid mondt niet uit in verlossing. Want nadat de
mensheid met de zondeval in de geschiedenis getuimeld was, mag men dan in cynische
afstandelijkheid opnieuw uit de tijd en de geschiedenis vallen, de indifferentie
waarmee men voortaan het onverschillige tijdsverloop aan zich voorbij ziet trekken,
is nog geen herstel van de goddelijke eeuwigheid. Integendeel, ze opent de weg naar
een vreugdeloos schimmenrijk dat louter de negatieve zijde van het historisch bestaan
vormt. Men valt in de morose eeuwigheid van het immer gelijke, waarin men prompt
heimwee krijgt naar de tijd zelf.
Uiteindelijk, bevestigt Cioran, is dat heimwee ons onontkoombare levenselement.
In bittere ennui herkauwen wij zo het verlangen naar zowel de tijd als naar een
vervulde eeuwigheid. En daarmee verenigt deze spleen alleen nog maar de negatieve
keerzijden van de tijd en de eeuwigheid en is zij wellicht de slechtste aller werelden.
Maar hardnekkig koestert Cioran haar, met een bijna masochistische overgave. ‘Het
is mijn roeping te lijden voor allen die lijden zonder het te weten...’ ‘Leven is een
kwelling, dat is zonneklaar. Maar het is niet uit te leggen’[35]. Hem rest dan niet anders
dan die bewering in eindeloze varianten te herhalen, in de hoop zijn gelijk bij zijn
lezers in te slijpen.
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Tot op het laatst zal Cioran de rol van het leven blijven bevestigen, maar hij lijkt er
niet werkelijk meer in te geloven. Niets, zo blijft hij in zijn laatste boek, Aveux et
anathèmes insisteren, ‘geeft zo sterk de indruk op waarheid te stuiten als een redeloze
wanhoop... Om het wezenlijke te ontwaren is geen enkel vak van node. Men hoeft
alleen maar de hele dag te blijven liggen, en kreunen...’[36]
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Dirk Gombeir
René Magritte
In dialoog met de gerepresenteerde werkelijkheid
In april 1991 werd in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel de
nieuwe Magritte-zaal geopend. Bij die gelegenheid werd het boekje Magritte van de
opvoeder Lillo Canta aan de pers voorgesteld, het eerste deeltje uit een reeks ‘Kunst
voor Kinderen’, die tot doel heeft ‘kunst in de sfeer van kinderen te brengen’[1].
Kinderen blijken, net als de auteur van dit boekje, een ‘intieme relatie met het werk
van Magritte’ te hebben: ‘Ik liep vaak met een groep uitbundige, luidruchtige kinderen
rond in het museum. Maar zodra ze Magritte zagen, zwegen ze. En keken’[2].

Vanwaar dat gefascineerde kijken?
Wat trekt kinderen, en klaarblijkelijk ook volwassenen, zo aan in de doeken van een
schilder die volgens kunstcriticus Freddy De Vree niet echt een groot kunstenaar
was[3]? Een mening die we overigens kunnen beamen, want zonder veel oog te hebben
voor detail, vormgeving en schildertechniek, zette Magritte rechttoe, rechtaan datgene
op het doek wat hij in gedachten had. Bovendien bleef hij pedanterig steeds weer
dezelfde objecten of thema's opvoeren: wolken, pijpen, rozen, paardebelletjes,
overgordijnen, gemaskerde appels, stenen balustrades, enz.
Dat er van het afgebeelde ondanks dat alles toch een appel uitgaat, is wellicht
veeleer toe te schrijven aan het feit dat de ‘beschouwer’ als het ware gedwongen
wordt in dialoog te treden met wat hem wordt voorgeschoteld. Wie post vat voor de
doeken van Magritte kan geenszins volstaan met ‘een kijken naar’ datgene wat binnen
de omgrenzingen van de kaders allemaal aanwezig wordt gesteld. In de manier waarop
dat laatste gebeurt, wordt het menselijke streven greep te krijgen op de werkelijkheid
juist geproblematiseerd.
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Om dat te verduidelijken maken we een zijsprongetje. In zijn historische vertelling
Gilles & Jeanne maakt Michel Tournier[4] enkele interessante kanttekeningen
betreffende het aanwenden van de techniek van het perspectivistisch afbeelden in de
schilderkunst die nog betrekkelijk ‘nieuw’ was in de periode dat het verhaal speelt.
Een aanwending die aanvankelijk een schokeffect teweegbracht, zo kunnen we uit
die kanttekeningen opmaken. In wat voordien nog een eenvoudig, vlak plaatje was,
dook er vrij plots een quasi-oneindige afgrond op die week naar de horizon. Tegelijk
kwam echter ook het oppervlak naar voren en ‘omsloot’ het de beschouwer.
Staan wij vandaag nauwelijks nog stil bij wat Tournier aldus terloops onder de
aandacht brengt, dan slaagt Magritte er in ons met verstomming te slaan doordat hij
dat omsluitende principe keer op keer tot een ‘buitensluitende’ beweging weet om
te buigen. Resultaat hiervan is dat in vele van zijn doeken een beklemmende
‘afwezigheid’ voelbaar is, en dat de beschouwer als het ware voortdurend wordt
uitgedaagd de wijkende werkelijkheid te betreden om die vervolgens met zijn eigen
aanwezigheid op te vullen.
Hoe dit alles precies in zijn werk gaat, zullen wij illustreren aan de hand van een
drietal doeken die zo goed als exemplarisch zijn voor het gehele oeuvre van Magritte.
Bovendien kunnen deze doeken fungeren als ‘aanknopingspunten’ om de verschillende
fases van het ‘moderne’ westerse denken op speelse wijze in kaart te brengen. Als
men bedenkt dat het surrealisme er als kunststroming op uit was de al te hoogdravende
pretenties van de rationeel-wetenschappelijke werkelijkheidsbenadering aan de kaak
te stellen door het belang van het onbewuste en het creatieve te onderstrepen, dan is
dit natuurlijk niet zonder meer toevallig.

La condition humaine
Het eerste doek (figuur 1) dat we bespreken is ‘La condition humaine II’ (1935). Het
betreft een ‘inkijkje’ in een kamer die via een raam uitzicht biedt op zee. Niets
bijzonders dus. Alhoewel? In die kamer staat een schildersezel met een doek waarop
datzelfde zeelandschap te zien is. En wat blijkt? Het tafereel buiten de kamer en
datgene wat afgebeeld is op het schilderij-in-het-schilderij lopen naadloos in elkaar
over zodat het onmogelijk is een onderscheid te maken tussen werkelijkheid en
representatie. Alleen de ‘feitelijkheid’ van het raam én van het doek op de
schildersezel verzekeren ons dat er inderdaad twee verschillende
‘werkelijkheidsniveaus’ aanwezig moeten zijn in dit doek.
Extra bevreemdend wordt het natuurlijk wanneer we constateren dat het
schilderij-in-het-schilderij meer te zien geeft dan het raam de

Streven. Jaargang 61

508
beschouwer toelaat waar te nemen. Waar immers het raam overgaat in muur en het
uitzicht op zee abrupt afgesneden wordt, daar merken we dat het
schilderij-in-het-schilderij, dat half voor, half naast het raam geplaatst is, de zee
ongehinderd verder laat kabbelen binnen zijn eigen omgrenzingen.
Paradox in het kwadraat? Enerzijds die quasi-perfecte gelijkenis tussen
werkelijkheid en representatie, anderzijds dat haaks op elkaar staan van beide. Voor
de beschouwer gewis een probleem: kan er in dit doek nog gewag gemaakt worden
van twee werkelijkheidsniveaus? Kan er nog sprake zijn van een échte werkelijkheid
en van een gerepresenteerde werkelijkheid? Wat bevindt er zich buiten het raam?
En wat aangevangen met datgene wat in het schilderij-in-het-schilderij opduikt?
Vragen die er niet om liegen en de beschouwer alras tot de ontnuchterende constatatie
brengen dat hij er zich zonder de ‘bemiddeling’ van de helaas afwezige schilder van
het schilderij-in-het-schilderij nimmer van af zal kunnen maken. Alleen die schilder
verkeerde immers in de mogelijkheid naar het raam toe te stappen om te verifiëren
of datgene wat hij op het schilderij-in-het-schilderij vorm gaf, ‘daarbuiten’ inderdaad
ook zo aanwezig was en is.
Juist omdat die bemiddelende persoon nergens meer te bespeuren valt, beseft de
beschouwer hoezeer hijzelf in een ‘ontoereikende’ positie werd gemanoeuvreerd.
Hij staat weliswaar voor Magrittes doek, maar weet tegelijkertijd dat hij, om het
geheel te kunnen duiden, eigenlijk zélf de afgebeelde kamer zou moeten kunnen
binnenstappen om aldus voor zichzelf uit te maken hoe het zit met datgene wat zich
buiten het raam en in het schilderij-in-het-schilderij afspeelt.
Zit er trouwens wel een raam in die muur? Kunnen we niet net zo goed
veronderstellen dat dat zogenaamde raam dat uitgeeft op zee, op zijn beurt niet meer
is dan een schilderij-in-het-schilderij? Misschien is het allemaal zinsbegoocheling,
en wordt de beschouwer voortdurend heen en weer geslingerd van de éne representatie
naar de andere. Ontoegankelijk als het doek is en blijft, onthoudt het de beschouwer
ieder zinnig referentiepunt om representatie en werkelijkheid van elkaar te kunnen
onderscheiden. Gegeven de omstandigheden waarin hij verkeert, kan hij enkel
veronderstellen dat, ergens in het doek, de werkelijkheid aanwezig moet zijn, doch
hij kan er geenszins vat op krijgen. De perfect in elkaar overgaande, maar door de
context toch enigszins van elkaar te onderscheiden ‘representaties’ dekken elkaar
volledig toe, en sluiten de werkelijkheid als het ware buiten. Juist het feit dat datgene
wat zich buiten het raam bevindt naadloos overgaat in datgene wat het
schilderij-in-het-schilderij toont, wijst erop dat er hier ‘te veel’ veronderstellingen
op elkaar gestapeld worden, dit terwijl het de beschouwer aan ‘hard’ bewijsmateriaal
ontbreekt. Hij zit opgesloten in een sollipsisti-
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sche weergave van de werkelijkheid die enkel nog uit representaties bestaat,
representaties die niet langer naar de échte werkelijkheid verwijzen, doch enkel nog
naar elkaar of naar zichzelf.
Neemt Magritte hier soms een loopje met de beschouwer? Of is ook hij de
gevangene van zijn eigen constructies? Staat hij niet net als de beschouwer aan ‘deze’
kant van het doek, en moet hij zich niet net als die beschouwer beroepen op de
afwezige schilder om aan de weet te komen wat zich aan ‘gene zijde’ afspeelt? Bestaat
de ‘condition humaine’ er inderdaad niet juist in dat de mens in zijn streven de
werkelijkheid te begrijpen en aan zich dienstbaar te maken, in eerste instantie alle
verschillen en iedere ‘afstand’ tussen representatie en werkelijkheid moet wegcijferen
of verdoezelen om vervolgens tot de ontnuchterende constatatie te komen dat het
hem onmogelijk is geworden representatie en werkelijkheid van elkaar te
onderscheiden? Juist omdat hij in zijn benadering van de werkelijkheid voortdurend
aangewezen is op representaties, blijft een gewis gevoel van onbehagen hem belagen
omdat hij zich ‘buitengesloten’ voelt.

Les deux mystères
Het schilderij-in-het-schilderij motief en het gekoketteer met representaties spelen
eveneens een cruciale rol in het tweede doek (figuur 2), ‘Les deux mystères’ (1966).
Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een herwerking van het alom gekende ‘La
trahison des images’ dat Magritte reeds in 1928/'29 schilderde. In dat oorspronkelijke
‘pijpschilderij’ zien we tegen een egaal donkere achtergrond de afbeelding van een
pijp met daaronder de woorden: ‘Ceci n'est pas une pipe’. Zo'n goeie veertig jaar
later voerde Magritte dit pijpschilderij opnieuw op als schilderij-in-het-schilderij in
het doek ‘Les deux mystères’. Het overige gedeelte van dit nieuwe pijpschilderij
vulde hij op met een tweede afbeelding van een pijp die als een gigantische
opblaasmascotte bovenachter het schilderij-in-het-schilderij hangt te zweven.
Het geheel, zo is de beschouwer bij een eerste aanblik geneigd te stellen, vertoont
een sluitende samenhang. Afbeelding en uitspraak in het schilderij-in-het-schilderij
verwijzen naar de échte pijp die buiten het schilderij-in-het-schilderij aanwezig
gesteld wordt, zodat de ontkennende woorden ‘Dit is geen’ impliciet ook de
tegengestelde bewering: ‘Maar dat is er wél een’ aan de beschouwer ontlokken.
Maar alras is er het besef dat het probleem slechts in schijn is opgelost. Het
aanbrengen van een extra werkelijkheidsniveau buiten het schilderij-in-het-schilderij
zorgt immers op zijn beurt voor verwarring. De beschouwer voelt aan dat hij in een
eindeloze spiegelreeks terecht lijkt te komen. De zeer voor de hand liggende woorden:
‘Maar
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dát is er wél een’ verstommen op het ogenblik dat hij door heeft dat Magritte hem
provoceert op zijn beurt de uitspraak ‘ceci n'est pas une pipe’ toe te voegen aan het
nieuwe doek, want ook die gigantische opblaaspijp is natuurlijk helemaal geen echte
pijp.
Misschien tracht de beschouwer zich alsnog uit deze hopeloos lijkende situatie te
redden door zichzelf er opgetogen aan te herinneren dat grootvaders pijp, die bij hem
thuis als souvenir tegen de schoorsteenmantel zit vastgespijkerd, onvervreemdbaar
echt is, en dat hij ze, van zodra hij thuiskomt, van haar sokkel kan nemen om ze langs
alle kanten te betasten, te besnuffelen en te bekijken... Op slag komt hij echter ook
tot het ontnuchterende besef dat hij zelfs op dit ogenblik, waarop hij zich reflexief
bewust tracht te worden van wat hij met die pijp kan doen, nog steeds worstelt met
afbeeldingen en verwoordingen van het object in kwestie, en dat dat ook zo zal blijven
als hij die onvervreemdbaar ‘echte’ pijp in handen zal hebben.
Kortom, het voorwerp ‘pijp’ is en blijft voor hem hoe dan ook onbereikbaar en
ontoegankelijk. Hoe goed hij ook zijn best doet, steeds moet hij tot de onvermijdelijke
constatatie komen dat de échte pijp zich achter, onder of naast een web van woorden
en beelden zal blijven ophouden. Met Foucault[5] kunnen we dan ook stellen dat het
object ‘pijp’ niets anders is dan een illusie, ‘een ongrijpbaar wolkje werkelijkheid’
dat de beschouwer vaagjes voor ogen blijft zweven, iets waar hij nooit echt bij zal
kunnen komen. Er rest hem dan ook geen andere mogelijkheid dan zélf de
afbeeldingen en verwoordingen te ‘synchroniseren’ tot een éénduidige boodschap,
zelf het veld van het schilderij-in-het-schilderij of het eigenlijke doek te overstijgen
door ze welbewust en moedwillig te doen wijzen in de richting van een stukje échte
werkelijkheid. Als representaties van de werkelijkheid blijven woord en beeld immers
naar elkaar of naar zichzelf verwijzen, tenzij de beschouwer ze op bevestigende of
instemmende wijze vastpint op dat ‘wolkje pijp’.

Au seuil de la liberté
Het besef dat de werkelijkheid enkel op bevestigende of instemmende wijze benaderd
kan worden, zit ook verweven in het derde doek (figuur 3): ‘Au seuil de la liberté’
(1929). In dit doek wordt de beschouwer het ‘uitzicht’ op de échte werkelijkheid zo
goed als ontnomen doordat de ‘ruimte’ waarin hij via het kijken terecht komt, volledig
omspannen wordt door een ‘mozaïek’ van representaties. Elk van deze representaties
zit gevat in een ‘houten’ kader, en de acht kaders voegen zich samen tot de drie
wanden die de besloten ruimte op de voorgrond ‘vorm’ geven. Het gaat daarbij om
volgende ‘elementen’: een vlammenzee, een vrouwentorso, een woud van bomen,
een fragmentopname van een
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gevel, een paar stukjes wolk, een grillige wand waartegen enkele paardebelletjes
hangen, een wand van planken, en een vel papier waaruit allerlei motieven zijn
weggeknipt.
Bevreemdend is vooral dat dit mozaïek van elementen een gewisse
onberekenbaarheid uitstraalt. Het lijkt een bordkartonnen constructie die ieder
ogenblik in elkaar kan klappen. Als beschouwer verwacht je alsnog een glimp van
de échte werkelijkheid te kunnen opvangen. Het komt er gewoon op aan lang genoeg
te blijven kijken. Die indruk wordt nog aangescherpt door het feit dat in die besloten
ruimte op de voorgrond een massief kanon staat opgesteld waarvan de loop in de
richting van de bordkartonnen constructie wijst. Zal dit kanon de beschouwer, zo die
dat wil, een handje toesteken bij het omver halen van dat hele wankele gedrocht?
Een uitdagende gedachte die tegelijk ook zeer te denken geeft. Moet men dit kanon
immers niet zien als een metaforische weergave van de buitengesloten beschouwer?
En, dient men in overeenstemming daarmee de lukrake opeenstapeling van
representaties niet eveneens te interpreteren als een veraanschouwelijking van de
wijze waarop die beschouwer omspringt met de hem omringende werkelijkheid?
Alles bij elkaar genomen weinig flatterend. Moeten we niet concluderen dat de
beschouwer zich, in zijn streven op de werkelijkheid toe te treden, maar al te
gemakkelijk gaat verschansen in dit soort knusse bricolages waarin de representaties
op eerder toevallige, associatieve wijze aan elkaar gaan klitten en hem aldus in
toenemende mate het ‘zicht’ op de werkelijkheid ontnemen? Wil de beschouwer
overigens wel gelijke tred blijven houden met de échte werkelijkheid, of is het hem
er voor alles om te doen de eigen, haaks op die werkelijkheid staande, bordkartonnen
constructies in ‘bedwang’ te houden? Brengt dit doek kortom niet juist de al te
verregaande zelfgenoegzaamheid in kaart waarmee de mens de werkelijkheid via
representaties meent te kennen en ook te kunnen manipuleren? Dat daarbij een kanon
de plaats inneemt van de buitengesloten beschouwer, is veelbetekenend.
Juist omdat dit doek één en al ambivalentie is, is het zeer de vraag waarop de titel
‘Op de drempel van de vrijheid’ alludeert. De bricoleur die zich door middel van het
spel van representeren en aanwijzen op de werkelijkheid werpt, schijnt immers
nauwelijks nog te beseffen wat zijn handelen teweegbrengt omdat hij het veel te druk
heeft met het overeind houden van zijn twijfelachtige bordkartonnen constructies.
Noodgedwongen is hij een en al aandacht voor zijn eigen gekunstelde bezig-zijn
waarbij hij de werkelijkheid reduceert tot wat hij denkt dat ze is, en zich dan ook
haast volledig gespiegeld weet in het resultaat. Zich vermeiend te midden van een
overdaad aan zelfontworpen bordkartonnen constructies, verdonkeremaant hij datgene
wat zich bui-
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ten de representaties afspeelt. Merkte Ludwig Wittgenstein niet reeds op dat het
gevaarlijke en verleidelijke van het eenzijdig vertrouwen op tekens erin bestaat dat
de werkelijkheid erdoor herleid wordt tot een constructie die ondergeschikt wordt
aan de wetten eigen aan het tekensysteem?[6] En waarschuwde ook Emmanuel Levinas
niet voor het zelfverwijzende van de taal waarbij de werkelijkheid buitengesloten
wordt?[7] De mens die uitsluitend op representaties vertrouwt om op de werkelijkheid
toe te treden, draait zichzelf een rad voor de ogen, omdat hij, zonder dat zelf goed
te beseffen, allang verzaakt heeft aan de echte werkelijkheid die buiten het raam,
bezijden het schilderij-in-het-schilderij of achter de bordkartonnen constructies
aanwezig blijft.

Het modernistische project
Kijken we even terug naar de drie doeken die we bij wijze van voorbeeld besproken
hebben, dan is het zonder meer duidelijk dat in elk ervan de rol van de beschouwer
cruciaal is. Buitengesloten uit het afgebeelde en verwoorde, moet hij wel een zeer
ver reikende en verrijkende dialoog aangaan met datgene wat naar de horizon wijkt.
In het eerste doek nodigden de tegendraadse overeenkomsten en verschillen tussen
representatie en werkelijkheid de beschouwer uit het doek te betreden om aldus voor
zichzelf uit te maken waar het representeren eindigt en de werkelijkheid begint. De
onmogelijkheid echter de afgebeelde kamer binnen te stappen verduidelijkte dat de
omweg via het representeren het zicht op de werkelijkheid vertroebelt. Het tweede
doek kon deze ontnuchterende vaststelling alleen maar verdiepen. Eens dat de
beschouwer zich het spel van het afbeelden en verwoorden eigen heeft gemaakt, kan
hij de werkelijkheid niet meer bereiken omdat deze steeds blijft wijken. De enig
mogelijke uitweg uit deze impasse bestaat erin voor zichzelf uit te maken en aan te
wijzen welke stukjes échte werkelijkheid in woord of beeld ‘gevat’ worden. In het
derde doek stond de beschouwer dan weer zo goed als letterlijk voor een mozaïek
van door hemzelf aanwijsbare werkelijkheidselementen. Ondanks de trefzekerheid
waarmee de stukjes gerepresenteerde werkelijkheid gefixeerd werden, was en bleef
ook het gevaar immanent aanwezig dat de beschouwer in zijn gedrevenheid de
zelfontworpen bordkartonnen constructies wel eens onderuit zou kunnen halen. Waar
de beschouwer in het eerste doek de wijkende werkelijkheid dus nog zelfverzekerd
tegemoet meent te kunnen treden, heeft hij in de andere twee doeken nauwelijks
verhaal tegen datgene wat hij via representaties tracht te grijpen.
Hiermee hebben we meteen ook een aanzet gegeven tot een interpretatie van deze
drie doeken als metaforen voor verschillende
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fases in de ontwikkelingsgang van het moderne westerse denken. Vrij algemeen
wordt aangenomen dat de moderne logisch-mathematische benadering van de
werkelijkheid haar oorsprong vindt in de filosofie van René Descartes, die aan de
basis ligt van dualismen als die tussen lichaam en geest of werkelijkheid en subject.
Tot op heden beroeren deze dualismen de gemoederen van wetenschappers omdat
geest en subject aan de greep van de wetenschap ontsnappen. In het wetenschappelijke
discours, zo wordt steevast beweerd, is er eigenlijk geen plaats voor dergelijke
twijfelachtige entiteiten, zodat de ‘condition humaine’ er hoe dan ook een is van het
buitenspel blijven staan (figuur 1). Intussen zorgde de strikt logisch-mathematische
benadering van lichaam en werkelijkheid in de negentiende eeuw voor een
lineair-positivistisch vooruitgangsdenken waarbij de ontcijfering van alle grote
geheimen van de natuur voor zeer binnenkort in het vooruitzicht gesteld werd. Mits
een rigoureus volgehouden ‘dit is geen, maar dat is er wel één’, zou de werkelijkheid
definitief aan de mens onderworpen worden (figuur 2). Aan het begin van de twintigste
eeuw zetten het onzekerheidsprincipe van Heisenberg en de ontdekking van het
onbewuste door Freud het al te optimistische vooruitgangsdenken op losse schroeven.
De kritiek werd geradicaliseerd in de manifesten van de surrealisten, en kent vandaag
de dag zijn voortzetting in wat scheep gaat onder begrippen als nieuwe wetenschap,
holisme en postmodernisme. Alle weten, zo wordt hierbij gesteld, is
subjectafhankelijk, ieder kennen doet zich aan ons voor als bordkartonnen constructies
(figuur 3).
Lijkt het een hachelijke onderneming de ontwikkelingsgang van het moderne
westerse denken af te willen lezen uit drie aldus willekeurig bijeengeplaatste doeken,
dan nog is en blijft het een feit dat het gefascineerde kijken zijn oorsprong vindt in
de uitdagende wijze waarop de beschouwer buiten de wijkende werkelijkheid
gehouden wordt. Er rest hem geen andere oplossing dan daadwerkelijk in dialoog te
treden met het gerepresenteerde. Dit op zijn beurt heeft het voordeel dat ook
beschouwers die niet of nauwelijks weet hebben van een Foucault, een Wittgenstein
of een Levinas, deelgenoot kunnen worden van een problematiek die sinds het midden
van de zeventiende eeuw sluimerend aanwezig is gebleven in het moderne westerse
denken.
Juist het feit dat Magritte erin is geslaagd deze problematiek op intuïtief inleefbare
wijze ‘aanwezig’ te stellen in zijn doeken, zorgt ervoor dat die zich uitstekend lenen
om ieder mens op speelse wijze te leren ‘kijken’ naar de gerepresenteerde
werkelijkheid en vooral naar ‘dé’ plaats die hijzelf in die werkelijkheid inneemt.
Vergeten we immers niet dat in onze multimediale samenleving elk van ons
voortdurend overspoeld wordt met representaties en er nauwelijks nog tijd rest om
dat alles te verwerken. Heel toepasselijk zinspeelt Paul Bottelberghs[8]
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[3] René Magritte, ‘Au seuil de la liberte’, 1929.
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in deze context op de verwording van de modernistische televisie die verwijst naar
de werkelijkheid (‘ceci est mon corps’) tot een postmodernistische lego-blokjes
televisie waarbij alles herleid wordt tot een cumulatief aaneenschakelen van tekens
of items (‘ceci n'est pas une pipe’). Reflectie over de plaats die men inneemt in onze
‘legoblokjescultuur’ is dan ook geen overbodige luxe. Als blijkt dat kinderen (en
volwassenen) als het ware verstommen bij de aanblik van een Magritte dan moeten
we deze kans met beide handen aangrijpen om in onze jachtige cultuur tot ‘spontane’
zelfreflectie te komen.

Eindnoten:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

L. Canta, René Magritte, Davidsfonds-Infodok, Leuven, 1991.
L. Canta in gesprek met Tilly Stuckens, in De Standaard, 27/4/91.
Karakteristiek, BRT3-radio, januari 1991.
M. Tournier, Gilles & Jeanne, Meulenhoff, Amsterdam, p. 59.
M. Foucault, Dit is geen pijp, Aramith, Amsterdam, 1988, pp. 11-16.
U.M. Schneede, René Magritte: leven en werk, Landshoff, Amsterdam, 1976, p.34.
J. van Heerden, De deelwoordelijkheid van het zijnde, in NRC-Handelsblad, 21 juni 1991.
P. Bottelbergs, De toekomst van een aquarium: Over ‘goede’ en ‘slechte’ televisie, in
Kultuurleven, mei 1991, pp. 18-25.

Streven. Jaargang 61

516

An Hermans
Het Europese Parlement
Not much of a Parliament?
In 1978 konden gezaghebbende politologen zoals Valentine Herman en Juliet Lodge
nog schrijven dat het Europese Parlement niet veel zaaks was: ‘The European
Parliament is not a parliament (or, more accurately, not much of a parliament) because
it fails to meet a series of basic political, constitutional and decisionmaking
requirements concerning the performance of legislative, financial and control
powers’[1]. Als tekorten vermeldden deze auteurs ondermeer: er is geen duidelijke
scheiding tussen de wetgevende en uitvoerende machten van de Gemeenschap; het
Parlement heeft geen recht om wetsvoorstellen te amenderen; niet alle wetgeving
passeert het Parlement; inkomsten en uitgaven hoeven (op een enkel onderdeel na)
niet door het Parlement te worden goedgekeurd; het kan de leden van de Raad niet
ter verantwoording roepen; het speelt zelfs geen rol bij de samenstelling van de
Europese Commissie. Conclusie in 1978: ‘When further comparisons are made with
the national parliaments, a constellation of other reasons could be advanced for
suggesting that the European Parliamant is not a parliament’[2].
In de Europese beleidsvoering speelde de volksvertegenwoordiging aanvankelijk
een beperkte rol. De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europarlement in
Straatsburg (1979) konden niettemin de publieke opinie een tijdlang boeien. Die
verkozen Europarlementariërs hadden het echter moeilijk het contact met het thuisfront
te handhaven. Tenoren uit o.a. de Belgische politiek, zoals Charles-Ferdinand
Nothomb, Willy De Clercq, Herman Vanderpoorten, Leo Tindemans en Paul De
Keersmaeker, keerden bij de eerste de beste gelegenheid terug naar de Belgische
politiek en verkozen een nationaal mandaat, zo mogelijk een ministerschap, boven
een zitje in het Straatburgse halfrond. Daar werden ze prompt vervangen door jonge,
voor het
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grote publiek meestal onbekende opvolgers. Een duidelijk teken van de beperkte
aantrekkingskracht van Europa en, zo mogelijk, nog meer van de macht - of onmacht
- van het Europese Parlement.
In de opzet van het Verdrag van Rome (1957) lag het zwaartepunt van de
besluitvorming deels bij de Europese Commissie, als initiator van de besluiten, deels
bij de Raad van Ministers, die aan de voorstellen van de Commissie zijn fiat moest
geven. Van de overige instellingen kreeg alleen het Hof van Justitie een rol van
betekenis toebedeeld. Het Parlement werd in de hele onderneming stiefmoederlijk
behandeld: het kreeg slechts een adviserende bevoegdheid, vanaf de jaren zeventig
een gedeeltelijk medebeslissingsrecht in de begroting. Waarom het toen zo weinig
bevoegdheid kreeg, moeten historici maar eens uitzoeken. In de functionalistische
en centralistische beleidsvoering van de Europese Gemeenschap was voor een ruimere
inspraak van afgevaardigden van het volk blijkbaar geen plaats. De eerste bedoeling
van ‘Europa’ was, in de visie van de eerste Verdragen, het behalen van concrete
economische resultaten, in de hoop dat daarmee een solidariteit en gaandeweg een
steeds hechtere Unie tussen de Europese volkeren kon worden gerealiseerd. Europa
pakte pragmatisch de dagelijkse economische problemen aan; grote maatschappelijke
discussies over de ultieme politieke doelstellingen, die het toch maar tot mislukking
gedoemd achtte, ging het uit de weg. De methode heeft tot successen geleid. Maar
er is ook een zware prijs voor betaald. Voor de burger ontaardde de Europese droom
in een levenloze bureaucratie, een ‘intendance’, zoals De Gaulle ‘le machin’
misprijzend omschreef.
Nu, vijftien jaar na die eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europese
Parlement, is de situatie grondig veranderd. Door de Eenheidsakte van 1987 kreeg
het Parlement reeds het recht om wetsvoorstellen te amenderen en een bindend
medebeslissingrecht bij het aangaan van associatie-verdragen met derde landen en
toetreding van nieuwe lidstaten. Recent werd in het nieuwe Verdrag van de Europese
Unie het ‘Rome-model’ vervangen door het ‘Maastrichtmodel’. Doorzichtiger is het
Europese besluitvormingsmechanisme er niet op geworden, maar het betekent wel
dat de bevoegdheden van het Parlement zijn uitgebreid en dat het een vinger in de
pap krijgt in de benoeming van de Commissie. Op zijn beurt zou dat kunnen betekenen
dat de tandem ‘Raad-Commissie’ die in de beginjaren van de Gemeenschap het
mooie weer uitmaakte, nu plaats moet ruimen voor de tandem ‘Raad-Parlement’.
De uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement komt naar voren in de
invoering van de ‘co-decisie’: in een aantal domeinen is voortaan een akkoord nodig
tussen Parlement en Raad om tot besluiten te komen. Zoals steeds in het Europese
integratieproces is
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deze verregaande wijziging gebaseerd op de bestaande procedures (in dit geval
‘eerste’ en ‘tweede’ lezingen). De eerste lezing (amendering van wetsvoorstellen)
is, zoals vroeger, dezelfde als voor de samenwerkingsprocedure: voorstel van de
Commissie, advies van het Parlement, gemeenschappelijk standpunt van de Raad.
De grote vernieuwing bestaat erin dat er nu een paritair comité Raad-Parlement is
opgericht dat meningsverschillen die bij een tweede lezing aan het licht zouden
komen, tracht te verzoenen, en zo tot een gemeenschappelijk standpunt te komen,
dat daarna door beide instellingen afzonderlijk moet worden goedgekeurd. Komen
ze niet tot overeenstemming, dan kan de Raad zijn eerder genomen gemeenschappelijk
standpunt bevestigen en kan het Parlement dit opnieuw verwerpen. Op die manier
krijgt het Parlement een vetorecht en kan het, al was het maar door ermee te dreigen,
de Raad tot meer inschikkelijkheid aanzetten. Het Parlement krijgt hiermee een
duidelijk wetgevend mandaat en de dominantie van de tandem Raad-Commissie,
karakteristiek onder het Rome-model, wordt gewijzigd in een dialoog Raad-Parlement.
Ook de uitbreiding van het ‘avis conforme’ tot een aantal andere besluiten, zoals
de wijziging van het statuut van de centrale banken, de definiëring van de
doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen of de aanneming van een
uniforme Europese kieswetgeving, versterkt de rol van het Parlement in het
besluitvormingsproces.
Uitbreiding van de instemmingsprocedure en instelling van de codecisie leiden
aldus tot eenzelfde resultaat: een aantal besluiten kunnen nog alleen genomen worden
mits ze expliciet of impliciet door het Parlement worden goedgekeurd. Ook de andere
grote verandering - de inspraak van het Parlement bij de benoeming van de Europese
Commissie - is geen nieuw idee. Dit stond al jaren op het verlanglijstje van het
Parlement. Ook de Europese Raad, bestaande uit staatshoofden en regeringsleiders,
zo blijkt uit de verklaring die in 1983 in Stuttgart werd aangenomen, had er wel oren
naar. Sedertdien was het dan ook gebruikelijk dat de aangezochte Commissievoorzitter
door het uitgebreid bureau van het Parlement gehoord werd en dat de Commissie,
kort na haar aantreden, haar programma ter stemming voorlegde aan het Parlement.
Maar de samenstelling van de Commissie ging kennelijk nog steeds uit van de
lidstaten, niet van het Parlement.
De nieuwe procedure, ingesteld door artikel 158 van het Verdrag van Maastricht,
maakt komaf met deze gang van zaken. Pas na raadpleging van het Parlement kunnen
voortaan de lidstaten een kandidaat Commissievoorzitter voordragen. De andere
leden van de Commissie worden vervolgens, na overleg met de nieuwe
Commissievoorzitter, door de lidstaten aangeduid. Het hele college moet dan op zijn
beurt
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nog goedgekeurd worden door het Parlement. Anders gesteld: de Commissie moet
door een meerderheid van het Parlement gesteund worden. Openstaande vraag daarbij
is of de Commissie een afspiegeling moet zijn van de politieke balans tussen de
fracties in het Parlement? Wel wordt de Commissie voortaan gedragen door een
dubbele legitimering: de lidstaten enerzijds, het Parlement anderzijds. Overigens
vallen de mandaten van Commissie en Parlement samen. De nieuwe procedure
versterkt het censuur-recht van het Parlement ten aanzien van de Commissie. Dat
censuur-recht had voordien slechts een wat hypothetisch en symbolisch karakter:
niets belette de lidstaten een net gewraakte Commissie meteen opnieuw voor te
dragen.
Uit wat voorafgaat moge duidelijk zijn dat het Europese Parlement sedert de eerste
rechtstreekse verkiezingen een tweesporen-strategie heeft ontwikkeld. Enerzijds
wilde het pragmatisch meer macht en inspraak verwerven in het kader van de
bestaande Verdragen, anderzijds wilde het een meer omvangrijke strategie
ontwikkelen voor het ontwerp van een Europese Unie. Al naar gelang de noodzaak
en, vooral, de politieke conjunctuur van het ogenblik volgde het Parlement nu eens
vooral het ene, dan weer het andere spoor.
Het ging er daarbij van uit dat beide benaderingen elkaar perfect aanvullen. Het
ontwerp voor de Europese Unie, ook wel het ontwerp-Spinelli genoemd, bracht een
proces aan de gang dat uiteindelijk leidde tot de ondertekening van de Europese Akte
in 1987. Dit alles leidde op zijn beurt tot een ingrijpend interne-markt-programma
voor 1992, waardoor de hele discussie over de Europese eenmaking opnieuw werd
aangezwengeld, die uiteindelijk tot het Verdrag van Maastricht leidde.
Het tweede spoor dat het Europees Parlement volgt, betreft een meer visionaire
strategie, die een model van bevoegdheidsverdeling op Europees niveau wil
ontwerpen. De organisatie ervan kan theoretisch worden samengevat in vier abstracte
modellen: [1] Een intergouvernementeel of confederaal model, [2] een zuiver federaal
model, [3] een regionaal-federaal model en [4] een gedecentraliseerd federaal
samenwerkingsmodel.
Het intergouvernementele model is voor het Parlement onaanvaardbaar: als de
lidstaten aan hun absolute soevereiniteit blijven vasthouden hebben de nationale
regeringen altijd het laatste woord. Parlement en Commissie verschrompelen dan
respectievelijk tot een forum en een expertenbureau. Het zuiver federale model is
niet erg realistisch. Geen enkele lidstaat zal bereid gevonden worden zijn invloed te
laten beperken tot die van een Duitse deelstaat of een staat in de Verenigde Staten.
Het regionaal-federale model, dat van de regio het basiselement van de instellingen
maakt en door de toepassing van
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het subsidiariteitsprincipe de regio een maximale bevoegdheid zou verlenen, is niet
alleen praktisch onhaalbaar, maar voor de lidstaten ook onaanvaardbaar. Wel vormt
het door het Verdrag van Maastricht voorgestelde en ondertussen opgerichte Comité
van de Regio's in de ogen van het Parlement een stap in de goede richting. Het schept
het juridisch kader dat de regio's in staat stelt effectief deel te nemen aan het Europese
besluitvormingsproces in alle aangelegenheden die voor hen van belang zijn. Formeel
gezien gaat het slechts om een adviserende bevoegdheid, maar politiek kunnen de
regio's hun stem laten horen. Wel zou hun actie beperkt moeten blijven tot
beleidsdomeinen die voor hen van wezenlijk belang zijn.
De meerderheid van het Parlement is gewonnen voor het gedecentraliseerd federale
model. Dit is gebaseerd op een dubbele democratische legitimiteit: de legitimiteit
van de burgers en de legitimiteit van de lidstaten. In dit model werken de lidstaten
en de Unie samen in alle stadia van de besluitvorming (samenwerking), terwijl de
uitvoering van de besluiten voornamelijk wordt overgelaten aan de lidstaten
(decentralisatie). De gelijkheid van Raad en Parlement kan gelden voor alle
categorieën van wetteksten of kan voortvloeien uit een verdeling in twee of meer
gelijke groepen van wetteksten, namelijk één waarover de Raad het laatste woord
heeft, en één waarover het Parlement het laatste woord heeft.
In de jongste ontwikkelingen kreeg het Europese Parlement duidelijk meer greep
op de Europese besluitvorming. De versterking van de bevoegdheden van het
Parlement valt samen met de inperking van de macht van de Commissie. Niet alleen
heeft deze laatste meer rekening te houden met de invloed van het Parlement; over
de hele besluitvoeringslijn verliest zij aan terrein. Haar initiatief-recht met name,
traditioneel een van de sterkste punten van de Commissie, lijdt aan erosie. Ook aan
een ander aspect van het Commissie-optreden wordt getornd. Tot nog toe was de
Commissie een collegiaal orgaan, zonder ‘politieke’ kleur, als dusdanig
aanvaardbaar(der) voor de lidstaten én voor het Parlement. Indien de Commissie in
de toekomst een duidelijker politieke kleur zou krijgen, dan zou ze wel eens op weinig
sympathie kunnen rekenen in bepaalde lidstaten, waar die kleur niet overheerst. Ook
in het Parlement zou mede daardoor de consensus-strategie waarop het Parlement al
jaren draait, kunnen verdwijnen. Als ook in het gesprek tussen Commissie en
Parlement de spelregel ‘meerderheid-oppositie’ voor het bepalen van standpunten
de hoofdregel wordt, zullen de debatten dynamischer worden, maar of de kwaliteit
van de besluitvorming erdoor zal verbeteren, is een andere vraag.
Wanneer we terugkeren naar de hamvraag van Valentine Herman
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en Juliet Lodge in 1978: Not much of a Parliament?, moeten we vaststellen dat hun
conclusie anderhalf decennium later achterhaald is. Hun stelling steunde hoofdzakelijk
op de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese instellingen, en deze is inmiddels
zo grondig gewijzigd dat we nu wel van een volwaardig Europees Parlement kunnen
spreken. De vraag blijft echter waarom dit Parlement toch nog steeds zo'n weinig
flatterend imago heeft? Eerst en vooral is er natuurlijk de last van het verleden. Verder
blijft de besluitvorming in de Europese Unie nog altijd zo (nodeloos?) ingewikkeld,
dat de burger vaak niet eens merkt of beseft welke rol het Parlement er in speelt. Ten
derde is er het feit dat het Parlement meer dan eens aan roofbouw heeft gedaan. Het
ging - en gaat - ervan uit dat je macht en invloed niet ‘krijgt’ maar ‘verovert’. Daarom
heeft het geprobeerd zich op alle terreinen te profileren. Nu het meer greep heeft
gekregen op een flink deel van de Europese koek, lijkt het wenselijk dat het aan de
‘verdieping’ van zijn bevoegdheden gaat werken, en niet langer alleen aan de
‘uitbreiding’ ervan. Pas wanneer de bevolking ervaart dat de Europese besluitvoering
zich richt op die terreinen die ook haar zorg zijn - werk, sociale bescherming, vrede...
- zal zij Europa belangrijk vinden. De concentratie van de besluitvorming op die
terreinen moet een ambitie worden van het Europese Parlement. Vereenvoudiging
en helderheid van de besluitvoering zijn echter voorwaarden opdat de bevolking het
Parlement én de Europese eenmaking haar vertrouwen zou geven.

Eindnoten:
[1] V. Herman en J. Lodge, The European Parliament and the European Community, Londen,
1978, p. 65: ‘Het Europese Parlement is geen parlement (of exacter, als parlement stelt het niet
veel voor). Het voldoet niet aan een aantal fundamentele vereisten op politiek, constitutioneel
en besluitvormingsgebied, om zijn wetgevende, financiële en controlerende taak te vervullen’.
[2] ‘Als je de vergelijking met de nationale parlementen iets verder doortrekt, vind je nog een hele
reeks andere redenen om te zeggen: het Europese Parlement is geen parlement’.
[3] Schema vrij naar de publikatie Het Europees Parlement, voorlichtingsbureau Europees Parlement.
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Jef Van Gerwen
Op zoek naar de verloren werkgelegenheid
Ethische overwegingen bij een Europees probleem
Op de jongste Europese Top in Brussel hebben de regeringsleiders van de twaalf
lidstaten van de Europese Unie de basisoriëntaties goedgekeurd van de Europese
Commissie, opgenomen in het Witboek over groei, concurrentievermogen en
werkgelegenheid[1]. De Commissie stelt een actieplan voor om de werkloosheid
(momenteel geraamd op 19 miljoen personen) gevoelig te reduceren tegen het jaar
2000. De meeste maatregelen die ze voorstelt, zouden op nationaal vlak moeten
worden genomen vanwege de verschillen die tussen de landen bestaan. Het gaat om:
permanente beroepsopleiding, meer interne en externe flexibiliteit op de
arbeidsmarkten, herverdeling van de arbeid op bedrijfsniveau. Daarbij zouden de
loonkosten voor laag geschoolde arbeid omlaag moeten door de sociale bijdragen te
verlagen (deze maatregel is goedgekeurd zonder dat de Twaalf nieuwe belastingen
hebben afgesproken die de vervangende inkomsten moeten leveren voor de sociale
zekerheid). Een actiever werkgelegenheidsbeleid moet de huidige (te passief geachte)
opvang van de werklozen vervangen. Tenslotte moeten de lidstaten de vraag en het
aanbod van arbeidsplaatsen in de nieuwe sectoren van de ecologische en sociale
diensten stimuleren.
Om deze nationale initiatieven aan te vullen op communautair vlak, stelt de
Commissie substantiële investeringen voor in de uitbouw van nieuwe Europese
transport- en communicatienetwerken. De financiering daarvan, waarvoor grote
leningen nodig zijn, moet nog worden besproken: het zou gaan om een jaarlijkse
investering van 800 miljard BEF, waarvan 320 miljard uit leningen.
Dat zijn in een notedop de beslissingen van de jongste Europese Top.
Volledigheidshalve moet hier nog aan toegevoegd worden dat een aantal vrij
belangrijke elementen ontbreken, zoals een gemeenschappelijk initiatief voor de
belasting op kapitalen, een ecotaks en een duidelijk
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streefdoel voor het aantal arbeidsplaatsen dat moet worden gecreëerd. Het Witboek
spreekt van 15 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen tegen het einde van de eeuw, maar
de Raad heeft zich niet willen binden aan een kwantitatieve doelstelling. Maar naast
alle bedenkingen van analytische orde die men hier nog aan toe kan voegen, blijft
er een ethische vraag: heeft de Europese Unie op dit punt wel alles gedaan wat nodig
en wenselijk is?
Deze vraag veronderstelt een dubbele evaluatie: [1] een evaluatie van de
doelstellingen van het werkgelegenheidsbeleid; [2] een evaluatie van de middelen
die ervoor ingezet worden. Bestaat er een recht op arbeid? Willen wij (nog) een
toestand van volledige werkgelegenheid (uitgaande van een verantwoorde definitie
van ‘werkgelegenheid’ en ‘volledige werkgelegenheid’)? En zo niet, wat is ons
uiteindelijk streefdoel wat betreft de economische participatie? En, ten tweede, welke
middelen kunnen wij aanwenden om dit doel te bereiken?
Dit zijn wel twee verschillende soorten vragen, maar tussen beide bestaat een
verband. Uiteraard is niemand verplicht het onmogelijke na te streven. Bovendien
is het niet verantwoord het geld van de gemeenschap te verspillen door het nastreven
van onhaalbare doelstellingen. Als dus mocht blijken dat volledige werkgelegenheid
niet (meer) haalbaar is, dan wordt het moreel onaanvaardbaar ze voor het grote
publiek te verdedigen als een politiek streefdoel. Anderzijds is het niet altijd mogelijk
het goede adequaat te definiëren binnen de limieten van de feitelijke situatie. Soms
moet men ageren en de feitelijke toestand verwerpen om een rechtvaardiger situatie
te scheppen, om het onbekende te realiseren, een concrete utopie. Zo is het
bijvoorbeeld gegaan met de promulgatie van de mensenrechten. Vraagt ook niet de
realisatie van het recht op arbeid om zo'n utopische aanpak?
Het antwoord op die vraag laat ik voorlopig in het midden. In de volgende
overweging heb ik het over de definitie van enerzijds de doelstellingen en anderzijds
de middelen inzake werkgelegenheid. Voor de definitie van de doelstellingen ga ik
uit van de traditie van de sociale leer van de kerk, en voor het inschatten van de
middelen van een aantal gegevens van de politieke economie.

Recht op arbeid
Niemand betwist dat het recht op arbeid tot de fundamentele rechten van de mens
behoort. Onder ‘arbeid’ verstaat men dan iedere nuttige handeling waardoor mensen
zich de levensnoodzakelijke middelen aanschaffen en actief aan het leven van de
gemeenschap deelnemen. In het Nederlands kunnen we hier beter van ‘werk’ spreken.
‘Werk’ is veel ruimer dan ‘arbeid’ (verstaan als beroepsactiviteit voor een
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inkomen) of ‘loonarbeid’ (beroepsarbeid in dienstverband). Iemand kan van zijn of
haar fundamenteel recht genieten zodra zij of hij over een of andere bekwaamheid
beschikt om een nuttige activiteit uit te oefenen en zo deel te nemen aan de opbouw
van de samenleving: als vrijwilliger of beroepskracht, als zelfstandige of
loontrekkende. In economische termen kan men zeggen dat het volstaat dat iemand
beschikt over een minimale portie produktiemiddelen (grondstoffen, kapitaal, kennis,
vakbekwaamheid) om aan die noodzakelijke voorwaarde van ‘het recht op arbeid’
te voldoen. Zo kan men dan ook stellen dat om het even welk beleid dat de verdeling
van een van deze factoren (politiek van democratisering van het onderwijs,
herverdeling van de inkomens, verdeling van de kapitalen) bevordert, ook het recht
op arbeid in zijn ruime betekenis bevordert.
Als men dan toch een ethische rechtvaardiging inroept om het recht op arbeid
gelijk te stellen met een recht op werkgelegenheid, betekent dit dat men van oordeel
is dat veel mensen in onze huidige economie slechts behoorlijk kunnen participeren
als zij een baan als loontrekkende vinden. Zij beschikken immers over geen andere
produktiefactor dan hun vakbekwaamheid. In die zin wordt dan het recht op arbeid
in feite herleid tot het recht op een baan zowel in kerkelijke als in politieke
verklaringen.
In de sociale leer van de kerk wordt de term ‘arbeid’ niet altijd in dezelfde betekenis
gebruikt. Soms wordt ‘werk’ bedoeld, soms zwaar labeur, soms creatieve arbeid,
soms loonarbeid. Uit de algemene context van die leer (industrialisatie,
geïnstitutionaliseerde verhoudingen tussen kapitaal en arbeid) blijkt echter dat van
alle leden van de samenleving verwacht wordt dat zij mee de werkloosheid bestrijden
door voldoende arbeidsplaatsen te scheppen voor wie erom vragen[2]. De meest
radicale uitspraak terzake komt van de Amerikaanse bisschoppen, die in hun pastorale
brief van 1986 ronduit stelden dat ‘vanwege het grote belang van de arbeid iedereen
recht heeft op beroepsarbeid’, dat ‘volledige werkgelegenheid de basis vormt voor
een rechtvaardige economie, dat werkgelegenheid een grondrecht is’[3].
De sociale encyclieken gaan niet zo ver in hun uitspraken, maar lijken wel in
dezelfde richting te denken: ze eisen van de regeringen een ernstige inspanning om
de arbeidsmarkt te beïnvloeden om een toestand van volledige werkgelegenheid na
te streven. Zo vinden we b.v. in Pacem in Terris het concept van de economische
mensenrechten en in Laborem Exercens dat van de indirecte werkgever.
Onlangs was er echter een andere kerkelijke stem te horen, o.m. in de verklaring
van de commissie voor sociale zaken van het Franse episcopaat, Face au chômage,
changer le travail. Dit document maakt een genuanceerd onderscheid tussen arbeid
en werk en verkent zo een
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denkpiste die niet meer zozeer het recht van eenieder op een baan voorstaat, maar
meer een recht op werk in de betekenis van nuttige sociale activiteit: ‘Men moet
overstappen van een recht op arbeid dat uitgeoefend wordt in de sfeer van
tewerkstelling naar een recht op werk dat fundamenteel tot de menselijke waardigheid
behoort’[4].
Dit verschil in standpunt hoeft helemaal niet te verrassen, want de sociale leer van
de kerk verdedigt niet het recht op een baan als zodanig, maar wel het recht op
participatie. Een prudentieel oordeel (afhankelijk van de socio-historische
omstandigheden van de plaats en de evaluatie van de beschikbare middelen) moet
uitwijzen of dit recht beter gerealiseerd wordt door een beleid van volledige
werkgelegenheid of door een andere methode. Daar kom ik op terug.
Laat ik er hier alleen nog op wijzen dat het beleid van de Europese staten tot nog
toe het ideaal van een zo volledig mogelijke werkgelegenheid nastreeft. Politici, met
hun pragmatische geest, hebben altijd aanvaard dat een bepaald niveau van
conjuncturele werkloosheid (die volgt uit de cycli van recessie en expansie) en
residuele werkloosheid (ten gevolge van de kosten om de laatste, niet erg gegeerde
werkzoekers in dienst te nemen) onvermijdelijk zijn. Maar tegelijk hebben zij in hun
eigen land altijd een officieel beleid van een maximale creatie van arbeidsplaatsen
gevolgd. Deze oriëntatie staat in 1961 met zoveel woorden opgetekend in het Sociale
Handvest van de Raad van Europa (art. 1, over het recht op arbeid, dat gericht is op
‘het bewerken en bewaren van het hoogst mogelijke niveau van werkgelegenheid,
met het doel de volledige werkgelegenheid te bereiken’). Ook de Europese
Gemeenschap heeft dat beleid gevoerd, uitgaande van de overtuiging dat de
economische groei, vrucht van de eengemaakte markt, vanzelf tot meer arbeidsplaatsen
zou leiden. Toen deze optimistische hypothese gaandeweg in rook opging, moest de
Gemeenschap haar toevlucht nemen tot een uitgesproken interventionistische politiek
om nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen (9 miljoen van 1985 tot 1990). Toch is het
principe, dat loonarbeid een onvervangbaar middel is voor maatschappelijke integratie
en actieve participatie, nog niet opgegeven. Wel zoekt men in de Europese
administraties en studiecentra naar alternatieve benaderingen[5].

De feiten roepen vragen op
De kritiek op het streven naar volledige werkgelegenheid slaat niet in de eerste plaats
op het principe. Ook niet wanneer men aanvoert dat een baan hebben op zichzelf
nog geen waarde is, dat veel arbeid vervreemdend en mensonwaardig is en dat men
daarom niet alle werkgelegenheid kost wat kost moet verdedigen, enz. Maar dit lijkt
mij
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vanzelfsprekend. De kritiek richt zich meer op het niveau van de middelen en de
structurele veranderingen in de economie. Over dat niveau van de middelen wil ik
het nu hebben. Ik vat hier een heel complexe materie samen in vier opmerkingen
over structurele feiten die een rol spelen in de ethische reflectie.
[1] Werkgelegenheid, inzet van een machtsstrijd. Het wordt algemeen erkend dat
arbeid onvermijdelijk een marktprodukt is en dat er dus een prijskaartje aan vastzit
dat onbetaalbaar kan worden: wie geen meerwaarde kan leveren, hoger dan zijn totale
kostprijs, wordt niet aangeworven; dat is weggegooid geld. Men erkent dat
schoorvoetend, omdat het een basiselement is van ons economisch systeem en omdat
men hoopt het te kunnen verhelpen via overheidsregulatie (tewerkstelling in de
openbare sector, subsidie voor de ondernemingen, enz.) en initiatieven van de sociale
organisaties (vakbonden, sociale voorzieningen, solidariteit, enz.). Vaak ziet men
over het hoofd dat ook deze bijsturing niet noodzakelijk ingegeven is door de
bezorgdheid om het algemeen welzijn, dat ook zij het voorwerp is van een spel van
belangen en ongelijke krachten. Zo is er het fenomeen van de ‘sterke werknemers’
(insiders), die geneigd zijn binnen hun onderneming, hun sector of hun regio, hun
voorrechten te verdedigen en hun vaste betrekking veilig te stellen, ten nadele van
de ‘zwakke werknemers’ (outsiders). Dezen worden verwezen naar de minder stabiele
posities van tijdelijke, minder bezoldigde arbeidskrachten. Zij vormen een reserve
waarop een beroep kan worden gedaan in tijden van expansie. Zeker, dit gebrek aan
solidariteit tussen de arbeiders wordt door het marktmechanisme in de hand gewerkt.
Maar het speelt ook een rol los van deze marktfactor: het leidt tot een sociale
stratificatie en een rigiditeit in de arbeidsmarkt die op zichzelf werkloosheid doen
toenemen[6].
[2] De rigiditeit van de arbeidsmarkten wordt ook, dat weten we, veroorzaakt door
te hoge brutolonen, gevolg van de sociale bijdragen die in het brutoloon zijn begrepen.
Indien we de lasten van de maatschappelijke zekerheid minder op arbeid zouden
verhalen, maar uit andere bronnen putten (BTW, ecotaks, belasting op kapitaal, op
onroerende goederen en op winsten uit dividenden, enz.) zouden we de creatie van
arbeidsplaatsen flink kunnen stimuleren, zonder te raken aan de marktverhoudingen,
noch aan de sociale voorzieningen. Maar als we de ontvangsten van de
maatschappelijke zekerheid ‘fiscaliseren’ tasten we de grondslagen aan van de macht
van de sociale partners, vakbonden en werkgevers, die nu die fondsen beheren en
daaruit een groot deel van hun socio-politieke invloed putten. Ook dit is een sociale
hinderpaal voor de bestrijding van de werkloosheid.
[3] Minder banen? Ook op het macro-economische vlak passen enkele
kanttekeningen. Zo is het niet juist dat het aantal arbeidsplaatsen
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gedaald is ten gevolge van de technologische vooruitgang, zoals men vaak denkt.
Wél is de recente economische groei meer de vrucht van een hogere produktiviteit
van het bestaande produktie-apparaat dan van een groei in arbeidsplaatsen. Maar het
is evenzeer een feit dat het totale aantal arbeidsplaatsen in de Europese Gemeenschap
de laatste decennia gegroeid is. 122 miljoen in 1965 - een periode van volledige
werkgelegenheid! - 135 miljoen in 1991. Het probleem van de werkloosheid is niet
veroorzaakt door een vermindering van de vraag naar arbeid, maar door een snellere
toename van het aanbod. Die is het gevolg van de intrede van de Europese vrouwen
op de markt en verder van een climax in de demografische ontwikkeling: de generatie
van de ‘baby boom’ uit de jaren zestig bereikte de actieve leeftijd. Ik wil de
emancipatie van de vrouw helemaal niet voorstellen als een ethisch probleem (het
proces is uiteraard toe te juichen). Maar laten we toch lucide de sociaal-economische
gevolgen van het fenomeen onder ogen zien, vooral in het besef dat deze druk op de
arbeidsmarkt gepaard gaat met een gebrek aan alternatieven voor volledige participatie
als zelfstandige of vrijwilliger.
[4] Last but not least, een woord over de opkomst van een postindustriële
wereldeconomie. De economie is geen gesloten of stabiel systeem. Verouderde
bedrijven en ambachten verdwijnen en nieuwe komen erbij. Bepaalde sectoren van
de economie stellen minder mensen tewerk dan vroeger en verliezen hun dominante
positie (de landbouwsector, die in alle traditionele samenlevingen de belangrijkste
was, stelt nu nog 1 tot 2 procent van de actieve bevolking te werk); andere, zoals de
dienstensector, groeien. We maken dus duidelijk een snelle verandering mee in onze
westerse economieën, waarbij de secundaire (industriële) sector krimpt en sommige
bedrijven verhuizen naar de landen van het Oosten en het Zuiden. Die ontwikkeling
zou voor ons een bemoediging moeten zijn op ethisch vlak, want ze kan leiden tot
een rechtvaardiger arbeidsverdeling op wereldniveau. Zal dit dubbele proces van
delokalisatie en tertiarisatie (een economie met meer diensten en minder industrie)
noodzakelijk leiden tot een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen? Of zal het
integendeel de mogelijkheid bieden om nieuwe vormen van arbeid te scheppen, op
voorwaarde dat de positieve overdracht van kapitalen van de ene economische sector
naar de andere, van het ene economische gebied naar het andere dit mogelijk maakt?
Dit is moeilijk te voorspellen, want onze ervaring op dit macro-vlak is van recente
datum. Het is dan ook geen wonder dat er zich twee denkrichtingen ontwikkelen,
elk steunend op een eigen prudentieel oordeel over de toekomst van de
werkgelegenheid. Laat ik die tot slot schetsen.
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Twee richtingen
[1] ‘Laten we onze aandacht eens op iets anders richten dan op de werkgelegenheid’.
De ene richting legt de klemtoon op de technische en structurele veranderingen en
besluit dat onze traditionele oriëntatie op de werkgelegenheid (een baan voor het
leven, voornaamste bron van inkomen en voorwaarde voor sociale insertie voor de
meerderheid van de actieve bevolking) achterhaald is. Zelfs met een doorgedreven
beleid van creatie komen de gouden jaren van quasi-volledige werkgelegenheid niet
terug. Laten we, in plaats van alles op de arbeid te zetten, andere mogelijkheden
aanboren. Laten we alvast een systeem uitbouwen van een algemeen basisinkomen
voor iedere burger. Dat zou niet alleen de nu bestaande binding van arbeid aan
bestaanszekerheid doorsnijden, maar het zou ook een aantal vormen van arbeid met
een kleinere toegevoegde waarde economisch rendabel maken: het minimumloon
zou overbodig worden en je zou iemand in dienst kunnen nemen voor 10.000 BEF
of f 500 per maand, of voor tijdelijke arbeid waarvoor je niet eens zo veel betaalt[7].
Naast een of andere vorm van basisinkomen zou er een vlottere herverdeling van
de bestaande arbeid kunnen komen. Dat zou één element zijn in een waaier van
maatregelen om ieders toegang tot arbeid zowel als werk te verbeteren. Andere
mogelijkheden waaraan we kunnen denken: een lineaire verkorting van de
arbeidsduur, meer soorten atypische arbeid (interim, deeltijds, enz.), een kortere
loopbaan (sabbatjaren, pensioen, loopbaanonderbreking, enz.). Zolang er echter geen
gewaarborgd inkomen is, lijkt een dergelijke socio-economische revolutie niet goed
mogelijk.
[2] ‘Maar er is nog geen geldig alternatief’. De tweede denkrichting wil het ideaal
van de volledige (in haar pragmatische vorm, maximale) werkgelegenheid niet graag
opgeven. Natuurlijk, er is de structurele en technologische werkloosheid, maar de
(Malthusiaanse) thesis, als zou de huidige totale vraag naar arbeid geleidelijk afnemen,
houdt geen stand. Als we de nu heersende rigiditeit kunnen doorbreken (door
voortgezette vorming, flexibiliteit, hulp bij startmoeilijkheden van nieuwe bedrijven),
zal de economie blijven groeien en nieuwe soorten arbeid genereren. Deze groei is
onbegrensd: de vindingrijkheid en de verlangens van de mens kennen geen vooraf
vastliggende grens. Je hoeft de vraag naar nieuwe soorten werk maar te stimuleren
om het systeem weer aan te zwengelen. Kortom, de doctrine van Keynes duikt weer
op.
Indien het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen economisch mogelijk blijkt, is
dit het meest geschikte middel om onze ethische betrachtingen te realiseren.
Veronderstel dat we zonder al te grote moeilijkheden onze
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maatschappij naar de utopie van het universeel basisinkomen kunnen brengen, dan
nog kan men zich moeilijk voorstellen dat deze herverdelende maatregel alleen
iedereen voldoende participatiekansen kan bieden. Een som geld (die altijd bescheiden
blijft als je iedereen iets wil geven) stelt iemand nog niet in staat om zich als een
volwaardig lid van de samenleving in te zetten. Ik vrees dus dat het bevrijdende
uitzicht op meer autonoom werk (culturele, opvoedende, ecologische taken,
vrijetijdsbesteding) alleen zal gelden voor wie al beschikken over enig ander menselijk
en financieel kapitaal dat veel meer waard is dan het sociale minimum. Kosteloze
voortgezette vorming is trouwens ook niet het wondermiddel dat, op zichzelf alleen,
naar een rechtvaardiger samenleving leidt. Ook leervermogen en verstandelijke gaven
zijn ongelijk verdeeld, van nature en onder invloed van het sociaal milieu. Je kunt
werken aan een betere verdeling van die gaven, maar het is niet duidelijk hoe ‘de
samenleving van de kennis’ (the knowledge society) een rechtvaardiger samenleving
zou zijn dan de industriële of de agrarische samenleving van destijds. De belangrijkste
produktiefactor verandert, maar de ongelijke machtsverhoudingen verdwijnen niet.
Daarom vinden de aanhangers van deze stroming dat de creatie van arbeidsplaatsen
nog altijd de essentiële maatregel is om de kansen op actieve participatie te
herverdelen. Via beroepsarbeid raakt men een bron van inkomen, van sociaal prestige,
van identiteit en economische macht waarover onze tijdgenoten nog steeds meer
blijken te beschikken dan over kapitaal, grondstoffen of kennis.

Een voorlopig besluit?
Daarom aarzelde ik dus met mijn antwoord op mijn eerste vraag over de utopische
of pragmatische keuze. Voor mij, als ethicus en amateureconoom, is het helemaal
niet duidelijk wat in onze context precies de historische ontwikkeling en de toekomst
van de ‘werkgelegenheid’ zijn. Moeten wij de hypothese aannemen dat het overwicht
van de loonarbeid een achterhaald gegeven is, zodat we naar alternatieve wegen naar
economische participatie moeten zoeken? Ik aarzel ‘ja’ te antwoorden. Of moeten
de structuren van de actuele arbeid bevrijd worden van hun fiscale en sociale lasten,
in de veronderstelling dat de economie in de toekomst nieuwe behoeften zal oproepen
en meer nieuwe banen zal scheppen dan ze er oude vernietigt? Momenteel ben ik
geneigd deze hypothese te volgen, maar ik kan me vergissen. Onderschat ik de kloof
tussen de opkomende economie en die van het verleden? Wie zal het zeggen?
Intussen troost ik me met de gedachte dat er ons nog zoveel te doen staat, ook in
de tweede hypothese. Men kan al de betrachtingen van
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de laatste Europese Top bijtreden en nog verder gaan, pleitend voor een herverdeling,
niet alleen van de beschikbare arbeid, maar ook van de sociale, fiscale en ecologische
lasten over alle economisch actieven. Het onrechtvaardig karakter van de verhouding
kapitaal-arbeid blijkt duidelijker dan ooit, ook in onze post-industriële samenleving.
Naast arbeid, die zo gemakkelijk belast kan worden - omdat hij niet erg mobiel is ontstaan enorme kapitalen, bijna niet belastbaar - omdat zij uiterst mobiel zijn - die
een massaal deel van de hulpbronnen van de gemeenschap in beslag nemen, zonder
dat zij enige verantwoordelijkheid voor de samenleving aanvaarden. Raken we daar
niet de kern van ons probleem?
Dit is een onvoltooide schets, voorgelegd aan een studiegroep over theologie en
arbeidsethiek. Deelnemers waren H. Puel en I. Berthen, dominicanen, en J. Sweeney,
Iers jezuïet, die een doctoraatswerk over deze materie voorbereidt aan de KU Leuven.
Ik alleen ben verantwoordelijk voor deze werktekst. Alle kritiek en suggesties zijn
welkom.

Eindnoten:
[1] Zie Supplément 93/6 du Bulletin des Communautés européennes, Luxembourg.
[2] Zie Gaudium et Spes, nr. 67; Laborem Exercens, nr. 18.
[3] USCC, A Just Economy For All, nov. 1986, nr. 103,136,137. ‘Because work is this important,
people have a right to employment’ (103). Deze bewering kreeg overigens felle kritiek te
verduren van economen als Milton Friedman, Carl Christ (in T. Gannon, The Catholic Challenge
to the American Economy, Macmillan, 1987, pp. 99-106 en 116-127).
[4] Commission sociale de l'épiscopat, Albert Rouet, président, Face au chômage changer de
travail, Centurion, Paris, 1993, p. 221.
[5] Zie Livre vert sur la politique sociale européenne, communication de Mr. Flynn, COM 593,
551, 17 november 1993, meer bepaald 17-19 (Is there a route back to full employment?). Ook
Marjorie Jouen en Marc Luyckx, Travail et société, Note de dossier, Cellule de prospective de
la Commission Européenne, 19 mei 1993.
[6] Dit leer ik van mijn collega's economen, cfr. S. Késenne van de UFSIA in K. Boey e.a., Een
prijswaardige economie. Een ethische visie, Selektief, Groot-Bijgaarden, 1993, pp. 321-340.
Het thema ‘insider-outsider’ wordt voorgesteld door Lindbeck & Snower in The Insider-Outsider
Theory of Employment and Unemployment, M.I.T. Press, 1988.
[7] Ik denk hier aan P. Van Parijs (ed.), Arguing for Basic Income, Verso, Londen, 1992 en W.
Van Trier, Volledige werkgelegenheid, het dilemma van de vakbeweging, en basisinkomen, in
Een prijswaardige economie, pp. 341-347. Zie ook Walter Van Trier, Het basisinkomen als
derde weg, in Streven, juni 1992, p. 798.
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Guido Vanheeswijck
Het einde van het voetbal?
Sinds het beruchte revolutiejaar 1989 is Lyotards ‘einde van de grote verhalen’ een
boutade geworden. De val van het marxistisch socialisme lijkt een paradigmatisch
voorbeeld van die vandaag zo modieuze slogan. Hier wil ik het over het mogelijke
einde van een heel ander verhaal hebben. Een verhaal even oud als dat van het
marxisme, maar dat er op het eerste gezicht niets mee te maken heeft. Het verhaal
van ons meest populaire volksspel, het voetbal.
Het einde van het voetbal: ik ontleen het idee aan een boek uit 1963 van de
omstreden, maar vaak inspirerende Nederlandse metableticus Jan Hendrik van den
Berg, Leven in meervoud[1]. Hij legt niet alleen een verband tussen marxisme en
voetbal, maar voorspelt ook het gelijktijdig einde van beide. Als het marxisme
verdwijnt, verdwijnt ook het voetbal. Nu, vijf jaar na de val van communistisch
Europa, blijkt die voorspelling helemaal niet te kloppen. Juist nu trappelt het voetbal
ongeduldig voor de poort van de grote doorbraak in het enige continent waar het
nooit voet aan de grond kreeg: het kapitalistische Noord-Amerika.

Voetbal, het gespeelde marxisme
Maar laten we, voor we in een makkelijke verguizing vervallen, eerst eens luisteren
naar Van den Berg. Hoe argumenteert hij zijn verband tussen voetbal en marxisme?
Om dat toe te lichten, maak ik eerst een kleine omweg via een beknopte voorstelling
van bepaalde facetten van zijn metabletische methode.
De term ‘metabletica’ is een neologisme, gesmeed uit het Griekse ‘metaballomai’
dat ‘veranderen’ betekent. Daarmee wordt een heel specifieke stroming in de
psychologie aangeduid, die belangstelling heeft voor de verandering in het gedrag
van mensen en in de cultuur. Het centrale uitgangspunt van de metabletische methode
is dan ook het
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aanscherpen van een gevoeligheid voor de discontinuïteit, de breuklijnen in het
historisch verloop van cultureel-maatschappelijke verschijnselen[2].
Twee belangrijke methodologische beginselen vloeien uit dit uitgangspunt voort[3].
Het eerste is dat van de ‘zoektocht naar het nieuwe feit’, het op het spoor komen van
een afwijkend voorval of een afwijkende visie. Het tweede is dat van de
‘chronologische gelijktijdigheid’. De metableticus probeert verschijnselen uit heel
verschillende gebieden in hun onderling, simultaan verband een nieuwe betekenis
te geven.
Een befaamd, door Van den Berg graag aangehaald voorbeeld kan beide beginselen
illustreren: de gelijktijdige ontdekking van de bloedsomloop, de voorstelling van het
hart als een pomp door Harvey in 1628, en het ontstaan van Jean Eudes' beweging
van de devotie tot het Heilig Hart. Die gelijktijdigheid van twee nieuwe verschijnselen
is voor de metableticus niet toevallig. Een beschaving die het hart altijd met gevoel
heeft geassocieerd, aanvaardt niet zomaar een sterk mechanistische opvatting van
het hart. Als een soort van tegenwicht, creëert ze ruimte voor sterk gevoelsmatige
reacties, zoals die in de volksdevoties en in sommige kloostergemeenschappen
opduiken[4].
Beide beginselen, zowel dat van het nieuwe als dat van de gelijktijdigheid, verklaren
ook het verband dat Van den Berg in Leven in Meervoud legt tussen het marxisme
en het voetbal: ‘In 1842 wordt Marx medewerker, kort daarop hoofdredacteur van
de Rheinische Zeitung, die het jaar daarna, onder beschuldiging van communisme,
door de regering wordt verboden. Vanaf die tijd kiest Marx richting. In 1867 verschijnt
Das Kapital. In 1843, of kort daarop, stichtten oud-leerlingen van Public Schools in
Engeland de eerste voetbalclubs. Op 26 oktober 1863 kwamen de afgevaardigden
van de toen bestaande Engelse voetbalclubs bijeen om eenheid te brengen in de
verschillende opvattingen van het spel, en met name vast te leggen, dat in het
voetbalspel de hand niet mag worden gebruikt. Van 8 december 1863 dateert de
Football Association, die voor de vormgeving en de verspreiding van het voetbalspel
van beslissende betekenis is geweest’ (p. 302).
Het volkomen nieuwe aan het voetbal schuilt in het verbod op de hand. De
gelijktijdigheid van het ontstaan van marxisme en voetbal is in de metabletische
optiek al even weinig toevallig als die van de simultane genese van de mechanische
en de romantische visie op de werking van het hart. Twee argumenten, of liever twee
aanzetten tot argumenten om die gelijktijdigheid te verklaren, schuift Van den Berg
naar voren. Het eerste heeft betrekking op een van de basisregels van het spel, het
verbod op de hand; het tweede op de toeschouwers voor wie het wordt gespeeld.
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Het verbod op de hand
Vanwaar in het voetbal dat vreemde verbod op de hand, die toch het meest geschikte
lichaamsdeel is om de bal te raken? En wat heeft dit verbod met het marxisme te
maken? Voor een metableticus ligt het antwoord voor de hand. Het marxisme is
gegroeid uit een ethische verontwaardiging over de arbeidsomstandigheden in het
midden van de vorige eeuw. Het mechanische produktieproces vervreemdde de
arbeider van de vrucht van zijn arbeid en dus van zichzelf. De machine, gestuurd
door de hand van de arbeider, bracht telkens weer het vervreemdingsproces op gang.
In zijn aanklacht tegen deze vervreemding was het marxisme een protest tegen de
door de hand gestuurde machine. Welnu, in zijn taboe op de hand is het voetbal de
speelse belichaming van dit protest. Door een verbod op de hand te leggen, laat het
voetbalspel zijn afkeer zien voor de vervreemding, die inherent is aan het industriële
produktieproces[5].

Een vereniging van gelijken
Het marxisme is daarenboven een aanklacht tegen de kloof tussen rijk en arm,
uitbuitende kapitalisten en uitgebuite proletariërs. Het met toeschouwers gevulde
voetbalstadion belichaamt deze aanklacht. De duizendkoppige massa verenigt zich
rond het veld: alle onderscheid valt weg. Vanop afstand is het onderscheid tussen
zittribune en staantribune niet meer zichtbaar. Verzameld rond het veld, zijn we
allemaal gelijk. ‘Een mensenzee.[...] Een mierenhoop. Zijn wij zo onbelangrijk? Tien
meer of minder, het maakt geen verschil. Honderd meer of minder, niemand zal het
merken. Duizend meer of minder, misschien begint dat op te vallen’ (p. 299). Hier
komen proletariërs uit alle windstreken samen. We zijn allemaal gelijk. Voetbal, het
meest populaire spel voor de grootste massa.
Tot daar Van den Berg. Uit zijn summiere argumentatie trek ik nu de conclusies.
De aanklacht van het marxisme tegen de grauwe werkelijkheid van elke dag vindt
op een heel eigen manier weerklank in de conceptie van het voetbalspel. Het
voetbalspel creëert een eigen realiteit, los van de dagelijkse werkelijkheid. Een
zondagse of zaterdagse oase in de woestijn. Want de werkelijkheid is hard: de machine
als verlengstuk van de hand, de immer voorspelbare mechanisering van de arbeid,
de altijd aanwezige tegenstelling baas-ondergeschikte, de steeds grauwere
industriebuurt. Het voetbal moet die werkelijkheid doen vergeten: het verbod op de
hand, de onvoorspelbare creativiteit van het spel, de mensenzee van gelijken,
verzameld rond een oase van groen. Kortom, het voetbal is het gespeelde marxisme.
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De toekomst van het voetbal
Als het marxisme ooit verdwijnt, zo orakelt Van den Berg in 1963, verdwijnt ook
het voetbal. Als de arbeidsduur wordt verkort en de handen weer vrijkomen, wordt
het spel overbodig: ‘Het heeft dan geen zin meer op de hand een verbod te leggen.
Het voetbal wordt zinledig. Is het voetbalspel niet reeds wat zinsarm? Het
arbeidersspel, dat enkele tienduizenden, soms enkele honderdduizenden neertelt voor
een speler, maakt zich absurd. De tijd zal komen - en lijkt aanstaande - dat met
bevreemding wordt teruggezien naar dit vreemde spel, dat de hand verbiedt’ (p. 303).
Dertig jaar later is het marxisme als politiek-economisch systeem uit Europa
verdwenen. Maar het voetbal niet. De bedragen die Van den Berg noemt, zijn vandaag
lachwekkend, het gaat nu om miljoenen. Maar in plaats van te verdwijnen, maken
de voetbalbonzen zich op om de hemelpoorten van het liberale kapitalisme te
bestormen. Met de organisatie van de Wereldbeker in de Verenigde Staten gaat het
om niets minder dan om de mondiale doorbraak van het voetbal. Van den Berg had
dus ongelijk: metabletica is een historische discipline, geen futurologische.
Terugkijken is goed, koffiedik kijken niet.
En toch? Reeds in de jaren '70 deed het voetbal een poging om Noord-Amerika
in te nemen. Ook toen al werden de grote kanonnen ingezet. Franz Beckenbauer en
Johan Cruyff staken de plas over om het voetbal te propageren. Maar het Amerikaanse
publiek hapte niet toe. Het vreemde spel met de hand als taboe sloeg niet aan. De
coryfeeën van het Europese voetbal keerden naar Europa terug: alleen daar, zo leek
het, konden zij zich ontplooien tot gevierde voetbaltrainers.
Er zijn echter meer doorslaggevende argumenten om de euforie te temperen.
Argumenten die het voetbal in de kern zelf raken. Ik voel me niet, zoals een volbloed
metableticus, in het keurslijf van een strikte chronologie gedwongen: het einde van
het voetbal is nog niet voor morgen. Maar zowel de evolutie van het spel als de
ontwikkelingen rond het spel wijzen in een richting die de aantrekkingskracht van
het voetbal op termijn dreigen te ondermijnen. Had Van den Berg dan toch niet
helemaal ongelijk? Laat ik zijn twee centrale argumenten, dertig jaar na dato, nog
maar eens bekijken.

Evolutie van het spel en het verbod op de hand
Ik trap allicht een open deur in: het voetbal verliest de laatste decennia aan
aantrekkingskracht. Finales van grote voetbaltornooien worden steeds meer tactisch
uitgekiend en steeds minder genietbaar: voorspelbare studierondes, risico's schuwen,
veel middenveldspel, loeren op de
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counter, weinig scoringskansen. Schaken op de grasmat. De jongste Europacup
I-finale tussen AC Milan en Olympic Marseille, de twee sterkste (rijkste) clubelftallen
van dat ogenblik, met allebei een pleiade van internationale vedetten, eindigde op
1-0 voor de minst getalenteerde, maar tactisch sluwste ploeg. Het geijkte,
pseudo-wetenschappelijke voetbaljargon legt dan een mooie sluier over de teloorgang
van het spelelement: de Fransen verkleinen handig de ruimte, hanteren professioneel
de buitenspel val en compenseren zo het surplus aan talent van de Milanezen. Maar
liefst twee trainers met faam, de Belg Raymond Goethals en de Kroaat Tomislav
Ivic, waren ingehuurd om dit tactisch plannetje uit te dokteren. Marseille won, maar
de toeschouwers hadden geen voetbal gezien. Voor Ivic was daarmee geen vuiltje
aan de lucht: ‘Het kwam er op aan met zijn allen een middel te vinden om de Italianen
te kloppen. Alleen het resultaat telde. En we wonnen, dus is alles in orde’[6].
Maar is alles wel in orde, als je met onaantrekkelijk spel de wedstrijd wint? Hoe
lang blijven toeschouwers trouw aan de ‘Realpolitik van het resultaatvoetbal’? Het
resultaatvoetbal lag natuurlijk in de lijn van de verwachtingen. Naarmate de financiële
belangen toenamen - er staat voortdurend meer op het spel - kregen tactiek en kracht
een voetje voor op virtuoze techniek en creativiteit. Zozeer, dat voor belangrijke
wedstrijden technisch begenadigde spelers uit het type-elftal worden geweerd.
Voetballers (vandaag Romario in Barcelona) die door creatieve ingevingen het voetbal
voor de toeschouwers aantrekkelijk maken, worden om tactische redenen langs de
lijn gelaten: in een gestroomlijnd tactisch concept zorgt grillige onvoorspelbaarheid
alleen maar voor chaos. Zekerheid gaat voor alles. Voetbal is een professionele
bezigheid, luidt de boodschap.
Helemaal gerust zijn de grote voetbalbonzen er niet in: hoeveel externe financiering
ook wordt aangeboord, voorlopig blijft het top-voetbal financieel nog altijd
gedeeltelijk afhankelijk van het grote publiek. En dat wil spanning, spektakel,
onvoorspelbaar-grillige vedetten, meesters op de vierkante meter. Maar hoe het
spektakel uit het slop halen? De professionalisering terugschroeven lijkt een utopie;
je kan de tak waarop je zelf zit niet doorzagen. Dan maar sleutelen aan de regelgeving
zelf. Al een tijdje circuleren voorstellen om via ingrepen in de spelregulering het
voetbal weer aantrekkelijker te maken: wijziging van de buitenspelregel, het vergroten
van de doelen, scherpere arbitrage. Maar ook hier doe je niet wat je wilt. Het voetbal
is van Engelse origine en de traditie heeft daar taaie wortels.
De enige opzienbarende wijziging die vandaag in praktijk is gebracht, is die - daar
is Van den Berg weer! - van de uitbreiding van het verbod op de hand. Als een speler
van zijn eigen elftal de bal terugspeelt, mag
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de doelman de bal niet meer met de hand aanraken. De enige die ontsnapte aan het
taboe op de hand, wordt nu ook in het oorspronkelijke marxistische complot
betrokken. De maatregel holt de traditie dus niet uit, maar versterkt ze. Het voetbal
schijnt intuïtief aan te voelen dat het zijn wortels niet mag verliezen. Het spel leeft
van het taboe van de hand. Nu zijn amusementswaarde in de verdrukking komt,
wordt het taboe extra versterkt[7].

De alomtegenwoordige ongelijkheid
Van den Bergs tweede argument: dertig jaar geleden verzamelde een voetbalstadion
nog een mensenzee van gelijken. Vanuit de aanklacht tegen maatschappelijke
ongelijkheid bleef het voetbal lang zijn oorspronkelijk opzet trouw: als
voetbalsupporters zijn we allemaal gelijk. Vandaag, nu aan maatschappelijke
gelijkheid overal lippendienst wordt bewezen, is de ongelijkheid nergens meer
zichtbaar dan in een voetbalstadion. Hoog in het stadion, in de loges of business-seats,
daar huizen de nieuwe rijken, zij die belangrijk zijn of zich belangrijk voelen, die
gezien willen worden zonder nog veel van het voetbal zelf te zien. Gedeelten van de
laagste verdieping, duidelijk afgescheiden van de overige plaatsen, zijn voorbestemd
voor de voetbalhooligans: ook zij willen gezien worden zonder het voetbal te zien.
‘Les extrèmes se touchent’: ook voor hen, zoals voor de heren van daarboven, is het
spel maar een alibi. De tussenverdieping blijft bezet door de supporter van weleer:
de kleine man, opzij van de beide doelen, de kleine notabele op de overdekte
zitplaatsen, de voetballiefhebber. Alleen zij kijken nog, maar hun aantal wordt steeds
kleiner.

Voetbal als professionele business
In het verband dat Van den Berg legt tussen voetbal en marxisme hoef je hem niet
slaafs te volgen. Trouwens, als het al waar was dat het voetbal zijn succes uitsluitend
dankt aan de slechte sociaal-economische omstandigheden, dan zou je de verdwijning
ervan alleen maar kunnen toejuichen[8]. Wat ik van Van den Berg vooral onthou, is
zijn nadruk op het spelelement. Hoe de verhoudingen in de sociaal-economische
constellatie ook veranderen, het feit blijft dat voetbal allereerst een spel is dat omwille
van zichzelf wordt gespeeld. Negentig minuten lang vergeet je de werkelijkheid, hoe
die werkelijkheid er ook mag uitzien. Negentig minuten lang telt alleen het voetbal[9].
Die tegenstelling tussen spel en werkelijkheid is gaandeweg aan het vervagen.
Juist daarin schuilt het sluimerende gevaar voor het voetbal. Naarmate het voetbal
meer extra-sportief belang krijgt, verliest het spel
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zelf aan betekenis.
De wijziging in het gedrag en de opdeling van de toeschouwers, waarnaar ik
hierboven verwees, is dan ook symptomatisch voor een nieuwe houding ten opzichte
van het voetbal: meer en meer wordt de aandacht verlegd van het spel naar de
nevenfacetten ervan. Vier illustraties van die evolutie wil ik even toelichten.
Om te beginnen het financiële aspect: de budgetten van de grote clubs zijn vandaag
veel minder afhankelijk van de toeschouwersaantallen dan van sponsoring en
televisierechten. De nieuwe leest waarop de organisatie van de grote Europese bekers
wordt geschoeid, moet die tendens alleen maar versterken: ‘In dat licht moet men
de pogingen bekijken om de competitiestructuur van de Europacup I voetbal nog
eens ten bate van de kapitaalkrachtige clubs bij te sturen. Omdat televisierechten en
-uitzendingen zo vitaal belangrijk zijn en de televisiezenders geen boodschap hebben
aan obscure meelopers, krijgen die nauwelijks nog de mogelijkheid zich te plaatsen
voor de vier poules die een soort Europese minicompetitie voor de happy few
beogen’[10].
Ten tweede: natuurlijk staan de vetbetaalde spelers nog altijd in de schijnwerpers.
Maar steeds meer krijgen ze concurrentie. Vanaf de jaren '60 werden ook de trainers
vedetten. Sinds de jaren '80 worden zij op hun beurt verdrongen door de
clubvoorzitters. De draad met het spel zelf wordt alsmaar dunner: Berlusconi noch
Tapie komen uit het voetbalmilieu. Ik leg mijn oor nog eens te luisteren bij Ivic - de
zwaarwichtige ernst van de toon is opvallend: ‘Vroeger was voetbal eenvoudig.
Trainen en wedstrijden spelen, meer was het niet. Nu is het big business geworden.
Er komt zoveel bij kijken. De rol van de voorzitters wordt steeds belangrijker. Dat
is logisch. Zij zorgen voor het geld en willen ook de beslissingen nemen. De Tapie's
en de Berlusconi's zijn topfiguren in de zakenwereld, maar van het voetbal hebben
ze onvoldoende kaas gegeten. Ze moeten daarom vakmensen als raadgevers
inhalen’[11].
Drie: met het rijker worden van de rijke clubs wordt de onvoorspelbaarheid van
het voetbal alsmaar kleiner. De afstand tussen de grote en de kleine clubs wordt
steeds groter. Alle eventuele verrassingen zijn bijna bij voorbaat uitgesloten. Winst
van de ‘underdog’ heeft het voetbal altijd gekruid. Maar vandaag is de underdog
nagenoeg kansloos. Natuurlijk wordt AC Milan elk jaar Italiaans kampioen.
Tenslotte, de sportverslaggeving. Aanvankelijk waren sportverslaggevers zelf
ex-topsporters, die met veel empathie de gebeurtenissen van binnenuit weergaven.
Vanaf de jaren '60 moest de sport in een sociologische context worden geplaatst. De
kritische sportverslaggever verdrong de romantische insider. Vandaag moet de
voetbalverslaggever op een ironisch-speelse manier de relativiteit van het spel zelf
aantonen.
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Hoe meer het spel in de ban van het grote geld raakt en de ingewijden er met een
potsierlijke ernst over spreken, hoe ironisch-afstandelijker de verslaggever
becommentarieert.

Spel of ernst?
Net zomin als de regels van het schaakspel, ontlenen de regels van het voetbal hun
zin aan de werkelijkheid. Ze functioneren uitsluitend binnen het spelsysteem waartoe
ze behoren. Ze zijn auto-referentieel. Het voetbal is een spel, dat de alledaagse
werkelijkheid even onderbreekt. Ook al situeert zijn ontstaan zich in een specifieke
maatschappelijke context, de regelgeving van het voetbal verwijst nooit naar de
werkelijkheid zelf.
In de evolutie van het voetbalspel heeft zich echter een merkwaardige ommekeer
voorgedaan, die niet los kan worden gezien van de ontwikkelingen in de cultuur.
Onder invloed van ondermeer het structuralisme, de scherp geformuleerde
ontmaskering van wat eeuwenlang schuilging onder het project van de moderniteit,
werd geleidelijk elk systeem beschouwd als een geheel van tekens die hun zin niet
ontlenen aan de werkelijkheid waarnaar ze verondersteld werden te verwijzen, noch
aan de mensen die ze gebruikten, maar aan de structuur zelf waarin ze functioneerden,
aan de positie die ze binnen die structuur innamen. De taal, de politiek, de economie,
ze werden alle auto-referentiële systemen waarvan de mens een onderdeel is.
Tenslotte onderging de hele cultuur hetzelfde lot. Ze werd beschouwd als een
verhaal met zijn eigen wetmatigheden en zijn eigen structuur, zonder referentie naar
een werkelijkheid daarbuiten. En omdat elk verhaal contingent is, mag het ook niet
al te ernstig worden genomen. Omdat het geen werkelijkheidswaarde heeft, heeft
het ook geen ultieme waarheidswaarde. De werkelijkheid onder de heerschappij van
willekeur en toeval, zonder God of centraal subject, is een werkelijkheid die, zoals
Baudrillards hyperrealiteit, nog maar één houding lijkt toe te laten: die van het
gefascineerd toezien. Welnu, die fascinatie voor eindeloze differentie zonder doel
verzandt in quasi-ludieke onverschilligheid[12].
Wat ooit ernstig heette, wordt nu speels genoemd. In zijn laatste roman,
Onsterfelijkheid, speelt Milan Kundera met de werkelijkheid een spel dat verdacht
veel op voetbal lijkt: ‘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’[13]. De werkelijkheid is
licht geworden, ze is eigenlijk onwerkelijk.
De reactie kon niet uitblijven: wat ooit alleen maar een spel was, wordt nu heel
ernstig genomen. Het voetbal bijvoorbeeld. Luister maar
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naar het pseudo-wetenschappelijke jargon van de voetbaltrainer of naar de ernstige
verontwaardiging waarmee de opgewonden clubvoorzitter zijn te weinig professionele
vedetten de mantel uitveegt. Nogmaals, ik voel me niet, zoals Van den Berg, gebonden
door de dwang van de datering[14]. Het einde van het marxisme was spectaculair, dat
van het voetbal verloopt langs wegen van geleidelijkheid. Het einde van het voetbal
is nog niet voor morgen. Maar het spel wordt elke dag minder speels. De ernst doodt
het spel. Aan die dodelijke ernst moet het ooit ten onder gaan[15].

Eindnoten:
[1] J.H. van den Berg, Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek, G.F. Callenbach, Nijkerk,
1963.
[2] Het metabletisch onderzoek naar de historische veranderingen in het menselijke denken staat
in het hedendaagse denken niet alleen. Ik denk aan het onderzoek van de latere Wittgenstein
en aan wat een generatie later Thomas Kuhn, Michel Foucault en Hans Blumenberg doen: hoe
groot de onderlinge verschillen ook zijn, gemeenschappelijk is hun gevoeligheid voor de
historische bepaaldheid van het menselijk denken. De metabletica is in die context te situeren.
[3] De metabletische methode kan worden beschreven aan de hand van zes beginselen, drie
theoretische en drie praktische. Zie J.H. van den Berg, Metabletica van de materie, 1968,
Hoofdstuk VII. Vragen. De methode ter beantwoording, pp. 98-110 en J. Claes, Jan Hendrik
van den Berg, in Kritisch Denkerslexicon, pp. 8-10.
[4] J. Claes, o.c., p. 5
[5] In Het rijk van de schaarste (Ambo, Baarn, 1988) werkt Hans Achterhuis een vergelijking uit
tussen de rol van ‘de onzichtbare hand’ bij Adam Smith en die van ‘de onzichtbare voet’ bij
Karl Marx: ‘Als Adam Smith de werking van de onzichtbare hand zichtbaar heeft gemaakt,
geldt dat voor Marx wat betreft de onzichtbare voet. Terwijl de onzichtbare hand de welvaart
van de samenleving en van de dubbels bevordert, trapt de onzichtbare voet de derden in de
goot’ (p. 218). Achterhuis gaat zelf niet in op de band tussen marxisme en voetbal, maar zijn
vergelijking kan Van den Bergs hypothese nog versterken. De voet die de massa in de goot
trapt, bezorgt in het voetbal diezelfde massa ontspanning en amusement.
[6] Tomislav Ivic zoekt naar nieuwe wegen, in De Standaard, 9/6/93.
[7] Het voorstel om de inworp door de intrap te vervangen - daarmee wordt het taboe op de hand
nog eens versterkt - wordt nog niet tijdens de wereldbeker, voorlopig alleen in amateurcompetities
uitgetest.
[8] In een bijdrage over de sociaal-economische achteruitgang van Wallonië wijst Guido Fonteyn
op het vermoeden in bepaalde kringen dat ‘het succes van de Waalse voetbalclubs in de nationale
competitie (Charleroi, Seraing) te maken heeft met de economische en sociale achteruitgang
van de streek’. De Standaard, 19-20/2/94.
[9] Pas toen de wapens in Sarajevo even zwegen, er even kans was om de werkelijkheid te vergeten,
kon, onder internationale belangstelling, weer eens een voetbalwedstrijd worden gespeeld.
[10] Kloof tussen arm en rijk steeds dieper, in De Standaard, 30/12/93.
[11] DS, 9 juni 1993, p. 20
[12] J. Baudrillard, Simulacres et Simulations, Galilée, Paris, 1985, p. 231: ‘Or, la fascination...une
passion nihiliste par excellence, c'est la passion propre au mode de disparation. Nous sommes
fascinés par toutes les formes de disparation, de notre disparation’. Geciteerd in I. Kamphof,
De verslagen rede en de betekenis van het kansspel, in E. Heijerman & P. Wouters (red.), Crisis
van de rede? Perspectieven op cultuur, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, p. 182.
[13] M. Kundera, Onsterfelijkheid, Ambo, Baarn, 1990, p. 369.
[14] Zie ook J. Claes, o.c., p. 11: ‘Kan het niet zo zijn dat hij [Van den Berg] de feiten een systeem
oplegt en op die manier van coïncidenties dwingende correlaties of samenhangen maakt? Moet
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men echt aannemen dat het voetbal dwingend samenvalt met het ontstaan van het marxisme,
met zijn kritiek op de ruwe handenarbeid, en moet men ook geloven dat het voetbalspel zal
verdwijnen nu de arbeidsduur is ingekort en de handen weer vrijkomen?’
[15] Over de onvermijdelijke verdwijning van het professionele voetbal en de terugkeer naar de
oorspronkelijke spelvreugde: zie L. Vander Kerken, De terugkeer van het voetbalspel, in
Wachten op de tram. Beschouwingen over ernstige dingen en andere, De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1984, pp. 136-140.
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Podium
Over soevereine bloemlezers en beste gedichten
De Nederlandse boekenweek 1994 was geheel aan de poëzie gewijd. Er verscheen
een speciaal nummer van Maatstaf (maart-april 1994), samengesteld door
gastredacteur Ed Leeflang, uitsluitend met gedichten en bijdragen over gedichten.
Uitgeverij De Arbeiderspers gaf tegelijkertijd maar apart een soevereine bloemlezing
uit van de honderd beste Vlaamse gedichten van deze eeuw, gekozen door Hugo
Brems en Herman de Coninck en een even soevereine bloemlezing van de honderd
beste Nederlandse gedichten van deze eeuw, gekozen door Rob Schouten en Rogi
Wieg.
Rob Schouten heeft destijds in een essay over hedendaagse Nederlandse poëzie
in Ons Erfdeel (mei-juni 1989) gesteld dat het beeld van de Nederlandse poëzie
bepaald wordt door veertigers en vijftigers met academische antecedenten. Dat gaat
in ieder geval op voor Schouten (o1954) zelf en voor Brems en De Coninck, allebei
geboren in 1944 en op één dag na even oud. Alle drie hebben ze een universitaire
vorming gehad.
Rogi Wieg past niet in het geschetste profiel. Zijn ouders zijn in 1956 uit Hongarije
gevlucht; hij werd in 1962 geboren. In de recente verhalenbundel van Frans Pointl
ontmoeten we Rogi Wieg als Pointls pleitbezorger in 1988 bij de uitgever voor de
publikatie van zijn verhalen. In ‘Ongeluk is ook een soort geluk’ van Pointl lezen
we: ‘Rogi was vijfentwintig en had veel succes met zijn eerste dichtbundel Toverdraad
van dagverdrijf. Ooit had hij een universiteit bezocht om chemie te studeren. Toen
hij eens door de Sarphatistraat wandelde besloot hij dichter te worden en verliet
stante pede de universiteit (...). Zijn gedichten waren van een zangerige melancholie,
alsof zijn hele leven al achter hem lag’ (Rijke mensen hebben moeilijke maten, pp.
75-76).
Poëzie voor Rogi Wieg is blijkens de titel van zijn bundel uit 1986 de toverdraad
om er de zin van eigen en andermans leven tot een samenhangend geheel aan te
rijgen. De titel roept onwillekeurig ook een associatie op met die van een essaybundel
over poëzie uit 1987 van Benno Barnard: Tijdverdrijf voor enkle fijne luiden. En
juist die titel wordt door Rob Schouten in zijn geciteerde bijdrage gebruikt ter
illustratie van de verandering in de status van de poëzie. De vele functies die de
poëzie vanaf de oertijden tot nu gehad
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heeft: ritueel-bezwerend, documentair-historisch, pedagogisch-didactisch,
romantisch-expressief, zijn door andere media met heel veel succes overgenomen.
Poëzie is een door effectievere genres weggeconcurreerd medium geworden en is
thans alleen nog ‘het statussymbool voor een geestelijke aristocratie’ (Ons Erfdeel,
mei-juni 1989, pp. 338) of een tijdverdrijf voor enkle fijne luiden of een toverdraad
voor dagverdrijf.
Rob Schouten is behalve literair criticus zelf ook dichter. Op de binnenflap van
zijn bundel Huiselijk verkeer (1992) wordt Benno Barnard geciteerd die in het Nieuw
Wereldtijdschrift Rob Schouten een van de wonderlijkste hedendaagse Nederlandse
dichters heeft genoemd, iemand wiens zeer persoonlijke, weinig verheven poëzie op
een kregelige, binnenstebuiten gekeerde manier bijna voortdurend over eeuwige
dingen gaat.
Omdat Schouten als bloemlezer bezwaarlijk zichzelf bij de besten kon scharen,
ontbreekt hij in De honderd beste gedichten van deze eeuw - Nederland.
Daarom citeer ik uit het Maatstafnummer 1994, 3/4 een kort gedicht van hem, dat
de lezer dan zelf met de karakterisering van Barnard kan vergelijken.

Boeiend gefilmd
Kijk mij.
Bovendien regent het.
Tracht u in te denken
wat het zonnestelsel beweegt
tot dit tafereel.
Misschien
opdracht tot documentaire
over de mens
gedurende zijn benul.

(p. 41)
Het taalgebruik van Schouten trekt de aandacht van de lezer. De keuze van het
onovergankelijke ‘kijken’ b.v. in plaats van het verwachte ‘zien’ of ‘bekijken’ in de
imperatief waarmee het vers begint. En het even onverwachte ‘benul’ in plaats van
‘besef’ of ‘begrip’ waarmee het eindigt. De eerste strofe lijkt op een impliciete
uitnodiging om ‘dit tafereel’, de dichter die gefilmd wordt (?), een betekenis te geven.
De omstandigheden zijn verre van goed, suggereert de tweede regel. De dichter zelf
heeft geen enkel initiatief genomen tot dit tafereel, die verfilming. Dat is afkomstig
van een meest onpersoonlijke instantie als ‘het zonnestelsel’, metafoor voor een
kosmisch uitvergroot ‘men’. De tweede strofe geeft dan een mogelijk antwoord
(‘misschien’) op de vraag naar de betekenis van de eerste. Dat antwoord affirmeert
dat het goed is dat objectieve feiten over de mens worden vastgelegd op een moment
van luciditeit. Uit ‘Boeiend gefilmd’ blijkt zowel een forse zelfironie als een
relativering van de menselijke bedrijvigheid die nog net geen extreem
cultuurpessimisme inhoudt.
In het Maatstafnummer 1994, 3/4 staat ook een stuk van Schouten waarin hij met
verwondering constateert dat in het zo dichtbevolkte Nederland de natuur tot op de
dag van vandaag in de poëzie de leverancier blijft van symbolen die de psychische
waarheden en gesteldheden van de mens verbeelden. Ook een toonaangevend dichter
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als Rutger Kopland blijft in de natuur naar troost speuren voor het existentieel gemis.
Behalve in de poëzie van Remco Campert en Robert Anker neemt Schouten pas bij
de jongste generatie tekenen van verstedelijking waar in de gedichten van Elma van
Haren, Anne Vegter, Esther Jansma en Tonnus Oosterhoff.
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Van Elma van Haren zijn meteen al twee gedichten bij Nederlands honderd beste
van deze eeuw terechtgekomen. Eén ervan uit haar bundel De wankel (1989) luidt:

Kralengordijn
Er ligt een geel slakkehuis op de stoep,
zo een als nu mode is in kettingen.
Ik draag een jurk met een Italiaanse tekst erop.
Ik lees Oggi en All'amore,
verder niets verstandigs.
De man trekt ongeacht kou of hitte
dezelfde streep aan.
Zijn overhemd, zijn mond.
De punten in ijzer gevat.
(Alle dingen zijn zo bruikbaar,
dat men er moedeloos van wordt.)
Nooit meer pluisjes verzamelen
om de stofzuiger te kunnen demonstreren.
Geen wanhoopspitten van de zonnebloem,
alstublieft,
in strengen rond de halzen
van vrouwen gesnoerd.
Nergens losse aanhangsels meer!
Geen losse flodders, omdat iemand
nu toevallig geen armen heeft
in die bloes met korte mouwen.
(In taal is alles zo verschrikkelijk draagbaar.
Of,
zoals de verdwaalde reiziger zei,
terwijl hij zich voortdurend de wolven
van het lijf moest houden:
Ik ben ietwat gespannen. Ik denk,
dat ik maar even een gebed opzeg.)

(pp. 119-120)
Of dit favoriete gedicht van Rob Schouten en Rogi Wieg, ook van de lezers van hun
bloemlezing de status van beste gedicht zal krijgen, hangt natuurlijk helemaal van
die lezers af, vazallen van de soevereine selectieheren.
Voor de Vlaamse poëzie werd de selectie toevertrouwd aan Hugo Brems en Herman
de Coninck. Brems is altijd een openlijke voorstander geweest van leesbare poëzie.
‘Dat wil zeggen gedichten die zich niet aan betekenis onttrekken door volstrekte
ontoegankelijkheid of door vlakke doorzichtigheid’ zoals hij in de inleiding schreef
van een andere bloemlezing Dichters van deze tijd (1990). Herman de Coninck zit
op dezelfde golflengte. In het openingsessay van zijn verzamelbundel Marieke van
de bakker (1987) legt hij op de hem eigen manier uit waarom het vaak leuker is om
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dichters te herlezen dan om ze te lezen: ‘Het is eigenlijk meer bladeren dan lezen.
Je weet waar je moet zijn, je zoekt niet meer, je vindt. Het is een beetje hebberig
ook: je bezit zo'n dichter, je hebt hem in huis. Erin terugbladeren geeft zowat dezelfde
sensatie die rijke mensen moeten hebben bij het tellen van hun geld, stel ik me voor’
(p. 7).
Wat vind ik in hun bloemlezing zogezegd zonder te zoeken? Slotregels zoals: ‘Als
ik geen rood meer heb, / heb ik nog altijd je lippen’ van Paul Snoek. Of ‘wanneer ik
dan mijn handen op de aarde leg / zijn het kleine handen’ van Jotie t'Hooft.
Verder vele gedichten over de dood van moeder, vader, broer, geliefde, de dichter
zelf. En over de natuur. Ook over het dichterschap zelf:
Adieu schrijven de dichters een leven lang En vergrijzend als lavendel
in november Blijven zij, gangreen en grap en raadsel, Erbarmelijk
bedelen om mededogen; Zoals ik voor de sleet op mijn oren en ogen
Die jou beminden, beminnen.
(Hugo Claus)
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Ik vind de beide bloemlezingen, die van de tandem Schoten-Wieg en die van
Brems-De Coninck goede bloemlezingen met een slechte titel: Honderd gedichten
van deze eeuw soeverein gebloemleesd door... had kunnen volstaan.
Waarom je poëzie moet kopen om ze bij de hand te hebben verklaart Herman
Leenders in het poëzienummer van Maatstaf als volgt: ‘Poëzie is nooit uitgelezen.
Ze wordt het leven lang meegedragen en nu en dan weer opgegraven. Poëzie valt je
plots te binnen. Een inval van inzicht. Herkenning. Aha-Erlebnis. Wanneer je als
lezer op het juiste ogenblik de juiste plaats inneemt, ontdek je de betekenis die je
nooit eerder had gelezen. Met wat geduld van jaren’ (p. 137). Het is het einde van
Leenders pleidooi voor de poëzie van A. Roland Holst die in de Nederlandse
bloemlezing niet voorkomt wegens te historisch.
Los van die context bevat het citaat van Leenders de overtuigendste argumenten
om toch tot de aankoop ervan over te gaan.
□ Joris Gerits
De honderd beste gedichten van deze eeuw. Een soevereine bloemlezing
samengesteld door Hugo Brems en Herman de Coninck, De Arbeiderspers,
Amsterdam/Antwerpen, 1994, 131 pp., BEF 530.
De honderd beste gedichten van deze eeuw. Een soevereine bloemlezing
samengesteld door Rob Schouten en Rogi Wieg, De Arbeiderspers,
Amsterdam/Antwerpen, 1994, 130 pp., BEF 530.
Poëzie en over poëzie. Maatstaf 1994, 3/4, 140 pp., f 39,90.

Leven en sterven in Los Angeles
‘Short Cuts’ van Robert Altman
Griezelig sprookjesachtig, zo klinkt het geluid van de helikopters die Los Angeles
by night besproeien tegen een hardnekkige fruitvlieg. We bevinden ons niet in
Viëtnam, dat we (sinds Coppola's Apocalypse Now) met dit geluid zijn gaan
associëren, maar in de VS, een land waar niet de ondermaar de overvoeding de
bevolking uit de slaap houdt en de vraag hoe van het roken, van de drank, van het
overtollige vet af te geraken. Deze nacht gaat de bezorgdheid in LA naar gezondheid
en milieu. De sproeihelikopters - ze worden opgevoerd als een zwerm metalen
insekten - zijn een mooi symbool voor onze beschavingsziektes. Ze zijn ook de ogen
en de oren van de maker van deze wonderlijke film. Robert Altman[1] leidt ons vanuit
de helikopter - als een hondje dat zijn territorium afbakent - binnen in 9 Amerikaanse
gezinnen, 9 intriges, waarvan hij in de komende drie uur op een impressionistische
manier de contouren uittekent[2].
Na deze dromerige introductie (met een opmerkelijk fraaie generiek) komen we
terecht in een wereld waaruit de modale bioscoopbezoeker nu net zocht te ontsnappen:
de werkelijkheid van elke dag. Niet die van het nabijgelegen Hollywood, dat Altman
zo schitterend parodieerde in zijn vorige film The
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Player, maar die van weinig glamourvolle oorden als Pomona, Glendale, Pasadena,
Watts, Downey, Compton... Niet de droomwerkelijkheid van film of televisie, maar
het leven in de huiskamer met daarin de televisie. Daar moeten de personages die
Altman ontleent aan Raymond Carver het stellen zonder evidente heroïek en
romantiek, maar met dagelijkse beslommeringen, met liefde en seks die langer dan
twee uur moeten meegaan, met een waslijst van manieën en fobieën, met kleine of
grote tragedies zónder loutering achteraf... Gissend en vooral missend bricoleren
deze personages aan hun bestaan, hunkerend naar onbereikbare horizonten.

‘Gezinsfilm’
Altman richt zijn aandacht niet op het individu, maar op het paar, op het gezin met
kinderen. Dat is in film weinig gebruikelijk. Protagonisten hebben wel vaker een
partner en eventueel kinderen, maar zelden wordt dit relatiepatroon op zich een
thema. In Short Cuts gluren we binnen in 9 intieme samenlevingsverbanden. Om u
daarvan een indruk te geven, maak ook ik enkele summiere ‘short cuts’.
Ik begin met het gezin dat het, maatschappelijk gezien, het verst heeft geschopt,
het gezin Finnigan: Howard is een gewaardeerd TV-personality, zijn vrouw Ann een
gesofisticeerde huisvrouw. Hun relatie lijkt, buiten de hint naar Ann's buitenissig
(pathologisch?) koopgedrag, vrijwel vlekkeloos. Alle dissonante elementen zijn
netjes onder controle, zelfs Howards jeugdtrauma's. Tot het onheil van buitenaf
binnendringt en zoon Casey na een onschuldig lijkend auto-ongeval in het ziekenhuis
terecht komt, in coma raakt en enkele dagen later overlijdt. De buitenwereld trapt
met vuile voeten de harmonie in dat mooie, wat klinische droomwereldje stuk.
Bij het gezin Piggot gaat het er in menig opzicht omgekeerd aan toe: de relatie
van Doreen en Earl (Tom Waits) zit materieel en emotioneel aan de grond. Doreen
is serveuze in een troosteloos baancafetaria, Earl is chauffeur van een limousine-taxi
(grote stijl) en notoir alcoholicus. Ze wonen in een camping buiten de stad en de
liefde van weleer is hopeloos verzuurd. Het voorval dat het leven van het gezin
Finnigan verwoest, de aanrijding, heeft ook Doreen danig aangegrepen, maar gelukkig,
zo denkt ze, is het jongetje dat onoplettend de straat overstak en even haar auto raakte,
er ongedeerd vanaf gekomen. Onverwacht beleeft de relatie van Doreen en Earl op
het einde van de film een heropleving. De strijdbijl wordt begraven en het vlammetje
van weleer begint opnieuw te flakkeren.
Deze en alle overige verhaallijnen worden door Altman in stukjes gehakt en in de
montage schijnbaar willekeurig door elkaar gehaspeld. We vallen voortdurend van
de ene intrige in de andere. Soms wordt de overgang verzacht door de muziek van
moeder en dochter Trainer, buren van het gezin Finnigan. Moeder Tess (Annie Ross)
zingt jazz, ze is gehard door het leven; dochter Zoë bespeelt de cello, ze is een en al
kwetsbaarheid en onzekerheid en hengelt voortdurend onhandig naar bevestiging.
Moeder en dochter zijn twee tegenpolen, de communicatie tussen beiden verloopt
navenant. Er volgt geen toenadering, integendeel, Zoë pleegt zelfmoord.
Communicatiestoornissen, afgestompte of gekwetste gevoeligheid, misverstanden,
wrevel, onverteerde herinneringen, het speelt mee in alle
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Het gezin Finnigan (Bruce Davison en Andie Macdowell) kijkt nog even televisie voor het
slapengaan.

mini-plots. Zo verdenkt dr. Ralph Wyman - de arts die Casey Finnigan in het
ziekenhuis behandelt (ook in zijn leven is Casey's dood een onbetekenend detail) zijn vrouw Marian al jaren van een slippertje en vindt hij het moeilijk zijn liefde voor
haar met die gedachte te verzoenen. Jaloezie en seksuele frustraties verzieken ook
de relatie van Lois en Jerry Kaiser: zij is een doodgewone huisvrouw, alleen verdient
ze, terwijl ze de luiers van de baby verschoont, wat bij met seks aan de telefoon.
Vreemd genoeg is haar (louter commerciële) bekommernis met seks evenwichtiger
dan die van veel andere personages. Haar man Jerry, bijvoorbeeld, vindt dat hun
seksueel verkeer maar schraal afsteekt tegen de telefoonseks van zijn vrouw. Hij
zoekt samen met zijn vriend Bill elders compensatie. In zijn seksuele verlangens zit
echter zoveel geweld opgekropt dat hij tijdens een dagje uit het meisje doodt dat hij
zocht te verleiden.
Machisme, de dwang van viriele ideaalbeelden, verveling, zien we ook het gezin
Shepard teisteren. Gene (Tim Robbins) is een pompeuze politieagent die zijn ontrouw
op een pathetische manier voor zijn vrouw probeert te verbergen. Zijn pueriele
fantasieën contrasteren heftig met de nuchtere realiteitszin van zijn vrouw Sherri.
Seksueel avonturisme is echter geen mannelijk privilege, dat leert Gene van zijn
nymfomaan vriendinnetje Betty Weather. Algauw keert hij met hangende pootjes
terug naar het warme gezinsnest. Het gebruik van geweld en botte kracht daarentegen
(zie ook Jerry Kaiser) blijkt een exclusief mannelijke aangelegenheid: tijdens Betty's
afwezigheid sluipt haar echtgenoot Stormy het
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huis binnen en zaagt hij de huisraad met een kettingzaag aan stukken.
En zo zijn we na deze beknopte rondleiding terug bij ons vertrekpunt: Betty's
echtgenoot is een van de helikopterpiloten. Zoals de helikopters bij de aanvang van
de film de hand van de auteur laten zien, zo is de aardbeving op het einde van de
film een nieuwe auctoriële ingreep: Altman schudt (zoals Prospero in The Tempest)
de wereld die hij geschapen heeft eens goed door mekaar. Hij trekt met een ruk aan
alle verhaallijnen tegelijk. Het signaal voor de kijker dat het spektakel bijna voorbij
is.

Observatie
Ik noem twee redenen waarom u deze film onder geen beding mag missen. Ten
eerste, de rake, subtiele en onverbloemde observatie van menselijk gedrag, bezield
en bezielend uitgebeeld door een uitstekende cast. Binnen het bestek van enkele
‘short cuts’, enkele spaarzame doorkijkjes, toont Altman hoe de alledaagse kleine
dingen onmerkbaar overgaan in, en bepalend zijn voor de grote dingen des levens.
Hoe kleine dwaasheden of onvoorzichtigheden leiden tot grote tragedies. Hoe de
combinatie van geweld en seks niet alleen moord en verkrachting oplevert, maar ook
in minder opvallende domeinen van de menselijke interactie werkzaam is.
Het menselijke hunkeren naar succes, in al zijn eigengereide vormen, komt vaak
grotesk of meelijwekkend over, maar de herkenbaarheid van wat Altman toont, maakt
deze film toch wel erg verdienstelijk. Vooral omdat de personages, hoe zielig ze ook
mogen zijn, nooit echt de sympathie van de verteller (en de toeschouwer) kwijtspelen.
Elk personage heeft ergens wel een motivering, een verzachtende omstandigheid of
gewoon een al te herkenbare zwakte. Dat is voor film een ongewone rijkdom.
Ten tweede kan je na drie uur geboeid toekijken alleen maar versteld staan van
Altmans meesterlijke beheersing van stijl en ritme. De fascinerende uitdaging om
negen complexe verhalen tegelijk te vertellen, brengt hij tot een goed einde. Hij
verliest nooit de trappers. Daardoor ontstaat er iets groters dan wat alle losse intriges
afzonderlijk vertellen: een groot spiegelpaleis over het leven van elke dag, waarin
zingeving zoveel complexer en harmonie zoveel hachelijker blijkt dan in Hollywood
wat verderop. Maar juist daarom ook zoveel boeiender.
□ Erik Martens

Streven. Jaargang 61

548

Rock is dood
I
Rock is dood. Anno 1994 is dit thema brandend actueel. ‘Rock'n'roll’ wordt
‘un-rock'n'roll’ en heden luidt de leuze ‘ready to unrock’. Het doodsvonnis komt dit
keer niet van waarnemers die in deze muziek niets anders zien dan de stuiptrekkingen
van een necrofiele cultuur. Nee, binnen de rockwereld zelf stellen zangers en critici
deze diagnose. Twee hoofdsymptomen lijken alarmerend: conformisme en vergrijzing.
In de jaren '60 was rock het medium van een mentale revolutie. In de jaren '90 is
deze muziek alledaags en onschuldig geworden. In 1976 begon punk als een gebaar
van verlossing uit alle vormen van sociale druk. Intussen behoort het net als house,
grunge of hip hop tot het aanbod van maatschappelijk geïdentificeerde en commercieel
georkestreerde life-styles. ‘The streets full of punks... [...] Rockers with their long
curly hair’, mijmert Stephen Malkmus op de jongste plaat van de Amerikaanse groep
Pavement, en hij besluit ‘Good night to the rock'n'roll era / cos I don't need you
anymore’ (‘Fillmore Jive’). Elke vorm van conformisme is in strijd met de geest van
rock'n'roll. Wordt rock zelf aan conformistische gedragscodes onderworpen, dan
betekent dit zonder meer het einde.
Bovendien lijdt rock aan ouderdomsverschijnselen. Wie zou uit een elektrische
gitaar nog nieuwe klanken kunnen toveren? Synthesizers en samplers bieden een
nieuwe generatie van talentvolle muzikanten tal van mogelijkheden waarnaast de
traditionele rock-formule versleten lijkt. Dit punt wordt treffend geïllustreerd door
de houding van de pers tegenover een aantal recente produkties. De pas uitgebrachte
CD van Primal Scream oogst gemengde reacties. Men verwijt de groep de innovatieve
drang van haar vorige plaat, Screamadelica, te hebben opgegeven en zich tevreden
te stellen met het naäpen van haar idolen. Give Out But Don't Give Up wordt
beschreven als een kopie van de Rolling Stones (circa 1973), een briljante imitatie
weliswaar, maar desalniettemin voorbijgestreefde muziek. Voor critici die een
evolutief schema hanteren (elk seizoen een nieuwe trend, altijd vooruitgang, de tijd
staat niet stil...) past deze plaat niet in hun visie. Volgens hen zet Primal Scream een
stap achteruit[1]. Involutie in plaats van evolutie is het begin van seniliteit.
Daartegenover staan de lovende recensies van werk dat tot andere genres behoort.
Zo wordt de techno-groep Underworld alom geprezen voor
Dubnobasswithmyheadman. Dit is inderdaad een prachtige plaat die zelfs
rockliefhebbers die last hebben van aangeboren ‘technofobie’ niet onverschillig laat.
De combinatie van onweerstaanbare ritmen met een innemende stem, een gevoel
voor melodie en een verstandige opbouw van de composities geven aan dit werk een
dosis genialiteit waardoor Underworld boven de doorsnee techno uitstijgt zoals
destijds, en dankzij gelijkaardige kwaliteiten, New Order boven disco.
Selected Ambient Works Volume 2 van Aphex Twin gaat heel wat verder in het
proces van ‘unrocking’. Deze dubbel-CD (156 minuten betoverende
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muziek!) behoort tot het genre ‘ambient’ in zijn reinste vorm: niet als een akoestische
opvulling van de banale ruimte, maar als de akoestische opbouw van een mentale
ruimte. Aphex Twin is ‘un-rock'n'roll’ in die zin dat hier alle traditionele
roek-elementen achterwege worden gelaten (de beat, de lyrics, de
persoonlijkheidscultus). De nummers dragen geen titels en missen de structuur van
een lied. Als er al een stem te horen valt, dan is al het aardse, het menselijke eraf,
als vernam je van verre een engelenkoor. De luisteraar wordt zachtjes meegenomen
in een muzikale verkenningstocht. Er treedt verstilling en verzoening in. Af en toe
houdt men de adem in om dan weer te jubelen bij de magie van de klanken. Sommige
passages herinneren aan klassieke sacrale muziek. Volgens Simon Reynolds wortelt
deze plaat in een bewustzijnstoestand op de grens tussen het insluimeren en het
wakker worden[2]. Hij citeert in dit verband de intrigerende titel van een lied van My
Bloody Valentine, ‘(When You Wake) You're Still In A Dream’[3]. Ja, deze klanken
maken het bewustzijn wakker voor het besef dat het leven een droom is.
Mag men uit het voorafgaande besluiten dat rock dood is? Vormen techno en
ambient een reële bedreiging? De werkelijkheid is toch te veelvuldig en te overvloedig
om zich slechts door één enkele taal, door één exclusief genre te laten benaderen. Ik
zou volgende stelling willen wagen: als natuurlijk produkt is rock zieltogend of dood;
als muzikaal gebaar leeft rock zolang rock doet leven.
Natuurverschijnselen zijn per definitie vergankelijk. Dit geldt ook voor spontane
voortbrengsels van de menselijke samenleving. Consumptie en mode geven uiting
aan de natuurlijke drang van hebben en zijn, idolencultus en conformisme
beantwoorden aan de psychologische behoefte van identificatie en veiligheid. In de
mate dat rock in zulke natuurlijke processen wordt ingeschakeld, wordt hij
meegesleurd in de fatale overgang van verschijnen en verdwijnen, van opgang en
val, van leven en dood. Als koopwaar wordt rock ingepast in een systeem van
markteconomie dat op geld gebaseerd is. Geld heeft misschien geen geur en zeker
geen toekomst.
Niemand zal deze negatieve aspecten ontkennen. Maar rock is van het heersende
systeem hooguit een onnatuurlijk kind, geboren buiten de afspraken om en tegen de
regels in. De muziek mag dan wel voor haar produktie en verspreiding afhankelijk
zijn van de ontspanningsindustrie en dus ook onderhevig worden aan de manipulatie
door de media, deze omstandigheden zijn echter slechts het vertrekpunt, niet het
einde. Laat de muziek zich door die afhankelijkheid verknechten, dan is de dood
nabij. Draait ze integendeel de rollen om, en maakt ze van de gevestigde middelen
gebruik om deze te overstijgen, dan pas is er leven.
Ook de dreiging van vergrijzing is niet onoverwinnelijk. Jonge groepen hebben
het recht op te kijken naar de grote voorgangers. Het behoort tot de dynamiek van
de kunstschepping dat pieken van originaliteit met periodes van classicisme
afwisselen. In die zin is Give Out But Don't Give Up een aanvaardbare opvolger voor
Screamadelica en heeft Bobby Gillespie gelijk als hij zich laat leiden door instinct
liever dan zich te richten naar theoretische criteria van stijl. Aan ornithologie, placht
kunstschilder Barnett Newman op te merken, hebben vogels geen boodschap. Zij
vliegen vrij in de
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lucht. Maar wie niet vliegt, wil begrijpen en wie eerst wil weten, zal nooit vliegen.
De onstuitbare stroom van commentaren en interpretaties van het grote rockgebeuren
(zeker in Engeland) is dodelijk.
Rockmuziek zal maar blijven bestaan zolang haar anti-natuurlijke impuls wakker
blijft: haar strijd tegen de natuurlijke drang naar aanpassing en gelijkschakeling en
haar verzet tegen de natuurlijke behoefte om alles te begrijpen. De mens mag geen
genoegen nemen met de spontane zwaartekracht van het leven, met systemen die het
pijnlijke, het wonderlijke, het ongewone, het on(be)grijpbare verdringen. Het is niet
waar dat het volstaat op aarde te toeven om reeds geboren te zijn. Wij hebben
instrumenten nodig om echt tot leven te komen. De frisse, speelse, soms ietwat
zelfbewuste rock van Pavement, die de absurde conventies binnen de zogenaamde
alternatieve cultuur aan de kaak stelt, bewijst dat het nog kan, uit puur plezier en
zonder pretenties. Pavement betreurt de ‘echt smerige en niet zeer edele’ aspecten
van de muziekwereld die slechts een weerspiegeling zijn van de
consumptiemaatschappij. Everett True noemt hun rock ‘unrock’, d.w.z. ‘rockmuziek
tussen aanhalingstekens’[4], rock die zichzelf weet te relativeren, die bewust is van
de eigen contradicties en beperkingen, die de valse mythen doorprikt maar toch
gewoon doordoet, uit liefde voor de muziek.
Wellicht raken wij hier de kern van het probleem. Rockmuziek dreigt ten onder
te gaan aan alle randverschijnselen die aan haar kleven en aan alle maatschappelijke
mechanismen die haar misbruiken. Daar kan niemand meer aan geloven. Slechts wie
in de muziek iets anders zoekt, een warmte, een ziel, kan blijven luisteren. Bobby
Gillespie heeft het nog eens verwoord. Vanuit een gevoel van ontworteling, van
onzekerheid en onveiligheid geeft hij zich over aan de helende kracht van muziek,
aan haar tegelijk instinctieve en spirituele drijfveer[5]. Het klinkt wellicht niet populair,
maar het zou wel eens kunnen dat de kwestie van leven of dood van rock zal afhangen
van het geloof in de spirituele dimensie van de muziek. Of, zoals Robert Smith van
The Cure het al jaren geleden zong: ‘There's nothing left but faith’[6].

II
Ter nagedachtenis aan Kurt Cobain (Nirvana)
Terwijl ik aan bovenstaand stukje bezig was, vernam ik de zelfmoord van Kurt
Cobain, zanger van Nirvana, op vrijdag 8 april. Achter deze wanhoopsdaad schuilen
vele motieven. Kurt was een gelukkig kind tot de leeftijd van 8 jaar, toen zijn ouders
scheidden. Gevoelens van schaamte en minderwaardigheid raakte hij sindsdien niet
meer kwijt. Op het pijlsnelle succes van zijn groep was hij niet voorbereid. Zijn
huwelijk met Courtney Love, een autoritaire vrouw, zangeres van Hole, en de geboorte
van een dochtertje, gaven hem even de troost van huiselijke vrede. ‘Ik ben nooit
gelukkiger geweest in mijn leven’, zei hij een paar maand geleden aan David Fricke
voor Rolling Stone[7]. Toch identificeerde hij zich sterk met het lot van John Lennon
die ook van vrouw en kind hield maar in zijn status van superster gevangen zat: ‘his
life was a prison. He was imprisoned’. De wijze waarop mensen beroemdheden
behandelen kon hij niet meer dragen.
De roek-gemeenschap is meedogenloos voor haar helden. De agres-
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sieve en ongegeneerde houding van een aantal journalisten heeft Kurt Cobain diep
getroffen. Op In Utero staan voldoende woorden die de opgelopen kwetsuren van
vroeger en nu verraden. De plaat had oorspronkelijk I Hate Myself And I Want To
Die moeten heten. Men heeft wel eens opgemerkt dat Kurt in zijn publieke uitlatingen
vaak te eerlijk was.
Kwetsbaarheid en oprechtheid liggen wellicht mede aan de bron van het succes
van Nirvana, een groep die ongewild de spreekbuis werd van een generatie zonder
wortels en zonder toekomst. Terwijl miljoenen jongeren wereldwijd in hun bestaan
door een lied als ‘Smells Like Teen Spirit’ werden gesterkt, kon Kurt uit zijn eigen
muziek geen zelfvertrouwen meer putten. Tijden van dorheid en leegte zijn het kruis
van de kunstenaar en de predikant, van al wie ertoe geroepen is een kracht door te
geven die niet uit hemzelf komt.
Kurt Cobain behoort voortaan tot het pantheon van de rockgoden, in het gezelschap
van Jim Morrison, Jimi Hendrix en zovele anderen. Onmiddellijk komt ook de
herinnering aan Ian Curtis boven, de zanger van Joy Division, die onder hetzelfde
schaamteen schuldgevoel leed als Kurt. ‘I'm ashamed of the things I've been put
through / I'm ashamed of the person I am’, zong Ian[8]. ‘All apologies. [...] Everything
is my fault. / I'll take all the blame’, zong Kurt[9]. Zoals punk rond 1976 gaf grunge,
waarvan Nirvana de hoofdvertegenwoordiger is, aan de oude rock een nieuwe jeugd.
Volgens de oeroude mythe, die zich in de rockgeschiedenis hardnekkig doorzet, komt
er geen heil zonder offer. Kurt Cobain ‘schenkt leven aan de dood gewaande rock
die hem doodmaakt’[10].
Onlangs schreef ik in dit tijdschrift: ‘De stem van Kurt Cobain is een schreeuw
tussen de moederschoot en het graf, als een geboortekreet’[11]. Wij zullen die stem
niet vergeten.
□ Jan Koenot
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Eindnoten:
[1] Robert Altman (o1922) is in Hollywood altijd een buitenbeentje geweest: té onvoorspelbaar
voor een goede belegging. Dat heeft hem nochtans niet belet een indrukwekkende reeks films
(ongeveer elk jaar één) op zijn naam te schrijven: ik vermeld zijn doorbraak met M*A*S*H in
1970, zijn succes in 1975 met Nashville (waarin hij, zoals in Short Cuts een hele reeks plots
onder een noemer brengt), Three Women (1977), A Wedding in 1978 (met nog meer personages
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dan Nashville), Popeye (1980), Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean
(1982), Streamers (1983), Fool for Love (1985), Aria (1988), Vincent and Theo (1990) en de
wijde erkenning met The Player (1991). Zijn nieuwste project heeft als titel Prêt à Porter en
is momenteel volop in produktie.
Short Cuts, regie Robert Altman, met in de belangrijkste rollen Andie Macdowell, Bruce
Davison, Jack Lemmon, Julianne Moore, Matthew Modine, Anne Archer, Fred Ward, Jennifer
Jason Leigh, Chris Penn, Lili Taylor, Robert Downey jr., Madeleine Stowe, Tim Robbins, Lily
Tomlin, Tom Waits, Frances McDormand, Peter Gallagher, Annie Ross, Lori Singer e.a.,
scenario Robert Altman & Frank Barhydt naar Raymond Carver, muziek Mark Isham, produktie
Cary Brokaw voor Spelling Films International, VS, 1993, 185 min., distr. Concorde Film.
Terloops: dat Suede, de helden van verleden jaar, evenmin innovatief waren (zij hadden alleen
maar andere referenties, met David Bowie op kop) kon toen niet deren.
Reynolds heeft het over ‘the fuzzy border between “hypnagogic” (dropping off) and
“hypnopompic” (waking up)’ (Melody Maker, 5/3/94).
Van de LP Isn't Anything, Creation Records, 1988.
Melody Maker, 12/2/94.
Melody Maker, 2/4/94.
Slotzin van de plaat Faith, Fiction Records, 1981.
Interview overgenomen in New Musical Express, 22/1/94.
‘Isolation’, LP Closer, Factory, 1980.
‘All Apologies’, LP In Utero, Geffen, 1993.
‘Rocker à vif, rock à mort, Kurt Cobain [...] prête vie au rock donné pour mort qui le tue’,
Bayon, Libération, 11/4/94.
Streven, februari 1994.
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Forum
Van informatie naar interventie
Een nieuwe stijl in de journalistiek
Journalistiek hoort bij een democratische levensvorm. Journalisten stellen in hun
kranten dingen in het licht zodat ze door allen gezien kunnen worden. Zij schrijven
om mensen te informeren en ook om hen te amuseren - twee functies die uitstekend
samen kunnen gaan, zeker bij iemand die een vlotte pen heeft. Informeren is nodig
omdat de burgers in een democratische staat zelfstandig een oordeel moeten kunnen
vormen over wat er in de wereld omgaat. Amuseren is nodig om de mensen hun
aandacht erbij te laten houden, de informatie moet tenslotte gelezen of bekeken
worden.
Niet zelden blijkt er een tijdrovend en soms gevaarlijk werk aan het eigenlijke
schrijven van het artikel vooraf te moeten gaan: speurwerk. Waar machthebbers zijn,
zijn belangen en geheimen. Waar belangen en geheimen zijn, gebeuren bijna altijd
ook dingen die het daglicht niet verdragen kunnen. Voor de geloofwaardigheid van
democratische samenlevingen is het dan ook van levensbelang dat er mensen zijn
die zulke zaken uit de doeken doen. Zonder het moedige speurwerk van enkele
Amerikaanse journalisten zouden Nixons hoogst onfatsoenlijke praktijken niet bekend
geworden zijn. Zijn aftreden was een overwinning van en voor de democratie.
De waarheid moet gezegd, moet aan het licht komen. Wie is het daar vandaag de
dag niet mee eens? Maar is alles daarmee gezegd? Stel dat min of meer duidelijk is
wat is gebeurd, en dat je als journalist beseft dat dat stof levert voor relevante en
nuttige informatie; sterker, dat het informatie is die niet achtergehouden mag worden,
ook al kan publikatie de reputatie schaden van mensen die je om wat voor redenen
dan ook (mede-partijleden, broodheer, familieleden) liever zou willen sparen. Je doet
dus je burgerplicht en de informatie wordt publiek gemaakt.
Maar hoe gaat dat in zijn werk: hoe wordt wat gebeurd is overgedragen op, of
vertaald naar, woorden op papier of naar de beelden op het scherm? Hoe worden
woorden en beelden gevonden, en hoe worden zij gepresenteerd?
Van journalisten wordt in het
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algemeen een heldere en zakelijke stijl verwacht. Journalisten zijn geen
romanschrijvers, geen dichters. Hun terrein is dat van feiten, niet van fictie. De feiten
moeten zonder al te veel omhaal aan de lezers of kijkers worden voorgezet. Bij de
verwachting van een zakelijke stijl wordt er echter stilzwijgend van uitgegaan dat er
een soort een op een relatie mogelijk is tussen enerzijds de feiten en anderzijds de
woorden of beelden, tussen moord, fraude, rechtszaak en de woorden en beelden die
naar die gebeurtenissen verwijzen, tussen teken en betekende. Woorden en beelden
zouden de werkelijkheid exact kunnen spiegelen. Zo'n een op een relatie zou inhouden
dat alle ‘extra’ woorden, b.v. adjectieven als gruwelijk, misdadig, aangrijpend,
versiering zouden zijn: niet meer dan een subjectieve toevoeging van de spreker om
zijn tekst of zijn boodschap wat mooier te maken. Kortom, we gaan als
vanzelfsprekend uit van het traditionele natuurwetenschappelijke wereldbeeld: er is
een objectief bestaand iets is (‘natuur’, algemener: ding, stand van zaken of
gebeurtenis) dat gezien, in onze geest weerspiegeld en in onze woorden en beelden
weergegeven kan worden.

Informeren of interveniëren
Het zou makkelijk zijn als het zo was. Maar het klopt niet. De verwikkelingen rond
de KRO rapportage inzake het commissariaat van Brinkman laten duidelijk zien dat
woorden en beelden niet neutraal zijn en dat ook niet kunnen zijn; dat zij bovendien
meehelpen de werkelijkheid tot stand te brengen die zij pretenderen te beschrijven.
Wat was gebeurd? Op zoek naar frauderende bedrijven waren journalisten aan het
speuren gegaan. Zij deden dat geheel en al in overeenstemming met een nieuwe
politiek van het departement van Justitie dat morele gevoeligheid inzake fraude wil
bevorderen. Bij een bedrijf verdacht van fraude komen de journalisten de naam van
een vooraanstaand politicus tegen: hij is commissaris van dat bedrijf. Een feit, niets
meer en niets minder. Nieuws. Maar voor wie is bovengenoemde informatie nuttig?
Wie dienen hierover geïnformeerd te worden? Waarom en hoe?
Zo vlak voor de verkiezingen betekent de ontdekte situatie vooral een ding: dat
de geloofwaardigheid van de politicus in kwestie op het spel staat. Het betekent niet
witteboordencriminaliteit, kritiek op Justitie, interesse in ‘volks’ leven zoals winkelen
op de mark. Nee, kort voor verkiezingen springt uit de vele mogelijke betekenissen
van de informatie deze ene betekenis er vanzelf uit. De informatie met vele
betekenissen wordt ingeperkt tot die ene, en die betekenis wordt geaccentueerd en
vastgelegd op de band. Wat is hier geschied?
Informatie over een stukje verleden en heden wordt, gegeven de situatie, interventie
in een gang van zaken. Aan een sociaal proces wordt door de uitzending een draai
gegeven. De uitzending wekte alom grote beroering, verontwaardiging vooral.
‘Suggestieve rapportage’, ‘manipulatie van de kiezers’, ‘staaltje van onfatsoen’. Bij
diegenen die de man toch al niet mochten kwam er een soort heimelijke pret. Wat
de effecten op langere duur zijn valt niet te voorspellen.
Interveniëren gebeurt vanuit een positie van betrokken deelnemer aan dat proces.
Een belangrijk onderscheid tussen informeren en interveniëren is,
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dat degene die informatie verstrekt het gevoel heeft zich te laten gezeggen (zich te
laten vormen, vorm brengen, in-formeren) door wat hij of zij als feit ziet, en zich als
persoon die hier en nu leeft en daar misschien bepaalde ideeën over heeft, op de
achtergrond houdt. Degene die intervenieert stelt zich daarentegen veel persoonlijker
op tegenover de feiten: legt eigen accenten, geeft een stemming mee, spreekt in
suggestieve beelden die op de fantasie werken. Kortom wie intervenieert is heel
direct als hier en nu levend en voelend en denkend persoon in de presentatie aanwezig.
Het onderscheid tussen informeren en interveniëren kan misschien nader verduidelijkt
woorden door te denken aan het onderscheid tussen uitvoerende en niet-uitvoerende,
producerende en reproducerende kunstenaars. Portretschilders geven een gelaat weer
(dat hoeft niet realistisch te zijn, ook op andere wijze kan waarheid onthuld worden,
denk aan Picasso), zij maken een ding, een produkt waar zij zelf verder los van staan.
In een concertoptreden daarentegen reproduceren zangers een lied, zij voeren dat
lied in eigen persoon uit. Zonder hun zeer persoonlijke aanwezigheid zou er geen
lied te horen zijn. Die aanwezigheid blijft ook in een bandopname behouden.
Journalisten die met hun rapportages en de manier waarop de presentatie plaats vindt
interventies plegen, zijn meer met concertzangers die een lied ten beste geven dan
met schilders te vergelijken.

Verslag of verhaal
Een eerste reactie van de omroep die alle verontwaardiging op zijn bordje heeft
gekregen, zou kunnen zijn dat men besluit om voortaan braaf te zijn en voor de
toekomst duidelijke afspraken te maken over wat wel en wat niet kan in
documentaires, over wat, met andere woorden, wel en wat niet in dat stilistische
genre past. Documentaires behoren stilistisch gesproken eerder tot het
wetenschappelijk genre. Zij zouden niet moeten interveniëren, en zouden daarom
zakelijk moeten zijn en blijven, droog informeren zodat de kijkers en luisteraars op
rustige en kalme, ik zou bijna zeggen waardige wijze - objectief en vanaf een zekere
afstand - hun oordeel kunnen vormen. Amuseren hoeft niet, dat is helemaal niet nodig
bij burgers die toch al betrokken zijn. En dat zijn ze toch, anders zouden ze toch niet
naar documentaires kijken?
Maar wat zien we in onze tijd? Een precies tegenovergestelde ontwikkeling. De
documentaires worden steeds meer gepresenteerd met behulp van de technieken aan
speelfilms ontleend: acteurs worden ingeschakeld, opnames worden geënsceneerd,
stemmingsvolle muziek wordt toegevoegd. De boodschap wordt van een kleurloos
verslag tot een spannend verhaal. Zijn de kijkers en luisteraars dan geen goede burgers
meer, zijn het gewoon consumenten geworden die geamuseerd willen worden, of is
er meer aan de hand? Ontstaat b.v. een nieuwe zelfervaring, geloven we niet meer
zo in die zaligmakende objectiviteit en afstandelijkheid? Bij de documentaires nieuwe
stijl raken we al kijkend en luisterend in het verhaal betrokken, we worden er deel
van, en daarmee ook deel van het grotere sociale proces waarvan de uitzending deel
is. Weg afstand. Weg gemoedsrust. We worden opgewekt om mee te doen. Een
dergelijke betrokkenheid van de burgers is een aspect van het leven in een democratie,
en de moderne audio-
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visuele documentaires maken die participatie op veel grotere schaal mogelijk dan
vroeger.
Stel ik het te mooi voor? Is iedere poging om mensen in beweging te krijgen,
iedere poging tot beïnvloeding, iedere ‘manipulatie’ uit den boze?
Laten we eerlijk zijn: iedere rapportage, hoe informatief ook, om het even of het
over honger in Afrika, kernwapengevaar in Oost-Europa, milieubederf in Nederland,
incest, en ook iedere rapportage in een krant is in feite van meet af aan al zo'n
interventie, het heeft als bedoeling dat er iets gebeurt, b.v. dat er geld gegeven wordt,
of bepaalde vijandsbeelden bevestigd worden, of ergens stemming voor komt. Alleen,
we beseffen dat gewoonlijk niet zo duidelijk, omdat wij de gedachte dat er een
objectieve werkelijkheid is die voor honderd procent rustig en rationeel beoordeeld
kan worden met de paplepel ingegoten gekregen hebben. Daardoor kost het ons grote
moeite om de gedachte toe te laten en werkelijk in te zien dat onze oordelen, onze
interpretaties de werkelijkheid mee vorm geven. Dat wij allemaal en altijd
‘manipulerend’ bezigzijn.
Op veel gebieden valt momenteel de overgang van informatie naar interventie
waar te nemen. In de natuurkunde b.v. spreekt niemand meer onbekommerd over
‘de’ natuur of ‘de’ werkelijkheid die door de onderzoekers naar waarheid zou worden
weergegeven. In de sociologie spreekt men over werkelijkheid niet als iets dat er is
maar dat ‘geconstrueerd’ wordt (‘sociale constructie van werkelijkheid’). In de
filosofie staat de rol van het vertoog steeds meer centraal. In de kunst is de gedachte
van realisme al lang achterhaald, realisme is fictie. In al deze gevallen wordt de
gedachte van een werkelijkheid die los van ons handelen en denken en spreken en
voelen zou bestaan (laat staan te kennen zou zijn) losgelaten. Er wordt ontdekt dat
wij niet alleen zelf een grote rol spelen in wat wij als werkelijkheid ervaren, maar
dat wij in ons spreken en handelen mede aan die werkelijkheid daadwerkelijk gestalte
geven.
Het verdampen van ‘de’ werkelijkheid is voor ons, aan wie al sinds eeuwen is
voorgehouden dat er wel zo'n werkelijkheid bestaat, dat objectieve kennis ervan
mogelijk is en dat die vorm van kennis de hoogste realisatie van ons menszijn is,
ook daarom zo moeilijk te verteren omdat met die werkelijkheid ons houvast wegvalt
als het gaat om de vraag wat waar is en wat onwaar. En dat klemt temeer omdat
andere vormen van houvast, bijbel b.v. of religieuze traditie, in onze samenleving al
lang niet meer functioneren als bron van waarheid. In deze situatie is de vraag niet
zozeer of het wegvallen van ‘de’ werkelijkheid (en ‘de’ waarheid) erg is of niet, of
we erover moeten jubelen of jammeren. De vraag is hoe we met dat wegvallen moeten
omgaan.

Een nieuwe stijl
In mijn ogen is er in principe niets mis wanneer het besef doordringt dat rapportages,
alle rapportages, ook interventies zijn: interventies kunnen nodig en heilzaam zijn.
Maar, en daar komt het op aan, het vraagt wel dat op een goede manier wordt
ingespeeld op het wegvallen van de traditionele vormen van houvast. Om me tot de
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leert spitsten voor de toon en de stijl van wat er op de TV gepresenteerd wordt, voor
wat expliciet gezegd wordt en voor wat impliciet door de kunstige wijze van de
enscenering en presentatie wordt meegegeven zonder dat men zich daar in eerste
instantie van bewust is, voor de werking en betekenissen van esthetische vormen.
Het is nodig dat men zich m.a.w. bewust probeert te worden van wat de maker met
zijn esthetische middelen probeert te bewerken, en waarom. Men kan leren om b.v.
houdingen als partijdigheid in eigenbelang te onderkennen. Ik denk vervolgens dat
het eveneens nodig is dat journalisten, media en media-critici zich van hun kant
bewust worden van de wijdere effecten van de esthetische kant, de stijl, de ‘retoriek’,
van hun rapportages op publiek en samenleving. Juist journalistiek als interventie
vraagt daarnaast van makers en ontvangers meer dan alleen vakmanschap, strikt
professionele bekwaamheid. Een gevoeligheid voor de gehele context die de
rapportage omgeeft is nodig - gevoel voor die context is tenslotte de inspiratiebron
voor journalistiek als interventie.
Een heel nieuw veld van verantwoordelijkheden is daarmee in het tijdperk van de
audiovisuele journalistiek aan het ontstaan - voor journalisten en hun publiek. Het
is de scala aan verantwoordelijkheden zoals uitvoerende kunstenaars die al lang
kennen: niet alleen respect voor het onderwerp en kunstvaardigheid, maar ook
aandacht voor het publiek, communicatieve vaardigheden, trouw aan beroepseer,
feeling voor de politieke en ethische effecten van de esthetische dimensie van hun
werk. De persoonlijke betrokkenheid van de journalist die in het sociale proces
intervenieert door in rapportages eigen accenten te leggen, vraagt m.a.w. om
aanvulling in de vorm van een overall stilistische gevoeligheid waarin esthetische
en ethische opmerkingsgaven samengaan. Het vraagt ook een nieuwe
verantwoordelijkheid van de kant van ons lezers en kijkers: ook wij moeten een
stilistische gevoeligheid ontwikkelen om tussen de beelden en tonen en woorden van
de kunstvol geënsceneerde boodschappen door te kunnen horen en zien, zodat wij
onze rol in het sociale proces waar het deel van uitmaakt beter kunnen spelen.
Zulke gevoeligheden moeten worden ingeoefend. Tot nog toe wordt daar niets
aan gedaan. Wordt het niet tijd dat dat verandert?
□ Ilse N. Bulhof

Een vernietiging die een catastrofe werd
Het magnum opus van Raul Hilberg The Destruction of the European Jews (Chicago,
1961; herziene en definitieve editie New York/London, 1985) werd nog steeds niet
in het Hebreeuws vertaald. Dat heeft ongetwijfeld te
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maken met de, zeker in de jaren zestig, ongebruikelijke en onwelkome invalshoek
van de auteur. Als politiek wetenschapper legde hij zich meer toe op oorzaken dan
gevolgen en stelde ‘technische vragen’. Welke structurele processen hadden ervoor
gezorgd dat een hoogbeschaafde natie alle juridische, administratieve, psychische
en morele barrières tegen volkenmoord opzij kon zetten? Deze ‘afstandelijke’ optiek,
bijna door de ogen van de daders, wordt weerspiegeld door het destruction in de titel,
in plaats van het destijds gebruikelijke catastrophe en holocaust (brandoffer) die
meer het perspectief van de slachtoffers weergeven. Hilbergs benadering stuitte (en
stuit) op veel weerstand omdat ze volgens sommigen het verwijt impliceert dat de
slachtoffers lijdzaam en apathisch waren[1].
Wie nog mocht twijfelen aan Hilbergs respect en inlevingsvermogen voor de
slachtoffers leze zijn nieuw boek Perpetrators, Victims, Bystanders[2]. Het is een even
beknopte als heldere status quaestionis van de historische kennis over de judeocide,
ingedeeld volgens de drie grote groepen van participanten. Bijgevolg geen destruction
meer in de titel, wel catastrophe in de ondertitel. Destruction komt alleen nog voor
in het deel over de daders. De indeling van het Holocaustonderzoek in een drieluik
van deelnemers, de vraag wat elk van hen bewogen heeft en overkomen is, deze
drieledige optiek, die in de voorbije vijftien jaar steeds meer vorm kreeg, biedt een
goed overzicht en inzicht en zal het onderzoek waarschijnlijk nog vele jaren in banen
leiden[3].
Hilberg belicht de daders, slachtoffers en omstanders in al hun verscheidenheid.
Hij personifieert ze, wekt ze door middel van boeiend vertelde levensverhalen tot
leven. Het worden weer mensen van vlees en bloed, met karakters en
eigenaardigheden, die op hun wijze respondeerden op structuren en gebeurtenissen
(beschreven in The Destruction) waarin ze verstrikt en verzeild geraakten. Door hen
een gezicht te geven bevordert Hilberg de inlevingsmogelijkheid.
Het boek begint uiteraard met de daders[4], Adolf Hitler op kop, het enige individu
dat een hoofdstuk krijgt. Dan volgen establishment, ambtenarij, partijlui, niet-Duitse
vrijwilligers en collaborerende overheden, in al hun schakeringen, de perfectionisten,
de dwepers en de bureaucraten.
Het deel over de slachtoffers begint met de joodse leiders, Joodse Raden en andere
instanties die verwikkeld geraakten in wat sommigen als collaboratie en
(mede)daderschap veroordeelden. Dan volgt het ganse spectrum van slachtoffers:
zij die nog tijdig konden emigreren, de gemengd gehuwden, de christelijke joden,
kinderen, doden en overlevenden. Hilberg schenkt ook aandacht aan
sociaal-economische ongelijkheden tussen joden en dat alles levert een schaal van
gedragsalternatieven en kwetsbaarheid op die verder onderzoek verdient.
Tot slot de omstanders, zij die de joden in de mate van het mogelijke, soms het
onmogelijke, geholpen hebben; zij die tijdig getuigden, boodschappen van de
slachtoffers overbrachten, soms vanuit de vernietigingskampen; zij die zich
machteloos waanden of andere prioriteiten hadden, de geallieerden, de neutrale
landen, de joden in de VS en Palestina, de kerken.
Hilberg geeft meer dan ooit zijn grote persoonlijke betrokkenheid
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bloot. Dit is empatische geschied-schrijving in de beste zin van het woord. Elk aspect
wordt van verschillende kanten bekeken en genuanceerd besproken. De bladzijden
over de Pools-joodse verhoudingen - een heet hangijzer[5] - zijn wat dat betreft
verhelderend.
Soms gaat Hilberg naar mijn smaak iets te ver in zijn inlevende en verzoenende
houding. Wat bijvoorbeeld de rol van de kerken betreft, is het toch de vraag of ze in
de jaren dertig en veertig reeds de ‘ondergeschikte structuren waren, die het leven
van burgers voornamelijk 's zondags regelden en dan alleen op een ceremoniële
wijze’ en dat ze daarom geen standpunt konden innemen dat tegen de heersende
politieke orde indruiste.
Merkwaardig is Hilbergs standpunt over het langdurige en ingewikkelde
beslissingsproces dat tot de jodenuitroeiing leidde. Van gematigd intentionalist (de
uitroeiing lag lang voordien vast, het plan werd uitgevoerd toen de tijd rijp was)
evolueerde hij geleidelijk tot een structuralistische (of, moderner, functionalistische)
visie, maar het intentionalisme bleef steeds doorklinken. Ook Perpetrators, Victims,
Bystanders klinkt vaak intentionalistisch (‘met dat doel’, ‘om dat te realiseren’) maar
expliciet beweert Hilberg het tegenovergestelde. Hitler zou nimmer een politieke
theorie omhelsd of geformuleerd hebben, nooit een doelstelling op lange termijn
geuit hebben. Er was, dixit Hilberg, alleen een natie in beroering, waardoor op een
of andere manier krachten werden gemobiliseerd en dreigementen - toch een
voorwaardelijke doelstelling op korte of lange termijn! - ten uitvoer werden gebracht.
Dit lijkt een slingeruitslag. In elk geval kan over dit extreme functionalisme lang en
breed gediscussieerd worden[6].
Hilbergs benadering is judeocentrisch. Hij licht de judeocide uit haar historische
context. Antisemitisme en genocide lijken wel geïsoleerde fenomenen. Geen woord
over de evolutie van jodenhaat tot antisemitisme of over ermee samenhangende
politieke fenomenen, nationalisme en zionisme. Niets ook over de evolutie van
antisemitisme tot jodenuitroeiing, concentratiekampen voor politieke en andere
gevangenen, gedwongen sterilisatie en euthanasie om economische redenen en, als
laatste maar niet als minste, de oorlogscontext.
Wie een leesbaar overzicht wil brengen voor een breed publiek moet zijn onderwerp
natuurlijk ergens afbakenen[7]. Als nestor van de holocaustonderzoekers was Hilberg
de aangewezen persoon om zo'n overzicht te maken. Het onderzoek is de laatste
twintig jaar dermate toegenomen dat slechts weinigen de grote lijnen onderscheiden
en kernachtig onder woorden kunnen brengen. Het resultaat mag er zijn: een
glashelder betoog, boordevol boeiende en verantwoorde informatie.
Gelukkig werd het boek in het Nederlands vertaald (het lijvige en specialistische
The Destruction nog steeds niet), maar wie kan, leze toch beter de Engelse tekst. De
vertaling is wel vlot leesbaar maar ze wijkt connotatief te sterk af van de
oorspronkelijke tekst. ‘Anti-Jewish actions’ wordt bijvoorbeeld vertaald als ‘optreden
tegen de joden’, en de november-pogrom (Reichskristallnacht) wordt een ‘oproer’
genoemd. En, storender, de hierboven geschetste dubbelzinnigheid wat betreft het
beslissingsproces
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van de jodenuitroeiing wordt door de vertaling nog benadrukt.
□ Gie van den Berghe

Lezen als vrouw
Toen Pegasus de Helicon bereikte, deed hij door zijn hoefslag een bron ontstaan die
vanaf dat moment overvloedig stroomde. De bron als beeld van dichterlijke inspiratie
is inmiddels bijna een cliché. Annelies van Heijst maakte me echter duidelijk waarom
de Muzen ook de wetenschappen kunnen symboliseren. Haar dissertatie Verlangen
naar de val[1] is vanwege de rijkdom van de studie, de helderheid van betoog en het
steeds weer opborrelende enthousiasme, een prestatie waar de bewoners van de
Helicon zich niet voor behoeven te schamen.
Er komen in het boek van Van Heyst veel zaken aan de orde, maar de grote kracht
ligt vooral in de interdisciplinariteit van de studie. Van Heijst behandelt
hermeneutische aspecten van het lezen en verbindt die met ethiek, en dus met de
vraag naar goed en kwaad. De niet zo vanzelfsprekende combinatie
hermeneutiek/ethiek blijkt noodzakelijk bij de wijze waarop de auteur de relatie van
een lezer met een tekst problematiseert. Met de termen ‘autonomie’ en ‘zelfverlies’
typeert ze verschillende leeswijzen: wordt een tekst ervaren als een verleidelijk
verhaal dat de lezer meesleept, of bewaart de lezer afstand
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en schept de tekst een mogelijkheid tot confrontatie, waarbij de autonomie van het
lezend subject gegarandeerd blijft? Is het trouwens de tekst of is het uiteindelijk de
auteur die de relatie met de lezer tot stand brengt? De mogelijke antwoorden op deze
vragen dienen vervolgens met aandacht voor de gepositioneerdheid van lezers
beantwoord te worden: vanuit welke plaats in de maatschappij zet de lezer de
interpretatie in en is zij of hij zich bewust van die plaats, zodat het mogelijk blijft de
eigen lezing weer kritisch te bezien? Van Heijst kiest sekse als basis voor haar uitleg
van gepositioneerdheid, maar maakt duidelijk dat lezen als zwarte of als lesbo
eveneens aspecten van interpretatie zijn.
Voor haar overwegingen ten aanzien van tekstinterpretatie en van de relatie
lezer/tekst/auteur is Van Heijst te rade gegaan bij vele voorgangers. Zij weet hun
gedachten steeds helder en sprankelend te presenteren. De lezers van Verlangen naar
de val krijgen daardoor de gelegenheid kennis te nemen van het werk van Toulmin,
Ricoeur, De Lauretis, Culler en vele anderen. De grootste aandacht wordt besteed
aan de hedendaagse feministische literatuurtheoreticus Maaike Meijer en aan de
filosoof-historicus Robin Collingwood voor wiens werk uit de eerste helft van deze
eeuw de belangstelling nog steeds groeit. In het hoofdstuk ‘Kruisverhoor van een
heer door een dame’ confronteert de auteur hun methodes van (tekst-)onderzoek.
Hierdoor maakt zij de ruimte vrij om hun werk en zelfs de inconsequenties daarin
vruchtbaar in te zetten bij de hermeneutische arbeid. Het blijkt een grote verrijking
voor een vrouwelijke lezer als zij ontdekt dat teksten vanuit haar eigen situatie
beoordeeld mogen worden. Dit kan leiden tot een herwaardering, maar het kan ook
wezenlijk nieuw inzicht verschaffen.
De kaft van het boek van Annelies van Heijst is geïllustreerd met een als graffiti
gepresenteerde tekst: ‘Ne perdez pas votre vie à la gagner.’ Men kan dit lezen als
een variatie op een uitspraak van Jezus: ‘Wie zijn leven verliest, zal het winnen’.
Van Heijst gaat met deze tekst aan de gang om, geïnspireerd door Paul Ricoeur, die
de uitspraak binnen een psycho-analytische duiding toepast op het leesproces, het
paradoxale karakter ervan eveneens in relatie tot het lezen uit te werken. Verliezen
om te winnen blijkt alleen dan vruchtbaar als er sprake is van een proces waarin
zowel het subject en als de interpretatie beide betrokken zijn. Hoezeer ook deze visie
op lezen ingang heeft gevonden in (post)moderne leestheorieën en de rijkere oogst
voor de zich in de tekst verliezende lezer een winstpunt kan zijn, toch ziet Van Heijst
in Ricoeurs beschrijving van zelfverlies ook gevaren. Ricoeur stelt zich namelijk
weinig achterdochtig op ten aanzien van de geseksueerdheid van het interpreterend
subject. En Van Heijst maakt duidelijk dat voor vrouwen zelfverlies iets anders is
dan voor mannen.
Niet alleen voor de lezer geldt geseksueerdheid. Teksten scheppen evenmin een
sekse-neutraal lezend subject. Zij creëren gender door het toewijzen van subject- en
objectposities. Er is veelal sprake van een penetratie of verovering. De narratieve
structuur produceert verschil tussen de seksen. Teksten geven te denken, maar ook
hebben ze in een patriarchale cultuur sekseposities toegewezen die voor vrouwen
schadelijk zijn. Dit maakt het noodzakelijk te zoeken naar
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een feministische leesvariant van zelfverlies. Er zal, aldus Van Heijst, een vorm van
lezen moeten worden ontwikkeld die de mogelijkheid biedt de ‘vrouwelijke’
zelfverloren positie van het moderne (als mannelijk gedachte) subject te onthullen
en die een wegwijzer vormt naar een principieel heteronome oriëntatie van
interpretatie (p. 177). Het blijkt een nieuwe paradox: enerzijds moet de vrouwelijke
lezer zich niet laten verleiden om geheel met de tekst mee te gaan, anderzijds leidt
behoud van autonomie die vrouwen in onze cultuur zich pas vaak in tweede instantie
hebben eigen gemaakt na een ontworsteling aan het alles doordringende patriarchale
erfgoed, tot ongewenste verarming.
Van Heijst heeft een heel ander boek geschreven dan zij zich had voorgesteld. Zij
had onderzoek willen doen naar literaire teksten van vrouwen vanuit de
veronderstelling dat dit nieuwe perspectieven zou bieden op de dubbelzinnigheden
en tegenstrijdigheden waarmee het spanningsveld tussen autonomie en zelfverlies
is beladen (p. 18). Het materiaal daarvoor heeft zij kennelijk gebruikt voor haar
nieuwe boek Leesbaar lichaam[2]. Daarin geeft zij een analyse van De verliezers van
Anna Blaman (1960) en Het perpetuum mobile van de liefde van Renate Dorrestein
(1988). Dit leidt tot een vergelijkende beschouwing tegen de achtergrond van het
culturele waardepatroon dat ons denken over lichaam en zin stempelt (p. 45). Voor
mij heeft Van Heijst zich aan het materiaal vertild. Hoe prachtig de romans ook zijn,
het blijkt te hoog gegrepen om een hele cultuurkritiek op te hangen aan twee romans
die dertig jaar na elkaar zijn verschenen. Daarbij miste ik in het hoofdstuk over
Dorrestein de scherpte en vooral de bijtende ironie van het boek zelf. Het lezen van
de analyse betekende slechts een omweg om me weer in Dorrestein te verdiepen. Bij
De verliezers maakt Van Heijst zelfs fouten. Van de tweede hoofdfiguur, Bertha,
wordt verteld dat ze vroeger verpleegster was, terwijl ze dat vak nog steeds uitoefent.
Het lijkt een kleinigheid, maar ik wantrouw een interpretatie als er kennelijk niet
goed gelezen is (vgl. Blaman pp. 21, 98). De duiding van de figuur van de verpleegster
als beeld voor de zelfloze medelijdende liefde en de uitgebannen zinnelijkheid en
van de persoon van Bertha verliest hierdoor haar tekstbasis.
Van Heijst stelt de situatie van de moderniteit voor als het ‘streven naar de greep’,
terwijl de postmoderne situatie getypeerd kan worden als ‘verlangen naar de val’.
We hebben evenwel inmiddels geleerd tweedelingen te wantrouwen. Het menselijk
bestaan, ook het lezen, kan op veel meer manieren getypeerd worden. Pegasus, die
de bron opensloeg, was een paard met vleugels. Wie weet willen we wel vliegen.
Paradoxaal genoeg kunnen we Verlangen naar de val heel goed gebruiken om dat
te oefenen.
□ Agnes Sneller

Eindnoten:
[1] Zie hierover Raul Hilberg en de vernietiging van het Europese jodendom. Een standaardwerk,
in Streven, december 1989, pp. 225-234. Interessant is ook het gesprek tussen Raul Hilberg en
Alfons Söllner, Das Schweigen zum Sprechen bringen (in Dan Diner, Zivilisationsbruch. Denken
nach Auschwitz, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1988, vooral pp. 192-200).
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[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

[1]
[2]

Hilberg beklemtoont daarin dat ‘Es gibt keinen besseren Weg, an die Realität heranzukommen,
als eben diese Perspektive der Täter zu rekonstruieren’ (p. 197).
R. Hilberg, Perpetrators, Victims, Bystanders. The fewish Catastrophe 1933-1945, Harper
Collins, New York, 1992, 340 pp. R. Hilberg, Daders, slachtoffers, omstanders. De joodse
catastrofe 1933-1945, Becht, Haarlem, 1993, 301 pp., BEF 999.
Het toonaangevende openingssymposium van het nationaal United States Holocaust Memorial
Museum, begin december 1993, over The Known, the Unknown, the Disputed and the
Reexamined, waaraan vele internationaal vermaarde onderzoekers bijdroegen, volgde hetzelfde
stramien.
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij sommigen overweegt het slachtofferperspecrief:
Joel E. Dimsdale, Survivors, Victims and Perpetrators, Hemisphere, 1980.
Zie daarover Recente interpretaties van de jodenuitroeiing, in Streven, november 1990, pp.
174-175
Een interessante discussie en een goed overzicht bieden Ian Kershaw, The Nazi Dictatorship.
Problems and Perspectives of Interpretation (Edward Arnold, London/New-York, 1989)
besproken in Streven, februari 1991, pp. 473-474 en Philippe Burrin, Het ontstaan van een
volkerenmoord (Van Gennep, Amsterdam, 1991) besproken in Ter Herkenning, mei 1991, pp.
130-134.
In het eerder vermelde gesprek met Söllner (zie noot 1) stelde Hilberg duidelijk dat het
toekomstig holocaustonderzoek gedetailleerder moet worden en, als tweede belangrijke opgave,
dat de holocaust in de geschiedenis moet worden ingekaderd (p. 199).
Annelies van Heijst, Verlangen naar de val. Zelfverlies en autonomie in hermeneutiek en ethiek,
Kok Agora, Kampen, 1992, 335 pp., f 46,50.
Annelies van Heijst, Leesbaar lichaam. Verhalen van lijden bij Blaman en Dorrestein, Kok
Agora, Kampen, 1993, 213 pp., f 34,50.
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Boeken
Filosofie
Het lachen
Bij het begin van deze eeuw zagen twee belangwekkende studies over het lachen en
het komische het daglicht. In 1900 publiceerde Bergson Le rire, dat vijfjaar later
gevolgd werd door Der Witz van Freud (Nederl. vert. 1988). Waar Freud de lach
behandelt in haar relatie met het onbewuste, ontwerpt Bergson vanuit zijn
fundamentele denken over materie en leven een theorie van het komische. Een gedrag,
een situatie of een karakter wordt door de medemensen als komisch ervaren wanneer
men niet als een levend wezen maar als een eenvoudig mechanisme handelt. Het
leven wordt gekenmerkt door verandering, onomkeerbaarheid en individualiteit. De
vrijheid van handelen en het dynamische van een gedrag kunnen echter verstarren
tot een automatisme. Een beroemd voorbeeld is de film Modern Times van Chaplin
waarin de hoofdfiguur het monotone ritme van de lopende band in zijn gedragingen
overneemt. Of Haanstra die het menselijke handelen vergelijkt met het instinctieve
maar herkenbare gedrag van dieren in de zoo. Op de vraag waarom mensen lachen
antwoordt Bergson dat de lach een sociaal gebeuren is. Vaak is de komische persoon
zich niet bewust van het kunstmatige van zijn gedrag. De omgeving doorbreekt deze
disharmonie door op onschuldige wijze het ridicule ervan aan te wijzen. Aldus is de
lach een correctie op een bepaald gedrag. Met de vele literatuurverwijzingen is dit
kleine en befaamde werkje van Bergson zeker aangenaam om lezen, ook na het
verschijnen van de mooie studie over de lach van G. Vanheeswijk (zie Streven, april
1994, p. 373). Het is ook dienstbaar als toegang tot de grote werken van de auteur.
□ Luc Anckaert
H. Bergson, Het lachen. Essay over de betekenis van het komische (Boom
Klassiek), vert E. de Marez Oyens, inl. J. Bor, Boom, Amsterdam, 1993,
141 pp.

Ethiek en sublimatie
Paul Moyaert, Leuvens filosoof en psychoanalyticus, schreef een helder boek over
L'éthique de la psychanalyse van J. Lacan. M's beschouwingen gaan verder dan louter
tekstverklaring. Aan het ethische kernstuk van zijn boek gaan twee preludes vooraf
over het verlangen (hfdst. 1) en de symbolische orde (hfdst. 2). Zij reiken het
begrippenkader aan dat de lezer op het spoor zet van datgene waar het M. om te doen
is. Ethische waarden zoals plicht en trouw kunnen niet begrepen worden vanuit een
utilitarisme (ze zijn geen middelen om...), evenmin kunnen ze begrepen worden
vanuit een Aristotelische deugdenethiek als
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liggende in het verlengde van de menselijke natuur (het debâcle van de zedenwet als
natuurwet). De onverdrotenheid waarmee mensen voor zulke waarden strijden en er
zich aan hechten, wijst veeleer op een kern van absoluutheid in waarden, op hun
grondeloosheid en dus onbegrondbaarheid. M. schrijft dan ook veelvuldig ‘dat men
niets van ethiek begrijpt’ (passim) als men deze band met een gratuit absolute niet
onderkent. M.'s oordeel over Aristoteles is overigens niet onverdeeld ongunstig en
zijn bespreking van Kants ethiek verheldert de fundamentele bijdrage van deze laatste.
Slotstuk van het boek vormt een beschouwing over sublimatie (hfdst. 4), die niet,
zoals bij Freud, wordt opgevat als een deseksualisatie, maar als een dissociatieproces,
een catharsis, waarin de gebeurtenissen van het leven van hun ‘mijn-karakter’, van
hun persoonsgebondenheid worden verlost. Een proces dat bij uitstek thuishoort in
religie en kunst.
Mijn bespreking is te summier om de diepzinnigheid van M.'s analyses recht te
doen, om de rijkdom aan themata en voorbeelden (zo enkele prachtige bladzijden
over de naastenliefde) weer te geven. Ik hoop dat M.'s boek een vertaling krijgt: dit
soort filosofie is van het beste niveau en verdient een internationaal forum.
□ Walter Van Herck
Paul Moyaert, Ethiek en sublimatie. Over ‘de ethiek van de psychoanalyse’
van Jacques Lacan, Sun, Nijmegen, 1994, 228 pp., BEF 690.

Op zoek naar het subject
Kan het subject nog bestaan na ‘de dood van het subject’? Die vraag thematiseert de
Amsterdamse antropoloog Theo de Boer in zijn jongste essaybundel met de wat
enigmatische titel Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
De bundel is opgesplitst in drie rubrieken die elk vier essays tellen: de hermeneutica
(pp. 15-79), de politica (pp. 81-130) en de anthropologica (pp. 131-199). De band
tussen de drie delen verwoordt de Boer in een wat moeilijk geconstrueerde zin: ‘De
drie rubrieken in dit boek kan men ook zien als de drie terreinen van hermeneutiek,
die zich immers van de uitleg van teksten, via de analyse van handelingen en
samenlevingsvormen ontwikkeld heeft tot een algemene filosofie van de mens als
“animal interpretans” dat zichzelf, de wereld en de medemens uitlegt’ (p. 11).
De Boer verkent op die manier uiteenlopende wegen om achter het versmalde
subject van de moderniteit een diepere subjectiviteit te vinden. Het cartesiaanse
subject is, mede door zijn eigen succes, in een crisis geraakt: het wordt vandaag
gemarginaliseerd door de produkten die het zelf voortbracht. Tegenover dit smalle
kentheoretische subject stelde de existentialistische filosofie een ‘verruimd en verrijkt
zelf’. Voor de Boer is het existentialisme nog niet ver genoeg gegaan: hij bepleit een
tweede weg, die ‘van het zelf naar de ziel of van het subject naar subjectiviteit [...]
hier komt de grens van de autonomie in zicht’ (p. 12).
Om achter het subject de subjectiviteit, achter het ik het zelf, achter het bewustzijn
de ziel terug te vinden, zoekt de Boer liever zijn heil bij de dichter dan bij de filosoof.
Want om door te dringen tot de kern van de menselijke subjectiviteit is een ‘ruimere
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rede’ nodig, die minder het vermogen tot redeneren cultiveert dan wel het vermogen
om ‘de antenne goed af te stellen’: dichters hebben dat altijd al geweten. Husserl,
Heidegger, Levinas en Ricoeur, de grootmeesters van de existentialistische traditie,
zijn ook in dit werk van De Boer aanwezig, maar meer prominent treden auteurs als
Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg, T.S. Eliot, Seamus Heaney en Vaclav Havel
op de voorgrond.
Een bundeling stimulerende en suggestieve essays: wanneer de filosoof in de
poëtische muze een bondgenoot vindt, kan wijsgerige antropologie echt wel een
intrigerende bezigheid zijn.
□ Guido Vanheeswijck
Theo de Boer, Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit,
Boom, Amsterdam, 1993, 208 pp.
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Godsdienst
Brieven van Ignatius
Van geen persoonlijkheid uit de zestiende eeuw is zo'n uitgebreide correspondentie
bewaard gebleven als van Ignatius van Loyola (1491-1556), stichter van de
jezuïetenorde. Zij omvat liefst 6815 brieven en instructies, geschreven tussen 1524
en 1556. De Frankfurter theoloog Peter Knauer s.j., die in het verleden onder meer
reeds zorgde voor vertalingen in het Duits van de Constituties van de Sociëteit van
Jezus en van de gedicteerde autobiografie van Ignatius, maakte voor deze uitgave
een selectie van vierhonderd brieven en instructies, en zorgde daarmee voor veruit
de omvangrijkste bloemlezing uit Ignatius' correspondentie in een moderne taal (bijna
zes maal zoveel als de Nederlandse bloemlezing uit 1952). Anders dan in de tot nog
toe verschenen bloemlezingen worden hier ook teksten geboden, die niet slechts een
geestelijke inhoud hebben, maar Ignatius ook van een andere, meer ‘materiële’ kant
laten zien. Overigens zijn vele van deze brieven en instructies geschreven in
samenwerking met een van de succesievelijke secretarissen van Ignatius.
Knauer heeft zich zeer nauwgezet gehouden aan de grondtekst, en waar deze voor
problemen zorgde, het oorspronkelijke handschrift geraadpleegd. Daarmee is deze
uitgave ook zeer betrouwbaar, in tegenstelling tot de Franse bloemlezing uit 1991
(Ignace de Loyola, Ecrits), die talrijke vertaalfouten bevat. Elke afzonderlijke tekst
wordt voorafgegaan door een korte inleiding, waarin de brief en de geadresseerde
worden gesitueerd. Waar nodig zijn verhelderende voetnoten aangebracht. Gelukkig
heeft de vertaler ook gekozen voor de weergave van personen en plaatsen in de
oorspronkelijke benaming (maar waarom Petrus Faber i.p.v. Pierre Favre?), en is
daarmee afgestapt van soms foutieve latiniseringen in de oorspronkelijke Madrileense
uitgave van 1903-1911. Enkele namen zijn foutief weergegeven (b.v. Andreas
Borduick = Andries Heerl van Baardwijk), niet geïdentificeerd (b.v. Gérard de
Hammont = Gerard Kalckbrenner) of in de index tweevoudig weergegeven (b.v. De
Wilde en Van Wilde). Er zijn uitvoerige registers op bijbelplaatsen, kerkvaders en
andere oude auteurs, personen, plaatsen en zaken.
Ten aanzien van het leven en werk van de eerste jezuïeten in en uit de Nederlanden
biedt deze monumentale band uitvoerig informatie, en tevens een beeld van de
activiteiten van de jonge jezuïetenorde in het algemeen. Liefst tien brieven aan Petrus
Canisius zijn opgenomen, o.a. over diens catechismus. Verder treft men onder de
geadresseerden de volgende Noord- en Zuidnederlandse jezuïeten aan, die over een
groot deel van Europa en zelfs Azië verspreid blijken: Andries Siderius (Yseren) te
Zutphen, Adriaen Adriaenssen te Leuven, Arnold van Hees te Keulen, Nicolaes
Florisz Goudanus te Ingolstadt, Philippe Leernus te Modena, Jasper Berse te Goa,
Nicolas de Lanoy te Wenen, Robert Claysson te Parijs, Everard Mercurian te Perugia,
Leonard Kessel te Keulen, en Olivier Mannaerts te Loreto. Daarnaast vindt men
brieven aan Jacqueline de Croy, markiezin te Bergen op Zoom, en Maria van
Hongarije, regentes der Nederlanden.
Het gaat hier om een belangrijke tekstuitgave, die door zijn zeer lage prijs extra
aantrekkelijk is. De aangekondigde tweede band zal de volgende werken van Ignatius
bevatten: Geestelijke Oefeningen, Constituties en Regels van de Jezuïetenorde,
Autobiografie, en Geestelijk Dagboek.
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□ Paul Begheyn
Ignatius von Loyola, Briefe und Unterweisungen, übersetzt von Peter
Knauer, Deutsche Werkausgabe, Band I, Echter, Würzburg, 1993, 995 pp.

Geef aan de keizer...
De studiebundel Geef aan de keizer... onder de redactie van de Gentse hoogleraar
Rik Pinxten behandelt een thematiek die zo diep
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is als de zee: de verhouding tussen politiek en religie.
De bijdragen willen in de eerste plaats discussiestof bieden. Alle auteurs werken
tegen de achtergond van het verlichtingsdenken dat uitgaat van de burgerlijke staat
als basisvorm voor onze samenleving. Het initiatef voor deze discussiebundel gaat
uit van het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers,
maar de medewerkers komen uit alle levensbeschouwelijke hoeken.
Pluspunt is de multiculturele invalshoek. Het zal velen verheugen dat er ruim
aandacht wordt besteed aan de drie grote monotheïstische godsdiensten. De
omstandige behandeling van de joodse en islamitische invalshoek moet daarbij niet
onderdoen voor het christelijke perspectief.
□ Erik De Smet
R. Pinxten (red.), Geef aan de keizer... Omtrent religie en politiek, Kritak,
Leuven, 1993, 235 pp., BEF 998.

Credo
Meer dan andere vakmensen zijn theologen het aan zichzelf verplicht hun wetenschap
toegankelijk te maken voor anderen. Maar ook hier lijkt de uitzondering de regel te
bevestigen. Wanneer dan een vermaard en omstreden theoloog een poging onderneemt
om het Credo toe te lichten voor tijdgenoten, kan men alleen maar hopen dat zijn
voorbeeld navolging vindt. Küng slaagt er immers in het aloude geloofsgoed vanuit
een moderne gevoeligheid te belichten. Door zich te beperken tot een uitleg van de
‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ legt de auteur zich een dubbele restrictie op, want
het Credo zelf biedt slechts een keuze uit mogelijke ‘artikelen’ van het christelijk
geloof en gaat helemaal niet in op de vragen van het christelijk handelen (pp. 8-9).
Origineel en zeer inspirerend is ongetwijfeld Küngs invalshoek ‘vanuit een klassiek
voorbeeld van christelijke iconografie’ (p. 9): de fresco's van Michelangelo in de
Sixtijnse kapel, de Boodschap aan Maria van Fra Angelico, het lijdenschilderij van
Grünewald, e.a. Evenzoveel beelden die meer dan theologische of filosofische
denkbeelden de hele mens aanspreken.
Met open vizier gaat Küng het gesprek aan met de hedendaagse wetenschappelijke
inzichten en met de wereldgodsdiensten om telkens terug te keren naar zijn
uitgangspunt: God die ‘beslissend heeft gesproken en gehandeld’ (p. 113) in een
gekruisigde die op Zijn beurt door mensen vanaf de eerste getuigen tot op vandaag
wordt beleefd als een Levende. Het geloof in deze God van levenden (Christus en
zij die zich tot Hem bekennen) en in Zijn blijvende aanwezigheid (de Geest) in ons,
dient men wezenlijk te onderscheiden van het geloof aan (credere aliquid) de kerk,
‘de gemeenschap van hen die zich met de zaak van Jezus Christus hebben ingelaten
en daarover getuigen als hoop voor alle mensen’ (p. 137). Het is opmerkelijk dat
Küng juist in verband met de kerk zich gedwongen voelt tot een persoonlijk getuigenis
en een verantwoording van zijn toebehoren. Dat hij zich daarbij ook laat verleiden
tot gewettigde maar ongenuanceerde kritiek, zal de welwillende lezer veeleer
beschouwen als schoonheidsvlekjes op dit moedige en eerlijke geloofsonderricht.
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Volgens Küng is geloven ‘een act van verstandig vertrouwen dat weliswaar geen
strikte bewijzen maar wel goede gronden heeft’ (p. 18). Alwie vandaag op zoek is
naar een verantwoording van zijn geloof en naar de wortels ervan vindt in dit boek
een overtuigende handreiking.
□ Hugo Roeffaers
Hans Küng, Credo. De Apostolische Geloofsbelijdenis toegelicht voor
tijdgenoten, Kok, Kampen / Altiora, Averbode, 1993, 196 pp.

Vrouwen in de bijbel
Zinnenstrelend. Dat is het boek Vrouwen in de bijbel in de eerste plaats. De prachtige
kleurenreprodukties, de stevige kwaliteit van het papier, de linnen omslag en de
gebonden uitvoering vormen werkelijk een lust voor het oog. Een vorstelijk boek,
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waarvan het kijkplezier ondersteund wordt door goede teksten.
De opzet is eenvoudig en helder. Zo'n dertigtal meer of minder bekende vrouwen
uit Oude en Nieuwe Testament vormt de kern van het boek. De afbeeldingen komen
uit de hele door de bijbel geraakte wereld, van de oudheid tot nu. Om de vrouwen
heen legde men een krans van bijbelverhalen. Daaromheen een keur van onder meer
joodse legenden, die iets laat zien van hoe deze vrouwen hebben voortgeleefd in het
gevoel en de fantasie van ‘gewone mensen’. Vervolgens zorgde Joe H. Kirchberger
voor een schat aan gegevens over ‘wat de bijbel niet vertelde’. Hij laat zien hoe
bepaalde bijbelse thema's terugkomen in de wereldliteratuur en muziek. Een
feministisch-theologische meditatie door Dorothee Sölle over ieder van de vrouwen
maakt het boek tot meer dan een esthetisch genoegen. De kracht van haar reflecties
ligt hierin dat ze vrouwen niet alleen afschildert als slachtoffers in een patriarchale
samenleving toen en nu (!), maar ook als krachtige, zelfbewuste vrouwmensen, die
door hun optreden een wending geven aan de (mannen)-geschiedenis. ‘His-story’
wordt zo weer een beetje meer ‘Her-story’ om met Elisabeth Schüssler Fiorenza te
spreken.
Een boek dus dat spreekt tot de verbeelding. Het is overigens goed hier aan te
tekenen dat de schilderijen en sculpturen uiteraard interpretaties zijn van mannelijke
kunstenaars uit een bepaalde tijd en cultuur. ‘Männerfantasien’ over vrouwen. Die
vertolking verschilt als de dag van de nacht van de levende vrouwen van vlees en
bloed: een Maria van Magdala, een Suzanna, enz.
En toch. Een dertigtal vrouwen uit de Schrift bij elkaar gezet, geeft een bijzondere
meerwaarde aan het boek. In woord en beeld spelen zij samen met de beeldvorming
rond vrouwen toen en nu. Zij lijken te zeggen: ‘Zie maar, het beeld van de vrouw
bestaat niet. Ik heb vele gezichten, vele eigenschappen, vele hebbelijkheden en
onhebbelijkheden’. Een beeldenstorm. Wat is mannelijk of wat is vrouwelijk, wanneer
Judith en Salomé thuiskomen met respectievelijk het hoofd van Holofernes en
Johannes de Doper? ‘Wie koos nu het goede deel?’ wordt een overbodige vraag
wanneer Martha, de doener, Maria, de luisterende, hartelijk omhelst in een
beeldhouwerk van John W. Wood. Ze vormen een eenheid die in ieder mens aanwezig
is. Reeds de mysticus Eckhart zag dit in.
Of de visie op de mannenwereld gerelativeerd is of veranderd na lezing van dit
boek, zoals de inleiding suggereert? Belangrijker is of wij zelf meedoen in de
beeldenstorm. Het afbreken van stereotiepe beelden van de ander: vrouw, man,
vreemdeling, God. Tot die beeldenstorm nodigen Eva en Maria, Rachel en Lea,
Tamar en Rachab en alle andere ‘Vrouwen in de bijbel’ uit. Liever vandaag nog dan
morgen.
□ Petra N. Renes
Herbert Haag, Dorothee Sölle en Joe H. Kirchberger, Vrouwen in de bijbel,
Davidsfonds, Leuven, 1993, 288 pp, BEF 2.495 / f 139,95.

Maatschappij
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Voorrang aan rechts?
‘Mei '68 ligt vijfentwintig jaar achter ons. Misschien is het tijd voor de slinger van
de geschiedenis om terug te keren’. Met deze woorden sluit Charles Ducal zijn
‘nabeschouwing’ bij Over de voorrang van rechts, een brievenbundel die hij met
co-auteur Kamiel Vanhole schreef. Het is symptomatisch dat hij naar de
post-revolutionaire jaren '60 verwijst. Door zijn politieke stellingname tegen het
Vlaams Blok past dit gelegenheidsboekje (15 jaar uitgeverij EPO) als een
anachronisme in het huidige literaire landschap. Het maatschappelijk-politiek
engagement ligt in de Nederlandse literatuur immers even ver van ons verwijderd
als de barricaden van mei '68. Het socio-tijdperk ruimde in de jaren '70 plaats voor
een toenemende ik-betrokkenheid. De berg ego-documenten is intussen niet meer te
overzien en deze Himalaya groeit voortdurend aan.
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Over de voorrang van rechts springt dus in het oog, maar roept ook vragen op. Vragen
die met het stof van 25 jaar zijn bedekt. Vragen als: moet de literatuur de mensen
sociaal bewust maken? Kan literatuur dat? Is de schrijver geen roepende in de
woestijn? Of, met een verwijzing naar een interviewbundel van Fernand Auwera uit
1969: ‘Hoe moet het nu, schrijven of schieten?’ Voor het schrijversduo Ducal-Vanhole
is het initiële probleem hoe zij de democratie kunnen beschermen tegen het Vlaams
Blok. De kracht van de taal schiet volgens hen tekort tegen dit zwarte gevaar. ‘Heeft
het verleden al niet afdoende bewezen dat het deuntje van de dichter, hoe betoverend
ook, gedoemd is om te verdrinken in de dreun van legerlaarzen?’ (Vanhole, p. 17).
Daarom pleiten zij voor een pragmatische aanpak. De toepassing van de wet op het
fascisme kan een aanzet zijn. Maar er moet meer gebeuren.
In zes brieven - drie van elke schrijver - en in een inleidend en een afrondend
hoofdstuk, bezinnen ze zich over de kalklijnen en de spelregels van de democratie.
Daarbinnen moet het mogelijk zijn de erfgenamen van het fascisme de mond te
snoeren. Het gevaar daarbij zelf in fascistoide methoden te vervallen, is niet
denkbeeldig. Kun je bijvoorbeeld een partij van 350.000 kiezers gewoonweg
verbieden? Niet als de democratie een absoluut begrip is.
Maar dat is ze beslist niet. Volgens de auteurs laat de rek van de democratie zich
gemakkelijk aanspannen. Het valt ze op dat de tolerantie tegenover rechts veel groter
is dan tegenover links. Hun standpunt doet denken aan een vers van K. Schippers:
‘een klok in profiel gezien geeft de tijd niet meer aan’. Evengoed kun je stellen dat
de democratie van links uit gezien ophoudt democratie te zijn. Onder druk van extreem
rechts is de trend ook naar de rechterkant gaan overhellen. En dit terwijl democratie
en een fascistische partij feitelijk onverzoenbaar zijn. Door wezensvreemde elementen
als het fascisme te tolereren, lijkt de democratie zichzelf op te heffen. Aldus het
nieuwe Siamese schrijverspaar.
Een pamflet als dit dient een dubbel doel. Voor de lezers is het een toetssteen om
de eigen ideeën te bepalen. Voor de auteurs een kader dat het mogelijk maakt hun
politieke visie te structureren. Die laat, in één slogan samengevat, weinig aan
duidelijkheid te wensen: open je ogen voor het Vlaams Blok ze sluit!
□ Jos Van Thienen
Charles Ducal en Kamiel Vanhole, Over de voorrang van rechts, Epo,
Berchem, 1993, 86 pp.

Cultuur
Het seizoen
Bijna tien jaar geleden begon Pauline Terreehorst in De Volkskrant over mode te
schrijven. Ze ontwikkelde daarin een eigen journalistieke stijl, vooral dankzij haar
vermogen de mode te verbinden met sociale en filosofische thema's. Barthes (Système
de la mode) zwierf regelmatig door haar kolommen, op afstand gevolgd door Thorstein
Veblen. De opkomst en neergang van het agressieve zakenpak, de nieuwe
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achteloosheid of de eeuwige triomf van Chanel wist ze op overtuigende wijze te
correleren aan de komst van nieuwe maatschappelijke idealen of verzet tegen de
ideologische voorschriften van gisteren.
Een flink aantal van haar artikelen is nu gebundeld, en dat heeft een aardig boek
opgeleverd, dat op zijn beste momenten de modejournalistiek overstijgt naar een
eigenzinnige vorm van cultuursociologie. Voorbeeldig is het korte opstel over de
betekenis van de kraag en verrassend haar pleidooi voor een herwaardering van de
vaardigheid in het borduur- en stikwerk of het bepaald niet politiek-correcte pleidooi
voor bontkleding (dat de lezers van de Volkskrant haar dan ook niet in dank afnamen).
Op zijn slechtst is het boek in de nieuwsberichten over de talrijke shows die
Terreehorst heeft bezocht. Ze hebben het verloop van de tijd slecht verdragen en
neigen naar de tuttige stijl die de traditione-
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le modejournalistiek kenmerkte. Een goede eindredacteur had het boek niet alleen
kunnen behoeden voor een overmaat aan kromme zinnen, maar ook voor herhalingen
en een handvol weinig zeggende stukken, waarvoor men graag een schitterend artikel
als dat over de mannenkleding in de film The Untouchables in de plaats had gezien.
Terreehorst heeft niet de geschiedenis van het afgelopen modedecennium willen
schrijven; haar artikelen zijn niet chronologisch maar thematisch geordend. Hun
kracht schuilt vooral in de scherpe observatie en de beknopte cultuurkritische
beschouwing, zoals ze die sinds kort in de Volkskrant ook als columniste beoefent.
Ook daar hoeft men het met haar maatschappelijke of feministische oriëntatie niet
altijd eens te zijn om voortdurend door haar scherpzinnigheid te worden geprikkeld.
□ Ger Groot
Pauline Terreehorst, Het seizoen. Een modeboek, Nijgh & van Ditmar,
Amsterdam, 1993, 228 pp., BEF 699.

Kunst
Kunst in de metro
Het projekt ‘Kunst in de metro’ is bijna zo oud als de aanleg van de Brusselse metro
zelf en heeft gaandeweg een boeiende ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk
werden kunstwerken in de ondergrond als een soort bijkomende veredeling
geïnstalleerd. Stilaan werd ingezien dat kunst in de metro slechts goed kan
functioneren als het kunstwerk speciaal voor de ondergrondse ruimte wordt ontworpen
en zich volledig in de specifieke omgeving weet te integreren.
Van de evolutie en resultaten van dit project biedt dit rijkelijk geïllustreerde boek
een fraai en toegankelijk overzicht. In vergelijking met de twee vroegere publikaties
rond hetzelfde thema (1976 en 1982) is de huidige editie qua inhoud en vorm volledig
nieuw. Ruim vijftig werken (uitsluitend van Belgische kunstenaars) worden door
kunstcriticus Jaak Fontier in vijf hoofdstukken elk afzonderlijk voorgesteld. Vooraf
wordt door Catherine Jennes (dienst Public Relations van de MIVB) de geschiedenis
van het Brusselse openbaar vervoer geschetst. Het geheel wordt afgesloten met
opstellen door kunstcriticus Jacques Meuris en door Ludo Bekkers, Marcel Boon en
Herman Liebaers, alle drie lid van de speciale Kunstcommissie die voor het project
‘Kunst in de metro’ verantwoordelijk is. Zelfkritiek gaat in hun bijdragen gepaard
met een bescheiden trots. Kunst in de metro heeft aan het begrip ‘monumentale’ of
‘openbare’ kunst een eigentijdse invulling gegeven.
Opvallend is de bezieling waarvan alle auteurs van deze publikatie blijk geven.
Ondanks de beperkingen van het projekt en heel wat kritische tegenkanting blijven
zij geloven dat kunst niet misbruikt wordt maar thuishoort in de metro. In een
omgeving die noodgedwongen door technische doelmatigheid en anonieme
verhoudingen wordt gekenmerkt, wenkt het kunstwerk als een signaal van
menselijkheid. Het brengt kleur in de donkere ondergrond. Het wekt rust in de geest
en waakzaamheid in het hart van de haastige reiziger. Aldus verbindt het een
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decoratieve functie (in de edele betekenis die Matisse eraan gaf) met een vaak heel
bewuste maatschappelijke betrokkenheid.
Dit boek verdient een ruime verspreiding. Wegens het formaat is het als reisgids
voor onderweg minder geschikt. Met de auteurs mag men wensen dat er een handige
pocketuitgave met beknopte informatie zal volgen.
□ Jan Koenot
Kunst in de metro - Brussel. Twintig jaar monumentale kunst,
Gemeentekrediet, Brussel, 1993, 184 pp., 137 illustraties (waarvan 94 in
kleur), BEF 980 (Gemeentekrediet, Afdeling Verkoop, Passage 44,
Pachecolaan 44, 1000 Brussel). Voor groepen organizeert de Brusselse
vervoermaatschappij (MIVB) op aanvraag geleide bezoeken.

Streven. Jaargang 61

569

Literatuur
De schrift herschreven
Eeuwenlang is de bijbel voor de meerderheid van de Nederlandstaligen een bijna
dagelijks gelezen of beluisterde verzameling teksten en een vast referentiekader voor
verhalen, gedragingen en symbolen geweest. Nu beklaagt Jan Wolkers zich erover
dat zijn werk voor jongeren grotendeels onleesbaar is geworden omdat de talrijke
verwijzingen naar de bijbel in zijn boeken hen niets meer zeggen.
Jaap Goedegebuure, wiens bewustzijn ‘doordrenkt’ is van bijbelse geschiedenissen,
maar die zichzelf ‘postchristelijk’ noemt, had dezelfde ervaring met zijn studenten.
In dit boek wil hij de bijbel in ere herstellen, niet als geloofsboek, maar als
onuitputtelijke bron van beelden, van psychologische rijkdom, van boeiende
analogieën in de moderne literatuur en film. Juist door de desacralisering krijgen de
verhalen volgens hem nieuwe kansen op een interpretatie die vroeger als banalisering
of heiligschennis zou zijn beschouwd.
Hij doet zijn werk uitstekend. In 7 essays voert hij respectievelijk Kaïn, Isaäk,
Saul, Job, Jona(s), Jezus/Christus en Maria Magdalena ten tonele, eerst in de
bijbeltekst (die verkleind wordt afgedrukt), en daarna vindt hij hun sporen terug in
werken van Döblin, Kafka, Steinbeck, Doeschka Meysing, Vestdijk, Kellendonk,
Ducal, Achterberg, Scorcese, Pasolini en vele anderen. Hij beklemtoont de
wisselwerking: de verhalen inspireren tot artistieke creativiteit, maar verschijnen
zelf in een ander licht door de moderne interpretatie. De auteur beperkt zich trouwens
niet tot grasduinen bij anderen: de centrale interpretator is hijzelf, en zijn verklaringen
zijn dikwijls de meest fascinerende, zoals in zijn visie op de ‘scheiding’ van Jezus
en Christus.
Goedegebuure wijst erop dat hij niet aan wetenschappelijke bijbelstudie doet noch
andere wetenschappelijke pretenties heeft. Het is geen nadeel: zijn zwierige stijl (met
soms leuke contrasten tussen de archaïserende ‘bijbelse’ en de direct-moderne
formulering), zijn grote en hier handig gebruikte belezenheid en zijn creatief
interpretatievermogen maken dit boek tot een feest voor de (ook bescheiden)
bijbelkenner die niet zo verstard is dat al zijn verklaringen voor eeuwig vastliggen.
□ Jaak De Maere
Jaap Goedegebuure, De Schrift herschreven. De bijbel in de moderne
literatuur, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1993, 132 pp., f
29.50.

Altijd zomer
In tegenstelling tot eerdere verhalen - gebundeld in Steen en been. Het waken van
de zee en De eerste zoen - is Ethel Portnoys romandebuut Altijd zomer niet in de
eerste persoon geschreven. Toch verlaat ze het vertrouwde autobiografische terrein
niet helemaal want als hoofdpersonage voert ze een jonge Amerikaan op die in de
jaren '50 in Frankrijk verzeild geraakt; niet middels een studiebeurs, zoals Portnoy
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zelf, maar wegens een erfenis die kasteel en adellijke titel omvat. Een vergiftigd
geschenk zo blijkt, want het kasteel staat zowat op instorten en de
onroerendgoedbelasting is immens. Grote problemen dus voor de kersverse vicomte
de Lignac. Hij raadpleegt een waarzegster, neemt deel aan een groot toernooi, ontsnapt
ternauwernood aan de dood... Er is tenslotte letterlijk een varken met een lange snuit
nodig om het verhaal aan een gelukkig einde te helpen. Erg geloofwaardig klinkt dit
niet en het resultaat van Portnoys poging om het geloofwaardig te maken, is een
hybride verhaalvorm waarin de roman wordt ondergraven door het sprookje en het
sprookje aan de romanernst ten onder gaat. Ook stilistisch rammelt dit boek langs
alle kanten. Neem een zin als: ‘Op dat moment merkte hij dat hij moest piesen’ (p.
30). Wie ‘merkt’ zoiets? En zou een man die zijn zakmes in een ‘foedraal’ bewaart,
een ‘boudoir’ en een ‘haardstede’ heeft, over ‘weidmanstenue’ en ‘draperie’ spreekt
niet liever plassen of wateren? Het is pijnlijk om
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zien hoe Ethel Portnoy, die zich met een tiental verhalen- en essaybundels een solide
reputatie heeft opgebouwd, met haar eerste roman helemaal de mist ingaat. Als dit
boek een potje babyvoeding was geweest, had men het uit de handel moeten nemen.
□ Emmanuel van der Aa
Ethel Portnoy, Altijd zomer, Meulenhoff, Amsterdam, 1993, 192 pp., BEF
650.

Het grijze schrift
Josep Pla is een van de sleutelfiguren in de Catalaanse literatuur. Met zijn gigantisch
oeuvre (dagboeken, journalistiek, essayistiek, portretten en enkele romans) heeft hij
sinds de jaren twintig de Catalaanse taal en letteren een gezicht gegeven. Zijn
herinnering blijft echter enigszins ongemakkelijk. Hij was een conservatief in hart
en nieren, en voelde zich na Franco's opstand meer verwant met de nationalisten dan
met het Volksfront, al zou ironisch genoeg juist het Frankisme het Catalaans zijn
recent verworven officiële statuut ontnemen.
Het grijze schrift vormt in Pla's werk een hoogtepunt. Het is geschreven als een
dagboek van de jonge man als student, lopend van 1918 tot 1922. Hoe authentiek
het is, valt moeilijk te zeggen. Pla publiceerde het pas veel later, en enkele
verdichtingen zijn in zijn tekst moeiteloos aan te wijzen. Voor de waarde van het
werk maakt dat echter niet uit. Pla schrijft met grote spontaniteit over alles wat hem
overkomt: over college lopen, over zijn familie, de Catalaanse keuken, de geur van
sigaren in de zeewind van Barcelona, de Catalaanse literaire scène, over griepjes,
oude tantes en het nut van koffie bij het voorbereiden van examens. Hij is een
weergaloos observator en schrijft zelfs over de meest futiele onderwerpen met grote
stijl en zonder ooit te vervelen. Hij verbindt het grote moeiteloos met het kleine, en
is nimmer triviaal noch hoogdravend.
Hij moet een geweldige produktie hebben gehad. De vijfenveertig banden van zijn
verzameld werk getuigen ervan, net als dit ‘grijze schrift’, dat in zijn oorspronkelijke
vorm bijna twee keer zo dik was. Adri Boon heeft gezorgd voor een mooie selectie
daaruit en een welluidende vertaling, waarin enkele jammerlijke missers helaas des
te duidelijker detoneren.
□ Ger Groot
Josep Pla, Het grijze schrift, vert. en nawoord Adri Boon, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1993, 592 pp., BEF 1700.

De zelfmoord van de meisjes
De Amerikaanse literaire markt functioneert in toenemende mate op basis van hypes:
romans die in gigantische aantallen worden verkocht omdat men ze gelezen ‘moet’
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hebben. Achter dat verschijnsel gaat een indrukwekkende publicitaire machinerie
schuil die het publiek, via interviews, TV-optredens en reclame, zover tracht te krijgen
dat het het produkt in kwestie als een ‘must’ omarmt. Een fotogenieke schrijver of
schrijfster doet het dan al snel beter dan een minder fysiek bedeelde, en gevoeligheid
voor modieuze kwesties is in het verkoopproces een onmiskenbaar pluspunt.
De lancering van een beoogde hype betekent een omvangrijke financiële
investering, waarvan de uitgever op korte termijn resultaat verwacht. Het gevolg is
dat steeds minder boeken met steeds meer publicitair geweld worden gelanceerd, en
dat een produkt dat beneden de verwachtingen blijft binnen de kortste keren van de
verkooplijst wordt afgevoerd. De voornaamste slachtoffers zijn de literatuur, die zich
van haar natuurlijke groei- en verwortelingsproces beroofd ziet, en de lezer, die
gedwongen wordt amechtig achter de nieuwste opwinding aan te lopen. Heeft hij
een boek gemist dat niet snel een groot publiek heeft weten te vinden, dan kan hij
hoogstens in de ramsj-boekhandels nog zijn geluk beproeven. Het is een systeem dat
ook in het Nederlands taalgebied steeds meer ingang vindt.
Voor De zelfmoord van de meisjes, debuutroman van de Amerikaanse schrijver
Jeffrey Eugenides, hoeft men niet naar de ramsj. De uitgever heeft in Amerika in de
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publicitaire roos geschoten, en de rest van de westerse wereld volgde - zoals
gebruikelijk - gedwee. Men vraagt zich af waarom. Eugenides' roman leest niet beter
of slechter dan vele andere debuten, en valt hoogstens op door het bizarre plot: de
geschiedenis van vijf zusjes in een Amerikaanse woonwijk, die soms binnen korte
tijd zelfmoord plegen. Het verhaal is opgetekend als de herinnering van één van de
buurjongens, twee decennia later verteld. Het weet de naargeestig-opgewekte sfeer
van de Amerikaanse suburb ongetwijfeld aardig te raken, en roept de klamme,
grotendeels voyeuristische, erotiek van middelbare-schooljongens niet onverdienstelijk
op. Het is geen opvallend slecht noch een bijzonder goed boek. Het is voornamelijk
veel leven om niets.
□ Ger Groot
Jeffrey Eugenides, De zelfmoord van de meisjes, vert. M. Lindenburg,
Contact, Amsterdam, 1993, 204 pp., BEF 595.

Bodo Kirchhoff
In het begin leest Gegen die Laufrichtung als een zeer vlotte novelle over een
gevangene die net vrijgelaten is en opnieuw zijn eerste stappen in de vrijheid zet.
Tennisspeler Jonas is ‘een niet meer zo jonge man van begin dertig’ (p. 7) die - zo
wordt snel duidelijk - een goede drie jaar eerder de gevangenis ingevlogen is voor
een ‘Verbrechen aus Leidenschaft’ (p. 7): hij had midden op het terras van het
Operncafé in Frankfurt de nieuwe vriend van zijn minnares doodgestoken.
Onmiddellijk na zijn vrijlating keert hij, in een veranderde wereld, naar de plaats
van de misdaad terug.
Lange tijd ziet het ernaar uit dat deze novelle een hedendaagse variatie wordt op
het in de Duitse literatuur zeer bekende thema van de ‘Heimkehrer’. Jonas zoekt zijn
weg in de maatschappij en ontmoet op het terras van het Operncafé een vrouw die
hem meteen geeft wat hij gedurende zijn internering heeft moeten missen. En dan
neemt het tot nog toe onschuldige verhaal een bizarre en uiterst cynische wending:
de naijver steekt opnieuw de kop op, als op het terras de vriend van die vrouw
verschijnt. Voor Jonas het zich realiseert, heeft de geschiedenis zich herhaald. Het
cynisme ten top gedreven, besmet Jonas zichzelf met een gebruikte drugnaald.
Als lezer ben je er ontdaan getuige van hoe het hoofdpersonage koel en resoluut
voor de totale zelfvernietiging kiest. Kirchhoff stelt zich consequent als emotieloos
verslaggever op. Maar hij weet er wel de spanning in te houden. Meeslepend en
verbijsterend!
□ Peter Meukens
Bodo Kirchhoff, Gegen die Laufrichting, Suhrkamp Verlag, Frankfurt
a/M, 1993, 85 pp.
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De kus van Esau
Meir Shalev moet een van Israëls succesvolste schrijvers zijn. De kus van Esau is,
bij mijn weten, het eerste boek van hem dat in het Nederlands is vertaald, al moet
hij, blijkens de achterflap, met zijn Russische roman in andere Europese talen al
bescheisden triomfen hebben gevierd. Ik geloof het graag, want De kus van Esau is
een originele, goed geschreven roman van epische dimensies, die slechts op een
enkele plek wat inzakt. Losjes geïnspireerd op het bijbelverhaal van Esau en Jakob,
vertelt het boek de geschiedenis van een bakkersfamilie in het Palestina (en vervolgens
Israël) van deze eeuw, nauw verweven met de stormachtige geschiedenis van het
land en de joodse groeperingen die er een heenkomen zochten. Shalev verweeft zijn
vertelling (de herinneringen van de naar Amerika geëmigreerde Esau) met
sprookjes-achtige intermezzo's, brieffragmenten, flarden geschiedenis en meditaties
over brood, het voedsel van de mensheid. Hij laat zijn wereld bevolken door karakters
van de meest fantastische, ontroerende, bittere en aangrijpende aard, maar vertelt
zijn verhaal met zo'n vanzelfsprekende flair dat men zich door zijn vertelling
moeiteloos laat inspinnen. Wellicht had het boek met enige
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bekorting nog aan intensiteit gewonnen. Zoals het nu voorligt, getuigt het in ieder
geval van knap en veelbelovend schrijverschap.
□ Ger Groot
Meir Shalev, De kus van Esau, vert. Ruben Verhasselt, Arena, Amsterdam,
1992, 496 pp.

Céline
Dit is de derde biografie van Louis-Ferdinand Céline in een goeie 15 jaar tijd. Die
van François Gibault, advocaat van de weduwe van de schrijver, was goed
gedocumenteerd voor de jeugdjaren. Die van Frédéric Vitoux, onlangs in het
Nederlands vertaald onder de titel Het leven van Céline, biedt een volledig en
genuanceerd beeld van de schrijver, die ondanks zijn antisemitische ontsporing op
de sympathie van de biograaf kan rekenen. Weinig sympathie daarentegen in de
biografie van Philippe Alméras. Dit is een kritische biografie, leren we op de
achterflap, die gebaseerd is - en dat is belangrijk - op nieuwe documenten die een
vollediger beeld geven van Céline's houding tijdens de bezetting. Zo blijkt dat de
schrijver veel meer aanwezig was in de collaborerende pers dan men vermoedde,
door interviews, artikelen en lezersbrieven; dat zijn antisemitisme zo mogelijk nog
rabiater was dan op het einde van de jaren '30, toen hij twee antisemitische pamfletten
publiceerde; dat hij op één lijn stond met de rassenpolitiek van nazi-Duitsland, dit
in tegenstelling tot de meerderheid van de Franse collaborateurs, die weliswaar
antisemiet waren, maar de mythische onderbouw van het racisme weigerden te
onderschrijven. Kortom, een belangrijke biografie die het ‘probleem Céline’ intact
laat: hoe kan men tegelijk een van de grootste schrijvers van deze eeuw zijn en een
van de grootste pleitbezorgers van uitsluiting en raciale zuivering?
□ Luc Rasson
P. Alméras, Céline. Entre haines et passion, Laffont, Coll. Biographies
sans masque, 1994, 477 pp.

Geschiedenis
Zinnebeelden van de rede
In zijn prachtig uitgegeven studie L'invention de la liberté presenteerde de
ideeënhistoricus Starobinski een panorama van de achttiende eeuw waarin filosofie,
geschiedenis, kunst en maatschappelijk denken in één groot geheel werden
samengebracht. In het voorliggende boek, het eerste dat van Starobinski in het
Nederlands is vertaald, zet hij deze studie voort met betrekking tot het revolutiejaar
1789. Met een indrukwekkende eruditie belicht hij in merendeels korte hoofdstukken
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steeds een aspect of detail van het denken en de cultuur die de gebeurtenis van de
Franse Revolutie omgaf. Het zijn beknopte, maar penetrante insneden in het denken
van de late achttiende eeuw, eerder gepresenteerd als een mozaïek dan als een geheel;
wellicht zijn in dit boek deels eerder verschenen deelstudies bijeengebracht.
Starobinski heeft niet alleen oog voor het utopische en optimistische aspect van het
revolutionair elan, maar ook voor de duistere zijde daarvan, die in de negentiende
eeuw de (zwart-)romantische tegenhanger van het vooruitgangsgeloof zou gaan
vormen. Indrukwekkend illustreert hij deze duistere zijde aan het werk van Mozart,
vooral aan diens zo frivool lijkende Zauberflöte. Deze opstellen behoren tot de
mooiste van de bundel, samen met de schitterende studie over het thema van de eed
in het werk van David, waarin Starobinski met grote luciditeit de verschuivingen
registreert. Helaas doet de Nederlandse uitgave van dit boek het origineel weinig
recht. Een veel te letterlijke, stilistisch slordige vertaling heeft het fraaie, maar zeer
idiomatische Frans in een allerminst fraai en zeer onnatuurlijk Nederlands overgezet.
□ Ger Groot
Jean Starobinski, Zinnebeelden van de rede. Cultuurgeschiedenis van
Europa rondom de Franse revolutie, vert. Roland Fagel en Kees
Vlaardingerbroek, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1991, 259 pp.
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Parijs ten tijde van Manet
Otto Friedrich schreef eerder een portret van het Berlijn van de jaren twintig, in het
Nederlands vertaald onder de titel Vóór de zondvloed. Het was een aangenaam lezend
mengsel van geschiedschrijving en historische small talk, met vlotte pen opgeschreven.
In dit boek over Parijs vindt men dat procédé opnieuw terug; Friedrichs voorliefde
voor de petite histoire is zelfs nog iets groter geworden. Dat maakt de hoofdrolspelers
van de komedie die hij vertelt (want wat was het Parijs van Offenbach anders?)
enerzijds levendige personen, maar anderzijds schuift Friedrich wel erg ver in de
richting van de geromantiseerde vertelling op. Ongetwijfeld schildert hij een amusant
panorama, dat rond de figuur van keizerin Eugénie zelfs kolderieke trekken krijgt,
en zolang men het boek als een enigszins frivole vorm van geschiedvertelling ter
hand neemt, is er niets mis mee. Wel zou men hebben gewenst dat Friedrich zijn pen
wat meer in de hand had gehouden. Te vaak wordt men onthaald op zinloze
uitweidingen (een overzicht van de geschiedenis van de syfilis, wanneer Manet
[vermoedelijk] aan die ziekte blijkt te lijden) of enigszins smakeloze parallellen met
het heden in feiten of in preoccupaties, die waarschijnlijk kenmerkend zijn voor een
bepaalde Amerikaanse wijze van denken. Men houdt van dikke boeken aan de
overzijde van de oceaan, en Friedrich heeft doorgeschreven tot zijn boek dik wás.
Het oogt degelijk, maar doet in feite aan vorm en betrouwbaarheid af. Resteert een
onderhoudend leesboek, dat van tijd tot tijd enig snel doorbladeren zeer goed
verdraagt.
□ Ger Groot
Otto Friedrich, Olympia. Parijs ten tijde van Manet, vert. Ton Maas en
Frits Smeets, Anthos, Baarn, 1992, 372 pp., BEF 990.

Fernand Braudel
Ruim een jaar na Het landschap en de mens, de vertaling van het eerste deel van de
indrukwekkende Middellandse Zee van Fernand Braudel (zie Streven, maart 1993,
p. 280) verschijnt de vertaling van deel 2. Braudel behandelt hierin de mediterrane
economie met grondstoffen, geld en prijzen, handel en vervoer; de grote rijken; adel,
burgers en paupers; opkomst en ondergang van beschavingen; de oorlog en doet, als
conclusie, een poging om de conjuncturele lijnen in de geschiedenis te volgen.
De betekenis van Braudel is al eerder - in Vlaanderen vooral bij het verschijnen
van de vertaling van deel 1 - breed uitgemeten. In dit deel worden zijn kwaliteiten
en gebreken nog meer geaccentueerd.
Meest opvallend is ongetwijfeld het gemis aan samenhang. Inhoudelijk,
methodologisch en stilistisch worden aan de kapstok Middellandse Zee toch wel zeer
verschillende voorwerpen opgehangen. Allerlei disparate thema's worden kriskras
door elkaar behandeld; statistische en narratieve modellen worden onvoorspelbaar
met elkaar gecombineerd; een objectiverende en een mijmerend-persoonlijke
schrijfstijl wisselen elkaar abrupt af. Het resultaat is een bonte melange die opvalt
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door een eruditie die indruk maakte op het moment van verschijnen. Sindsdien is
Braudels meesterschap in het hanteren van verschillende modellen door anderen
overtroffen, en laat zijn sympathieke menselijke betrokkenheid zich strikken door
de al te ambitieuze opzet: Braudel wil te veel, wordt daardoor te vrijblijvend en krijgt
dan ook niet echt vat op de materie.
□ Jaak De Maere
Fernand Braudel, De Middellandse Zee. De samenleving en de staat,
Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1993, 679 pp.

Biografie
Herinneringen van een bibliothecaris
Herman de la Fontaine Verwey (1903-1989) bezette van 1954 tot 1974 als eerste de
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leerstoel voor de wetenschap van het boek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds
1933 publiceerde hij een eindeloze stroom van artikelen die op een of andere manier
met het boekbedrijf verband hielden. Het waren zowel wetenschappelijke publikaties
als anekdotische mijmerijen. De eerste soort artikelen heeft hij gebundeld in drie
delen onder de titel ‘Uit de wereld van het boek’ (1974-1979), terwijl een vierde deel
momenteel in voorbereiding is. De tweede soort artikelen - 23 in getal - publiceerde
hij met grote regelmaat in het tijdschrift Boekenwereld, en zijn onlangs samengevoegd
in het hier te bespreken boek. Het zijn aantrekkelijk geschreven herinneringen die
getuigenis afleggen van de eruditie van de schrijver en diens opmerkelijk vermogen
om allerlei kleine details tot een groter geheel te componeren. Men kan er onder
meer in lezen over de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, over de drie aartsketters
David Joris, Hendrik Niclaes en Hiël, over de Bibliotheca Rosenthaliana, over
boekverzamelaars en antiquaren, over boekbanden en boekendieven, en over
boekhandelaar Vincent van Gogh.
Het boek is in een aantrekkelijke typografie verschenen, en is voorzien van een
groot aantal illustraties. Aan het eind is de volledige bibliografie van de auteur
opgenomen. Onbegrijpelijk is het dat in deze uitgave een index op personen en zaken
ontbreekt, vooral waar de hoofdstuktitels (‘Het poortje’, ‘De Franse gouvernante’,
‘De Egyptische kat’, enz.) de lezer voortdurend voor raadsels zetten.
□ Paul Begheyn
H. de la Fontaine Verwey, De verdwenen antiquaar en andere
herinneringen van een bibliothecaris, De Buitenkant, Amsterdam, 1993,
224 pp., f 47,50.

Winckelmann
Winckelmann is een van de aartsvaders van de archeologie en de kunstgeschiedenis
van de oudheid. Beroemd werd hij met zijn Geschichte der Kunst des Altertums uit
1764, die een diepe invloed uitoefende op het classicisme. In deze prachtig uitgegeven
en bezorgde selectie van zijn brieven komt hij naar voren als een ongemakkelijk man
die het vernietigende oordeel niet schuwt, vooral wanneer het Fransen betrof - een
natie waarvoor hij bijna allergisch was. Toch is de figuur van Winckelmann
intrigerend. Als Duitser werkt hij in Italië, waar hij zich via zijn goede contacten met
adel en prelaten hoge posities verwerft. Hij schrijft betrekkelijk open over zijn
homoseksualiteit, al blijft onduidelijk in hoeverre hij daarin verder ging dan
platonische verliefdheden. Het meest fascinerend aan dit boek is misschien de wereld
van gunsten en intriges die alles wat met wetenschap te maken heeft omgeeft.
Winckelmanns werk is geheel afhankelijk van de goede wil van de wereldlijke en
geestelijke adelstand die alles bestiert, soms uit eigen interesse en eruditie, soms
omdat collecties, kunstvoorwerpen en hele villa's eenvoudigweg tot het patrimonium
van de familie behoorden. Winckelmann weet zijn weg goed in te vinden in deze
orde die hij zich niet anders lijkt te kunnen of willen voorstellen. Daarin was hij een
man van zijn tijd, zoals hij dat ook in zijn artistiek oordeel was: soms feilbaar (zoals
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in de mateloze bewondering voor de schilder Mengs, die hij boven Titiaan stelt),
soms voor eeuwen maatgevend, zoals in zijn prachtige beschrijvingen van de Griekse
beeldhouwwerken. Voor Romeinse sculpturen had hij weinig belangstelling; hij
beschouwde ze in het beste geval als geslaagde kopieën van de Griekse kunst. Ook
daarover zou de geschiedenis pas veel later anders gaan denken. Winckelmann kan
geen aangenaam man worden genoemd; men gaat tijdens het lezen van zijn brieven
niet van hem houden. Wel intrigeert hij door zijn vreemde afstand in een tijd die zo
onherroepelijk voorbij is, en niettemin de grondslagen legde voor veel van ons
cultuurhistorisch denken.
□ Ger Groot
Johann Joachim Winckelmann, Een portret in brieven, selectie, inleiding
en annotatie Hein L. van Dolen en Eric M. Moormann, Ambo, Baam,
1993, 429 pp., BEF 1890.
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Varia
Amsterdamse stegen
De schoonheid van Amsterdam is al op velerlei wijze bezongen. De
fotografe/kunsthistorica Camilla Zeguers voegt daar het hare aan toe met een boek,
gewijd aan de stegen in het oudste gedeelte van de stad, ruwweg het gebied dat
ingesloten wordt door het Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade.
De stegen werden aangelegd als dwarsverbindingen tussen de dijkstraten, grachten
en wallen waaruit de stad in de vroegste fase van haar geschiedenis bestond. Zij
bepalen dus voor een aanzienlijk deel het stedebouwkundige karakter en daarmee
de sfeer van dit stukje Amsterdam. Het Amsterdamse stadsbestuur ziet zelf ook het
belang van de stegen in, getuige het in 1986 in het leven geroepen Stegenplan, dat
voorziet in het leefbaar maken van de binnenstad door het opknappen en onderhouden
van de stegen. Een welkome ontwikkeling, want veel stegen zijn al verdwenen of
dreigen verloren te gaan aan de stadsvernieuwing en de nimmer aflatende
voortvarendheid van de projectontwikkelaars.
Zeguers beschrijft een negental wandelingen langs en door de Amsterdamse stegen,
waarbij zij een grote hoeveelheid (kunst-)historische wetenswaardigheden koppelt
aan rake sfeerbeelden. Zij steekt daarin haar liefde voor de stad niet onder stoelen
of banken. Daarnaast zijn er de foto's; 78 in getal (die op het omslag niet
meegerekend), waarvan 20 in kleur. Ze zijn paginagroot afgedrukt, sommige zelfs
over twee bladzijden. De fotografe Zeguers paart een oog voor het detail aan een
voorliefde voor ongebruikelijke gezichtshoeken, een combinatie die vaak spannende
en veelzeggende composities oplevert. Daarbij ontbreekt gelukkig elke
gemaniëreerdheid. Bovendien krijgen de gebruikers van de stegen, de werkers,
wandelaars, fietsers en bewoners, ruime aandacht, hetgeen de afbeeldingen een zeer
levendig karakter geeft. Naar mijn smaak hadden de meeste foto's echter contrastrijker
afgedrukt mogen worden. Op de tentoonstelling, die plaatsvond in het stadhuis van
Amsterdam ter gelegenheid van het verschijnen van het boek, vertoonden Zeguers
foto's minder grijsnuances, waardoor ze een grotere zeggingskracht hadden.
Helaas is de typografie van het boek ronduit lelijk. Het gekozen lettertype vind ik
niet mooi en het zetsel is vaak onregelmatig. Evenmin ben ik te spreken over het
omslag, waarvoor ontwerpster Julie Bergen tekende. De compositie van het voorplat
rammelt, de letters waarin de tekst ‘Amsterdamse Stegen’ is gezet, zijn afschuwelijk
en het fond van voor- en achterplat is schreeuwerig rood. Daarmee onderscheidt het
boek zich niet van de vele oppervlakkige, toeristische fotoboeken die in de rekken
van de souvenirwinkels te vinden zijn. Een misser van de uitgever, want Zeguers
tekst en foto's hadden een smaakvollere uitvoering verdiend.
□ Bruno Wijnands
Camilla Zeguers, Amsterdamse stegen. Een tocht door historisch
Amsterdam, BZZTôH, 's-Gravenhage, 1992, f 29,50 / BEF 590.
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De Bossen van Vlaanderen
De Bossen van Vlaanderen is een luxueus uitgegeven kijkboek, rijk geïllustreerd
met mooie landschapsfoto's van onze Vlaamse bossen. De bekende natuurfotograaf
Georges Charlier laat er zich langs zijn sterke kant zien. Het boek biedt echter veel
meer. Het is een nauwgezet historisch werk dat de geschiedenis van de Vlaamse
bossen overschouwt. Op zich is dit een riskante onderneming om reden van de
complexiteit en veelzijdigheid van het opzet. Dat hebben de auteurs goed begrepen;
zij hebben er tien jaren onderzoek aan besteed. Ze kozen een multidisciplinaire
benadering: historisch onderzoek in combinatie met ecologisch en vegetatiekundig
onderzoek.
Het historisch bronnenmateriaal is zeer gevarieerd. Archieven, kaarten, schilderijen,
alsook archeologische, bodemkundige en
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vegetatiekundige data leverden het materiaal voor een coherente geschiedenis. Als
uitgangspunt ondernamen de auteurs een detailstudie op het bos t'Ename nabij
Oudenaarde. Met de resultaten en inzichten van die studie breidden ze hun studie uit
over de ganse Vlaamse regio. Hierbij maakten ze uiteraard gebruik van betrouwbaar
historisch materiaal en reeds bestaande studies.
Het eindresultaat is een schilderachtige geschiedenis die op accurate wijze de
cultureel-ecologische vervlechting van mens en bos beschrijft. Het boek draagt dan
ook terecht als ondertitel Een historische ecologie. Naast heel wat nieuwe inzichten
worden een aantal vastgeroeste opvattingen weerlegd. Zo leren de auteurs ons
ondermeer dat het bosareaal reeds zeer sterk inkromp tijdens de Gallo-Romeinse
periode en nog verder afnam tot ongeveer het jaar 1300 (8 à 9%). Daarna groeide
het bosareaal aan tot 15% (1750) als gevolg van de herbebossing omwille van de
stijgende houtvraag. Deze gegevens weerleggen de klassieke opvatting dat het
bosbestand gedurende eeuwen in onze streken gestaag achteruitging of hooguit stabiel
bleef. De geschiedenis van het bos in de 19e eeuw wordt getekend door een sterke
teloorgang (6%), die te wijten is aan demografische explosie en de opkomst van de
steenkool. Op het einde van de 19e eeuw constateert men opnieuw een herbebossing.
Vele van onze huidige bossen dateren uit die periode.
Het Vlaamse bosbeheer groeide in de loop der eeuwen uit tot een zeer actieve en
gedifferentieerde nijverheid die het economisch en sociale leven sterk kleurde. Het
boek beschrijft de veelheid aan bedrijfsactiviteiten die zich rond het bos en het hout
afspeelden. Voor de bossen zelf bleek het een heilzame activiteit die vooral ten goede
kwam aan de biodiversiteit. Vele van onze floristisch rijke bossen zijn het resultaat
van actieve bosbouw, en niet van een nietinterventie-beheer. Vooral het hakhout- en
middelhout-beheer (mengvorm russen haken opgaand hout) blijkt de biodiversiteit
ten goede te komen.
Aan de hand van deze en vele andere gegevens formuleren de auteurs waardevolle
wenken voor een goed bosbeheer en bekritiseren ze daarbij vormen van hedendaags
beheer. Een voorbeeld: op grond van floristische en vegetatiekundige bevindingen
wordt er gepleit voor het herstel en de uitbreiding van het middelhoutbos, in plaats
van het huidige gesloten opgaand bos (hoogstam). Er wordt ook een lans gebroken
voor overgangszones tussen het eigenlijke bos en de omgevende landbouwgronden:
de huidige grenzen tussen beide landschapstypen verlopen te scherp, en dit komt niet
ten goede aan de biodiversiteit van de biotoop. Verder bepleiten de auteurs het
hedendaags economisch en sociaal belang van onze bossen en tenslotte vragen ze
een geïntegreerde vorm van landschapsbeheer. Het volstaat niet de bossen te redden
uitsluitend via duurzaam bosgebruik: zonder een goed algemeen milieubeleid wordt
de toekomst van de toch al schaarse bossen somber ingeschat.
De auteurs, Guido Tack en Paul Van Den Bremt zijn werkzaam bij het bestuur
van Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap. Martin Hermy
is werkleider bij het Instituut voor Natuurbehoud van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Hij is ook professor aan de RU Gent waar hij ecologie doceert. In erg
voorzichtige taal vragen deze drie auteurs dat de brede samenleving haar
verantwoordelijkheid voor het milieu zou opnemen, niet alleen voor haarzelf maar
ook voor de komende generaties.
□ Johan Verschueren
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Guido Tack, Paul Van Den Bremt, Martin Hermy, De bossen van
Vlaanderen. Een historische ecologie, Davidsfonds, Leuven, 1993, 320
pp.
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Charles Taylor
Bronnen van authenticiteit
De Canadese filosoof Charles Taylor wordt beschouwd als één van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de hedendaagse Angelsaksische politieke filosofie en
moraalfilosofie. Die reputatie dankt hij aan zijn indrukwekkende Hegelstudie (1975),
aan Philosophical Papers in 2 volumes (1985) en vooral aan Sources of the Self
(1989). Samen met Michael Walzer, Alasdair MacIntyre en Michael Sandel wordt
Taylor gewoonlijk getypeerd als ‘communitarist’ en radicaal criticus van het
universalistisch liberalisme van John Rawls, Robert Nozick en Ronald Dworkin.
Inderdaad stelt Taylor zich, in de lijn van het communitaristische gedachtengoed,
erg kritisch op tegenover de strikt procedurele en formele opvatting van
rechtvaardigheid en politieke legitimiteit van het liberalisme. Toch is deze typering
ook enigszins misleidend, en dit om twee redenen. Ten eerste, ontwikkelen de
verschillende communitaristische auteurs hun kritiek op het liberalisme vanuit een
soms zeer verschillend theoretisch en ideologisch vertrekpunt. Ten tweede, suggereert
men door deze eenvoudige tegenstelling tussen communitaristen en liberale
universalisten ten onrechte dat de kritiek op een welbepaalde politieke doctrine de
centrale bekommernis van het communitarisme zou zijn. Het communitarisme poogt
in de eerste plaats de verhouding tussen moraliteit en politiek vanuit een nieuw
perspectief te benaderen. Volgens Taylor hebben de communitaristische auteurs er
terecht op gewezen dat de poging van het liberalisme om de bepaling van de regels
van publieke moraliteit en politieke legitimiteit te onttrekken aan elke antropologische
reflectie, leidt tot een verminking en vertekening van de waarden, waarop overigens
het liberalisme zélf in historisch en cultureel opzicht is gebaseerd. In de controversiële
en verbluffend erudiete publikatie Sources of the Self verbindt Taylor zijn kritiek op
de antropologische en epistemologische vooronderstelling van het liberalisme met
een hermeneutiek van de ‘moderne identiteit’. Deze hermeneutiek beoogt een dubbel
doel: [1] Nagaan wat de centrale waarden
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zijn waardoor in de moderne, westerse samenleving zowel het individuele als het
publieke leven georiënteerd en gestructureerd worden; [2] Een nieuw elan geven
aan de discussie over het ‘goede leven’ in de moderne, burgerlijke maatschappij.
Voor zover het liberale politieke en moraalfilosofische discours een dergelijke
discussie systematisch tracht te neutraliseren en verdacht te maken, wordt het steeds
moeilijker om nog een duidelijk, filosofisch onderbouwd inzicht te hebben in de
waarden en goederen die voor het moderne ‘Zelf’ het goede leven incarneren.
Eén van deze waarden, het streven naar authenticiteit en individuele expressie, is
het onderwerp van een reeks radiolezingen die Taylor in het spoor van Sources of
the Self voor de Canadese Radio heeft gehouden. Uit deze lezingen, naderhand
gebundeld in The Ethics of Authenticity (Harvard University Press, 1992), publiceert
Streven een representatief uittreksel dat de subtiele houding van Taylor ten aanzien
van het liberalisme duidelijk weergeeft. Tegenover de liberale interpretatie van het
moderne individualisme - nl. individualisme begrepen als het recht op absolute
vrijheid en op onbelemmerde autonomie - verdedigt Taylor de gedachte dat de waarde
van de individuele expressie en vrijheid pas zin en betekenis verkrijgt in een morele
gemeenschap waar men bereid is de invulling van deze waarde te bediscussiëren en
te erkennen als een bindend ‘goed’. Voor zover deze binding een dialogale, sociale
interactie veronderstelt, wordt een authentiek individualisme ook gekenmerkt door
een moment van radicale heteronomie.
Charles Taylor studeerde geschiedenis in Montreal en filosofie in Oxford. Thans
is hij professor politieke filosofie aan de McGill University te Montreal.
Willem Lemmens
Het ethos van de authenticiteit is een vrij recent gegeven, typisch voor de moderne
cultuur. Het is ontstaan tegen het einde van de 19e eeuw uit vroegere vormen van
individualisme, b.v. uit het individualisme van de onthechte rede van Descartes: laat
iedereen denken als een persoon die voor zichzelf verantwoordelijk is; en uit het
politieke individualisme van Locke, die de persoon en zijn of haar wil liet voorgaan
op de sociale plicht. Maar de authenticiteit is in bepaalde opzichten ook wel in botsing
gekomen met deze vroegere vormen. Zij is een kind van de romantiek, die kritisch
stond tegenover de onthechte rede en het soort atomisme dat geen banden met de
gemeenschap wilde erkennen.
Om haar opgang te verklaren kunnen we aanknopen bij een opvatting uit de 18e
eeuw, dat menselijke wezens beschikken over een
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moreel zintuig, een intuïtief aanvoelen van wat juist of verkeerd is. Oorspronkelijk
was deze doctrine gericht tegen de rivaliserende zienswijze dat de kennis van wat
juist of verkeerd is, bestaat in het afwegen van de gevolgen, met name beloning of
straf door God. De nieuwe idee was dat het onderscheid tussen juist en verkeerd niet
het resultaat is van een koele berekening, maar voortkomt uit ons aanvoelen. De
moraal spreekt in zekere zin met een innerlijke stem.
Het begrip authenticiteit komt voort uit het verleggen van het morele accent in
deze opvatting. Oorspronkelijk was de innerlijke stem belangrijk omdat zij ons zegt
wat het juiste gedrag is. In contact staan met ons morele aanvoelen is dan het middel
om te komen tot juist handelen. Wat ik het verleggen van het morele accent noem,
gebeurt wanneer dit in contact staan met ons morele aanvoelen op zichzelf de
beslissende toetssteen van het morele handelen wordt. Zo wordt het iets dat we
moeten verwerven om waarachtige, volwaardige menselijke wezens te zijn.
Om te beseffen wat hier nieuw in is, moeten we de analogie zien met vroegere
morele systemen, waarin het contact met een bron - God b.v. of de Idee van het
Goede - essentieel geacht wordt om een volwaardig wezen te zijn. Nu ligt die bron
echter diep in onszelf. Dit hangt samen met de zwenking naar het subjectieve in onze
moderne cultuur; een nieuw soort innerlijkheid: het beeld dat wij van onszelf hebben,
is dat van wezens met diepere lagen binnenin. Aanvankelijk sluit die idee van een
innerlijke bron binnen in ons niet uit dat wij in relatie staan met God of de Ideeën;
wij kunnen haar immers beschouwen als onze weg naar hen. Tot op zekere hoogte
gaat die idee terug op en versterkt ze een opvatting die Augustinus als eerste
formuleerde: voor hem loopt de weg naar God via ons eigen reflexieve zelfbewustzijn.
De eerste varianten van deze nieuwe kijk waren theïstisch of althans pantheïstisch.
Een typisch voorbeeld is jean jacques Rousseau, die de belangrijkste bewerker was
van die accentverschuiving. Rousseau is in mijn ogen belangrijk niet zozeer omdat
hij de verandering inzette maar omdat hij iets onder woorden bracht dat al leefde in
de cultuur. Rousseau stelt het zedelijk gedrag vaak voor als het volgen van de stem
van de natuur binnen in ons. Deze stem is vaak overstemd door passies die in ons
opkomen omdat we afhankelijk zijn van anderen; de centrale passie is ‘amour propre’
of trots. Onze morele redding vinden we door opnieuw een zuivere morele voeling
te verwerven met onszelf. Dat intieme contact met onszelf, dat dieper gaat dan welk
moreel inzicht ook en dat een bron van vreugde en tevredenheid is, noemt Rousseau:
‘le sentiment de l'existence’.
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Vrije zelfbeschikking
Ook Rousseau's heldere verwoording van een aanverwant idee vond grote weerklank:
het concept van wat ik de vrije zelfbeschikking zou noemen. Het is de idee dat ik
vrij ben wanneer ik zelf beslis over mijn eigen zaken en niet in een bepaalde richting
gedwongen wordt door invloeden van buiten. Dit is een vrijheidsnorm die kennelijk
verder reikt dan de zgn. negatieve vrijheid: dat ik vrij ben te doen wat ik wil, zonder
inmenging van anderen. Een louter negatieve opvatting van vrijheid laat immers nog
steeds de mogelijkheid open dat mijn wensen gekneed en beïnvloed worden door de
samenleving en haar aanpassingswetten. De vrijheid om over mezelf te beschikken,
vereist dat ik mij ontworstel aan de greep van alle mogelijke uitwendige druk en
volkomen onafhankelijk beslis.
Ik vernoem dit hier niet omdat vrije zelfbeschikking essentieel is voor de
authenticiteit. Het zijn kennelijk twee verschillende idealen. Maar zij zijn naast elkaar
verder ontwikkeld, soms door dezelfde auteurs, en hun onderlinge verhouding is
complex geweest, soms botsten ze en soms liepen ze arm in arm. Zij werden dan ook
vaak met elkaar verward wat aanleiding gaf tot vreemde vormen van authenticiteit.
Ik kom daar verder op terug.
Vrijheid van zelfbeschikking is een invloedrijke idee geweest in ons politieke
leven. In Rousseau's werk is haar politieke belichaming de staat als sociaal contract,
steunend op een gemeenschappelijke wil, die, juist omdat hij de belichaming is van
onze maatschappelijke vrijheid, niet kan dulden dat er oppositie gevoerd wordt in
naam van de vrijheid. Hier ligt een van de bronnen van het moderne totalitarisme,
te beginnen bij de jacobijnen. Deze idee van de vrijheid werd door Kant wel in zuiver
morele termen geïnterpreteerd als autonomie, maar bij Hegel en Marx dook zij weer
des te krachtiger op in het politieke domein.
Maar terug naar het ideaal van de authenticiteit. Het wordt uitermate belangrijk
vanwege een ontwikkeling die na Rousseau optreedt en die ik in verband breng met
Herder (ook hij was niet zozeer de uitvinder als wel de bijzonderste vroege vertolker
ervan). Hij kwam met de idee dat ieder van ons een eigen manier heeft om mens te
zijn. Iedere persoon heeft zijn of haar ‘maat’ (zoals hij het uitdrukt). Deze idee is
diep ingesijpeld in het moderne bewustzijn. Zij is ook nieuw. Vóór het einde van de
18e eeuw dacht niemand dat de verschillen tussen menselijke wezens dit soort morele
betekenis hadden. Er is een bepaalde manier van mens zijn die mijn manier is. Ik
ben geroepen om mijn leven op die manier te leven en mij niet te conformeren aan
de manier van een ander. Dit nu geeft een nieuw
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gewicht aan eerlijk mezelf zijn. Ben ik dit niet, dan ontsnapt mij datgene waar het
in mijn leven om gaat, dan ben ik niet wat voor mij mens zijn is.
Dit is het machtige morele ideaal dat ons is meegegeven. Het hecht een cruciaal
moreel belang aan een bepaald contact met mezelf, met mijn innerlijke natuur.
Volgens dit ideaal loopt die natuur gevaar teloor te gaan, deels door de druk om zich
aan de buitenwereld te conformeren, maar ook omdat ik misschien het vermogen
verloren heb om te luisteren naar mijn innerlijke stem, omdat ik mezelf tot een
instrument heb gemaakt. Bovendien maakt het dit contact met mezelf nog veel
belangrijker door het invoeren van het originaliteitsprincipe: elk van onze stemmen
heeft iets heel eigens te zeggen. Niet alleen moet ik weigeren mijn leven af te stemmen
op de eis mij naar de buitenwereld te schikken, ik kan niet eens buiten mezelf een
voorbeeld vinden om mijn leven naar te richten. Alleen binnen in mij is het te vinden.
Eerlijk mezelf zijn betekent onvervalst mijn eigen originaliteit volgen en die kan
alleen ik onder woorden brengen en ontdekken. Terwijl ik ze onder woorden breng,
definieer ik ook mezelf. Ik realiseer wat mijn strikt eigen potentialiteit is. Dit is het
gedachtengoed achter het moderne ideaal van de authenticiteit en achter de verlangde
zelfverwerkelijking en zelfontplooiing waarin dit ideaal doorgaans vorm krijgt. Dit
is ook het gedachtengoed dat een morele kracht verleent aan de cultuur van de
authenticiteit en aan haar meest ontaarde, absurde, lichtzinnige uitingen. Dit is wat
zin geeft aan de idee ‘je gedragen naar je eigenheid’ of ‘je eigen vervulling bereiken’.

Dialogaal versus monologaal
Dit is maar een vluchtige schets van de oorsprong van de authenticiteitsgedachte.
Zij moet nog verder uitgewerkt worden. Maar het is voldoende om mijn verdere
betoog te begrijpen. Dus stap ik meteen over naar de vraag: ‘Is het mogelijk te
discussiëren met mensen die ondergedompeld zijn in de hedendaagse
authenticiteitscultuur? Valt er op een redelijke manier te praten met mensen die diep
in een inschikkelijk relativisme steken of die geen enkele binding aanvaarden behalve
die met hun eigen ontwikkeling - die b.v. bereid schijnen liefde, kinderen,
democratische solidariteit op zij te zetten, om vooruit te komen in hun carrière?’
Over morele zaken redeneren, is altijd redeneren met iemand. Er is een
gesprekspartner en je neemt als uitgangspunt wat die persoon denkt, of het verschil
tussen zijn gedachte en de jouwe; je vertrekt niet van nul, alsof je een gesprek voerde
met iemand die geen enkele
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morele eis erkent. Met iemand die geen enkele morele eis erkent, zou het even
onmogelijk zijn over juist en verkeerd te redeneren als over empirische zaken te
redeneren met iemand die weigert de wereld van de ervaring te erkennen.
Wij stellen ons hier een discussie voor met mensen die in de huidige
authenticiteitscultuur leven. Dit betekent dat zij hun leven trachten in te richten in
het licht van dit ideaal. Als we van dit ideaal uitgaan, kunnen we hun vragen: ‘Aan
welke voorwaarden moet een menselijk leven voldoen opdat zo'n ideaal bereikt kan
worden? En wat zijn de eisen van zo'n ideaal als je het helemaal ernstig neemt? Die
twee vragen zijn met elkaar verweven of althans kleuren zij elkaar. In de tweede
proberen we beter te definiëren wat het ideaal inhoudt. In de eerste zoeken we naar
algemene kenmerken van het menselijke leven die bepalend zijn voor het vervullen
van dit of een ander ideaal.
Ik wil hier nu twee argumentatielijnen uitwerken die kunnen illustreren wat er bij
dit soort vragen allemaal komt kijken. Het is maar een grove schets van argumentatie,
meer een soort suggestie hoe een overtuigende bewijsvoering er zou kunnen uitzien.
Het doel is [1] aan te tonen dat je over deze zaken redelijk kunt argumenteren; [2]
aan te tonen dat het voor de praktijk wel degelijk zin heeft een beter inzicht te
verwerven in wat authenticiteit is.
Hét kenmerk van het menselijke leven is zijn fundamentele dialogale karakter.
Wij worden ten volle menselijke subjecten - in staat onszelf te begrijpen en dus onze
identiteit te bepalen - door het verwerven van menselijke talen. Voor het opzet van
deze discussie neem ik hier ‘taal’ in de breedste betekenis, dus niet alleen de woorden
die wij spreken maar ook andere vormen van expressie waarin wij onszelf definiëren,
inclusief de ‘talen’ van de kunst, de gebaren, de liefde, enz. Wij verwerven onze
taalvaardigheid door uitwisseling met anderen. Niemand verwerft op zijn eentje de
talen die hij nodig heeft om zichzelf te bepalen. Wij worden er mee vertrouwd
gemaakt door uitwisseling met andere mensen, om wie wij iets geven - George
Herbert Mead noemt hen ‘gezaghebbende anderen’. De genesis van de menselijke
geest is in die zin niet ‘monologaal’, niet iets dat iedereen in zijn/haar eentje volbrengt,
maar dialogaal.
Dit geldt overigens niet alleen voor de genesis, maar ook voor wat daarna komt.
Het is niet zo dat wij de talen wel in dialoog aanleren, maar ze verder onafhankelijk
kunnen gebruiken voor eigen doeleinden. Tot op zekere hoogte beschrijft dit wel
onze situatie in onze cultuur: er wordt van ons verlangd dat wij onze eigen opinies,
ons standpunt, onze houding tegenover allerhande zaken in grote mate in eenzame
reflectie ontwikkelen. Maar zo gaat het niet in zijn werk op
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belangrijke punten, zoals het bepalen van onze identiteit. Wij bepalen die altijd in
samenspraak met, soms in oppositie tegen de identiteiten die onze ‘gezaghebbende
anderen’ in ons wensen terug te vinden. En zelfs al ontgroeien wij een aantal van
deze personen - onze ouders b.v. - en verdwijnen zij uit ons leven, het innerlijke
gesprek met hen gaat ons leven lang verder.
De inbreng van de ‘gezaghebbende anderen’ blijft dus doorwerken, ook dat gedeelte
ervan dat zich in onze eerste levensjaren afspeelt. Misschien willen een aantal lezers
wel tot hier met mij mee, maar houden ze toch vast aan een of andere vorm van het
monologale ideaal: het mag waar zijn dat we nooit volledig loskomen van de personen
die ons met hun liefde en zorg gevormd hebben in de eerste levensfase, wij moeten
er toch naar streven zoveel mogelijk onszelf op eigen kracht te bepalen; daarvoor
moeten we zoveel mogelijk inzicht krijgen in de invloed van onze ouders en er zo
enige controle over verwerven; en we moeten voorkomen dat we vervallen in een of
andere soort nieuwe afhankelijkheid. Wij hebben relaties nodig om onze volheid te
bereiken, niet om onszelf te bepalen.
Dit is voor velen het ideaal, maar ik meen dat het de plaats van het dialogale in
het mensenleven schromelijk onderschat. Het wil dit dialogale nog altijd zoveel
mogelijk beperken tot de kinderjaren. Het vergeet hoe onze kijk op de goede dingen
van het leven kan veranderen omdat we er samen met geliefde mensen van genieten,
hoe bepaalde goede dingen maar binnen ons bereik komen door dit samen genieten.
Het zou veel inspanning vereisen en waarschijnlijk vaak tot een pijnlijke breuk leiden
als we wilden verhinderen dat onze identiteit gevormd wordt door geliefde mensen.
Bedenk wat wij bedoelen met ‘identiteit’. Het is ‘wie wij zijn’, ‘waar we vandaan
komen’. Het is dus de achtergrond waartegen onze smaak en verlangens, onze opinies
en ambities zin hebben. Als een aantal dingen die ik het meest op prijs stel, voor mij
alleen bereikbaar zijn in een relatie met een geliefde persoon, dan gaat die deel
uitmaken van mijn intieme identiteit.
Voor een aantal mensen zal dit wellicht een beknotting zijn waarvan zij zich liever
zouden bevrijden. Dit verklaart misschien hoe iemand ertoe komt te leven als een
heremiet, of - dichter bij onze cultuur - als een eenzame kunstenaar. Maar zelfs dit
zouden we kunnen beschouwen als een verlangen naar een of andere vorm van
dialogaal leven. Voor de heremiet is God de gesprekspartner; voor de eenzame
kunstenaar het kunstwerk dat echter gericht is tot een publiek in de toekomst, een
publiek dat wellicht nog moet gevormd worden door het kunstwerk zelf. Uit de vorm
zelf van het kunstwerk blijkt al dat het zich tot iemand richt. Maar hoe je er ook over
denken
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mag, onze identiteit vormen en in stand houden blijft ons hele leven lang dialogaal.
Ik wil verderop aantonen dat dit fundamentele feit erkend wordt in de toenemende
cultuur van de authenticiteit. Maar eerst wil ik die dialogale eigenschap van ons
wezen naast bepaalde eisen leggen die inherent zijn aan het ideaal van de authenticiteit
en laten zien dat de meest egocentrische en ‘narcistische’ vormen van de hedendaagse
cultuur duidelijk gebrekkig zijn. Met name wil ik laten zien dat tendensen die
zelfontplooiing voorstaan, zonder zich te storen aan [a] de eisen van onze
verbondenheid met anderen of aan [b] de eisen die uitgaan van iets hogers of anders
dan de menselijke verlangens en ambities, uiteindelijk zichzelf ondergraven en de
basis vernietigen die onmisbaar is om de authenticiteit zelf te bereiken.
Als we eenmaal beseffen wat het betekent zichzelf te definiëren, te achterhalen
waarin onze originaliteit ligt, merken we dat we als uitgangspunt enig besef moeten
hebben van wat belangrijk is. Mezelf definiëren betekent: ontdekken wat belangrijk
is in wat mij van de anderen onderscheidt. Misschien ben ik de enige mens met
precies 3.732 haren op mijn hoofd, of precies even groot als een boom op de
Siberische vlakte. Maar wat voor belang heeft dat? Als ik echter alvast kan zeggen
dat ik mezelf definieer vanuit mijn bekwaamheid om belangrijke waarheden te
formuleren, of dat ik de Hammerklaviersonate beter speel dan wie ook, of de traditie
van mijn voorvaderen opnieuw tot leven breng, dan komen we op het domein van
aanvaardbare zelfbepalingen.
Het verschil is duidelijk. Wij hebben onmiddellijk door dat de laatste eigenschappen
belangrijk zijn op menselijk vlak - of dat de mensen gemakkelijk kunnen zien dat ze
dat zijn - maar de eerste niet, tenzij er een bijzondere geschiedenis aan verbonden
is. Misschien is 3.732 een heilig getal in een bepaalde gemeenschap; dan kan het
bezitten van zoveel haren belangrijk zijn. Maar dit vinden we dan door het verband
te leggen met het heilige.
We zeiden al dat de huidige cultuur van de authenticiteit afglijdt naar een
inschikkelijk relativisme. Dit versterkt nog het meer algemene vermoeden dat een
waarde subjectief bepaald wordt: de dingen zijn niet belangrijk uit zichzelf maar
omdat mensen ze belangrijk vinden - alsof mensen kunnen bepalen wat waardevol
is, ofwel door hun eigen beslissing, of misschien door louter aanvoelen, onbewust
of ongewild. Dit is nonsens. Ik kan niet zomaar beslissen dat de belangrijkste
handeling is: met mijn tenen in warme modder wriemelen. Als er geen bijzondere
verantwoording bij gegeven wordt, is dit geen redelijke uitspraak (net zomin als de
3.732 haren van daarnet). Ik zou dus niet weten welke betekenis ik moet toekennen
aan iemand die

Streven. Jaargang 61

587
zegt te voelen dat het zo is. Wat kan iemand bedoelen die dit zegt?
Maar als het alleen maar zin heeft door de toegevoegde verklaring (modder is
misschien het element van de wereldgeest met wie je in contact treedt langs je tenen)
is het vatbaar voor kritiek. Als de verklaring mis is, als ze nergens op slaat of
vervangen kan worden door een betere uitleg, wat dan? Dat je iets op een bepaalde
manier aanvoelt, kan nooit voldoende reden zijn om je stelling te aanvaarden, want
je aanvoelen kan nooit omschrijven wat waardevol is. Inschikkelijk relativisme
vernietigt zichzelf.

Noodzakelijke horizonten
Belangrijk zijn de dingen alleen tegen de achtergrond van betekenis. Laten we dit
een horizon noemen. Dan volgt dat wij, als wij onszelf willen definiëren in termen
van belangrijkheid, de horizonten niet mogen supprimeren of ontkennen, waartegen
het belang van de dingen ons duidelijk wordt. Dit is het soort zelfvernietigende stap
die in onze subjectivistische beschaving vaak gezet wordt. Naarmate wij meer waarde
hechten aan het kiezen tussen de mogelijkheden, blijken wij de mogelijkheden zelf
hun waarde te ontnemen. Zo b.v. in het vaak gevoerde betoog voor een seksuele
geaardheid die niet de meest algemene is. Men redeneert dan graag dat heteroseksuele
monogamie niet de enige weg is naar seksuele vervulling, dat wie b.v. neigt tot
homoseksuele relaties niet hoeft te denken dat dit een minderwaardige geaardheid
is. Dit past goed in de moderne opvatting van authenticiteit, met haar notie van
verschil, eigenheid, aanvaarden van verscheidenheid. Maar wat voor verklaring wij
ook geven, het is duidelijk dat in de huidige cultuur van de authenticiteit het betoog
over ‘verschil’, ‘verscheidenheid’ (zelfs ‘multiculturalisme’) centraal staat.
Dit betoog neemt soms vormen aan die afglijden naar een verabsolutering van het
kiezen. Alle opties zijn even waardevol, want zij worden vrij gekozen en het is het
kiezen dat waarde verleent aan wat gekozen wordt. Hier is het subjectivistische
principe aan het werk dat achter het inschikkelijke relativisme steekt. Maar zoiets
ontkent impliciet het bestaan van een vooraf gegeven betekenishorizon, waardoor
bepaalde dingen de moeite lonen, andere veel minder, en weer andere helemaal niet,
nog voor er gekozen wordt. Dan verliest ook het kiezen voor een seksuele geaardheid
alle eigen betekenis. Het staat op dezelfde voet als alle andere voorliefdes, b.v. voor
grote of kleine seksuele partners of voor blondjes of brunettes. Niemand zou het in
zijn hoofd halen discriminerend te oordelen over deze voorliefdes, maar dat is omdat
ze geen van alle enig belang hebben. Zij zijn echt afhankelijk
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van hoe je gezind bent. Is de seksuele geaardheid eenmaal teruggebracht tot dit soort
voorliefdes - zoals dat gebeurt wanneer men van kiezen de cruciale waardebepaling
maakt - dan is het oorspronkelijke doel, nl. de stelling dat die geaardheid evenveel
waarde heeft, plotseling in de mist verdwenen. Het zo verkondigde verschil is nu
onbelangrijk.
De waarde van een homoseksuele relatie moet op een andere manier toegekend
worden, meer empirisch zou je kunnen zeggen, door met de feitelijke aard van de
homo- of heteroseksuele beleving rekening te houden. Zij kan niet a priori erkend
worden op grond van de overweging dat al wat we kiezen goed is. In dit geval is de
toekenning van waarde besmet door haar te koppelen aan een andere kernidee,
waarvan ik al eerder gezegd heb dat zij nauw verweven is met de authenticiteit: de
idee van vrije zelfbeschikking. Deze idee is ten dele oorzaak van de klemtoon op het
kiezen als de beslissende factor en van het afglijden naar een inschikkelijk relativisme.
Voor het ogenblik is de algemene les die wij hieruit moeten trekken dat de
authenticiteit niet te verdedigen is met methodes die de betekenishorizonten uitwissen.
Zelfs de mening dat de waarde van mijn leven voortvloeit uit het feit dat ik het
gekozen heb - d.i. wanneer authenticiteit eigenlijk gefundeerd wordt op zelfbepalende
vrijheid - steunt op het besef dat er, onafhankelijk van mijn wil iets nobels bestaat,
een inzet, en dat die van belang is bij het beslissen wat ik van mijn eigen leven maak.
Dit geeft ons een beeld van wat voor wezens de mensen zijn, geplaatst tussen deze
mogelijkheid van zelfschepping en andere, gemakkelijker opties: zich drukken, met
de stroom meedrijven, zich conformeren aan de massa, enz. Wij zien dat dit beeld
waar is, buiten onze beslissing om; we ontdekken het. Horizonten zijn gegeven.
Dit ‘gegeven zijn’, waarop het belang van het kiezen steunt, volstaat echter niet
als horizon: dat stelden we vast bij het voorbeeld van de seksuele geaardheid.
Misschien is het belangrijk dat ik mijn leven kies, zoals John Stuart Mill schreef in
On Liberty, maar als bepaalde opties niet meer waarde hebben dan andere, is de idee
zelf van de zelfkeuze nog slechts een lege schaal en dus zinloos. Het ideaal van de
zelfkeuze heeft maar zin wanneer bepaalde keuzeobjecten meer waarde hebben dan
andere. Ik kan toch niet verkondigen dat ik mezelf gekozen heb en een compleet
Nietzscheaans vocabularium over zelfschepping debiteren, louter omdat ik voor mijn
middageten rundsvlees met frites gekozen heb en geen schelvis. Welke keuze-objecten
waardevol zijn bepaal niet ik. Was dit wel zo, dan zou geen enkel object op zich
waarde hebben. Maar dan zou het ideaal zelf van de zelfkeuze als moreel ideaal
onmogelijk zijn.
Dus veronderstelt het ideaal van de zelfkeuze dat er andere
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waardevolle objecten zijn, die achter de zelfkeuze liggen. Het ideaal vindt geen grond
in zichzelf, want het veronderstelt een horizon van waardevolle objecten, die helpen
bepalen waarvoor het de moeite loont zichzelf te scheppen. In navolging van
Nietzsche ben ik een echt groot filosoof wanneer ik de waardeschaal herschik. Maar
dan moet het wel gaan om het opnieuw bepalen van waarden in belangrijke domeinen,
niet om een nieuw ontwerp van MacDonalds spijskaart of de vrijetijdskledij voor
volgend jaar.
Het subject dat betekenis wil geven aan zijn leven, dat poogt zichzelf zinvol te
bepalen, moet zich opstellen tegen een horizon van belangrijke vragen. Dit is de
reden waarom vormen van de hedendaagse cultuur die zelfvervulling zoeken tegen
de eisen van de samenleving of de natuur in, die de geschiedenis en de banden van
de solidariteit wegwuiven, zichzelf de das omdoen. De egocentrische, ‘narcistische’
vormen zijn oppervlakkig en banaal; ze zijn ‘vlak en bekrompen’ zoals Bloom zegt.
Maar niet omdat ze een deel zijn van de authenticiteitscultuur. Veeleer omdat ze op
de vlucht gaan wanneer ze oog in oog komen met de eisen ervan. Geen rekening
willen houden met de eisen die uitgaan van wat het zelf overstijgt, is juist de
onmisbare basis te niet doen van de waarde en dus flirten met onbenulligheid.
Wanneer mensen langs deze weg een moreel ideaal zoeken, staat dit inmetselen van
zichzelf gelijk met het ridiculiseren van zichzelf; het vernietigt de biotoop waarin
het ideaal werkelijkheid kan worden.
M.a.w., ik kan mijn identiteit alleen bepalen tegen de achtergrond van wat belang
heeft. Niet omzien naar de geschiedenis, de natuur, de samenleving, de eisen van de
solidariteit en alles wat niet in mezelf te vinden is, zou gelijk staan met het uitsluiten
van al wat aanspraak kan maken op waarde. Alleen als ik existeer in een wereld waar
geschiedenis, of de eisen van de natuur, of de noden van mijn medemensen, of de
burgerplichten, of de roeping van God, of iets anders van die orde van doorslaggevend
belang is, kan ik voor mezelf een identiteit bepalen die niet triviaal is. Authenticiteit
is niet de vijand van eisen die uitgaan van wat het zelf overstijgt; zij veronderstelt
dergelijke eisen.
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Stefaan Marysse
Afrika: crisis als catharsis?
Heel diep in het verleden begon het menselijke leven waarschijnlijk ergens in de
grote slenkvallei van Oost-Afrika. Sindsdien lijkt Afrika symbool te staan voor grote
tegenstellingen, zowel voor het begin en de symbiose van mens en natuur als voor
het einde waar alle rampen in een apocalyps samenkomen. Nergens is de dag
lichtgevender en nergens is de nacht donkerder. Nergens geeft de natuur zo
overvloedig, maar nergens ook zijn de sporen van ecologische degradatie groter. Als
we de media en de rapporten van alle grote instellingen mogen geloven, is Afrika
op sterven na dood. Overbevolking en Aids, miljoenen mensen op de vlucht voor
geweld en honger, overbevolkte steden, droogte, oorlogsgeweld en de desintegratie
van de staat en de samenleving zijn de plagen die het Afrikaanse continent teisteren
en waarbij de zeven plagen van Egypte in het niet verzinken.
Sedert 1980 is Afrika het uitgestoten continent waar chaos toeslaat en
moedeloosheid t.o.v. de remedies en hulpverlening overweegt. Is een dergelijk
pessimisme wel terecht? Zijn er geen perspectieven en remedies voor de ziekte van
een continent? Is niet juist de diepte van de crisis een voorteken van een mogelijk
duurzaam herstel? Ieder die het Afrika ten zuiden van de Sahara (Sub Sahara Africa,
SSA) kent, weet dat er een levensenergie is, die niet in rapporten en indicatoren te
vatten is en die een basis kan vormen voor een Afrikaanse ontwikkeling waar we
veel van kunnen leren. Maar laten we er ons niet te vlug vanaf maken met een akte
van geloof en hoop. De crisis is er ongemeen diep en de remedies zijn niet
vanzelfsprekend. In een eerste punt wil ik een diagnose van de crisis in SSA geven.
In een tweede punt zal ik ingaan op de oorzaken ervan zowel in als buiten Afrika.
Tenslotte stel ik me de vraag of alles wel kommer en kwel is in Afrika, en verken ik
enkele antwoorden op en remedies voor de crisis.
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Een diagnose
De laatste tijd worden we met stapels rapporten geconfronteerd die de ziekte van
SSA beschrijven. Ik beperkt mij tot enkele gegevens die de diepte van de crisis
weergeven. Eerst en vooral de bevolkingstoename. Met zo'n 3 tot 3,5 % jaarlijkse
groei kent Afrika de grootste toename van de bevolking vergeleken met de 1,8% in
Azië en 2% voor Latijns-Amerika. Dit betekent dat Afrika zijn bevolking van 530
miljoen ziet verdubbelen tegen het jaar 2025. Op zich is dit geen ramp want Afrika
is relatief onderbevolkt, ware het niet dat deze tendens gepaard gaat met een daling
van voedsel per inwoner met 1% in de laatste 10 jaar. De voedselproduktie is er nu
lager dan in 1970, toen de bevolking nog maar half zo talrijk was als nu. Nergens is
er een continent waar meer mensen werken in de landbouw maar ook nergens een
continent waar de ontwikkeling zo sterk gericht is tegen de meerderheid van de
bevolking. Op deze paradox kom ik terug in de bespreking van de oorzaken.
De jaarlijkse produktie en het inkomen in SSA met z'n 530 miljoen mensen is
maar even groot als dat van België met z'n 10 miljoen inwoners. Het inkomen per
hoofd daalt daarenboven met 1 à 2% per jaar sedert het einde van de jaren '70.
Vijfendertig jaar na de onafhankelijkheid is het inkomen per hoofd gemiddeld gedaald
met 20%. Bij de onafhankelijkheid hadden Ghana en Soedan een inkomen per hoofd
dat zo hoog was als dat van Korea; nu is dat van Korea 15 maal hoger. In Zaïre waar
de daling van het inkomen nog dramatischer is, hebben ze geen statistieken nodig
om dat fenomeen te duiden. Met de ironie die hen kenmerkt zeggen ze: ‘A
l'indépendance on mangeait trois fois par jour, sous la première république deux fois
et sous la deuxième république encore une fois par jour, où va s'arrêter le progrès?’
Ook op wereldvlak geraakt Afrika meer en meer gemarginaliseerd tot een
hulpbehoevende patiënt. Met z'n 530 miljoen inwoners exporteert en importeert het
minder dan de stadstaat Singapore met z'n 3 miljoen inwoners. Het aandeel van
Afrika in de wereldhandel daalde van 3 tot anderhalf procent. Buitenlandse
investeerders houden het voor bekeken. De investeringen daalden in de jaren '80 van
2,5 miljard dollar tot amper 900 miljoen. Filantropie telt niet in bikkelharde
berekeningen; investeringen in Afrika kosten twee keer meer en de opbrengsten zijn
negen maal lager dan in Zuidoost-Azië. Blijkbaar is het niet een teveel aan economisch
imperialisme dat Afrika de das omdoet maar eerder te weinig. Alleen op het vlak
van de ontwikkelingshulp kreeg Afrika meer dan zijn deel. Met 10% van de
wereldbevolking ontving het 30% van de totale officiële ontwikkelingshulp.
Gemiddeld was dat goed voor 5 tot 10% van het nationale inkomen.
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Maar ook deze stroom zal in de toekomst niet meer zo evident zijn. Eerst en vooral
is de geopolitieke motivatie, die het opbod tussen Oost en West bepaalde, na 1989
weggevallen, ten tweede moeten de landen meer schuld terugbetalen dan in het
verleden en tenslotte dreigt de huidige koppeling van hulp aan respect voor
mensenrechten en democratie te leiden tot een ‘stop and go’-politiek die de situatie
verergert.
De oorzaken van de diepgaande crisis in SSA zijn het gevolg van een samenspel
van interne en externe factoren. Beide zijn onafscheidelijk verweven, ofschoon ze
toch te onderscheiden zijn.

Externe ziektekiemen
Bij de onafhankelijkheid van de vroegere kolonies definieerden de politieke leiders
hun model van ontwikkeling als antithese van de kolonisatie. Kolonisatie en
kapitalisme werden met elkaar geassocieerd; dit verklaart de reactie van veel
Afrikaanse leiders van het eerste uur. De staat zou de ontwikkeling sturen en de
zwarten, via massale toegang tot het onderwijs, gezondheid en controle van het
politieke leven in de stroom der naties brengen. Dit model van de staat als de
belangrijkste agent van ontwikkeling werd versterkt door de dominotheorie van
Kissinger en de Koude Oorlog die de leiders van de Afrikaanse landen ruime toegang
gaf tot ontwikkelingsgeld. Dit model creëerde in de eerste decennia na de
onafhankelijkheid een zekere vooruitgang. Van 1965 tot 1980 groeide het BNP er
met 5% per jaar, de levensverwachting steeg er met acht jaar en de participatie aan
lager onderwijs nam er toe van 40% tot ver boven de 70%. Het bleef echter een zeer
ongelijke ontwikkeling met een marginalisering van grote groepen en de verrijking
van weinigen.
Twee externe oorzaken gaan mede een einde stellen aan dit model. Enerzijds de
afwenteling van de kosten van de economische crisis in het centrum zelf en anderzijds
het einde van de Koude Oorlog. De rol die Afrika in de geo-politieke rivaliteit speelde,
ging eigenlijk twee keer ten koste van de gewone Afrikaan. Tijdens de Koude Oorlog
werden bevriende regimes in het zadel gehouden hoezeer ze ook hun bevolking
uitbuitten. Vervolgens waren ze opnieuw de dupe toen het Westen diezelfde regimes
liet vallen en naliet de hulp te heroriënteren via andere dan de nationale kanalen. Het
beste kan men die dubbele periode illustreren met een parafrase van een Afrikaans
spreekwoord: ‘Als twee olifanten vechten is het het gras dat vertrappeld wordt’ en
‘als ze de liefde bedrijven is het opnieuw het gras dat er onder lijdt’.
Ik wil het even over de eerste factor van externe destabilisering hebben. De stelling
die ik wil verdedigen is dat de economische crisis
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die bij ons inzet vanaf 1973, systematisch wordt afgewenteld op de zwakkere groepen.
Eerst binnen de rijke landen, vervolgens op de periferie en tenslotte in de brede lagen
van de bevolking. Over deze factor heb ik elders uitvoerig gerapporteerd[1]. Hier mag
het volstaan enkele zaken in herinnering te brengen.
Rond het jaar 1973 begint het na-oorlogse groeimodel in moeilijkheden te verkeren.
De vanzelfsprekende realiteit van volledige tewerkstelling en de welvaartsstaat lijken
om te slaan in een wensdroom. Symbool van die omslag is de devaluatie van de
dollar in maart 1973 en daarmee het einde van een tijdperk gekenmerkt als de Pax
Americana. Wat een conjuncturele crisis leek, groeide uit tot een periode van
onzekerheid, blijvende werkloosheid, groeiende dualisering van de samenleving en
wereldwijde herstructurering. De internationale machtsverhoudingen veranderden
grondig. Het samengaan van inflatie en werkloosheid stelde de autoriteiten voor een
dilemma. Het bestrijden van de werkloosheid op nationale schaal door een stimulering
van de globale vraag (meer overheidsbestedingen en consumptie) leidde tot grotere
inflatie en verlies van exportmarkten, wat op zijn beurt de werkloosheid vergrootte.
Bestrijding van inflatie door beperking van de geldhoeveelheid, lonen en
overheidsbestedingen leidde eveneens tot grotere werkloosheid. De keuze tussen
Scylla en Charybdis werd uiteindelijk beslecht in een prioriteit tot bestrijding van
de inflatie. Door de voortschrijdende inflatie zouden de functies van het geld
(ruilmiddel en spaarmiddel) immers uitgehold worden en leiden tot een verlies van
de nationale competitieve situatie op de wereldmarkt.
Open economieën hadden geen keuze en ontvetting van de staat, privatiseringen,
versterken van de concurrentiekracht werden de ordewoorden van de jaren tachtig
en negentig. Deze politiek leidde tot een verzwakking van de sociale bescherming
en internationale solidariteit. De kosten van die crisisbestrijding werden ook
internationaal afgewenteld.
Eerst en vooral leidde de deflatoire politiek tot een beperking van de wereldvraag
voor basisprodukten uit de Derde Wereld terwijl in de vorige periode die landen
werden gestimuleerd om hun produktiecapaciteit voor die produkten uit te breiden.
Dit verhevigde de concurrentie op de wereldmarkten en de prijzen voor hun produkten
daalden spectaculair. Op tien jaar tijd moesten de landen die grondstoffen uitvoerden
tweemaal zoveel werken om dezelfde dollar te verdienen. Een tweede factor die
nadelig inwerkte op de situatie van de Derde Wereld was de stijging van de
interestvoeten als gevolg van de bestrijding van de inflatie waardoor de schuldenlast
voor de Derde Wereld ondraaglijke hoogten bereikte. Tenslotte daalde de instroom
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van vers kapitaal in de vorm van ontwikkelingshulp en privé investeringen.
Het gevolg van deze drie factoren was een regelrechte ramp voor veel
ontwikkelingslanden die meer moesten terugbetalen en minder hulp kregen. Het
devies was dan ook minder importeren en minder consumeren. Die besparingen in
landen met lage inkomens kwamen bijzonder hard aan en werden dan nog versterkt
doordat de machtigen in die landen er op hun beurt in slaagden om zelf de kosten
van die besparingen niet te dragen. Het gevolg was dan ook dat o.a. het onderwijs
en de gezondheidstoestand in sommige landen dramatisch achteruitging.
Vooral in Afrika is het voorbije decennium er een geweest van achteruitgang op
bijna alle vlakken. Als men weet dat alleen het verlies van deviezen door de dalende
wereldmarktprijzen er groter was dan alle buitenlandse hulp en nieuwe investeringen
die ze ontvingen zonder te spreken van de terugbetalingen van de schuld, kan men
terecht spreken van een verloren decennium[2]. Het zou echter fout zijn het
internationaal systeem te beladen met alle zonden van Israël en het tot de
hoofdschuldige te maken van het Afrikaanse drama. Immers, gezien dezelfde oorzaken
moeten leiden naar dezelfde gevolgen, kan men niet verklaren hoe hetzelfde
internationaal klimaat voor Afrika negatieve gevolgen heeft en niet voor Azië. Het
is veeleer het specifieke samenspel van interne en externe factoren dat de verschillen
in ontwikkeling moet verklaren.

Interne ziektekiemen
Zoals we hierboven schreven is de belangrijkste paradox van SSA dat nergens ter
wereld zoveel mensen in de landbouw werken maar dat het tegelijkertijd het enige
continent is waar de voedselproduktie per hoofd daalt. Waarom is de groene revolutie
aan Afrika grotendeels voorbijgegaan? Het heeft m.i. te maken met een samengaan
van diverse specifieke factoren eigen aan Afrika: technische, economische en
politieke.
Allereerst is het belangrijk te beseffen dat de technieken voor een succesvolle
toepassing van de groene revolutie haaks staan op de landbouwtraditie van Afrika.
De groene revolutie houdt in dat men de opbrengsten per hectare verhoogt door het
samengaan van hybride zaadvariëteiten die niet alleen aangekocht moeten worden
maar slechts goed renderen als ze gecombineerd worden met irrigatie en anorganische
bemesting. In een landbouwbeschaving waar de grond schaars is, zoals in Europa of
Azië, ligt dit in de lijn van de traditie. In een continent als Afrika waar de grond
overvloedig was, de regen
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wisselvallig en de bevolking schaars waren de traditionele landbouwtechnieken
gericht op een extensief gebruik van de grond met de techniek van de verschroeide
aarde en lange braakperiodes zodanig dat de grond de tijd had zichzelf te regenereren.
De landbouwtraditie van de Afrikanen was bijzonder goed aangepast aan de
omstandigheden en men maximaliseerde er de opbrengst per eenheid arbeidstijd,
niet per eenheid grond. Daarenboven zijn de Afrikaanse boeren meesters in het
spreiden van risico's in een omgeving waar de regen zo wisselvallig is. Met een
historisch record qua bevolkingsaanwas echter, leidden die traditionele methodes tot
een in gebruik nemen van steeds meer marginale gronden en verkortten ze de periode
van het braakliggen waardoor de opbrengsten per eenheid grond daalden en de erosie
toenam. Daardoor moest men, bij gelijkblijvende techniek, meer grond gebruiken
en geraakte men in een vicieuze cirkel.
Hoe aangepast de traditionele landbouwtechniek ook was, de hedendaagse situatie
noopt tot een grondige verandering. Maar dit is niet het hele verhaal. Afrika heeft
zijn landbouwrevolutie niet vooral gemist door technische onaangepastheid maar
voornamelijk om redenen van politiek-economische aard. Ontwikkeling werd
voornamelijk gezien als industrialisatie, modernisering en verstedelijking. De
landbouwsector werd beschouwd als een reservoir van goedkope werkkrachten en
van landbouwprodukten die de modernisering van het land mogelijk maakte. Als er
een ding is dat alle Afrikaanse regimes gemeen hebben, dan is het de uitbuiting of
minstens de verwaarlozing van hun boeren. Niet alleen ging er nauwelijks geld en
ondersteuning naar de landbouw maar daarenboven waren de prijzen zo nadelig voor
het platteland dat de boeren van langs om minder gingen werken voor de markt. Dit
alles werd nog versterkt door een politiek van systematische overwaardering van de
nationale munt. De overheid hield de nationale munt kunstmatig hoog zodat men
minder nationale munt moest betalen voor een dollar. Enerzijds werd het dus
goedkoper om b.v. voedsel en andere goederen te importeren, maar anderzijds kreeg
een Afrikaanse boer minder lokale munt als hij b.v. een kilo koffie verkocht.
Het gevolg was dat de boeren tweemaal genekt werden. Eerst en vooral moesten
ze concurreren op de voedselmarkt tegen goedkope importen. Die concurrentie werd
nog versterkt door de dumpingpraktijken van de EEG en de VS. En als ze
landbouwprodukten voor de export produceerden kregen ze minder lokale munt voor
een dollar. De verklaring voor dergelijke anti-plattelandsontwikkeling ligt m.i in de
aard van de politieke regimes in Afrika. De stabiliteit van zo'n regime werd vooral,
bij gebrek aan democratische spelregels, bepaald door de steun in de steden.
Stedelingen waren gediend met veel en
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goed betaalde functionarissen, met goedkope voedsel- en andere importen, met
goedkope toegang tot onderwijs en gezondheidszorgen. Hun behoeftenpatroon werd
bepaald in vergelijking met het rijke Noorden en was totaal in disproportie met de
plaatselijke materiële basis. Daardoor was er geen ruimte voor verbetering van de
grote meerderheid van de bevolking. Maar juist deze politiek, die de stedelijke
bevolking ten goede moest komen, heeft zich als een boemerang tegen hen gekeerd.
Deze analyse verklaart dan ook dat een grotere participatie van boeren en een
structurele aanpassing in de zin van het wegwerken van de overwaardering van de
nationale munt, twee noodzakelijke ingrediënten zijn voor een herstel van het
Afrikaanse continent.
Tenslotte is er een ander aspect dat specifiek is voor Afrika en dat ook een deel
van de verklaring biedt voor de diepe politieke crisis van het continent. Bij ons is
het genoegzaam gekend als ‘le mal Zairois’, maar het is geenszins beperkt tot Zaïre.
Zaïre is alleen een extreme vorm van wat te gemakkelijk als corruptie wordt
omschreven. In een van de beste analyses van het probleem wijst G. Hyden op de
‘economy of affection’. Dit is de unieke en specifieke articulatie tussen de traditionele
produktie- en levenswijze enerzijds en de moderne structuur van markt en staat
anderzijds. In een situatie van precaire levensomstandigheden putten de Afrikanen
zekerheid, geborgenheid en erkenning in de verwantschaps- en familieverbanden.
Maar ook in de zoektocht naar promotie en sociale mobiliteit is het netwerk van
verwantschapsrelaties belangrijker dan partijen, vakbonden of diploma's. Om deze
redenen zijn alle formele en moderne verbanden als politiek, ideologie en formele
opleiding ondergeschikt aan de logica van de familie, groep, clan of etnie. In Afrika
is de aanwezigheid van de traditionele samenleving gebaseerd op een
boerenproduktiewijze het sterkst overeind gebleven. Ze kan zowel mobiliserend als
verlammend werken t.o.v. verandering en ontwikkeling. De stelling van Hyden is
nu dat de logica van de ‘economy of affection’ tegelijk oorzaak en gevolg is van de
crisis omdat het verlammende karakter ervan overweegt op de moderniteit. Indien
deze analyse terecht is, is dit een reden te meer voor de stelling van R. Dumont dat
ontwikkeling onmogelijk de noodzaak van een landbouwrevolutie kan overslaan.
Tot zover enkele oorzaken die samen maar in verschillende mate SSA hebben
gemarginaliseerd in de wereld. Maar daarmee doen we onrecht aan zowel de diversiteit
van de Afrikaanse realiteit als aan de zelfredzaamheid en de vitaliteit van de Afrikanen
die de kiemen kunnen vormen van Afrikaanse modellen van duurzame ontwikkeling.
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Kommer en Kwel?
Een analyse van SSA als een uitzichtloos continent waar chaos en wanorde schering
en inslag zijn, doet onrecht aan de diversiteit en realisaties van verschillende landen.
In de gemiddelden worden landen als Zaïre, Ethiopië, Soedan samengeteld met landen
als Ivoorkust, Botswana, Mauritius en Zimbabwe. Zowel politiek als economisch
krijgt men dan een gemiddeld resultaat dat de diepte van de crisis in sommige landen
verdoezelt en de realisaties van andere landen verdonkeremaant. Neem b.v. Botswana
en Mauritius. Beide landen kennen een groei van 8%, wat hoger is dan de groei van
een land als Thailand. Beide landen kennen van bij de onafhankelijkheid een
democratisch bestel.
In Botswana is men, in tegenstelling tot Zaïre en Nigeria, bijzonder omzichtig
omgesprongen met de nationale rijkdom. Niet de veelgeprezen remedie van
privatisering bracht er soelaas, maar een goed beheer onder staatscontrole van de
diamantindustrie. De ‘Botswana Diamond Board’ belegde er de verkoop van diamant
in buitenlandse activa en gebruikte enkel de opbrengsten van die activa voor
overheidsuitgaven in onderwijs, gezondheid, militaire uitgaven, enz. Op die manier
soupeerde men niet het vermogen op zoals in Zaïre maar liet men het kapitaal intact.
Mauritius daarentegen, veel minder gezegend met natuurlijke rijkdommen, koos
resoluut voor diversificatie van zijn exporten op zijn Aziatisch, en is nu het enige
Afrikaanse land dat niet meer voornamelijk afhangt van de wereldprijzen van
landbouwprodukten en grondstoffen.
Maar niet enkel zijn er landen die aantonen dat het Afrikaanse continent geen
ongenuanceerde ramp is, ook in die landen waar de crisis het diepst is, zijn er
merkwaardig genoeg tekenen van mogelijk herstel.

Crisis als catharsis
‘Zaïre commence avec un Z, la dernière lettre de l'alphabet’, zeggen de Zaïrezen om
de toestand van hun uitzichtloze situatie te duiden. Statistisch gezien is Zaïre met z'n
amper 100$ per hoofd, de helft van bij de onafhankelijkheid, op sterven na dood.
Wie echter van wat dichter kijkt, kan naast de dagelijkse treurnis niet anders dan met
een mengeling van verwondering en bewondering toezien hoe in deze bijzondere
hachelijke situatie miljoenen mensen met geoorloofde en ongeoorloofde praktijken
iedere dag opnieuw het onmogelijke mogelijk maken en nieuwe wegen vinden om
te overleven. Nog nooit is het
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niveau van bewustwording en burgerlijke ongehoorzaamheid zo hoog geweest. Twee
factoren en de moed van velen hebben die bewustwording in de hand gewerkt. Een
pers die vrijuit schrijft en analyseert. Nog voor een krant verkocht wordt, zijn er al
minstens vijftig lezers die het nieuws hebben becommentarieerd. Ook de ‘Conférence
Nationale’ heeft gelukkig lang genoeg geduurd en heeft de problemen naar voren
gebracht, waardoor het bewustzijn is gegroeid dat de oorzaken niet vooral buitenshuis
gezocht moeten worden. Men had geen betere volksuniversiteit voor de straat kunnen
bedenken.
Niet alleen politiek is de crisis een catharsis maar ook economisch is er iets aan
de hand dat te vaak ontsnapt aan de analyses van de grote internationale rapporten.
De vlucht van buitenlands kapitaal en de vermindering van overheidshulp in landen
als Zaïre n.a.v. Zaïrianisering, het ineenstuiken van infrastructuur, politiek wanbeheer
en schending van de mensenrechten zijn in een eerste periode nefast voor de bestaande
economie en hebben geleid tot de indicatoren die we hierboven aanstipten.
Nochtans betekent het ook dat de Zaïrezen in bedrijven, kerk, NGO's en elders er
van langs om meer zelf voorstaan en meer verantwoordelijkheid krijgen. In haar
voortreffelijk boek, Entrepreneurs and Parasites van 1989, wijst J.Mc. Gaffey er op
dat een nieuwe klasse van kleine en grote ondernemers aan het groeien is die noch
door het buitenland, noch door het regime bevoordeeld zijn geworden maar op eigen
kracht met voornamelijk lokale middelen een nieuwe klasse aan het vormen is. Vooral
de rol van de vrouwen valt steeds meer op in allerlei domeinen. Het domein van de
politiek was dat van de mannen terwijl dat van de lokale economische activiteiten
rond voedsel en geld in periodes van crisis steeds meer door vrouwen wordt
opgenomen. Kijk eens naar Wall Street in Kinshasa. Het zijn exclusief vrouwen die
de meest schaarse goederen, nl. de vreemde deviezen, verhandelen en beheren.
Ook in de kerk merkt men steeds meer mensen die verantwoordelijkheid opnemen
en die taai doorzetten. Misschien is dat ook wel de structuur die het duurzaamst is
gebleken en de vrucht is van de volgehouden inspanning en aanwezigheid. Met alle
vragen die men soms kan hebben bij de ambiguïteit van het gewicht van de kerk in
wereldlijke zaken, is de zaïrisatie van de kerk een feit en een voorbeeld van hoe
verandering en modernisering ook inculturatie kan zijn.
Het woord crisis komt uit het Grieks en betekent een beslissende wending, een
keuzemoment. De diepgang van de crisis is in die zin misschien ook het definitieve
einde van een periode van bevoogding en het begin van het bewustzijn dat de
Afrikanen zelf instaan voor hun toekomst. Crisis dus als catharsis.
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Herstel
Hierboven hebben we twee reeksen factoren aangehaald die geleid hebben tot de
marginalisering van Afrika in het wereldsysteem. Internationaal bleek Afrika zeer
kwetsbaar voor exogene schokken. Duurdere olieprijzen, daling van de internationale
prijzen voor hun produkten, stijging van de buitenlandse schuldendienst duwden de
betalingsbalans van de meeste Afrikaanse landen in de rode cijfers. Daardoor werden
ze een voor een verplicht zich te wenden tot het IMF. Binnenlands leidde de
verwaarlozing en/of uitbuiting van de boeren door o.a gebrek aan ondersteuning en
lage prijzen door de politiek van overwaardering, tot het omgekeerde van wat de
leiders beoogd hadden. De ontwikkeling van de moderne sector creëerde een klasse
van politici, ambtenaren en stedelingen die onproduktief leefden op kosten van een
boerensector die verder verschrompelde of zich terugtrok in subsistentie.
Gecombineerd met de internationale ongunstige situatie leidde dit uiteindelijk ook
tot de verschrompeling van de welvaart in de steden zelf.
Het post-koloniaal model van (gebrek) ontwikkeling bleek niet duurzaam en
daardoor verloren de leidende klassen hun greep op en legitimiteit in hun land.
Enerzijds moesten ze zich noodgedwongen wenden tot de Internationale Financiële
Instellingen (IFI's) en anderzijds moesten de mensen binnenlands oplossingen en
overlevingsstrategieën bedenken als gevolg van de implosie van de economie. Dit
brengt ons tot twee antwoorden op de crisis: de bevoogding door de internationale
instellingen, gekend onder de naam Structurele Aanpassingspolitiek (SAP), en de
ontwikkeling van de informele sector als populair antwoord op het mislukken van
de modernisering.

SAP: chirurgie met verdoving
De bevoogding door de IFI's is een controversieel onderwerp. In progressieve middens
en bij NGO's staat de interventie van het IMF en de Wereldbank nogal onder
verdenking van arrogante inmenging en vooral verarming van het land en van
kwetsbare groepen in die landen. Of die aanklacht terecht is?
Eenmaal een land beroep moet doen op het IMF omdat het in de rode cijfers zit,
moet het een aantal maatregelen treffen om dit externe onevenwicht weg te werken.
Het uitgangspunt is het volgende: gezien een land meer uitgeeft dan het verdient
heeft het boven zijn stand geleefd en moet het meer werken voor het buitenland en/of
minder uitgeven aan importgoederen. Dit kan men bereiken op twee manieren. Door
een devaluatie en door een vermindering van de binnen-
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landse bestedingen.
Een devaluatie in de Afrikaanse context is veel meer dan een verandering in de
prijs van de nationale munt. Het is een massale herverdeling van inkomen binnenlands,
ten nadele van vooral de stedelingen die nu meer moeten betalen voor importgoederen
en voedselgewassen, en ten voordele van de boeren die nu enerzijds meer lokale
munt krijgen voor een kilo koffie, cacao of thee die ze produceren. Ook kunnen de
producenten van voedselgewassen meer geld krijgen voor hun waar gezien de
voedselimporten uit het buitenland duurder worden. In de Afrikaanse context is een
devaluatie dus niet alleen een economische noodzaak, ze is ook sociaal en ethisch
gewenst. Over de nadelen van een devaluatie zal ik het later hebben.
Veel controversiëler en problematischer is het tweede luik van iedere SAP. Niet
alleen kan je de importen beperken door de prijs voor die importen te verhogen, men
kan ze ook afremmen doordat de economische agenten, consumenten en overheid,
minder inkomen hebben waardoor ze automatisch minder zullen uitgeven in het
buitenland. Daarenboven moet de overheid zijn buitenlandse schulden afbetalen
waardoor de ruimte voor binnenlandse uitgaven verkleint. Dit heeft in het verleden
geleid tot forse besparingen waartegen onze westerse crisisplannen klein bier zijn.
Mensen in overheidsdienst moesten afvloeien en bekortingen op gezondheids- en
onderwijsuitgaven draaiden de klok op sociaal gebied jaren terug.
Dit onderdeel van de SAP leidde terecht tot een storm van kritiek. Sedert '86 hield
men geleidelijk rekening met deze nefaste gevolgen. De noodzaak werd onderkend
om internationaal deze pijnlijke ingrepen te verzachten. De periode van noodzakelijke
hervorming werd verlengd en de internationale middelen om de sociale gevolgen te
verzachten vergroot. Daarenboven werd door de akkoorden van Toronto en Trinidad
de schuldenlast voor de armste ontwikkelingslanden verminderd. Wil dit nu zeggen
dat alle problemen i.v.m. de SAP van de baan zijn? Er blijven er m.i. een drietal over.
Eerst en vooral m.b.t. tot de devaluatie. Aangezien veel Afrikaanse landen
terzelfdertijd in het zelfde bedje ziek waren, kan dezelfde heilzame therapie
ongewenste effecten op wereldschaal creëren die de ziekte kunnen verergeren. Men
noemt dit in economie de ‘fallacy of composition’. Als vele landen met dezelfde
soort van een beperkt aantal goederen zoals koffie, katoen, cacao, thee, enz.
terzelfdertijd hun binnenlandse produktie van exporten stimuleren door een devaluatie,
vergroot het internationale aanbod van die goederen waardoor de prijzen op de
wereldmarkt dalen. Het gevolg is dat in sommige gevallen men voor eenzelfde of
zelfs grotere hoeveelheid goederen minder buitenlandse deviezen verdient. In die
gevallen kan het externe
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onevenwicht vergroten i.p.v. verminderen.
Ten tweede blijven de middelen om de sociale gevolgen van de inkrimping van
de binnenlandse bestedingen te bestrijden te laag. De sociale gevolgen van de SAP
worden niet van meet af aan ingecalculeerd, maar teveel achteraf behandeld als een
doekje tegen het bloeden. Zo startte de SAP in Mali in 1984, maar pas in 1989 werd
een statistische cel opgericht die de gevolgen van die SAP moest nagaan en pas in
1994 zullen we de resultaten voor de kwetsbare groepen kennen, d.w.z. 10 jaar na
het begin van de invoering van de SAP. Tenslotte wordt te weinig rekening gehouden
met de politieke gevolgen van de SAP. De steun aan de regimes in Afrika was niet
gebouwd op democratische controle maar op diegenen die bevoordeeld werden door
de gevolgde politiek. De SAP tast die privilegies grondig aan en daarmee ook de
kansen op een goede implementatie van de SAP. Dit vooral op drie domeinen. In de
eerste plaats worden in de staatsbedrijven die verlieslatend zijn de kaders afgeslankt.
Ten tweede leidde de overwaardering van de munt tot een rantsoenering van de
buitenlandse deviezen d.m.v. importlicenties die aan de vrienden van het regime
werden toegekend. Een devaluatie luidt het afschaffen van deze importlicenties in
en dus van een tweede steunpilaar van het regime.
Tenslotte behelst een devaluatie ook een stijging van de voedselprijzen en een
bekorting van de overheidsuitgaven leidt tot een daling van de subsidies. Dit ligt
vooral gevoelig in de steden en kan leiden tot sociale onrust. SAP tast dus grondig
het bestaande politieke weefsel aan. Wil men nu democratische tendensen
ondersteunen dan moet men SAP doorvoeren maar tegelijk meer internationale
middelen inzetten om de tegenstand tegen de afbouw van privilegies te verzachten.
Als voorbeeld geldt Burundi waar men tegelijk de democratie toejuicht maar niet
meteen voorziet hoe men het leger kan herstructureren.

De informele sector als populair antwoord op de crisis
Ontwikkeling en modernisering moesten leiden naar een opslorping van het overschot
van mensen in de landbouwsector. Die moderne sectoren zouden mensen tewerkstellen
in produktiever banen in de industrie en de steden. De implosie van de moderne
economie had als gevolg dat er wel veel mensen naar de steden zijn gemigreerd maar
dat ze vooral participeren aan de fata morgana's van de moderniteit. In Kinshasa
vindt nu nog slechts 5% van de bevolking werk in die moderne sector terwijl de
overgrote massa moet zien te overleven in wat men de informele economie heeft
genoemd. De informele sector, verre van een marginaal en voorbijgaand fenomeen
te zijn, moet

Streven. Jaargang 61

602
veeleer worden gezien als een structureel gegeven van de Afrikaanse landen[3].
Er bestaan t.o.v. die informele sector twee houdingen. Een eerste houding is die
van in mijn ogen onverbeterlijke ‘modernisatoren’. Zij beschouwen de informele
sector als een voorbijgaand fenomeen zonder groeipotentieel waarin de bevolking
bij gebrek aan ontwikkeling voortmoddert. Een andere houding die men aantreft in
NGO-middens is een soort ophemeling van die informele sector als een reactie van
volkse creativiteit op de crisis. Ik deel geen van beide meningen omdat men de
informele sector niet over een kam kan scheren. Eerst en vooral verstaat men onder
de informele sector een resem activiteiten die de daling van het inkomen als gevolg
van de verslechterende economie proberen te verzachten. Deze overlevingsstrategieën
gaan van het bijeenharken van bladeren om ze te verkopen aan boeren rond de stad,
over het recycleren van afval en verkoop van steeds kleinere hoopjes maniokmeel
tot het kweken van hoenderen door een bioloog zonder werk. Ten tweede zijn er de
talrijke kleine ambachten van kleermakers, houtbewerkers, slagers, bakkers enz.. Dit
zijn de kleine produktieve activiteiten. Uit mijn onderzoek in Kinshasa leerde ik dat
deze activiteiten bijzonder arbeidsintensief en kleinschalig zijn, niet veel kapitaal
vragen en een groeipotentieel bezitten. Deze activiteiten floreren echter des te meer
als de formele of moderne economie goed draait want dan is er koopkracht bij de
bevolking die een deel ervan besteedt aan lokale produkten en diensten die meer
aangepast zijn aan de lokale koopkracht en noden. Tenslotte zijn er allerhande illegale
praktijken van afperserij over het delven en verkopen van diamant op kleine schaal
tot het ‘laten renderen’ van de job. Zo vragen directeurs extra geld voor inschrijvingen
of diploma's, leraars vragen geld bij overhoringen, posterijbeambten voor een
telefoongesprek en dokters willen slechts ingrijpen als er boter bij de vis is. Deze
laatste categorie van informele activiteiten zou ik plaatsen onder de benaming wild
kapitalisme, waarbij het recht van de sterkste overheerst en alle moraliteit ondergraaft.

De voorwaarden voor herstel
Deze korte beschrijving mag duidelijk maken dat het plaatsen van die diverse
activiteiten onder eenzelfde noemer leidt tot verwarring en misplaatst hoera- of
boegeroep. De activiteiten die ik wild kapitalisme heb genoemd ondergraven en
blokkeren de samenleving. Om die samenleving weer te laten gedijen moeten de
functies van een staat, die de mensen gelijke kansen op een menswaardig bestaan
garandeert via toegang tot minimale gezondheidszorgen en onderwijs, hersteld
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worden. Dit herstel kan niet zonder een herstel van de economie via een
aanpassingsbeleid. Wat echter even duidelijk is, is dat er een dubbele voorwaarde is
voor dit herstel. Eerst en vooral is er de doorzettingskracht en de moed van veel
Afrikanen nodig. De diepte van de crisis en de daarmee gepaardgaande bewustwording
staat m.i. garant voor de vervulling van de eerste voorwaarde. Nochtans kunnen de
functies van de staat en de lokale economie niet behoorlijk functioneren als de
internationale gemeenschap niet met meer middelen over de brug komt. Anders zijn
de hongersnoden, het politieke geweld en de miljoenen vluchtelingen die we vandaag
meemaken slechts een voorsmaakje van wat de 21e eeuw te bieden heeft.

Eindnoten:
[1] S. Marysse, De noord-zuidverhoudingen en de nieuwe wereld (wan)orde in K. Boey, T.
Vandevelde en J. Van Gerwen (red.), Een prijswaardige economie: een ethische visie, Centrum
voor Ethiek en HBK, Antwerpen, 1993.
[2] G.K. Helleiner.
[3] Tom De Herdt, Overleven zonder staat. Bokavu: Zaïre in close-up, in Streven, november 1991,
p. 151 e.v.
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Jan Muylle
Claude Debussy en de Schilderkunst
Dit is het derde artikel in een reeks over schilderkunst en muziek. In
volgende nummers komen nog aan bod: Kubisme, Jazz, Synesthesie.
Le titre Nocturnes veut prendre ici un sens plus large et surtout plus
décoratif. Il ne s'agit donc pas de la forme habituelle de Nocturne, mais
de tout ce que ce mot contient d'impressions et de lumières spéciales.
Claude Debussy, inleiding tot Nocturnes (1897-99).
Claude Debussy zocht het gezelschap van beeldend kunstenaars. Waarschijnlijk
ontmoette hij Edvard Munch en Paul Gauguin. Mallarmé, naar wiens gedicht, Prélude
à l'Après-midi d'un Faune, hij het gelijknamige stuk componeerde (1894), bracht
hem, naar men mag aannemen, in contact met James Whistler. Hij kende de
beeldhouwer Auguste Rodin en diens leerlinge Camille Claudel. Hij genoot van het
oeuvre van impressionisten en symbolisten. Na de Parijse première van La Demoiselle
élue schonk Odilon Redon hem in 1893 een lithografie. Een jaar later zag hij in
Brussel op een tentoonstelling van de kunstkring Libre Esthétique werk van Pierre
Auguste Renoir, Paul Gauguin, Odilon Redon, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Paul
Signac en Maurice Denis.

De schilderkunst als voorbeeld
Debussy's liefde voor de schilderkunst was veelzijdig. Uit een mededeling aan Edgar
Varèse in 1911 blijkt dat hij schilderijen bijna evenveel liefhad als muziek. Dat was
niets nieuws. Tijdens zijn studieverblijf in Rome van 1886 tot 1888 - Rome dat hij
een vervelende stad vond - genoot hij van wat hij daar aan kunstwerken vond. Hij
componeerde er twee werken met telkens een schilderij als uitgangspunt: de
symfonische suite voor orkest en koor, Le Printemps,
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naar Sandro Botticelli's schilderij La Primavera (ca. 1478) en La Demoiselle élue,
een poème lyrique voor recitante, vrouwenstem, koor en orkest, naar een gedicht en
een schilderij van Dante Gabriel Rossetti. Later vormde L'Embarquement pour
Cythère van Antoine Watteau (1717) de aanzet tot Debussy's L'isle joyeuse (1904).
Deze werkwijze, een schilderij als aanzet tot een muzikale compositie, zou Debussy
nog enkele malen aanwenden. Opmerkelijk is verder dat hij partituren placht te
beoordelen met picturale normen. Zo schreef hij de titels van zijn twee bundels
Préludes voor piano (1910-13) niet boven, maar onder de partituur, zoals een
schilderijlabel. Hij wilde een grafisch teken ontwerpen dat de pianist zou leiden bij
zijn pedaalgebruik. Vooral de kritieken die hij onder het pseudoniem Monsieur
Croche, antidilettante vanaf ca. 1900 publiceerde, verraden zijn schilderkunstige
interpretatie van de partituur. De orkestpartituren van Beethoven en Wagner beschreef
hij als schilderijen: die van Beethoven waren in zijn ogen zwart-wit-tekeningen met
grijze schakeringen, die van Wagner zagen eruit als gelijkmatig verdeelde en
veelkleurige paletten, waarop de vioolklank nauwelijks te onderscheiden was van
een tromboneklank.
Monsieur Croche, antidilettante vond het Franse muzikale bedrijf van rond de
eeuwwisseling maar middelmatig en eclectisch. De schilderkunst van die tijd vond
hij daarentegen origineel. Hij onderzocht de relaties tussen muziek en schilderkunst.
Hij vergeleek de missen van Palestrina en Orlando di Lasso met miniaturen. In de
schilderijen van de symbolist Arnold Böcklin en de composities van Richard Strauss
vond hij eenzelfde onbekommerde houding tegenover een vooropgezet plan. Beiden
werden gedreven door het verlangen de vorm onmiddellijk in de kleur te zoeken en
hieruit dramatisch-illustratieve effecten te halen. Hector Berlioz, de vader van de
programmamuziek, verkoos kleur en verhaal, en dat verklaart volgens Debussy
waarom schilders zich tot Berlioz aangetrokken voelden.
Debussy besteedde opvallend veel aandacht aan een visueel verzorgde uitgave
van zijn muziekpartituren. Maurice Denis, lid van de Nabis, de volgelingen van
Gauguin, ontwierp de frontispice voor de uitgave van La Demoiselle élue, een
kleurenlithografie die haar uitgesproken prerafaëlitische vormgeving ontleende aan
Rossetti. De omslag van La Mer (1903-05) is een reproduktie van de ingekleurde
houtsnede De Grote Golf van Kanazawa (1823-29) van de Japanse kunstenaar
Katsushika Hokusai [Ill. 1].
Deze laatste is nog in een ander opzicht interessant: ze illustreert Debussy's
belangstelling voor oosterse beschavingen, o.m. zijn waardering voor de Javaanse
gamelanmuziek. Wat de Japanse
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[1] Katsushika Hokusai, De Grote Golf van Kanazawa, 1823-29.
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houtsneden betreft, deze waren al ca. 1850 erg in trek in Parijse artiestenmilieu's,
sommige impressionisten lieten er zich later door beïnvloeden, Whistler bijvoorbeeld,
om er maar één te noemen. Debussy verzamelde Japanse prenten en vergeleek hun
virtuoze techniek met sommige vreemde passages in zijn Etudes voor piano (1915).
In zijn werkkamer had hij een Japans kamerscherm staan: het inspireerde hem tot
Poissons d'Or [Ill. 2], het derde deel van zijn tweede Images-album voor piano
(1907).
Ook uit de titels die hij zijn composities gaf, blijkt zijn interesse voor de
schilderkunst en de invloed die hij ervan onderging: Arabesques (1888), Estampes
(1903), Images-I (1905) en Images-II (1907) zijn soortnamen die thuishoren in de
wereld van de beeldende kunsten.

Impressionisme
Debussy's muziek wordt doorgaans ‘impressionistisch’ genoemd, de muzikale
tegenhanger van het schilderkunstige impressionisme, de vluchtige, nerveuze
schildering van de momentane indruk (Hetzelfde wordt overigens gezegd van Maurice
Ravel). Debussy was daar niet zo gelukkig mee: ‘Ik wil “iets anders” maken - in
zekere zin “réalités”. Simpele geesten noemen dat “impressionisme”, een stijlbegrip
dat vooral door kunstcritici op de slechts mogelijke manier gehanteerd wordt. Zij
schrijven het zelfs Turner toe, “le plus beau créateur de mystère qui soit en art”’
(1908). Daarmee verzet Debussy zich tegen een domme toepassing van de
schilderkunstige categorie ‘impressionisme’ op zijn muziek en op de
landschapschilderkunst van William Turner. Hij maakt terecht een onderscheid tussen
zijn persoonlijke verdiensten en die van de romanticus Turner enerzijds, en die van
impressionisten anderzijds. Wel erkende hij overeenkomsten met de
plein-air-schilderkunst zoals die door sommige impressionisten werd beoefend. Hij
zocht zelfs naar mogelijkheden om de principes van de plein-air-schilderkunst op
de muziek toe te passen. Zo bepleitte hij ca. 1900 een vorm van plein-air-muziek.
Ook de musicus moet uitgaan van een ongedwongen beleving van het landschap.
Voor de studie van de muziektraditie moet hij zijn besloten werkkamer verlaten.
Debussy trekt de natuur in. De indrukken die hij daar opdoet, stimuleren zijn creatieve
verbeelding. De academische traditie moet wijken voor de muziek van de natuur.
‘Een zonsopgang horen is nuttiger dan het beluisteren van de pastorale symfonie’.
Hij droomde zelfs van een nieuw soort feestmuziek met, naast het orkest en het koor,
de natuur als actieve participant: ‘Een klankschilderij dat in een gesloten concertzaal
onmogelijk zou zijn, maar in de natuur ongetwijfeld helemaal tot zijn recht zou
komen’. Hij wilde de traditionele
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beperkingen van de muziekbeleving radicaal neerhalen. De geheimen van de natuur,
het mysterie van het woud, de zee, de nacht, ze riepen stemmingen op die de puur
visuele sensatie verre overtroffen. Het was voor Debussy een ‘bovennatuurlijke’,
een ethisch-religieuze ervaring. Het landschap openbaarde hem de metafysische
werkelijkheid van het kosmische mysterie.

Turner
Het woud roept deze hooggestemde gevoelens op. Het wisselende, bijna abstracte
lichtspel van water, vuur en lucht bij het aanschouwen van de zee en de nachtelijke
hemel is een nog indrukwekkender natuurfenomeen. Dat vond Debussy in het werk
van Turner en Whistler. Van beiden bezat hij reprodukties. Ik zei al dat hij Whistler
waarschijnlijk persoonlijk ontmoette. Turners originele werk zag hij in Parijs en in
Londen. In 1902 bezocht hij de Turner-zalen in de Tate Gallery. Een jaar later
bevestigde hij dat hij zijn Estampes voor piano geschreven had na lange bezoeken
aan de Turner-zalen. Kenmerkend voor de landschappen van Turner zijn de zee en
de licht- en lucht-weerkaatsingen in het water. Voor Turners kosmische, zelfs
apocalyptische visie stond Debussy in bewondering.
De ruisende zee vormde de aanleiding tot Debussy's orkestwerk La Mer (1903-05),
drie symfonische schetsen vol meerduidige instrumentatie. De voortdurende
veranderingen van de eindeloze oceaan vinden een parallel in de open componeerwijze
vol contrasten en overlappingen. De beeldhouwer Aristide Maillol typeerde weliswaar afwijzend - de visuele ervaring die het horen van La Mer bij hem opriep,
als volgt: ‘Men hoort de golfbeweging [...]. Hij heeft willen werken als een schilder.
Maar schilderkunst en muziek zijn niet hetzelfde’.
De nachtelijke hemel evoceerde Debussy in zijn Nocturnes (1897- 99). Eens te
meer ging het hier om visuele indrukken. ‘Het gaat [...] om alles wat dit begrip aan
impressies en lichtspel kan opwekken. Dit is de aanblik van de onbeweeglijke hemel
waaraan traag en melancholisch wolken voorbijtrekken, die zich in een grijs oplossen,
vermengd met zachte, witte tinten’. Uitdrukkingen en begrippen als ‘impressies’,
‘lichtspel’, ‘aanblik’, ‘grijs vermengd met witte tinten’ verraden dat Debussy in
Nuages, het eerste deel van zijn Nocturnes, doorleefde gezichtsindrukken aanwendde.
Zijn omschrijving van de delen Fête en Sirènes bevestigen dit. Fête ‘schildert’ het
dansende ritme van de lucht die even door schrille lichtflitsen wordt opgeklaard,
terwijl een stoet fantastische feestvierders zich in het muzikale en visuele spektakel
oplost. De sirenen personifiëren de zee in haar
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[2] Japans kamerscherm Poissons d'Or.
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[3] James Whistler, Nocturne in Black and Gold. The Falling Rocket, 1874 (Detroit, Institute of
Arts).
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onuitputtelijke beweging. Ze laten hun geheimzinnige lied weerklinken boven de
maanovergoten golven.

Whistler
De nachtelijke wolkenhemel, het nachtelijke feest met spetterend vuurwerk, de
maanovergoten zee zijn als donkere schilderijen vol speciale lichteffecten. De analogie
met de schilderijen van Whistler is niet toevallig. Toen hij aan zijn Nocturnes werkte,
verwees Debussy naar de artistieke doelstellingen van Whistler. In 1894 liet hij aan
Eugène Isaye weten dat zijn Nocturnes een onderzoek waren naar de
klankmogelijkheden van één enkele kleur. In de schilderkunst zou daaraan een studie
in grijs beantwoorden.
De schilderijen van Whistler zijn opgebouwd uit één of twee kleuren. Reeds
omtrent 1860 liet hij twee kleuren als het ware contrapuntisch harmoniëren. Deze
muzikale tendens zette hij door in zijn monochrome of tonale schilderijen. Hij
onderzocht de subtiele mogelijkheden van een figuratieve voorstelling, zelfs van
portretten, in één overheersende kleur. Zo maakte hij de thematiek ondergeschikt
aan zuiver formele kunstmiddelen, aan een harmonieus arrangement van kleur, vorm
en lijn, snel neergezet in transparante toetsen.
Ter verdediging van deze naar abstractie neigende schilderkunst zonder verhaal,
detail of anekdote, beriep Whistler zich op de muziek. De schilder moet zich laten
leiden door de muzikale sfeer van zijn figuren en landschappen: ‘Zoals de muziek
de poëzie der tonen is, zo is de schilderkunst de poëzie der kleuren. Het thema heeft
niets van doen met de harmonie van tonen en kleuren’. Whistlers titels en hun
doorlopende nummering bevestigen zijn zoektocht naar een abstracte en muzikale
schilderkunst: Harmony, Symphony, Arrangement, Capriccio, Nocturne...; Symphony
in White Nr. I, Symphony in White Nr. II...
Vooral zijn avondgezichten van de Theems en van Venetië getuigen van een
geraffineerd kleurspel. Omtrek en vorm zijn delicaat opgelost in fijne kleur- en
toonnuances. Er is een evenwicht tussen een overwogen schikking en een uitvoering
die aan het toeval een zinvolle betekenis toekent. Detail en anekdote verdwijnen.
Whistler zocht het vormeloze, het vage en het vloeiende in extreme lichtverhoudingen.
Nevels en mist, de duisternis die alles oplost, droegen zijn voorkeur weg: ‘[...] ik
heb de benaming “Nocturne” gekozen, omdat ze de stemming van al deze
voorstellingen het eenvoudigst en het best tot haar recht laat komen’. Nocturne in
Black and Gold. The Falling Rocket (1874), een nachtelijk vuurwerkfeest [Ill. 3],
lijkt wel een
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picturale voorganger van Debussy's Fête, het tweede deel van Nocturnes.
De religieus-pantheïstische natuurbeleving die Debussy in zijn composities wilde
oproepen, vond een visueel klankbord in de landschappen van Whistler, terwijl deze
zich op zijn beurt beriep op muzikale voorbeelden. Een continue wisselwerking
tussen schilderkunst en muziek.

Bronnen
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(tentoonstellingscat.), München, 1985, pp. 336-339.
R. Wangermée, Claude Debussy: impressionisme en symbolisme, in Capriccio.
Muziek en kunst in de 20ste eeuw. Overeenkomsten. Raakpunten. Affiniteiten,
(tentoonstellingscat.), Brussel, 1986, pp. 18-22.
G. Macassar en B. Mérigaud, Claude Debussy. Le plaisir et la passion, Parijs,
1992.
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Paul Pelckmans
Maart zeventien
De lichte revolutie van Solzjenitsyn
Volgens een oud gezegde is een meesterwerk vaak une pensée de jeunesse réalisée
par l'âge mûr, een overmoedig jeugdidee dat pas op rijpe leeftijd gerealiseerd wordt.
Het scenario stamt kennelijk uit rustiger tijden. Wie vandaag, in onze tijd van hectisch
wisselende modes, een omvangrijk levenswerk wil schrijven, loopt het gevaar dat
het, wanneer het verschijnt, geen mens meer interesseert. Een magnum opus is bijna
fataal verouderd voor het klaar is.
Alexander Solzjenitsyn (o1918) werd in 1962 ineens wereldberoemd met het
kortverhaal Een dag van Ivan Denissovitch. De hele wereld nam kennis van zijn
relaas over een doorsneedag van een doorsneegevangene in een Russisch strafkamp.
Na jaren censuur kon het zonder veel problemen in Moskou verschijnen: het
onthullende en eigenlijk nog discrete boekje werd zowat het embleem van de door
Chroesjtsjov met veel propaganda ingezette destalinisatie. Als we De Goelagarchipel
en de autobiografische bundel Het kalf stoot de eik mogen geloven, had Solzjenitsyn
toen al het plan opgevat zijn getuigenis[1] aan te vullen met een uitvoerige romancyclus,
Het rode rad, over het ontstaan van het moderne Rusland. In de jaren van de
Nobelprijs en de verbanning raakte het eerste deel, Augustus veertien, vlot in alle
Europese talen vertaald. In 1975 verschijnt de Franse voorpublikatie van een reeks
hoofdstukken over Lenins verblijf in Zürich[2] nog gelijktijdig met de Russische,
eveneens in Parijs gepubliceerde uitgave. Daarna wordt er blijkbaar veel minder
haast gemaakt. De eerste Duitse vertaling van het derde deel, Maart zeventien,
verscheen drie jaar na het origineel, de Franse liet zeven jaar op zich wachten[3]. De
Engelse versie is nog altijd in voorbereiding. Zodat de vraag zich opdringt of de
Nobelprijswinnaar 1970 misschien op zijn beurt passé is.
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Traditionele vertelkunst
Solzjenitsyn doet alleszins geen moeite om achter de literaire actualiteit aan te hollen.
Maart zeventien klinkt geen moment postmodern. De roman vertelt, in iets minder
dan 1500 bladzijden, de acht cruciale dagen tussen de eerste broodoproeren in Sint
Petersburg en de abdicatie van de laatste Romanov, Tsaar Nicolaas II. Tsaristisch
Rusland hield het toen nog bij de in West-Europa al sinds 1582 opgegeven Juliaanse
kalender; de verwarde dagen staan dus doorgaans bekend als de februarirevolutie.
Naar westerse norm gemeten gebeurde alles tussen 8 en 15 maart.
Vijftienhonderd bladzijden voor acht dagen, waarbij de eigenlijke revolutie (12-15
maart) dan nog driekwart van het fresco vult, impliceren een traag vertelritme. Bij
dat al krijgen we nooit te maken met vernuftige complicaties of andere experimentele
toestanden. De tijd wordt nooit in vraag gesteld of ontregeld, het verloop is permanent
probleemloos te volgen. Als de cants van de literatuurwetenschap dat toelieten zou
ik bijna schrijven dat het verhaal zo uitvoerig werd omdat er in de betrokken dagen
in Sint Petersburg gewoon veel gebeurd is. Solzjenitsyn sluit zich in elk hoofdstukje
aan bij de activiteiten en het blikveld van een ander personage; de roman heeft geen
echte protagonist, maar enkele tientallen hoofdrollen, die oordeelkundig genoeg
verspreid zijn om samen alle belangrijke gebeurtenissen en de nodige typerende
scènes mee te maken. We krijgen de feiten ook in de juiste volgorde: geen flash-backs,
hoogstens uitvoerige herinneringen van de personages zelf. De terugblik hangt
doorgaans samen met de in een revolutie vanzelf prangende zorgen van het ogenblik.
We lezen geen belangeloze of hoog-esthetische recherche du temps perdu, de actuele
vertellijn loopt zonder meer door.
Solzjenitsyn staat bekend als een taaivirtuoos, die zich ook in zijn nieuwe roman
andermaal graag aansluit bij het taalgebruik van zijn personages. Zelfs de
onuitgesproken gedachten van zijn politici klinken anders, retorischer dan de
summiere twijfels of zekerheden van de muitende soldaten. Het blijft ook daar bij
eenvoudige mimese. De registers worden nooit door elkaar gehaspeld, hoogstens
geconfronteerd als de betrokken groepen zelf in aanvaring komen. Literaire allusies
of intertekstuele spelletjes zijn er niet bij. De intellectuelen in het verhaal voelen
duidelijk meer voor ideologie dan voor schone of gesofistikeerde letteren. Van de
grote 19e eeuwse Russische auteurs heeft alleen Tolstoi recht op een enkele
vermelding. De uitzondering bevestigt de regel: Tolstoi's laatste werken bezorgden
de Russische jongeren een van hun vele schimmige ideologieën.
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Traditionele polemiek
Het uitvoerige verhaal over de Revolutie is uiteraard een welkome gelegenheid eens
te meer uit te halen naar het verafschuwde communisme. Het trage verhaal
onderstreept vanzelf de bekende, maar vaak vergeten historische waarheid dat Lenin
en de zijnen zo goed als geen rol speelden bij de overwinning op de Russische
autocratie. De bolsjevieken vormen in maart een extreemlinkse splinterpartij, die
duchtig met de ellebogen werkt om vertegenwoordigd te raken in het bureau van de
eerste Sovjet van arbeiders- en soldatenafgevaardigden. De partij is zo onbeduidend
dat die vertegenwoordiging de gelederen ongeveer uitput; ze wint geleidelijk aan
consistentie door haar tactische, nooit door enig revolutionair elan vertroebelde
voorkeur voor strategische posities.
Lenin zelf verblijft intussen als balling in Zürich. Hij heeft in Maart zeventien
recht op twee hoofdstukjes. Het eerste vertelt over zijn even nadrukkelijke als
uitzichtloze pogingen zijn lijn door te drukken binnen de Zwitserse socialistische
partij. Hij krijgt daar af te rekenen met allerlei onbeduidende ‘verraders’, waarbij
zijn mateloze verontwaardiging vooral bewijst hoe eng zijn eigen horizon op dat
moment wel is. In de tweede scène denkt hij erover de Wereldrevolutie te starten
vanuit Zweden. Lenin verneemt dan de eerste berichten over de rellen in Sint
Petersburg en ‘begrijpt’ onmiddellijk dat de naïevelingen in zijn omgeving zich eens
te meer het hoofd op hol laten brengen door een zoveelste onbeduidende oproer!
De pamflettoon valt sterk op omdat het hele debat sinds de ineenstorting van het
wereldcommunisme veel van zijn urgentie verloren is. Solzjenitsyn levert een
achterhoedegevecht, waarbij de lezer zich bijna geneigd voelt de overwonnen vijand
in bescherming te nemen. Bij alle tactisch cynisme moeten de obscure vechters toch
ook enkele idealen gekoesterd hebben. Solzjenitsyn benadrukt ook hier weer dat de
tsaristische repressie, in vergelijking met de zoveel genadelozer sfeer op de Goelag,
amateuristisch en bijna liberaal aandoet. We mogen aannemen dat de ballingen en
de onderduikers in hun dikwijls bekrompen omstandigheden hoe dan ook aan veel
comfort verzaakten.

Revolutie zonder project
Maart zeventien herneemt gevestigde romantechnieken en een even vertrouwde
polemiek. Bij dat al krijg ik toch niet de indruk dat Solzjenitsyn zonder meer in
herhaling valt. Zijn nieuwe boek is - allicht onbeseft - ingekleurd door een stuk recent
westers levensge-
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voel. Zolang Solzjenitsyn zijn werkdossiers niet vrijgeeft, valt het moeilijk uit te
maken of en in hoeverre hij een project uitvoerde dat hij nog onder Chroesjtsjov
opzette. De voorpublikatie over Lenin suggereert minstens één veelzeggende
afwijking. De hoofdstukken krijgen daar alvast de nummers die de auteur in 1975
voorzag voor zijn magnum opus. We merken zo dat het leeuwedeel bestemd was
voor een tweede band over November Zestien en dat de slotbladzijden, waar Lenin
zijn terugreis naar Rusland voorbereidt, opgevat waren als de eerste hoofdstukken
van Maart zeventien. Het boek dat nu voorligt herneemt maar een gedeelte van dat
slot: de eigenlijke planning van Lenins terugreis valt buiten het bestek van de acht
dagen. Het fragment wordt dan nog, op meer dan duizend bladzijden afstand,
uitgesplitst over de hoofdstukjes 5 en 338.
Het verhaal begint niet meer bij Lenin, die, nu zijn erfenis ongeveer geliquideerd
is, een historisch personage als alle andere wordt. De Zürichse balling en zijn
zeldzame Petersburgse getrouwen vertonen geen echt revolutionair elan en nauwelijks
meer reëel begrip voor of concrete greep op de situaties. Hun putsch in november,
die in de schoolboeken de Oktoberrevolutie heet, ligt in maart nog ondenkbaar ver
achter de horizon. Het merkwaardige is dat de - überhaupt onwaarschijnlijke - lezer
die dat vervolg niet kent, de verspreide hoofdstukjes over hun moeizame doolwegen
niet eens speciaal zou opmerken. Het gebrek aan visie maakt Lenin en de zijnen niet
uitzonderlijk omdat ze dat bij nader toezien... met ongeveer alle andere personages
delen.
Maart zeventien brengt het relaas van een revolutie zonder valabele revolutionairen.
We lezen er geen grootse doorbraak, eerder een chaotische aaneenschakeling van
toevalligheden. Alles begint met een paar dagen volksopstootjes in de voorsteden;
de bevolking merkt al vlug dat het garnizoen liever in de lucht schiet en geen enkele
betoging tegenhoudt. Als het leger de bruggen over de Neva bezet, lopen de
opstandelingen over het winterijs naar de binnenstad zonder dat iemand ze daarbij
hindert. De opstand valt desondanks stil op zondag. Op een dag waarop niemand
werkt kan er ook niet gestaakt worden! Na die breuklijn verwacht iedereen dat het
leven 's maandags weer zijn in gewone plooi zal vallen.
De zaak neemt een beslissende wending als op maandagmorgen ook een regiment
aan het muiten slaat. Het initiatief komt voor rekening van één man, de adjudant-chef
Kirpitchnikoff, die vier dagen na elkaar met telkens een andere compagnie de politie
tegen de volksopstand moest gaan bijspringen. Op zondagavond overtuigt hij zijn
collega's de volgende dag liever voor de klus te bedanken. Revolutionair elan is er
ook hier niet echt bij, eerder de uitgeputte
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wrevel van wie, na dagen zenuwslopende dienst, er schoon genoeg van heeft. Tijdens
hun korte nachtrust hebben de eerste samenzweerders elk voor zich de kans de
gevolgen van hun insubordinatie in te schatten. De muiterij gaat toch door omdat ze
's morgens geen van allen de moed vinden als eerste te suggereren het plan op te
geven. Er zit dus niet anders op dan de straat op te trekken en zoveel mogelijk andere
kazernes op sleeptouw te nemen: hoe meer medeplichtigen, hoe lichter de straf!
De Franse uitgave die ik gebruik bevat een register van de historische en een van
de fictieve romanpersonages. Kirpitchnikoff komt in geen van beide voor. Omdat ik
hem ook nergens anders terugvond, neem ik aan dat Solzjenitsyn hem zelf bedacht.
Er zat trouwens weinig anders op: de beschikbare archieven geven weinig betrouwbaar
uitsluitsel over de concrete details van de eerste uren muiterij. Muiters maken geen
schriftelijke afspraken. De officiële enquêtes achteraf verzamelden verwarde
momentopnames. Wie spontaan zijn herinneringen publiceerde, deed dat meestal
om zijn eigen rol in de verf te zetten of, in het andere kamp, om te bewijzen hoe men
het onheil had kunnen voorkomen. Solzjenitsyn opteert voor een prozaische start,
die meteen het hele verdere verloop typeert: in Maart zeventien blijken alle
betrokkenen quasi exclusief begaan met hun kleine of grote persoonlijke kommer.

Naïef en onhandig
De enkelingen met een iets bredere visie zijn in het beste geval gecharmeerd door
de imposante historische rol die de situatie hun toebedeelt. De autocratie had zich in
1905, ook toen al onder de druk van de tijdgeest, uitgerust met een primitief parlement.
Die ‘Rijksdoema’ had alleen adviserende bevoegdheid en spendeerde die in een even
lawaaierige als steriele oppositie. Doemavoorzitter Rodzianko genoot altijd al van
zijn eigen welsprekendheid en alsmaar radicaler kritiek. Hij voelt zich nu eindelijk
een evenwaardige, in de nieuwe krachtverhoudingen zelfs superieure gesprekspartner
van de Tsaar. De socialistische volksvertegenwoordiger Kerenski vreesde na het
verloop van zijn mandaat wegens zijn te subversieve taal voor majesteitsschennis
terecht te staan. Hij krijgt een onverwachte kans voor grote woorden en
indrukwekkende gebaren, waarmee de toevallig verkozen derderangsadvocaat een
evenknie wordt van de grote leiders van de Franse Revolutie.
Die diverse ambities kennen zelden een onverdeeld succes. Maart zeventien is een
verhaal vol misrekeningen, waar niemand erin slaagt zijn gedroomde rol efficiënt
waar te maken. Het trage verhaal geeft
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alle personages ruim de tijd hun projecten en de bijpassende scenario's met
overtuigende argumenten in te kleden. Een paar hoofdstukjes na dat denkwerk volgt
er dan steevast een onverwachte wending, die de zo solide gedachtenconstructies
met een slag van de kaart veegt. Conferenties en andere onderhandelingen gaan er,
als men ze repliek na repliek optekent, vanzelf verward uitzien. De eindeloze
gesprekken klinken nog onwerkelijker in een stad waar de reacties van de straat hoe
dan ook onvoorspelbaar en doorslaggevend blijven.
Doemavoorzitter Rodzianko stuntelt van de ene nederlaag naar de andere. We zien
hem namens het bureau van de Doema de macht over Sint Petersburg in handen
nemen. Hij is dan al niet meer in staat de orde te handhaven in het Parlementsgebouw
zelf, waar de subcommissies van de Sovjet de ene vergaderzaal na de andere in beslag
nemen. Hij is bijzonder fier als de omstandigheden hem dwingen zich rechtstreeks
in verbinding te stellen met de belangrijkste generaals van het oorlogvoerende leger:
hun gezamenlijke tussenkomst moet de Tsaar overtuigen hem te benoemen tot
Minister-President van een nieuw kabinet, dat voortaan niet alleen tegenover de
kroon, maar ook voor het Parlement verantwoordelijk zal zijn. Als de afspraken
eindelijk rond zijn, is die concessie alweer achterhaald. Iedereen vindt intussen dat
Nicolaas II beter gewoon aftreedt. Rodzianko's partijgenoten stellen een Voorlopige
Regering samen, waarvan hij niet eens lid mag worden. De onverbeterlijke weet zich
dan nog te overtuigen dat hij met zijn Doema de belangrijkste blijft omdat hij de
nieuwe ploeg mag controleren.
De Voorlopige Regering zorgt nog voor andere ontgoochelingen. Dat er gegadigden
uit de boot vallen ligt voor de hand. Solzjenitsyn maakt veel werk van de misrekening
van Boublikov. Diens snelle bezetting van de telegraaf had het stadsoproer een
onomkeerbare nationale dimensie verzekerd, maar het Ministerie voor Verbindingen
gaat naar de terzake totaal onervaren fractieleider Nekrassov, die aan de juiste
vergadertafel zat. Het is veelzeggend dat de gehaaide politicus Milioukov, die de
eigenlijke samensteller van het kabinet wordt, evenmin reden heeft om te juichen.
Hij doet eerst beroep op een veteraan uit een vroegere opstand: de populaire ‘rode
prins Lvov’ lijkt een handige zet om Rodzianko te vermijden. Achteraf kan hij er
niet meer omheen de na al die jaren wereldvreemde oudgediende de meest eervolle
plaats te geven. Lvov wordt Minister-President, Milioukov moet het stellen met
Binnenlandse Zaken. De regeringsverklaring, in deze gespannen dagen bepaald geen
sinecure, mag hij voor zijn rekening nemen. Hij improviseert voor een toevallige
samenscholing in de officiële vergaderzaal van de Doema en laat zich, als het publiek
hem regelmatig in de rede valt, verleiden tot een
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paar heel onvoorzichtige uitspraken. De grootste ontgoocheling volgt tijdens de
startvergadering van het nieuwe kabinet. Bij de eerste deputatie die komt binnenvallen
blijkt dat geen enkele excellentie het hele programma onderschrijft. De
onderhandelingen leidden enkel tot een schijnakkoord.
Kerenski wordt minister van Justitie en voelt zich als enige een winnaar. Hij had
het op een akkoord moeten gooien met zijn socialistische geweten om een plaats te
aanvaarden in een burgerlijk kabinet. Zijn geraffineerde sofismen worden onderuit
gehaald als een partijgenoot hem duidelijk maakt dat het er niet toe doet of hij de
portefeuille al dan niet aanneemt. De situatie loopt uit op complete anarchie,
regeringen hebben geen belang meer...

De doolweg van het volk
De marxistische geschiedschrijving noteerde al uitvoerig dat niemand de
februarirevolutie had weten te leiden. Ze concludeerde dat het revolutionaire volk
op dat opperste ogenblik in staat bleek zijn lot zelf in handen te nemen: ‘Zonder om
zich heen te blikken maakten de massa's zelf hun geschiedenis’[4]. Solzjenitsyn heeft
een minder heroïsche visie. De bekende bezetting van het Parlementsgebouw door
de opstandige troepen heeft in Maart zeventien veel van een wanhoopsdaad:
honderden soldaten blijven er zonder enig ordewoord veiligheidshalve bivakkeren
omdat ze, zolang het pleit niet beslecht is, niet terug naar hun kazernes durven! De
massa's laten zich regelmatig meeslepen door dwaze geruchten of verdenkingen; de
revolutionaire inspecties worden, nu de politie niet meer op straat durft komen, al
vlug verkapte of zelfs brutale plundertochten. Ook de eerste Sovjet is een toevallig
samenraapsel van door niemand aangeduide vertegenwoordigers. Hij stemt allerlei
fantastische of tegenstrijdige moties, die de chaos alleen maar onoverzichtelijker
maken.
Revolutionair enthousiasme komt alleen ter sprake als een illusie. Het gaat dan
om studenten of andere onervaren vertegenwoordigers van de elites, die allang
droomden van een algemene omwenteling. Op plaatsen waar de storm niet echt
voorbijraast, zoals in de rustig gebleven leeszaal van de Petersburgse stadsbibliotheek,
lijkt zij een reden om te wenen van geluk. Een studente wordt brutaal ontnuchterd
als ze thuiskomt: de keukenmeid vertelt jammerend dat ze ook plunderaars over de
vloer kregen. Anderen denken erover zich bij het grote gebeuren aan te sluiten: ze
ontdekken dat de losgeslagen opstandelingen helemaal niet lijken op het in de talloze
romantische en revolutionaire pamfletten uitgetekende ideaalbeeld van het Verdrukte
Volk.
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De lichtheid van de revolutie
Volgens een klassieke analyse[5] zou onze condition postmoderne, de cultuursfeer
van pakweg de laatste twee decennia, gekenmerkt zijn door een teloorgang van de
Grote Verhalen. De liberale Vooruitgangsgedachte en Marx' rode variant daarvan
waren in die optiek de laatste allesomvattende beloften uit de westerse geschiedenis.
Ze boden een ultieme kans om uit te zien naar een collectief heil en daar ook
gezamenlijk naar toe te werken.
Maart zeventien verwijst naar een nog grondiger verschuiving. Solzjenitsyn
liquideert er evident een glorierijk mysterie uit het Grote Verhaal van Marx. Zijn
boek gaat verder omdat het niet alleen de grote lijn van de Geschiedenis ter discussie
stelt, maar ook elke poging een persoonlijke gedragslijn uit te stippelen. Zowat alle
belangrijke personages hebben hun eigen plannen met de revolutie. Solzjenitsyn
verwijt ze niet zozeer hun opportunisme, maar toont hoe ze er, bij alle behendigheid
en ijver, nooit in slagen een echte slag thuis te halen[6]. De kritiek op de Grote Verhalen
breidt zich uit tot een kritiek van de Grote Ondernemingen. Het loont kennelijk nooit
de moeite zich voor wat dan ook lang en nadrukkelijk uit te sloven.
Dat impliciete axioma sluit aan bij een de laatste jaren breedverbreide neiging elk
consequent volgehouden opzet af te schrijven als ijdele drukte. Bij Solzjenitsyn gaat
het alleszins om een nieuw accent. De Goelagarchipel culmineerde in epische
bladzijden, waar sommige gevangenen hun verdoemde kampbestaan een persoonlijke
invulling gaven via hongerstakingen en andere revoltes. Ook in de meest uitzichtloze
situatie valt er altijd iets groots te doen. Het eerste luik van Het rode rad vertelt de
oorlogsmaneuvers van Augustus veertien, die in het verouderde en weinig
slagkrachtige Russische leger minstens even verward verlopen als de crisis in Sint
Petersburg drie jaar later. Het verhaal wordt ook daar al verteld vanuit diverse
invalshoeken. Het concentreert zich geleidelijk rond twee hoofdpersonen, de oude
generaal Samsonov en staf-attaché Vorotyntsev, die beiden van aanpakken weten
en, in de marge van het door de historische feiten opgelegde debâcle, overtuigend
aangeven welke vlotte succes-story Rusland toen misliep.
Maart zeventien schetst geen glorieus alternatief. Tsaar Nicolaas, die historisch
bekend staat als een nogal zwakke figuur, komt er nog het best van af. Hij is zo te
zien de enige die doorvoeld begaan is met het wel en wee van zijn volk. Het is
typerend dat hij dat volk alleen weet te dienen door vrijwillig, zonder veel verzet, af
te treden. De actievelingen modderen vijftienhonderd bladzijden lang maar wat aan...

Streven. Jaargang 61

619
Solzjenitsyn komt zo verrassend in de buurt van die andere literaire Oostblokballing
die tot nu toe zijn tegenvoeter leek, Milan Kundera[7]. Kundera heeft zich regelmatig
kritisch uitgelaten over de militante ijver van Solzjenitsyn. Hij schijnt uiteindelijk
gelijk te krijgen: Maart zeventien handelt, zonder dat in die termen te formuleren,
over de onontkoombare lichtheid van elk revolutionair handelen. Van rechtstreekse
invloed is er allicht geen sprake: dat soort scepsis maakt de laatste jaren zowat overal
de dienst uit. Over de achtergronden van die nieuwe tijdgeest, die zo scherp
contrasteert met de opgetogen sfeer van de golden sixties en van de contestaties,
hoeven we het niet te hebben. Ik stel alleen vast dat zelfs een gedreven man als
Solzjenitsyn er, na bijna twintig jaar in het Westen, blijkbaar niet meer aan ontsnapt.

De alternatieven van de fictie
Wie dat liever niet gelooft zal misschien aanvoeren dat de gebeurtenissen van
‘februari’ inderdaad zo chaotisch en onefficiënt verliepen dat men ze bezwaarlijk in
een andere toonzetting kon vertellen. De historische personages die hier optreden
zijn door de feiten beperkt tot een klungelig soort pretentie. Die verklaring lijkt niet
erg overtuigend omdat Maart zeventien, zoals de meeste historische romans, een
dubbele bestaffing heeft. Naast de vele gekende namen blijft er plaats voor fictieve
rollen; de romanschrijver behield dus hoe dan ook een zekere armslag.
De fictieve episodes blijven summier omdat de kroniek van de reële feiten al druk
genoeg uitvalt. Ze gaan vooral over personages die we al kenden uit de vorige banden;
hun reactie op de revolutie is ronduit bedroevend. De jonge luitenant Sacha
Lenartovitch was in Augustus veertien al gebrand op gewaagde revolutionaire ideeën;
in de oorlog bleek hij een ondermaats officier. De eerste dag van Maart zeventien
zien we hem zijn weg zoeken in het warnet van de Petersburgse ondergrondse
opposities; we horen tegelijk over een hopeloze verliefdheid in de kringen van toneel
en avant-garde, die zijn linkse overtuigingen zwaar op de proef stelt. De volgende
dagen grijpt hij gretig zijn kans. Eerst wordt hij lid van een geïmproviseerde
revolutionaire staf, die, bij gebrek aan georganiseerde troepen, de niet al te duidelijke
berichten over de straatgevechten op een stadsplan probeert te registreren, 's Avonds
gaat hij met een paar vrijwilligers het regeringsgebouw veroveren. De regering is
elders ondergedoken, hij krijgt alleen te maken met een paar bedienden die op de
overname zaten te wachten! Na die mooiste dag van zijn leven gaat het weer snel
bergaf. De volgende dag wordt Sacha militair adjunct van een
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districtscommissaris, die hem laat opdraven voor prozaïsche karweien; we zien hem
voor het laatst als hij, tijdens een huiszoeking bij een beroemde diva, niet uitgekeken
raakt op haar bibelots en balkleren.
Vorotyntsev incarneerde in Augustus veertien de energie die de Russische staf
toen ontbrak. Maart zeventien zet hem op een zijspoor. Hij kent in die bewogen
dagen alleen zijn privéproblemen, die hij kennelijk slecht onder controle heeft.
Vorotyntsev heeft dan net een week uitgetrokken voor zijn vriendin Andozerskaia,
die allang beslist heeft dat hij maar moet scheiden om met haar te huwen. Als hij
vertelt dat hij hun verhouding al aan zijn vrouw bekend heeft maar verder geen
duidelijke toekomstplannen heeft, is de sfeer bedorven en wordt de week samen
voortijdig afgebroken. Vorotyntsev vertrekt dus naar Moskou om er, voor zijn
terugkeer naar het front, echt met zijn vrouw te gaan praten; die blijkt gevlucht, de
vriendin die moet bemiddelen heeft evenmin veel constructiefs te melden. Vorotyntsev
gaat zijn eenzame avond doorbrengen bij een jeugdliefde, die intussen al weduwe is
van een mariage de raison. Het worden twee dagen intens geluk, waarbij Vorotyntsev
zich eindelijk begrepen voelt. Pas bij zijn vertrek naar het front merkt hij dat Moskou
er vreemd bij ligt; zijn verwondering is goed voor een uitvoerig sfeerbeeld van de
weerslag van de Revolutie in de tweede hoofdstad van het Rijk. Hij overtuigt zich
al vlug dat er in Moskou geen taak voor hem is weggelegd, aarzelt een tijdje over de
meest zinvolle bestemming en beslist wat fantasieloos dat hij best teruggaat naar zijn
standplaats op het front. In de trein vindt hij dat ook die beslissing niet de juiste is:
hij had zich eigenlijk bij de Tsaar moeten voegen, maar ook daar is het intussen te
laat voor.
Vorotyntsev zal niet de enige geweest zijn die de onvoorziene en bijzonder snel
besliste revolutie misliep. Bij hem gaat het om meer dan een ongelukje: zijn eindeloze
aarzelingen als hij wel op de hoogte is, liggen perfect in het verlengde van de al even
onhandige manier waarop hij zijn privéleven organiseert. Zijn gelukkigste moment
in Moskou ziet er bijna kinderachtig uit: de jeugdvriendin die hem nu quasi moederlijk
vertroetelt, is blijkbaar vooral een klankbord voor zijn zelfbeklag. De jonge held van
de eerste oorlogsmaand is in Maart zeventien zijn elan verloren; hij wordt de zoveelste
uitgebluste doener van de (post-)moderne roman.

Eindnoten:
[1] De twee meest bekende titels werden bij het verschijnen in Streven besproken: M.A.Lathouwers,
Alexander Solzjenitsyn: Kankerpaviljoen, mei 1969, pp, 836-45; Arno Langeler, Gulag Archipel,
juli 1974, pp. 981-85. Voor een beknopt overzicht van Solzjenitsyns schrijversloopbaan: E.
Waegemans, Russische letterkunde, Het Spectrum, Antwerpen/Utrecht, 1986, pp. 368-73.
[2] Cfr. Alexandre Soljénitsyne, Lénine à Zurich, Seuil, Paris, 1975.
[3] Cfr. Alexandre Soljénitsyne, Das Rote rad. Dritter Knoten. März siebzehn, Piper Verlag,
München, 1989/90, twee banden van resp, 746 en 888 pp.; La roue rouge. Troisième noeud
Mars dix-sept, Fayard, 1993, twee banden van resp. 751 en 793 pp.
[4] Leo Trotski, Geschiedenis der Russische Revolutie, Van Gennep, Amsterdam, 1977 t. 1, p. 156.
[5] Cfr. Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, Paris, 1979.
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[6] De muitende soldaten slagen er althans in hun lang gevreesde straf te ontlopen. Zelfs dat is een
twijfelachtig succes: het hele oeuvre van Solzjenitsyn bewijst tottentreure dat de autocratie
uiteindelijk ingeruild raakte voor een veel strakker regime.
[7] Cfr. over Kundera in Streven: Leo Geerts, Milan Kundera. De kwetsbare lichtheid van de roman,
augustus-september 1984, pp. 986-99; id., Milan Kundera. ‘De ondraaglijke lichtheid van het
bestaan’, oktober 1984, pp. 56-67; Guido Vanheeswijck, De lach en de waarheid,
augustus-september 1991, pp. 996-1009; Paul Pelckmans, Milan Kundera en zijn drukdoeners,
augustus-september 1991, pp. 1010-1018
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Stefaan Evenepoel
‘En ook zo is het niet’
De poëzie van Rutger Kopland
Onder de titel Geduldig gereedschap liet Rutger Kopland vorig jaar zijn tiende bundel
verschijnen. Het is zijn tweede publikatie na de bekroning met de P.C. Hooftprijs in
1988. Het opvallende aan deze bundel is, onder andere, dat hij in een notedop overdoet
waar Kopland al een heel oeuvre aan werkt: Geduldig gereedschap bevat gedichten
die erg sterk bij zijn vroege poëzie (1966-1975) aanleunen, zowel als verzen die
helemaal in de lijn liggen van de latere bundels: met minder anekdote, minder sfeer
en ironie, maar meer reflectie, abstractie, paradoxie. Wat bleef en blijft is het
vermogen om de lezer intens emotioneel bij de gedichten te betrekken. Wellicht ligt
daar de reden van Koplands ongewoon grote ‘populariteit’ in Nederland én
Vlaanderen.
De nieuwe bundel biedt inderdaad een gedroomd uitzicht over het Kopland-schap
met al zijn verschuivingen, schakeringen, veranderingen. Vandaar mijn keuze voor
Geduldig gereedschap als uitkijkpost op een oeuvre dat dankzij deze meesterlijke
bundel weer heel wat onvergetelijke en verrassende verzen rijker is geworden; zo
bijvoorbeeld dit ironische fragment uit de cyclus: ‘Aanwijzingen voor het schrijven
van een ansichtkaart en een voorbeeld’:
Wees dus humoristisch, behalve als het niet kan,
wees het echter ook dan en verscheur wat u schreef,
humor is streng, zij laat niet met zich spotten.

Vee in de verte
Hoe komt het dat Koplands poëzie zo sterk in de ziel kan prikken? Waar hebben zijn
gedichten het eigenlijk over? En vooral hoe doen ze
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dat? Aan de hand van enkele gedichten wil ik op die vragen een begin van antwoord
zoeken. Eerst enkele verzen die de sfeer van de vroege poëzie tastbaar, voelbaar,
zichtbaar maken:
En toen de zomer dan toch weer was teruggekeerd
en wij dus weer zaten te drinken bij de rivier.
Zijn oude armen bewogen nog, naar daar, die wereld,
dat langzame, eeuwige leven van vee in de verte.
Ieder mens zou een dier moeten zijn, moeten sterven
in de herfst, en in de lente weer worden geboren.
Of, ieder mens zou een rivier moeten zijn, komen
zonder verlangen te blijven, gaan zonder heimwee.
Zo zaten we dus weer te drinken daar, tegen de tijd,
oude verhalen, jenever, maar de zon ging wel onder.
En hij sliep in. Omdat de wereld in sliep. Zwart
zat hij bij de rivier, zwart gat in het uitzicht.

Boven dit gedicht heeft Kopland de titel van zijn debuutbundel geschreven: Onder
het vee. Van in het prille begin al staat het vee in zijn poëzie het langzame leven te
belichamen; het leven in geborgenheid, in vanzelfsprekende onwetendheid over tijd
en verval. Zoals de rivier in dit gedicht, zo kent ook het vee geen verlangen om te
blijven. Mensen daarentegen hebben voortdurend heimwee, zien hoe alles vanzelf
terugkeert, behalve hun eigen verleden. Het ‘blijven’, de mentale onbewogenheid
van het vee, zal nooit hun deel worden. Daarom geeft Kopland zich bewust niet over
aan bevestiging en herhaling, wel aan de exploratie van het unieke, het onherhaalbare;
op het scherp van de zinnen en de geest. In zijn poëzie kiest hij er telkens weer voor
om de gesloten, met nostalgie dichtslibbende wereld van het verleden te ruilen voor
de nog open mogelijkheden van de toekomst. Zo worden zijn verzen in zekere zin
experimenten in afscheid nemen. Dat neemt echter niet weg dat sommige plekken
het weggaan bijzonder moeilijk maken, zo bijvoorbeeld de plek in dit gedicht, die
een bedrieglijk uitzicht biedt op een bestaan onder het vee. Een trompe l'oeil, een
trompe l'âme.
En wie is de ‘wij’ in dit vers? De mensen die er in dit gedicht eens stevig tegenaan
gaan met drank en verhalen? Zeer zeker, maar ook wij lezers, die door de spreektoon
van dit gedicht, door de herkenbare situatie van gezochte geborgenheid en door de
weemoedige sfeer worden meegenomen in de beweging van het vers tot waar het
kantelt

Streven. Jaargang 61

624
in het tegendeel: van wazige vredigheid in unheimliche scherpte: ‘zwart gat in het
uitzicht’. Het gedicht voert ons van de Grote Weemoed als illusie naar de
onvermijdelijke desillusie: het eeuwige leven wordt inderdaad daar geleefd, door
het vee, niet hier door ons. Dat maakt het gedicht voor mij bijzonder: het geeft ons
wijsheid mee over ‘ieder mens’ en ‘de wereld’, het bedwelmt ons bijna door de geur
van jenever en oude verhalen, giet het gemoed vol met een sfeer van melancholie en
samenzijn, haalt ons binnen in het gesprek met woordhaakjes (zoals ‘en, dus, weer’),
roept echo's in ons wakker van oudere ‘zachte’ Koplandgedichten, en maakt ons dan
zonder mededogen uit die illusie wakker.

De mens nog schaap
Een gedicht dat aan een verwante thematiek gestalte geeft is ‘Mens en schaap’.
Tegelijk gaat het ook een stap verder dan het vorige gedicht: een stap verder in taal.
Het gaat zo:
De mensen denken dat wij hier in de verte
een kudde schapen zijn - ze denken maar,
wij zijn niet eens wij, we hebben geen woorden
voor onszelf, we leven nog in de tijd hiervoor,
toen de mens nog schaap was, nog alleen
gras sprak, lucht las, water schreef.

In plaats van vee staat in dit gedicht een kudde schapen te grazen. De symboliek die
zij torsen is vergelijkbaar met die van het vee. Dit gedicht lijkt echter de schapen
zelf aan het woord te laten, en dat brengt een interessante paradox tot leven: in de
taal waarmee de mens zijn wereld te lijf gaat, doen de schapen hun verhaal om te
zeggen dat zij die taal niet spreken. Zij zijn gewoon en grazen, en hoeven hun wereld
zinvol noch overzichtelijk te maken. De termen en ideeën waarmee de mens hen
bedenkt - met name: identiteit en saamhorigheid - zijn aan hun bestaan geheel vreemd.
Die zeggen meer over de manier waarop de mens de werkelijkheid ziet, ordent en
benoemt dan hoe die eigenlijk is. Door zijn besef van tijd heeft het individu voorgoed
de toegang verloren tot de wereld van dieren en dingen. Die hebben zich definitief
teruggetrokken in zichzelf.
Wat doet dit gedicht nu? Het probeert iets van het besef van die andere kant aan
de oppervlakte te brengen. Daar is poëzie voor nodig, meer bepaald een gedicht dat
vier middelen tegelijk inzet: ironie, paradoxen, metaforen en negatie. Ironie zien we
aan het werk in de
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laatste regels, die klinken vrij luchtig, en laten een vermenging vermoeden van ernst
en spel. Volgens de ‘logica’ van de schapen klopt het wat er staat, gezien door
mensenogen lijkt het allemaal wat té gek. Hier komt dan de paradox op de proppen:
als mensen schapen waren, en schapen hebben geen taal, dan zijn de handelingen
van spreken, lezen en schrijven onmogelijk aan de orde, ze mogen dan nog gras,
lucht en water betreffen. Deze paradoxen worden opgeroepen door beeldspraak: de
specifiek menselijke wereld van spreken, lezen, schrijven, slaat om in een andere.
De negatie ten slotte ziet erop toe dat iets gesteld wordt en in dezelfde beweging
weer wordt opgeheven. Het staat er en daarop volgt de mededeling dat het er eigenlijk
niet staat: ‘wij zijn niet eens wij’. Deze vier stijlmiddelen hebben gemeen dat ze de
scheidslijn die wij er normaal op na houden als we over de werkelijkheid spreken,
tussen waar en onwaar of tussen feiten en fictie grotendeels opheffen. Die vermeende
tegengestelde werelden worden a.h.w. over elkaar heen geschoven: niets is geheel
werkelijk of onwerkelijk. Via de taal van de bekende dingen wordt iets opgeroepen
van het onbekende. We vangen een glimp op van een wereld die zich telkens weer
aan onze kennis, onze ervaring onttrekt: die zonder menselijk bewustzijn.

Nog niet
In een derde erg mooi gedicht gebeurt nog wat anders. Het gaat in zekere zin ook
over een dier, een dode kat om precies te zijn, maar het gedicht heeft meer dan de
vorige verzen van de typische eigenheid van de latere Kopland. Het gedicht draagt
de titel ‘In de tuin’:
Toen dat gat in de tuin was gegraven,
die kat daar nog naast in het gras,
maar de tijd stond niet stil, ik moest
verder, maar ik die kat nog niet had
gegrepen, in haar nekvel, zoals moet
als een kat niet wil, komen of gaan,
en ik die kat, nadat ik haar dan toch
had gegrepen, nog niet had losgelaten,
het gat niet dichtgegooid, aangetrapt,
toen het gras nog niet weer groeide over
die plek, alsof ik dat allemaal nooit
had gedaan, maar die kat, dit veel te
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stille niet willen, wat moest ik met die
hand van mij, met dat gat in de tuin.

Dit gedicht zoekt zich een weg in taal. Het dichtend ik lijkt te haperen, breekt zijn
zin af, herneemt zijn frasen; maar dat verhoogt de eenduidigheid niet. Integendeel,
het is de meerzinnigheid die toeneemt. Het ik ontkent herhaaldelijk wat is gebeurd
of zal gebeuren en bevestigt zo, paradoxaal genoeg, de feitelijkheid of de
onvermijdelijkheid daarvan. Opvallend is bovendien hoe verscheidene momenten
hier beschreven worden in termen van wat er net aan vooraf is gegaan, en er net na
zou komen. Het moment zelf is een uitsparing tussen die twee intervallen: tussen
‘nog’ of ‘na’ het vorige en ‘nog niet’ het volgende. Tussen wat zou moeten gebeuren
en wat het ik liever niet wil dat gebeurt. Daardoor wordt de tijd van de handeling
stilgezet, en vullen de holten in de tijdslijn zich met aftasting van de eigen ervaring
en twijfels. Door de gaten van de vertelling kijkt het ik als vanop afstand naar zichzelf
en beleeft hij de zekerheden van de bekende wereld: onuitsprekelijkheid en twijfel
krijgen het laatste woord.
In zulke gedichten slaagt Kopland erin om erg herkenbare situaties voor ons neer
te zetten, met heel precies en prachtig tot leven gebrachte details, terwijl het niet echt
om die buitenkant gaat. Het gaat evenmin om de emoties waarmee wij lezers het
gevoelvolle plaatje misschien graag willen beladen. Van de anekdote wordt uitgegaan
- eigenlijk wordt ze uitdrukkelijk ontkend - maar via het stokken en stollen van de
tijd worden we uiteindelijk met de neus gedrukt op de reflectie van het ik.

Onze paradoxale verhalen
Om de tijd vast te houden hanteert de dichter zijn ‘geduldig gereedschap’; dat is de
taal, de poëzie. Die kan nooit in haar opzet slagen, ze kan ook onmogelijk samenvallen
met de werkelijkheid die ze probeert aanwezig te laten zijn. En toch is er geen weg
omheen, zoals in het openingsgedicht van de bundel te verstaan wordt gegeven:
Het verhaal over deze weg kan kort zijn.
We kunnen het wel lang maken, wel blijven
praten tegen elkaar en tegen de tijd, maar
geen enkel verhaal is dat ene, waarin we
ergens vandaan gingen en ergens aankwamen.
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Laat ons eens praten over de dingen waarover
we dat niet konden en nooit zullen kunnen:
we hebben het huis verlaten, en keren terug,
maar onderweg groeit het gras de weg dicht.
En ook zo is het niet, ook dit verhaal doodt
de tijd niet, er is een ander verhaal,
maar dat is oneindig veel korter.

Ook dit gedicht doet het weer. Het bestaat niet alleen bij de gratie van de paradox,
het is er zelf een. Het kondigt een verhaal aan en werkt zich dan toe naar een variant
die ‘oneindig veel korter’ is: bijvoorbeeld die van het zwijgen, of van het leven zelf
zonder verhaal, of nog verder, van de dood. Het zegt dat ergens niet over te praten
valt en probeert dat toch, slaagt er bovendien in om door middel van een intrigerend
gedicht wezenlijke dingen te suggereren: de onvermijdelijkheid van taal om de wereld
rondom te ervaren en daarover ook nog te communiceren, het volstrekt vergeefse
van pogingen om het bestaan in het gedachtenspinsel van onze verhalen te vangen.
Ook: hoe arbitrair een levensverhaal is, met de vermeende oorzaken, redenen,
bedoelingen die erin worden gelegd.
Taal is bijna alles. Zoiets lijkt het gedicht te zeggen: in taal scheppen we de wereld
rondom ons. In onze voorstellingen negeren we het onbekende, of lijven er een
gedeelte van in. In taal geven we onszelf een verhaal, een verleden, een ‘levensweg’.
Maar dat is dan wel een dichtgroeiende weg die terugkeer onmogelijk maakt. Van
hoe het geweest is, dragen we alleen nog een constructie van taal, in ons hoofd,
tenminste van hoe we denken dat het geweest is. We dragen een van de vele mogelijke
verhalen met ons mee over die weg die we uit de vele mogelijke wegen gekozen
hebben. Het dichtgroeien is ook niet mis te verstaan: het spoor van onszelf en van
de anderen die ons zijn voorgegaan, is bezig met verdwijnen. Het wordt overwoekerd
door gras.
De metafoor van de dichtgroeiende weg kan programmatisch heten voor Koplands
poëzie: zo'n weg is er nog, maar al bijna niet meer. Hij is er omdat een waarnemer
er een weg in herkent en er ook een betekenis, een verhaal mee kan verbinden. Als
die waarnemer verdwenen zal zijn, heeft de wereld buiten de mens vrij spel: dan zal
er geen weg meer zijn, geen spoor, geen teken dat staat voor meer dan datgene wat
er is; geen mens. De dichtgroeiende weg reveleert met andere woorden wat blijft als
het individu niet meer is: de wereld van de dingen. En die wereld komt alleen de
dichter nabij omdat hij bressen
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durft te slaan in onze vanzelfsprekende voorstellingen in taal. Wat te voorschijn
komt, is de harde waarheid van onze tijdelijkheid en onze illusies, de waarheid is
tegelijk bevrijdend: ‘maar god zij dank zijn woorden alleen / maar woorden’.
Met zijn geduldig gereedschap brengt de dichter de taal zover dat ze haar eigen
weg gaat; een weg van idee naar paradox, van vaststelling naar opheffing, van precisie
naar abstractie. Zoveel geduld, zoveel gereedschap zijn nodig om de flits van een
uniek moment te laten blijven in een gedicht; om in het zichtbare, het aanwezige,
ook datgene te tonen wat normaal afwezig is. De dichter is eigenlijk een soort van
fotograaf. Hij hanteert zijn gereedschap, met geduld; hij wacht en ziet soms, net voor
het alweer verdwenen is, wat hij wil vasthouden. Of zoals het in het titelgedicht
‘Fotograaf’ te lezen staat (fragment):
Ach, geduldig gereedschap, geduldige zoeker
en sluiter, ik wacht. Ik hoor
de klik. God, die argeloze
houding, dat gebaar, die blik waarin
ze zijn geraakt en
zijn gebleven.

Zoveel geduld en gereedschap zijn inderdaad nodig om de complexiteit van de wereld
intact te laten. De poëzie moet nu eenmaal vragen onder woorden brengen waarop
geen absolute antwoorden te geven zijn, alleen sterke gedichten, soms:
Omdat wij onze naam wilden vinden.
Maar alleen de wind weet de plek
die wij waren, waar en wanneer.

Rutger Kopland, Geduldig gereedschap, Van Oorschot, Amsterdam, 1993.
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Erik Faucompret
Het buitenlands beleid van Clinton
Visie of amateurisme?
Alexis de Tocqueville, de scherpzinnige observator van de Amerikaanse democratie,
schreef in 1969 dat de buitenlandse politiek er eerder zou worden gekenmerkt door
improvisatie dan door beleidsvisie. Doortastendheid, lange termijn-perspectieven,
geheime diplomatie en geduld zijn kwaliteiten die volgens hem makkelijker te
verenigen zijn met de mentaliteit van despoten dan met die van (Amerikaanse)
democraten[1]. De geschiedenis heeft hem gedeeltelijk gelijk gegeven. Het aantal
Amerikaanse presidenten met op hun palmares een consistent buitenlands beleid is
op de vingers van één hand te tellen. Binnenlands en buitenlands beleid lijken
daarenboven vaak op gespannen voet te staan. President Johnson bijvoorbeeld had
een ambitieus binnenlands programma met klemtoon op sociale zekerheid en
afschaffing van rassendiscriminatie maar moest zijn goede voornemens begraven
wegens zijn rampzalige Viëtnampolitiek. President Bush kende prioriteit toe aan de
buitenlandse politiek maar verwaarloosde de binnenlandse economie wat hem zijn
herverkiezing kostte.
‘Kan men na één jaar presidentschap Bill Clinton vergelijken met Warren Harding
of met Harry Truman?’, vraagt Paul D. Wolfowitz zich af in het gezaghebbende
tijdschrift Foreign Affairs[2]. Voor een goed begrip, president Harding wist weinig
of niets af van buitenlandse politiek en meende dat goodwill volstond om tijdens het
interbellum de vrede in Europa te handhaven. Uit de mislukking van het
Briand-Kelloggpact[3] en nadien van de ontwapeningsconferentie van Washington in
1931, bleek dat hij zich fataal had vergist. President Truman daarentegen begreep in
1947 dat alleen een krachtige tegenreactie de opmars van de Sovjets in West-Europa
tot stilstand kon brengen. Zijn
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doctrine, de zogenaamde ‘containment policy’, lag aan de basis van de Marshallhulp,
de oprichting van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking en het
ontstaan van de NAVO.

Clinton
In november 1992 won Bill Clinton de verkiezingen met een programma dat de
klemtoon legde op het binnenlands economisch herstel, de strijd tegen de
werkloosheid, de hervorming van de sociale zekerheid en de herstructurering van
het onderwijs. Het verkiezingsprogramma bevatte nauwelijks een paragraaf over het
buitenlands beleid, wat voor een groot deel kon worden toegeschreven aan het
wegvallen van de buitenlandse bedreiging door de ineenstorting van het
Sovjetimperium. Dat betekent niet dat Clinton geen eigen visie huldigde op
buitenlands beleid. Om de zogenaamde ‘Clintondoctrine’ te begrijpen moeten we
teruggaan in de tijd. Ongeveer een jaar voor zijn verkiezing verklaarde Clinton:
‘Make no mistake: foreign and domestic policy are inseparable in today's world. If
we're not strong at home, we cannot lead the world... And if we withdraw from the
world, it will hurt us economically at home...’[4]. De Clintondoctrine opteert voor een
multilaterale benadering van buitenlandse politiek. Ze rust op drie pijlers:
[1] Prioriteit aan internationale economische samenwerking.
[2] De verantwoordelijkheid van de bondgenoten voor de handhaving van de vrede
in hun regio.
[3] De versteviging van de vriendschappelijke betrekkingen met het Verre Oosten.
In Clintons visie zijn democratie en vrijhandel hecht met elkaar verbonden. Omdat
ze voor hun welvaart op elkaar aangewezen zijn, voeren democratieën zelden oorlog.
Buitenlands beleid moet dus gericht zijn op economische veiligheid. Daarom
besteedde Clinton gedurende het eerste jaar van zijn presidentschap de meeste
aandacht aan de eerste pijler van zijn doctrine. Veel diplomatieke energie ging naar
internationale economische samenwerking. Zo kwam in november 1993 een
vrijhandelsakkoord tot stand tussen de VS, Canada en Mexico. Over bezwaren heen
van milieuactivisten en georganiseerde vakverenigingen, slaagde Clinton erin de
Noordamerikaanse vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) door het Congres te loodsen.
Op 1 januari 1994 is een handelsblok ontstaan dat in aantal inwoners en oppervlakte
groter is dan de Europese Unie. In december 1993 werd overeenstemming bereikt
over een GATT-akkoord dat voor het eerst
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bepalingen omvatte op het gebied van landbouw, diensten, investeringen en
intellectuele eigendom. Ook zou het GATT worden omgevormd tot een nieuwe
Wereldhandelsorganisatie met ruime bevoegdheid om de tenuitvoerlegging van de
akkoorden te controleren en om gebeurlijk conflicten tussen de lidstaten op te lossen.
Enerzijds mag het belang van dit akkoord niet worden overschat, want het moet op
een aantal domeinen nog concreet worden ingevuld (zo bijvoorbeeld voor de
audiovisuele sector, de scheepvaart, het bank- en verzekeringswezen) en
ontwikkelingslanden zijn er allerminst gelukkig mee. Anderzijds mag de
Clintonadministratie de ondertekening van het verdrag als een persoonlijk diplomatiek
succes beschouwen. De besprekingen waren immers einde 1986 gestart en een jaar
voordien lagen de standpunten van de VS en van de Europese Unie nog mijlenver
uit elkaar.

Diplomatieke verwarring
Kan men dus zeggen dat op het vlak van internationale economische samenwerking
vrij behoorlijk werk werd geleverd, dan geldt dat niet voor de twee andere pijlers
van de Clintondoctrine. In Clintons ‘multilaterale’ visie zijn blijkbaar niet langer de
VS maar de bondgenoten verantwoordelijk voor conflictbeheersing. Zo werd de
Europese Unie gevraagd een actieve bemiddelingsrol te spelen in ex-Joegoslavië.
Japan moest hetzelfde doen op het Koreaanse schiereiland. President Jeltsin
verwoordde Clintons opvattingen toen hij beklemtoonde dat de vroegere
Sovjetrepublieken tot het ‘nabije buitenland’ van Rusland behoren.
Clinton erfde een aantal netelige problemen van de Bush-administratie waarop
zijn doctrine niet meteen een pasklaar antwoord bood: Haïti, Irak, Somalië en
Bosnië-Herzegovina. Naar Haïti en Somalië wilde hij Amerikaanse troepen sturen.
Clinton kon echter niet duidelijk maken waarom zo'n beslissing gerechtvaardigd was
en waarom dan niet hetzelfde gold voor bijvoorbeeld Bosnië-Herzegovina. In geen
enkele van de vier vermelde crisissen stonden zwaarwichtige Amerikaanse belangen
op het spel. Ging het niet telkens om een burgeroorlog waarin rivaliserende fracties
de macht probeerden te veroveren? Noch het naar isolationisme neigende Congres
noch de Amerikaanse publieke opinie of de bondgenoten zagen het verband tussen
de geplande interventies en de Clintondoctrine. Clinton improviseerde naar best
vermogen. Hij had zijn onervarenheid kunnen compenseren door zich te omringen
met een ploeg van bekwame medewerkers. Dat was echter niet het geval: zijn team
presteerde ondermaats. Anthony Lake, adviseur van nationale veiligheid, behoort
tot de school van het
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idealisme in de internationale betrekkingen. Hij bepleit een nauwe band tussen
veiligheids- en buitenlandse politiek. Zijn geestesgenoot Les Aspin verdween vrij
vlug van het politieke toneel en werd als minister van defensie opgevolgd door de
onervaren William Perry. Zoals de weinig inspirerende Warren Christopher, minister
van buitenlandse zaken, en de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal John
Shalikashvili, is Perry een ‘realist’ die de Amerikaanse troepen buiten elk gewapend
conflict wil houden.

Irak
Ofschoon Saddam Hoessein de nieuwe Amerikaanse president had voorgesteld de
strijdbijl te begraven, kwam het reeds enkele uren na Clintons eedaflegging, in de
noordelijke en zuidelijke veiligheidszones tot schermutselingen tussen de luchtmacht
van de geallieerden en het Iraakse leger. Saddam Hoessein was duidelijk niet van
plan zich te plooien naar de eisen van de VN. Het regime legitimeerde zijn houding
door te verwijzen naar de steun die het nog altijd genoot onder de bevolking. Het
had niet geheel ongelijk. Hadden de geallieerden de oppositie niet monddood gemaakt
door geen steun te verlenen aan de opstanden van Koerden en Shi'ieten? Over de
aanpak van Irak waren de leden van de Clintonadministratie het duidelijk oneens.
Sommigen wilden de druk op het regime opvoeren en zo beletten dat Irak weer een
regionale grootmacht werd. Anderen stelden vast dat heel wat vroegere bondgenoten
klaarstonden om weer vrede te sluiten met het olierijke Irak. Bovendien boekte men
op de Israëlisch-Arabische vredesconferentie in Washington geen vooruitgang, wat
de Arabische bondgenoten misnoegde. Na de historische doorbraak tussen de PLO
en Israël in september 1993, die overigens volledig achter de rug van de Amerikaanse
diplomatie tot stand kwam, besloot het Witte Huis voortaan alle aandacht toe te
spitsen op het Israëlisch-Arabisch vredesoverleg. Men bleef theoretisch vasthouden
aan de VN-resoluties maar in de praktijk werd het conflict met Irak bevroren. Voor
Clinton werd Irak een zaak van de VN, wat de Iraakse dictator vrij spel gaf om de
resoluties met de voeten te treden. Een gevaarlijke toestand die het de Amerikaanse
diplomatie in de toekomst nog moeilijk kan maken.

Haïti
Ongeveer dezelfde evolutie heeft zich voorgedaan m.b.t. Haïti. Onder druk van de
Bush-administratie hadden de VN tegen Haïti sancties uitgevaardigd om te protesteren
tegen de militaire staatsgreep die
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president Aristide van de macht had verwijderd. Klaarblijkelijk wilde Washington
duidelijk maken dat het zich zou verzetten tegen gelijkaardige staatsgrepen in
Latijnsamerikaanse landen. Men dacht daarbij vooral aan Mexico waarmee het
NAFTA-akkoord zou worden gesloten. Ook vreesde men een toevloed van Haïtiaanse
bootvluchtelingen. Zij werden onbarmhartig teruggestuurd. Het VN-embargo zou
pas worden opgeheven indien Aristide kon terugkeren. Niettegenstaande zijn kritiek
op Bush tijdens de verkiezingscampagne (de sancties troffen vooral de allerarmsten
en aan de democratische ingesteldheid van Aristide kon worden getwijfeld) besloot
president Clinton diens politiek verder te zetten. Einde mei 1994 werden de sancties
verhard en er werd met militaire interventie gedreigd. Alleen ‘politieke’ vluchtelingen
zouden asiel krijgen. Daartoe werden ‘hearings’ georganiseerd op volle zee! Over
de gebeurlijke inzet van troepen bestond binnen de administratie opnieuw
verdeeldheid. Het Witte Huis en het State Department waren voor, het Pentagon
verzette zich. Uiteindelijk heeft niemand echt zin in een gewapende interventie. De
ervaring in Somalië heeft immers duidelijk gemaakt hoe riskant zo'n operatie wel is.

Somalië
Gesterkt door het precedent van de VN-resoluties m.b.t. Irak had de Amerikaanse
diplomatie het pad weten te effenen voor resolutie 794 van 3 december 1992. De VS
werd gevraagd militair te interveniëren in Somalië in afwachting van de komst van
troepen van andere VN-lidstaten. Van in het begin bestonden er echter tussen
secretarisgeneraal Boutros-Ghali en president Bush meningsverschillen over de
doelstellingen van de operatie. Volgens eerstgenoemde dienden de Amerikaanse
soldaten ook de Somalische benden te ontwapenen en een civiel bestuur op te zetten.
Volgens president Bush bestond hun taak er alleen in de voedselbevoorrading te
verzekeren van de noodlijdende bevolking.
De Clintonadministratie schaarde zich aan de zijde van de VN. Temeer daar de
situatie in Somalië zelf geleidelijk uit de hand liep (In juni 1993 werden 23 Pakistaanse
VN-soldaten gedood). Meer Amerikaanse troepen werden naar Mogadishu gestuurd
en onder impuls van Clinton voegde de veiligheidsraad nieuwe doelstellingen toe
aan de resolutie. Het staatkundig en het economisch systeem van Somalië zou volledig
worden heropgebouwd en de veiligheid moest in het hele land worden gehandhaafd.
Toen een van de krijgsheren, generaal Aidid, zich hier niet goedschiks bij neerlegde,
werd het uitschakelen van deze spelbreker een bijkomend doel. Bij dat alles ging de
Clinton-
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administratie haar eigen gang. Het Congres kreeg pas gelegenheid te reageren
wanneer, in oktober 1993, 17 Amerikanen omkwamen bij de jacht op Aidid. Clinton
besefte dat het hoog tijd werd het commando over te dragen aan VN-troepen uit
Afrikaanse landen. Toen dat in maart 1994 effectief gebeurde, had de Amerikaanse
publieke opinie de indruk dat operatie ‘Restore hope’ was uitgelopen op een
mislukking.

Bosnië-Herzegovina
In Bosnië-Herzegovina opteerde Clinton aanvankelijk voor voortzetting van het
Bushbeleid. Zijn adviseurs konden hem er echter van overtuigen dat de agressieve
politiek van Servië het fundament zelf van de Clintondoctrine ondergroef. Werd het
vertrouwen in de VN en in de NAVO niet ondermijnd? Werd het internationaal recht
niet met de voeten getreden? Leidde deze oorlog niet tot een vervreemding tussen
het Westen en de islamitische wereld? Konden de acties van de Serviërs niet andere
landen, bijvoorbeeld Rusland, inspireren gelijkaardige territoriale ambities te
koesteren? Zouden landen als Oekraïne dan niet weigeren hun kernarsenaal te
ontmantelen? Zouden staten als Iran, Irak en Noord-Korea niet gesterkt worden in
hun voornemen die wapens zelf te produceren? Hoe viel de niet-inmenging in Bosnië
te rijmen met de ‘defense of freedom’ als ‘a reflection of our deepest values’[5]. Moest
men uit de Golfoorlog besluiten dat ‘our deepest values’ dan toch ‘onze economische
belangen’ waren?
Toen Clinton in mei 1993 besloot dat er op een of andere manier moest worden
ingegrepen, stuurde hij W. Christopher naar een aantal Europese hoofdsteden om
steun voor zo'n plan te bekomen. Die reis ging echter diplomatiek onvoorbereid van
start. Het was voor de Europeanen een koud kunstje Christopher te overtuigen van
het nutteloze van de voorgestelde acties (opheffing van het wapenembargo ten gunste
van de moslims en selectieve NAVO-luchtbombardementen op de Servische
stellingen), temeer omdat de VS zelf onder geen beding VN-contingenten wilden
leveren. Tegelijk speelden de Bosnische Serviërs het diplomatieke spel zeer handig.
Op de dag dat Christopher in Europa arriveerde, toonden zij zich plotseling (althans
officieel) bereid het Vance-Owen-plan te ondertekenen. Clinton leed opnieuw een
diplomatieke nederlaag. Hij moest zijn initiatief begraven. Er werden alleen enkele
honderden Amerikaanse soldaten, als ‘preventieve’ maatregel, naar Macedonië
gestuurd en onder impuls van de VS kwam een Bosnisch-Kroatische alliantie tot
stand. De Clintonadministratie heeft uiteindelijk geopteerd voor de ‘realistische’
benadering voorgestaan door de Fransen en de Britten. De moslims moeten zich
neerleggen bij de territoriale annexatie van een deel van
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hun gebied door Servië. Hun vertrouwen in de Amerikaanse diplomatie is dan ook
totaal verdwenen.

Rusland en Oost-Europa
Zoals president Bush onvoorwaardelijk Mikhaïl Gorbatsjov had gesteund, zo ging
Clinton zonder voorbehoud achter de politiek van Boris Jeltsin staan. Dat was niet
altijd makkelijk want voor Clinton stond in de buitenlandse politiek de bescherming
van de democratie centraal. Een president steunen die de Russische grondwet buiten
werking stelde, lag niet meteen in de lijn van de Clintondoctrine (Ongeveer op
hetzelfde moment werd de staatsgreep van Fujimori in Peru zelfs veroordeeld).
Clinton verantwoordde zijn politiek door te wijzen op de anti-westerse houding van
Jeltsins tegenstanders. Bood Jeltsin bovendien niet de garantie van voortzetting van
de economische hervormingspolitiek en van het democratiseringsproces? Er deden
zich echter twee verwikkelingen voor. Jeltsins partij, ‘Keuze van Rusland’, kreeg
bij de verkiezingen van december 1993 slechts 15% van de stemmen. De nationalisten
van Zjirinovsky en de communisten van Zyuganov maken samen de meerderheid
uit van het parlement wat de Russisch-Amerikaanse betrekkingen ongetwijfeld zal
hypothekeren. Daarenboven wordt het buitenlands beleid van de VS t.o.v. Centraalen Oost-Europa afhankelijk van de positie van de Russische president.
Rusland verzette zich ook tegen het lidmaatschap van de Oosteuropese landen van
de NAVO. Toen de minister van buitenlandse zaken, Andrei Kozyrev, in september
1993, Washington bezocht, was zijn boodschap daaromtrent zeer duidelijk: ‘Isoleer
ons niet, want anders zal zelfs een democratische Russische regering autoritaire
maatregelen moeten treffen’[6]. Voor alle duidelijkheid: ook zonder dit Russisch verzet
zou in de Amerikaanse senaat geen twee derde-meerderheid zijn gevonden om het
NAVO-verdrag te amenderen; bovendien bezuinigden alle NAVO-lidstaten op
defensie en vreesden de Amerikaanse generaals dat de efficiëntie van de NAVO
ondermijnd wordt, mochten nieuwe leden toetreden. Hoe ook, de centrale positie die
Rusland in de Clintondoctrine inneemt, biedt dat land heel wat mogelijkheden om
het Amerikaans beleid t.o.v. Oost-Europa reëel te beïnvloeden. De frustratie die dit
met zich brengt, werkt de Clintonadministratie uit op de Westeuropese bondgenoten.
Ze verwijt hen dat zij de nieuwe democratieën niet willen toelaten tot de Europese
Unie. Volgens Clinton had men daarom hun aanvraag tot NAVO-lidmaatschap
moeten voorkomen. De Clintonadministratie zocht naar een uitweg, maar de oplossing,
het zogenaamde ‘partner-
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ship for peace’ dat aan Oost-Europa en aan de voormalige Sovjetrepublieken werd
aangeboden, voldeed eigenlijk niemand. De NAVO geeft die landen geen enkele
militaire bescherming en staat tegelijk oogluikend alle acties toe die het Russische
leger onderneemt in de voormalige Sovjetrepublieken.

Het Verre Oosten
De ultieme test voor Clintons doctrine ligt in Azië. Samen met Australië waren de
VS de drijvende kracht achter de eerste topconferentie van de vijftien zogenaamde
APEC-landen die plaatsvond in Seattle begin 1994. Clinton had het daar over ‘koude
oorlogsdomino's die waren gevallen’ en over ‘economieën die nu dynamo's waren
geworden’[7]. Het barokke vlaggenvertoon van Seattle kon echter niet verbergen dat
weinig APEC-landen voelden voor het VS-voorstel van economische integratie. De
betrekkingen in die regio worden bovendien overschaduwd door drie zware
problemen.
Allereerst is er het probleem van de Amerikaans-Chinese betrekkingen. Over
enkele jaren zal omzeggens de hele Chinese economie op vrije marktbasis hervormd
zijn, zodat het land behoefte heeft aan uitbreiding van zijn handelsbetrekkingen[8].
De economische liberalisering ging echter niet gepaard met politieke democratisering
zoals de slachtpartij op het Tiananmenplein van 1989 duidelijk heeft gemaakt. Waar
de Bushadministratie blind bleef voor de schending van de mensenrechten, had
Clinton tijdens zijn verkiezingscampanje de noodzaak van politieke liberalisering
beklemtoond in landen die met de VS bevoorrechte handelsbetrekkingen onderhouden.
Slachtoffer van zijn eigen retoriek moest hij nu druk uitoefenen op China. Zo maakte
hij de verlenging van de zogenaamde ‘clausule van meest begunstigde natie’
afhankelijk van ‘globale en betekenisvolle’ vooruitgang op het terrein van de
mensenrechten. In maart 1994 werd minister Christopher, andermaal onvoorbereid,
naar Peking gestuurd. Ook deze missie werd een regelrechte mislukking. China
verbond zich tot niets. Tijdens het bezoek van de Amerikaanse bewindsman werden
zelfs vijftien bekende dissidenten aangehouden. Voor de Chinese leiders was er geen
sprake van toegevingen en zeker niet onder buitenlandse druk. Uiteindelijk moest
Clinton zelf zwichten voor de grote druk van de Amerikaanse zakenwereld om China
niet voor het hoofd te stoten. Het statuut van meest begunstigde handelspartner werd
einde mei verlengd zonder dat enige garantie over de mensenrechten werd gegeven.
Probleem nummer twee in het Verre Oosten zijn de handelsbetrekkingen tussen
de VS en Japan. Tijdens zijn verkiezingscampagne

Streven. Jaargang 61

637
had Clinton gezworen dat hij van de Japanners handelsconcessies zou afdwingen.
Veiligheidsbelangen wogen minder zwaar dan het deficit op de handelsbalans met
dat land (in 1993 goed voor 59,4 miljard dollar; dat was meer dan de helft van het
totale tekort). Omdat Japan niet van plan leek toe te geven, haalde president Clinton
in februari 1994 een controversiële wet van onder het stof. Die zogenaamde ‘super
301’ maakte het mogelijk zware invoerrechten te heffen op produkten van landen
die de Amerikaanse import ‘onredelijk’ of ‘unfair’ behandelden. Beide partijen
groeven zich in achter hun stellingen. Clinton verwees naar een vroegere
overeenkomst die stipuleerde dat objectieve criteria zouden worden geformuleerd
om waarneembare vooruitgang in de Japanse invoer te meten. Het Japanse politieke
systeem verkeerde echter in een situatie van crisis, de economie maakte een recessie
door en het zakenleven werd geteisterd door corruptie. In die omstandigheden kon
Japan zich geen concessies veroorloven. Met hun eisen hebben de VS zich geïsoleerd,
niet alleen van Japan maar ook van hun andere handelspartners. Binnen de GATT
werd de Amerikaanse houding afgekeurd. De ASEAN-landen, zelf niet erg
bekommerd om de eerbiediging van mensenrechten in hun regio, bekritiseerden de
VS en vreesden dat Washington vooral zijn eigen bilaterale belangen op de Japanse
markt wilde veiligstellen. De VS maken op die manier samenwerking onmogelijk
met de twee Aziatische landen die hen kunnen helpen bij de oplossing van het enige
echt belangrijke probleem dat volgens de bondgenoten het continent bedreigt, met
name de nucleaire bewapening van Noord-Korea.
Elk conflict tussen China en de VS zal door het regime van Kim Il Sung worden
aangegrepen om zich nog weigerachtiger op te stellen t.o.v. controle van de nucleaire
installaties door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie. Een efficiënte
resolutie van de veiligheidsraad heeft immers Chinese steun nodig want Peking
beschikt over een vetorecht. Clintons confrontatiestrategie maakt de Aziaten ongerust.
Enerzijds realiseren zij zich dat de VS als enig land met een buitenlandse
troepenmacht op hun continent hun veiligheid kan waarborgen. Anderzijds heeft in
hun visie niemand belang bij een diplomatieke crisis in het Verre Oosten.

Besluit
Volgens H.J. Morgenthau is de wijze waarop de buitenlandse politiek van een land
wordt gepercipieerd minstens even belangrijk als die politiek zelf[9]. Hoe heeft de
buitenwereld Clintons beleid waargenomen? Op het vlak van de internationale
economische betrekkingen

Streven. Jaargang 61

638
was er samenhang in zijn politiek en dat werd zelfs door zijn tegenstanders
gewaardeerd. Samenhang was echter ver te zoeken m.b.t. de twee andere pijlers van
zijn doctrine. In Somalië werd eerst jacht gemaakt op Aidid en toen dat niet lukte
werd de krijgsheer gepromoveerd tot volwaardig onderhandelingspartner. Naar Haïti
werden militaire waarnemers gestuurd maar die werden teruggetrokken vooraleer
ze goed en wel aan het werk konden. Aanvankelijk werd in Bosnië geopteerd voor
de opheffing van het wapenembargo ten gunste van de moslims maar toen enkele
Europese bondgenoten protesteerden werd daarvan afgezien.
In al deze gevallen heeft de Clintonadministratie zichzelf voorgelogen dat het ging
om ‘niet relevante gebieden’. Daarbij verloor ze uit het oog dat het Amerikaans
buitenlands beleid in globo wordt getaxeerd door derde landen. Vertrouwen in het
globale beleid van de VS is essentieel mocht er een internationale crisis uitbreken
in het Verre Oosten of in Rusland, twee gebieden die door de Amerikaanse diplomatie
wel als belangrijk worden beschouwd. Politieke en militaire geloofwaardigheid
(‘image building’) zijn een essentieel afschrikkingsmiddel dat een potentiële agressor
kan beletten zijn plannen uit te voeren.
Volgens Morgenthau ontstaat er een gevaarlijke situatie wanneer een land de
indruk geeft minder machtig te zijn dan het in werkelijkheid is. Dit roept volgens
hem herinneringen op aan de Amerikaanse buitenlandse politiek van Harding tijdens
het interbellum: ‘De VS wilden hun macht niet demonstreren. Integendeel, zij maakten
duidelijk dat ze hun enorm potentieel niet zouden aanwenden om militair tussenbeide
te komen...’[10]. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de VS hun internationale
verantwoordelijkheid wel opgenomen. Zij richtten de VN op en waar nodig grepen
zij in. Voorlopig is er in de wereld nog voldoende geloof in de kracht van de VS.
Wat het moreel leiderschap betreft zijn veel landen bereid Washington krediet te
geven. Geen andere natie is momenteel economisch en militair even sterk. Het statuut
van supermacht eist van de VS dat zij niet alleen het pure eigenbelang maar ook het
internationaal recht verdedigen en de democratische waarden, zoals bijvoorbeeld ten
tijde van de Golfcrisis het geval was.
Er doen zich echter twee moeilijkheden voor. Ten eerste: om zich te kunnen
verzekeren van de steun van zowel het Congres als de publieke opinie, moet een
president bewijzen dat een bepaalde buitenlandse politiek de Amerikaanse belangen
dient. Zo'n politiek moet desnoods worden hard gemaakt door militaire actie. Het
leven van manschappen nutteloos op het spel zetten wordt in een democratie immers
niet langer aanvaard. Dat plaatst landen als de VS in een
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oncomfortabele positie t.o.v. bepaalde Derde Wereld-leiders die weinig geven om
leven en dood van hun onderdanen. Ten tweede: wat gebeurt er indien de VN
tegenstander zijn van een bepaalde operatie terwijl de VS menen dat die operatie
hun nationale belangen dient? Het is gemakkelijk in abstracto te pleiten voor een
multilaterale benadering van de wereldpolitiek, het is heel wat moeilijker concreet
de nationale belangen te verzoenen met standpunten die worden ingenomen door
landen die het westers waardensysteem niet delen.
De Amerikaanse president neemt voortdurend beslissingen die niet alleen het leven
van zijn onderdanen beïnvloeden maar ook dat van miljoenen anderen. Het is duidelijk
dat Bill Clinton niet op deze taak voorbereid was. Hij mist op het vlak van
buitenlandse politiek de visie van zijn voorganger. Clintons imago beantwoordt
bovendien niet aan het beeld van opperbevelhebber van de Amerikaanse
strijdkrachten. Hij blijft veeleer de man die naar het buitenland reisde om aan zijn
dienstplicht in Viëtnam te ontkomen en die met het Pentagon botste over het recht
van homo's om dienst te nemen in het leger. Aanvankelijk probeerde hij met veel
goede wil zijn denkbeelden te verwezenlijken. Sedertdien hebben hij en zijn adviseurs
tot hun schade echter een aantal lessen geleerd: Rusland is geen al te betrouwbaar
bondgenoot, de Europese Unie is hoegenaamd niet in staat te bemiddelen in een
Europese burgeroorlog, de VN missen de geëigende structuren om een nieuwe
wereldordening te besturen en in Azië huldigt men visies over mensenrechten die
verschillen van die in het Westen.
In laatste instantie zijn Clintons mislukkingen m.i. toe te schrijven aan een verkeerd
uitgangspunt. De val van het communisme in de Sovjetunie en Oost-Europa en het
succesvol optreden tegen Irak, hadden voortijdig de illusie gecreëerd dat het realisme
in de internationale betrekkingen had afgedaan en dat de tijd was aangebroken voor
een meer idealistische wereldpolitiek. Niets is minder waar: na de val van de Berlijnse
Muur zijn de internationale betrekkingen er een stuk complexer op geworden. Met
de liquidatie van de Sovjetunie verdween het traditionele concept van nationale
veiligheid. Voortaan moet elk conflict door ervaren diplomaten vanuit een nieuwe
optiek worden geanalyseerd en de media maken hun taak er niet eenvoudiger op.
Men kan alleen hopen dat in de komende jaren Clinton minder gebukt gaat onder
zijn onmogelijk te vervullen verkiezingsbeloften en lessen trekt uit zijn misstappen.
Dan kan hij misschien toch nog de geschiedenis ingaan als een nieuwe Truman.
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Podium
Literatuur, niet als troost, maar om te overleven
‘Geerts is een polemisch criticus: hij stoot meteen door tot de kern van een boek en
treedt - vaak via andere critici - in discussie met de auteur. Hij houdt nooit
gemakkelijke verkooppraatjes, hij neemt de literatuur serieus. Wat hij te berde brengt
heeft karakter en scherpte, zet aan tot instemming of tegenspraak en - last but not
least - tot lezen. Dat maakt de kritieken van Geerts altijd boeiend, ook als je het niet
altijd met hem eens bent’.
Dat schrijft Cyrille Offermans in zijn Woord vooraf van een bloemlezing uit het
kritisch werk van Leo Geerts, gepubliceerd onder de titel Het gras in de duinen. In
het eerste deel zijn een aantal van Geerts' lange stukken uit de boekensupplementen
van De Nieuwe opgenomen, in het tweede deel staan het artikel over ‘Bordewijks
Vrouwen’ dat in twee afleveringen verscheen in Streven (okt. en nov. 1990) en zijn
vierdelige kroniek over de Vlaamse literatuur van 1975-1987, verschenen in Streven
in het voorjaar 1988. Verder zijn ook fragmenten opgenomen uit Geerts' bijdragen
over de Surinaamse en Antilliaanse literatuur in Streven tussen 1983 en 1991.
Als ik deze bespreking medias in res begin met dat citaat van Offermans, is dat
niet alleen omdat ik die karakterisering van Leo Geerts als polemisch criticus volledig
bijtreed, maar ook omdat ik Offermans associeer met de De kracht van het
ongrijpbare, een bundel essays van hem uit 1983, waar op de cover volgende
waarschuwing te lezen stond: dit boek kan u nog meer geld gaan kosten! De koper
van deze bundel essays loopt gevaar ook het werk van Paul van Ostaijen, Ivo Michiels,
Samuel Beckett, Walter Benjamin te willen bezitten, lezen, herlezen...
De lezer van Het gras in de duinen is nu ook gewaarschuwd: hij zal na de lectuur
Bordewijk, Boon, Cairo, Carmiggelt, Claus, Gilliams, Haasse, Mulisch willen bezitten,
lezen, herlezen...
Zelf heb ik Het gras in de duinen gelezen met een bijzondere aandacht voor wat
Leo Geerts expliciet of tussen
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de regels schrijft over de literaire criticus en zijn taak. Ik vat hierna mijn bevindingen
in vijf stellingen samen.
[1] Een literair criticus moet informeren, niet amuseren. In Cursiefjes of columnisten?
(De Nieuwe, 25/1/1980) merkte Leo Geerts op dat er in de boekennummers van de
meeste Nederlandse weekbladen bijna geen recensies meer zijn die zakelijke
informatie geven over een boek: ‘allemaal besteden ze onverantwoord veel plaats
aan persoonlijke inleidingen en opinies die niet ter zake zijn. Recensenten schrijven
in feite amusante cursiefjes met een gezicht alsof ze een verantwoorde literaire column
produceren’ (p. 77). Dat fenomeen is ook in Vlaanderen bekend: Herman Brusselmans
schreef zulke stukjes indertijd in De Morgen, ene Patrick Demompere vandaag de
dag in Humo.
[2] Het samenvatten van een verhaal of een roman is een onderdeel, zelfs het
hachelijkste deel van een recensie. Met die stelling gaat Leo Geerts schijnbaar
regelrecht in tegen de opvatting van een gerenommeerd auteur als Gerrit Krol die in
De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels (1981) te worden samengevat de grofste
behandeling noemt die een roman kan ondergaan (p. 51). De tegenstelling tussen de
criticus Geerts en de schrijver Krol is schijnbaar, omdat Krol ervan uitgaat dat romans
die samengevat kunnen worden geen goede romans zijn, omdat zij louter uitwerking
zijn van vooraf ontworpen schema's. Het worden romans zonder verrassingen, zij
verlopen langs rechte paden, betreden geen nieuw, onbekend gebied.
Leo Geerts is het erom te doen in de recensie juist de kromme paden, onverwachte
wendingen en bochten via de samenvatting te reveleren. Waarom is het een hachelijke
onderneming? ‘Omdat daar de recensent zijn voorkeuren bloot geeft; daarom schrikt
menig recensent er liefst voor terug. De manier waarop hij samenvat, zegt echter
voor de lezer meer dan de al dan niet lovende woorden’ (p. 140). En bij zijn
bespreking van een verhalenbundel van de Tsjechische auteur Jan Stavinhoa
concretiseert Geerts zijn stelling met volgende paradoxale formulering: ‘Aangezien
een korte samenvatting van de twaalf verhalen uit Praagse Dixieland ondoenlijk is,
wagen we er ons hier aan’ (pp. 139-140).
[3] Recenseren is compliceren. Die opvatting vind je niet in die formulering bij Leo
Geerts, ik leid ze af uit de manier waarop hij Hella Haasses visie op de werkelijkheid
beschrijft in volgende passus: ‘Ze is niet een simplificerend schrijfster die een gegeven
uitbeent tot op het bot en de lezer dan achterlaat met dat ene afgekloven, oneetbare
stuk, dat wel de enige juiste visie zal weergeven, maar waarmee voor de rest niet te
leven valt. Ze is in tegendeel een complicerende schrijfster die niet in éénvoudige
waarheden gelooft, omdat ze er telkens weer van opkijkt hoe weinig simplistisch het
leven en de mensen zijn’ (p. 83). Als ik hieruit concludeer dat Leo Geerts de
academische literaire kritiek, die een gegeven volgens een wetenschappelijk ogende
theorie tot op het bot uitbeent en dat als leesvoer aanbiedt, als te simplificerend
terzijde heeft gelaten omdat hij méér zag in het vlees van de tekst dan in de knoken,
dan kan die veronachtzaming in de boven geschetste context zeker niet als een
verarming worden beschouwd.
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[4] Recenseren is commentariëren, waarbij de nuancering niet mag leiden tot
vaagheid of vrijblijvendheid. Zoals Leo Geerts auteurs van wie hij het oeuvre nochtans
waardeert, in vraag stelt als hij in hun werk tendensen naar eenzijdigheid, inperking
of afzijdigheid constateert, zo heeft hij het ook moeilijk met schrijvers die te
vriendelijk, te kameleontisch veelzijdig en dus ongrijpbaar zijn, omdat hun standpunt
meer op een vluchtheuvel van nuances gelijkt vanwaar ze alle kanten uit kunnen.
Hij aarzelt b.v. niet om Brief aan Boudewijn van Walter van den Broeck als een
kitsch-monument te betitelen, waarbij hij het aspect ‘kitsch’ uitlegt zodat het niet
direct als een denigrerend oordeel geldt, maar waarbij ook het aspect monument heel
duidelijk gesitueerd en gewaardeerd wordt.
Wat hij waardeert maar ook wat hem dwarszit in het denken van Paul de Wispelaere
heeft hij onomwonden geformuleerd. In 1979 schreef Geerts in De Nieuwe dat de
ruime, humanistische vriendelijkheid van De Wispelaere op zichzelf waardevol is
maar zijn kritische waardering aantast. Hij moet ofwel totaal en radicaal wegduiken
in het ‘eiland’, in de ‘tuin’ ofwel een grotere sociale verantwoordelijkheid tegenover
de vrijzinnige gemeenschap betrachten (p. 59). Bijna tien jaar later lezen we in Streven
dat De Wispelaere als schrijver in de val van de nuancering loopt waardoor zijn
globaal discours een beetje wollig, vaag, vrijblijvend wordt. ‘Dat uit zich in de stijl
door de verschuiving [...] naar een meer zelfgenoegzaam dan mobiliserend
commentariëren. Het leest aangenaam, maar het schrikt te weinig op’ (p. 183).
De bekommernis om de vrijheid van denken en om de leefbaarheid van de wereld
maakt de criticus tot een medestander van de auteur, het te impliciete of afwezige
maatschappelijk engagement van De Wispelaere schept een kloof.
[5] Recenseren, zoals het ware schrijven, begint niet bij, maar voorbij het
vakmanschap (p. 205). De literaire criticus is geen dilettant, maar een vakman, zelfs
meer dan een vakman. De redenen waarom zovele romans die door vakmannen
gemaakt zijn niet overtuigen heeft Leo Geerts als volgt samengevat: ‘Ze zijn
deskundig gemaakt, ze bevatten interessante thema's, die ondergebracht zijn in een
afgeronde, allesomvattende compositie, ze zijn niet slecht geschreven. Ze zijn alleen
maar dood’ (p. 210). Hetzelfde kan gezegd worden van de talrijke bijdragen in de
literaire bijlagen van Vlaamse en Nederlandse kranten en weekbladen.
Dat geldt niet voor Leo Geerts zelf. Het verschil tussen kritiek en roman was voor
hem gradueel: polemisch was hij in beide genres, schreef C. Offermans (p. 11). Hij
was een gedreven mens, schreef Dirk van Ginkel in een stuk waarin hij zijn
herinneringen aan zijn laatste interview met Leo Geerts voor HP/De Tijd vastlegt,
een uiterst gedreven mens die stond voor wat hij deed: protesteren door middel van
de literatuur tegen maatschappelijke en culturele verwording, tegen dwang, tegen
lelijkheid (pp. 12-13).
Dat protest beklijft in de termen ‘MacDonaldisering’ en ‘politionaliteit’, twee
woorden van Leo Geerts die in een volgende editie van Van Dale behoren te staan.
De analyse van Geerts van onze huidige maatschappij blijft brandend actueel in
een zin als deze: ‘Deze overwegingen over een democratie die omwille van het
democratisch ideaal fascisten moet accepteren, reiken tot de wortels van onze huidige
vervreem-
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ding, een vervreemding, die zowel door de arbeid als door de wetenschap wordt
veroorzaakt’ (p. 226). Nu met mediamagnaat en voorzitter van AC Milan, Berlusconi,
de verkozen neofascisten mee in de regering van een democratisch land gekomen
zijn, verkeren niet alleen voetballers (Ruud Gullit) maar ook politici (minister Elio
di Rupo c.s.) in gewetensnood. Leo Geerts is er niet meer om die te helpen lenigen.
□ Joris Gerits
Leo Geerts, Het gras in de duinen. Opstellen over literatuur, Contact,
Antwerpen / In de Knipscheer, Amsterdam, 1993, 300 pp.

Het verborgen leven van Gerard Manley Hopkins
Vijf jaar geleden, bij het eeuwfeest van het overlijden van de Engelse dichter Gerard
Manley Hopkins, was ik in de gelegenheid Dublin te bezoeken, de stad waar hij de
laatste vijf jaren van zijn leven doorbracht als professor in de Griekse en Latijnse
literatuur aan het University College. De Ierse hoofdstad wordt bij een eerste
kennismaking gekenmerkt door de grijsheid van haar gebouwen en inwoners, zeker
tijdens het veelvuldige regenweer. Voor de melancholieke Hopkins versterkte deze
deprimerende sfeer zijn gevoelens van verlatenheid en mislukking, terwijl het
onderwijs hem er veeleer nachtmerries dan bevrediging schonk. In deze periode
onstonden zijn Terrible Sonnets, die een neerslag vormen van zijn troosteloosheid
en depressies. Toen hij begin 1889 tyfus opliep, vond hij niet meer de fysieke of
innerlijke kracht om de strijd met deze ziekte aan te gaan. Van hem hoefde het leven
kennelijk niet meer. Hij gaf zich moedeloos en uitgeput over aan de dood, en overleed
op 8 juni van hetzelfde jaar. Bij de herdenkingsdienst op het kerkhof van Glasnevin
een eeuw later, had men in het witte grind met zwarte kiezelstenen de plaats
gemarkeerd waar Hopkins begraven was. Hij had geen eigen steen; zijn naam was
met die van zijn medebroeders aangebracht op het voetstuk van een sober kruisbeeld.
Hoe symbolisch is die laatste rustplaats voor een leven dat naar de buitenkant zo
weinig succesvol was, en waarin een jonge tot het katholicisme overgegane en jezuïet
geworden anglicaan elk jaar opnieuw een andere taak kreeg toegewezen.
Dit jaar is het honderdvijftig jaar geleden dat Hopkins op 28 juli 1844 geboren
werd te Strafford, ten oosten van Londen. Acht jaar later verhuisde hij met het gezin
mee naar Hampstead; tegenwoordig een idyllische buitenwijk met artistieke inslag
in het noorden van Londen. Het huis van de familie Hopkins is verdwenen, maar de
buurt kan nog voldoende verklaren waarom Gerard in zijn poëzie zulke scherpe
observaties maakte van de natuur. Op
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het plaatselijke kerkhof, waar onder meer de landschapschilder John Constable, de
mystica Evelyn Underhill en de Nederlandse schilder Matthijs Maris begraven liggen,
ontdekte ik ook het overgroeide graf van Hopkins' jonggestorven broertje Felix, naast
het graf van een man met de naam Randall. In een boekje dat de grafstenen van
Hampstead beschrijft[1], wordt de suggestie gewekt dat Hopkins beide namen
gecombineerd heeft in de titel van een van zijn bekendste sonnetten ‘Felix Randal’.
Deze suggestie wordt echter afgewezen in de recente magistrale biografie van de
hand van Robert Bernard Martin, die Hopkins karakteriseert als ‘een van de grote
bevrijdende krachten van de twintigste [!] eeuwse poëzie’[2].
Het gedicht ‘Felix Randal’, hier afgedrukt volgens de laatste kritische editie[3] en
vergezeld van een eigen vertaling, kan model staan voor de werkwijze van Hopkins
als dichter, maar ook voor de manier waarop hij met een andere mens omgaat, in dit
geval als priester met zijn stervende parochiaan Felix Spencer in Liverpool.

Felix Randal
Félix Rándal the fárrier, O is he déad then? my dúty all énded,
Who have watched his mould of man, big-boned and hardy-handsome
Pining, pining, till time when reason rambled in it and some
Fatal four disorders, fleshed there, all contended?
Sickness broke him. Impatient, he cursed at first, but mended
Being anointed and all; though a heavenlier heart began some
Mónths éarlier, since I had our swéet repriéve and ránsom
Téndered to him. Ah well, God rést him áll road éver he offénded!
This séeing the síck endéars them tó us, us tóo it endéars.
My tongue had taught thee comfort, touch had quenched thy tears,
Thy tears that touched my heart, child, Felix, poor Felix Randal;
How far then foretought of, all thy more boisterous years,
When thou at the random grim forge, powerful amidst peers,
Didst fettle for the great grey drayhorse his bright and battering sandal!

Felix Randaal
Felix Randaal de hoefsmid, O is die dood dan? mijn taak totaal verleden,
die zijn mal van een man, bonk-bottig en stoer-stukkig, heeft zien
kwijnen, kwijnen, tot de tijd dat de rede raaskalde erin
en vier fatale kwalen, daar op vlees uit, elkaar totaal bestreden?
Ziekte brak hem. Ongeduldig vloekte hij eerst, maar herstelde
bij de zalving en zo; ofschoon al enkele maanden voordien
een hemelser hart begon, sinds ik hem van ons had toegediend
zoet respijt en losprijs. Ach, God hebbe hem wat hij ook heeft overtreden!
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Dit bezoeken van zieken weet hen bij ons en ook onszelf geliefd te maken.
Mijn tong had u troost geleerd, aanraking had geblust uw tranen,
uw tranen die mijn hart raakten, kind, Felix, arme Felix Randaal;
hoe ver van toen vandaan in de geest, al uw meer rumoerige jaren,
toen gij in de rommelige woeste smidse, krachtig tussen kameraden,
voor het grote grijze trekpaard maakte zijn stralende, stampende sandaal!

Hoezeer het waar is dat een vertaling meestal verraad betekent, bij de poëzie van
Hopkins is dit nagenoeg altijd het geval, ten gevolge van talloze stijlfiguren zoals
allitteraties, associaties, in geen woordenboek te vinden want zelfgemaakte woorden,
en ontleningen aan oud-Engels en Welsh. Telkens weer blijkt er nóg een andere
interpretatie van een vers of een woord mogelijk, getuige de jaarlijks aangroeiende
bibliografie betreffende het leven en werk van Hopkins[4]. Toch kan soms ook in een
vertaling de rijkdom van zijn visie en taal tevoorschijn treden[5].
Van het gedicht ‘Felix Randal’ - Hopkins koos de naam ‘Randal’ om deze te
kunnen laten rijmen op ‘sandal’; om soortgelijke reden is in de Nederlandse vertaling
hier de naam ‘Randaal’ gevormd - schreef Kees Fens: ‘Ik werd opnieuw ontroerd
door het omsmeden van die hoefsmid in een engel, van de priester in de vader en in
de priesterdichter, van de vele paarden in het apocalyptische paard en Pegasus samen.
Van de priester in de smid die Randal uitrust voor de reis. Van het hele (kleine)
voorval in een groots gedicht’[6]. Het sonnet geeft uitstekend weer hoe nauwkeurig
en betrokken Hopkins de zieke hoefsmid weet te observeren, en diens ten dode
opgeschreven leven in een breder perspectief zet, eerst door terug te blikken naar
diens vroegere, ‘meer rumoerige’ en lichamelijk sterkere en fysiek meer aantrekkelijke
jaren (‘bonk-bottig en stoer-stukkig’), vervolgens door vooruit te kijken naar het
eeuwig leven dat hem wacht. De intieme betrokkenheid van de priester bij de zieke
biedt beiden de troost en de liefde die zij behoeven.
Hoezeer Hopkins ook pastoraal actief wilde zijn, het lijkt erop alsof zijn pastorale
aanleg even ondergronds en onderhuids moest blijven als zijn poëtische gaven. Dit
lag deels aan zijn zo verschillend zijnde parochianen, medegelovigen en confraters,
deels aan het toch wel vreemde gedrag en het soms volstrekt onaangepaste van zijn
taal. Een bekend voorval in dit verband speelde zich af in de jezuïetenkerk in Farm
Street te Londen, die Hopkins meer dan eens binnen haar muren heeft gezien voor
kort durende assistenties. Zijn preken aldaar en elders hebben de parochianen zelden
of nooit kunnen boeien. Daarvoor was de kleine man te zenuwachtig en te ‘apart’.
De keurige dames uit Mayfair waren zichtbaar geschokt toen hij er de Kerk eens
vergeleek met een koe vol melk, die haar genade schenkt vanuit haar uier met zeven
spenen, de sacramenten. Overigens, zou hij het beeld ontleend kunnen hebben aan
de soms boerse Martin Luther, die eens schreef dat de predikant de tepels van de
kansel moet laten afhangen, omdat het volk nu eenmaal melk nodig heeft?[7] Hopkins'
vreemdheid wordt letterlijk zichtbaar op de in 1989 geproduceerde videoband[8],
waarop de Britse acteur Peter
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Gale gedurende een uur in de huid van Hopkins kruipt, en diens leven in proza en
poëzie gestalte geeft. Het bekijken ervan biedt een indrukwekkende, soms
humoristische, en meer dan eens aangrijpende ervaring, die opnieuw bevestigt dat
de poëzie van Hopkins ‘met de oren’ gelezen moet worden, zoals hij zelf eens schreef.
Het tragische leven van Gerard Manley Hopkins is het leven van een man die niet
paste in zijn tijd, niet in zijn aard, niet in zijn aangenomen katholieke cultuur, niet
in zijn taalomgeving, nauwelijks in de Orde waartoe hij behoorde, en allerminst in
het land waar hij de laatste jaren van zijn leven toe veroordeeld was. Maar wat een
magistrale en onuitputtelijke gedichten heeft deze man geschreven! Judith Herzberg
had gelijk toen zij in haar toneelstuk De kleine zeemeermin zich afvroeg: ‘Waarom
is er iets mis met alle mensen waar iets aan is?’
□ Paul Begheyn
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Oxford, New York 1950
Shadowlands, The Hudsucker Proxy
Shadowlands[1] van Richard Attenborough en The Hudsucker Proxy[2] van de
gebroeders Coen spelen zich af in de jaren vijftig, daarmee houdt de vergelijking
echter op. Toch signaleer ik deze twee recente films graag samen - de verschillen
tussen beide lopen immers opvallend parallel. Zo oogt Shadowlands Britser dan Brits
en The Hudsucker Proxy Amerikaanser dan Amerikaans. Dat is niet negatief bedoeld,
want zowel het nadrukkelijk grotesk vervormde New York als het naturalistisch
geschetste Oxford zijn (om velerlei redenen) een bezoekje waard.
Attenboroughs film is een verzorgde traditionele acteursfilm (in de stijl van
Howard's End en The Remains of the Day - met opnieuw Anthony Hopkins in de
hoofdrol); de gebroeders Coen verrassen ook nu weer met hun speelse, fantasierijke
en creatieve cinema.
Beide films zijn uitgesproken nostalgisch: Shadowlands dweept met een ideaalbeeld
van het conservatieve, goedgemanierde, oerdegelijke Oxford met bijbehorende
intellectuele folklore. The Hudsucker Proxy blikt met pretoogjes terug op een wereld
waarin materiële vooruitgang, economische groei en ‘the American Dream’ de
ingrediënten zijn van een onbezorgd optimisme.

Shadowlands
Oxford dus, 1952 om precies te zijn: de Britse essayist, kinderauteur, professor
literatuur C.S. Lewis (Anthony Hopkins) wordt verliefd op een van zijn fans, de
Amerikaanse dichteres Joy Gresham (Debra Winger). Jack (Lewis hield niet van zijn
voornaam ‘Clive Staples’) is een Brit uit de schoolboekjes: cerebraal, introvert,
gehecht aan zijn routine. In zijn natuurlijke omgeving, het Magdalen College in
Oxford, is hij een opgemerkte persoonlijkheid die gevat uit de hoek kan komen. Door
zijn lezingen en zijn kinderboeken is hij ook voor het grote publiek een bekend
iemand. Hij woont samen met zijn broer Warnie in het ouderlijke huis, waar ze
temidden van een echt ‘Engels’ landschap, de Engelse tradities hoog houden. Jack
voelt zich er goed bij, maar geboeid door alles wat het mooi geordende systeem
doorbreekt (b.v. dissidente studenten), is hij aangenaam geprikkeld als hij Joy
Gresham op de tea mag ontvangen. Joy is, zoals het een rechtgeaarde Amerikaan
past, extravert, recht voor de raap, maar ook bijzonder spits en intelligent, een
acceptabele gesprekspartner voor Jack.
Jack weet, ook weer op zijn ‘Engels’, geen raad met zijn gevoelens, hij kan zich
geen beeld vormen van een mogelijke verliefdheid, en daarom negeert, of liever
formaliseert hij zijn gevoelens tot wat hij, een beetje deftiger, als vriendschap
bestempelt. De angst de controle over zichzelf en zijn omgeving te verliezen, verlamt
hem. Het gevecht tussen gevoelens en conventionaliteit (Denk aan de Stevens, de
butler in The Remains of the Day, eveneens vertolkt door Anthony Hopkins) neemt
soms groteske vormen aan. Zo stemt hij ermee in Joy voor de wet te huwen om haar
verblijf in Engeland te regulariseren, maar dat is voor hem alleen een vriendendienst.
Pas wanneer bekend wordt dat Joy beenkanker heeft, en niet
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meer lang zal leven, geeft hij zijn gevoelens de vrije loop. Het tweede huwelijk
(ditmaal voor God, Lewis is een erg religieus man) wordt voltrokken in het ziekenhuis.
Als Joy enkele maanden later overlijdt, heeft Jack mogen ervaren dat liefde (het
leven buiten de stulp), ofschoon door lijden getekend, een onvermoede volheid kent.
Wat hij in zijn druk bijgewoonde conferenties zo overtuigend rationeel wist te
verklaren, ondervindt hij nu aan den lijve.
De intrige van deze film, hier summier samenvat, heeft al een reeks publiekstests
doorstaan vooraleer ze voor het grote scherm geconcipieerd werd: scenarist William
Nicholson gebruikte ze eerst als materiaal voor een BBC-televisiefilm (1985) die
erg positief onthaald werd. Daarna werd Shadowlands in zijn handen een toneelstuk
(1989) dat met veel succes opgevoerd werd in Londen (Queen's Theatre, 1989), New
York (Brooks Atkinson Theatre, Broadway, 1990) en nadien ook in Australië,
Nieuw-Zeeland, Denemarken, Zuid-Afrika, Japan, Duitsland, Italië en Spanje. De
langspeelfilmversie (opnieuw geschreven door Nicholson, ditmaal bijgestaan door
Richard Attenborough en Sidney Pollack) is dus al de derde inkleding van dit verhaal
- de vierde als we de biografische achtergrond erbij tellen.
Deze voorgeschiedenis (die garant staat voor een weinig risicovolle verfilming)
en het feit dat regisseur Attenborough een cineast is die graag aangrijpende verhalen
vertelt[3], maakten mij aanvankelijk een beetje achterdochtig. Emotie is een belangrijk
element in drama, maar wordt meestal gebanaliseerd en uitgehold tot clichés, tot een
louter verhaaltechnisch procédé. Deze film (waarin emotie op zich een thema is)
bezondigt zich daar ook wel eens aan: Attenborough en Nicholson idealiseren de
leefwereld en de persoon van C.S. Lewis, maar er blijft voldoende ruimte over voor
echt drama, voor dialogen op het scherp van de snee en boeiend acteerspel.
Shadowlands is een van die zeldzame films die meer dan zijdelingse aandacht besteden
aan het sterven. Dat deed me denken aan die andere film waarin het stervensproces
van een protagonist zo lang duurde, nl. Bertolucci's Sheltering Sky[4]. In deze
verfilming van de roman van Paul Bowles wordt het doodgaan van John Malkovich
uitgebreid in beeld gebracht, wars van commerciële effecten. Debra Winger vertolkt
hier de rol van echtgenote van John Malkovich's. Zij staat haar man bij in zijn pijnlijke
en eindeloos aanslepende doodstrijd. Dat was een sterk moment in de recente
geschiedenis van de cinema: sterven leek even opnieuw sterven te betekenen.
Shadowlands toont (in een wat versneden intensiteit) iets analoogs: alleen is het
ditmaal Winger zelf die we langzaam zien wegglijden in het ‘rijk der schaduwen’.

The Hudsucker Proxy
Het Oxford van Attenborough mag dan al bekoren als een mooie prentkaart, het heeft
niet de visuele flair van het New York van de gebroeders Coen. Die laten zich immers
heel wat minder afremmen door naturalistische overwegingen dan Attenborough.
The Hudsucker Proxy is geen psychologisch drama, maar een verfilmde strip in de
stilistische traditie van Batman, Dick Tracy of zelfs Coppola's Tucker. Joel en Nathan
Coen hebben een doorgedreven voorkeur voor de monumentale neostijlen van de
torengebouwen rond de eeuwwisseling in New York, voor art deco en uiteraard voor
de flamboyante
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Warnie Lewis (Edward Hardwicke), Joy Gresham (Debra Winger) en C.S. Lewis (Anthony
Hopkins) staan recht voor de ambtenaar die zo dadelijk het wettelijk huwelijk van Jack en Joy
zal voltrekken. Shadowlands, foto Spelling Films International, 1993.

Norville Barnes (Tim Robbins) demonstreert zijn geesteskind: de hoelahoop! The Hudsucker
Proxy, foto Independent Films, 1994.
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vormentaal van het begin van de jaren zestig.
We zijn ditmaal in het jaar 1958, middenin een periode van blij en vrij consumeren:
iedereen kan zich materieel wat meer permitteren. De basisbehoeften zijn vervuld,
de tijd is rijp voor de gadgetindustrie. Norville Barnes (Tim Robbins) heeft zich een
stralende toekomst uitgetekend, maar moet voorlopig, bij gebrek aan iets beters, aan
de slag als koerier bij Hudsucker Industries. Net op het juiste moment, zo blijkt, want
met de zelfmoord van oprichter en voorzitter van de raad van bestuur, Warning
Hudsucker, komt er een plaats vrij. Onder leiding van Sid Mussberger (Paul Newman)
gaat de raad van bestuur dringend op zoek naar een opvolger. Enige vereiste is dat
de kandidaat een volslagen idioot is die de aandelen van het bedrijf binnen de kortste
tijd keldert, zodat de raad van bestuur die nadien voor een zacht prijsje kan aankopen.
Het lijkt allemaal wat gezocht, maar wie de kranten leest, weet dat half legale, half
illegale manipulaties i.v.m. de waarde van aandelen fenomenen zijn die wel vaker
voorkomen. Wat er ook van zij, het wordt in deze film in elk geval op een speelse
manier heel aannemelijk gemaakt dat Norville Barnes de nieuwe president wordt
van de onderneming. Alleen had de raad van bestuur er niet mee gerekend dat Norville
Barnes toch wel wat ideeën onder zijn pet had: Barnes is immers de ontwerper van
de hoelahoep (wat een prachtig beeld voor de periode)! Zijn schetsen worden
aanvankelijk op gelach onthaald, tot blijkt dat de uitvinding een echte rage wordt en
de aandelen van Hudsucker pijlsnel omhoog schiefen. De raad van bestuur wil daarop
Barnes voetje lichten, maar een ingenieus deus exmachina verhindert dat Barnes
dezelfde weg opgaat als wijlen voorzitter Warning Hudsucker. We eindigen met een
wervelend happy end - even onvermijdelijk als het droeve slot van Shadowlands.
The Hudsucker Proxy is een virtuoze komedie die imponeert door een uiterst
verzorgde vormgeving en een vernuftig en fantasierijk scenario. De acteursregie
vond ik minder geslaagd. Alle personages kregen klaarblijkelijk de instructie hun
type dik in de verf te zetten. Daarbij wordt nogal wat aan overacting gedaan: je ziet
de acteurs zich uitsloven om hun stripfiguur geloofwaardig te maken. Hoe acteurs
stripfiguren moeten belichamen is natuurlijk geen evidente zaak, maar subtiliteit en
suggestie hadden in dit geval misschien meer opgeleverd.

Mary Poppins
Als zakenwereld-fabel (met een kinderlijk onbevangen maatschappijkritiek) deed
The Hudsucker Proxy me soms denken aan de musical Mary Poppins. Daar is vader
Banks op zoek naar een geschikte gouvernante voor Jane en Michael. Hij haalt
uiteindelijk Mary Poppins in huis[5], maar net als Norville Barnes blijkt zij een soort
paard van Troje, die de weinig hoogstaande bedoelingen van haar opdrachtgevers in
geen tijd ten goede weet te keren. Alleen is George Banks niet werkzaam bij het
Amerikaanse Hudsucker Enterprises, maar bij de oerdegelijk Britse Dawes, Tomes,
Mousley and Grubbs Fidelity Fiduciary Bank en daar is gesjoemel met aandelen
ondenkbaar. In het Engeland van Banks en C.S. Lewis gelden heel andere codes dan
bot geldgewin. Ik laat, bij wijze van besluit, de uit volle borst zingende G. Banks dit
punt nog even resumeren:
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A British bank
is run with precision.
A British home
requires nothing less.
Tradition, discipline, and rules
must be the tools,
without them,
disorder, chaos,
moral disintegration,
in short
you have a ghastly mess!

□ Erik Martens

Men kan nu eenmaal niets anders dan de taal
De Trust speelt Schwabs Faecaliëndrama's
In de nieuwjaarsnacht van '94 overleed de Oostenrijkse kunstenaar Werner Schwab
in zijn geboortestad Graz. Hij was amper vijfendertig en leefde even rabiaat en
destructief als de personages in zijn theaterstukken. Hij studeerde aan de Academie
voor Beeldende Kunsten in Wenen, maar brak die studie algauw af en trok naar het
platteland, als houthakker en boer. Ondertussen maakte hij kunstwerken uit organisch
materiaal: hij liet een koeiekop wegvreten door ongedierte en maakte sculpturen van
dode vissen. ‘Om een portret te boetseren hoef je niet per se klei te nemen. Met
gehakt gaat het net zo goed’, verklaarde hij in een interview. Hij begon ook proza
en theaterstukken te schrijven ‘als middel om met zichzelf te communiceren en zich
te organiseren’. In 1989 keerde hij terug naar Wenen met zijn teksten en drie jaar
later kreeg hij al de Müllheimer Dramatikerprijs, een van de belangrijkste
onderscheidingen voor theaterauteurs. Zijn stukken sloegen in als een bom, maar
Schwab trok zich steeds meer uit het openbare leven terug. Terwijl hij in een razend
tempo aan zijn compacte oeuvre verderschreef, hield hij zich op in hotels en dronk
zich langzaam maar zeker het graf in.
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Tijdens interviews zakte hij vaak stomdronken weg. Over die drang tot
zelfvernietiging zei hij: ‘Het is een typisch Oostenrijks verschijnsel. In Oostenrijk
mogen ze me niet. Bij ons heb je alleen genieën en idioten. Als je maar een beetje
afwijkt, ben je al een Aussenseiter’.
De stukken van Schwab zijn al evenzeer ‘Aussenseiter’. Ze hebben geen traditionele
structuur: de dramatische ontwikkeling wordt doorbroken en er is geen sprake van
psychologisering van de personages. Zowel de situering als de personages van zijn
stukken zijn eigenlijk metaforen. In De Presidentes, Overgewicht, onbelangrijk:
Vormeloos en Volksvernietiging of mijn lever is zinloos, de eerste drie delen van de
Faecaliëntetralogie die het Nederlandse gezelschap De Trust tot nu toe ensceneerde,
is dat duidelijk te zien. De wereld wordt van een huiskamer via een volkscafé
uitvergroot tot een flatgebouw. Door die uitbreiding krijgt zijn werk trouwens een
maatschappelijke relevantie, zonder politiek geladen te zijn. Daarvoor zet de
dramatische handeling zich te sterk af tegen de Brechtiaanse theatertraditie. Toch
draagt het stuk Overgewicht, onbelangrijk: Vormeloos de ondertitel Een avondmaal
voor Europa.
Ook de taal van Schwabs personages is in de maatschappij verankerd, maar ze is
tegelijk metaforisch. De figuren zoeken in de taal een verantwoording van hun
bestaan, maar het enige wat zij in die gekunstelde compositie van eigenaardige
grammaticale wendingen vinden, is leegte. Schwab zei daarover: ‘Wanneer er geen
bewustzijn buiten de taal om bestaat, dan is dat verschrikkelijk. Omdat de levende
taal kapotgemaakt is door de politiek, de ambtenarij en de reclame. Het alledaagse
taalgebruik is afgericht als een Duitse herdershond. Mijn taak is het om uit te zoeken
hoe en wanneer de taal kapot is gegaan’. Hij toont die taaldestructie aan door zijn
personages te drenken in een idioom, een woordendiarree van archaïsche
uitdrukkingen, neologismen en onconventionele zinsconstructies. Op die manier
worden bijna alle personages verwisselbaar: ze lijken zelf brokstukken,
woordenbrakers van een gefragmenteerde wereld. Tegelijk is die taal in de
werkelijkheid verankerd, want flarden dialoog kun je zo in de kroeg of op straat
horen.
Regisseur Theu Boermans van de Trust heeft dat in zijn regie goed begrepen. Hij
laat zijn acteurs spreken met een Limburgs accent, waardoor het realisme uitvergroot
wordt en grotesk aandoet. Het geweld, dat in elke enscenering aan bod komt, krijgt
daardoor een grimmig-humoristisch tegengewicht. Van zulke smakeloze mensen die
zo hulpeloos spreken, aanvaard je immers gemakkelijker dat ze elkaar onder de rok
graaien of een mes in de borst planten.
De Trust is al langer bezig met het geweld in de mens, die verscheurd wordt door
zijn lust om te leven en zijn besef van de zinloosheid van het bestaan. Voorstellingen
als Oorlog-Veldslagen-Koliek van Rainald Goetz, Penthesilea van Heinrich von
Kleist en Bloedbad van Gustav Ernst hebben met dat thema te maken. De Trust put
daarvoor graag uit het Duits-Oostenrijkse theaterrepertoire. Dramaturge Rezy
Schumacher motiveerde dat in het Tijdschrift voor Theaterwetenschap (nr. 34/35,
1993) als volgt: ‘De dominante positie van de Middeneuropese filosofie vindt zijn
neerslag in de Duitse toneelliteratuur. Het Middeneuropese denken is in filosofisch
opzicht streng, niet frivool en consequent tot het bittere einde’.

Streven. Jaargang 61

654
Rigoureus zijn de Faecaliëndrama's van Schwab in elk geval. Zijn personages zijn
mensen die zichzelf en de anderen hooguit kunnen catalogiseren als bijvoorbeeld
‘huurhuislichaam’ of ‘zijdelingse mens’. Ze zijn bezield met de drang om, in hun
zoektocht naar zin, hun persoonlijkheid uit te drijven, zoals we dagelijks doen op
het toilet. Het ‘slechte leven’ moet afgescheiden worden, maar het blijkt inherent
aan het bestaan. Geluk bestaat niet, je kunt er hoogstens op een stuntelige manier
omheen praten. ‘Men kan nu eenmaal niets anders dan de taal’, schrijft Schwab in
de regieaanwijzingen van Mijn hondemond, het laatste deel van de tetralogie.
In het eerste deel, De Presidentes, dat in november 1993 in première ging in het
Amsterdamse Trusttheater en te zien was op het Brusselse Kunstenfestival, praten
drie vrouwen van drie generaties over hun lege levens en hun grote dromen.
Echtscheiding, dood, incest, kinderen die hun ouders verwerpen: het passeert allemaal
de revue, alsof het een praatje over het bereiden van aspergesoep is. Erna zoekt troost
in haar kitscherig geloof. Als je de zaal binnenkomt, hoor je een mis op de televisie,
met een zegenende paus. Erna terroriseert Greet, een gepensioneerde, smakeloos
geklede dame die haar geluk aan haar geloof zou kunnen toeschrijven, hoewel daar
helemaal niets van blijkt. Alleen Marietje, de jongste, heeft werk. Net zoals Erna en
Greet hun lichaam proberen vrij te maken voor het geluk, ontstopt zij toiletpotten
bij ‘heel rijke en heel sjieke mensen’, het liefst met de blote hand: ‘Ik ben niet bang
voor de onderste woorden en ook niet voor een echte stoelgang’. In tegenstelling tot
Erna en Greet, die walgen van haar verhalen, durft Marietje de ruwe werkelijkheid
aan. Erna en Greet vluchten liever in hun vreemd erotische fantasieën. Ze worden
daarin gestoord door Marietjes verhaal over ‘de cadeautjes’ die meneer pastoor voor
haar in de verstopfe toiletten verborgen heeft. Ze ‘offert’ zichzelf door een blik
goelasj te eten en een flesje bier te drinken die ze uit de uitwerpselen opvist. Omdat
ze in haar - bijna mystieke - extase de verlangens van Erna en Greet vernietigt, wordt
ze door hen als een Christusfiguur geofferd: ze wordt met keukenmessen onthoofd.
Typisch is dat Schwab de dramatische ontwikkeling na zo'n moment van wreedheid
omkeert, waardoor het voorgaande een onverwerkte, latente wensdroom wordt. Op
het einde van de Presidentes nemen de actrices plaats tussen het publiek, terwijl de
‘Original Hinterlader Seelentröster’ banale hoempapamuziek en schlagers ten beste
geven. Daarna komen drie andere actrices de scène op en beginnen het hele stuk, in
sneltreinvaart opnieuw te spelen, terwijl de eerste drie actrices boos de zaal verlaten.
Met Overgewicht, onbelangrijk: Vormeloos, dat vorig seizoen geselecteerd was
voor het Theaterfestival, wordt de actie verplaatst naar een volkscafé. Het Europees
avondmaal wordt hier het galgemaal van Het Mooie Paar, dat verfijnd zit te eten, te
knuffelen en te keuvelen, terwijl de stamgasten ongegeneerd elkaar uitschelden, in
het kruis tasten, grove grappen vertellen, en vreten. Omdat ze de afgesloten wereld
van Het Mooie Paar niet langer kunnen verdragen, verkrachten en vermoorden ze
hen in een orgiastische scène, waarin masturberen en afslachten, eros en thanatos,
op een schokkende manier samengaan. Net zoals na het Laatste Avondmaal worden
hier mensenoffers gebracht. In het tweede bedrijf wordt
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in een kannibalistisch ritueel het paar opgegeten. De dialogen klinken in die context
als een bezwerende litanie. Wordt daarmee de zonde uit de wereld weggenomen?
Nee, want in het derde bedrijf laat Schwab het Paar levend en wel terugkeren en zich
in de conversatie, die het nu wel met de stamgasten aangaat, kosteljk om hen
vermaken.
Volksvernietiging of Mijn lever is zinloos, dat in maart in het Trusttheater in
première ging en eveneens te zien was op het Kunstenfestival, breidt de actie uit naar
een klein flatgebouw. Op het gelijkvloers woont een gepensioneerde, kittelorige
moeder met haar zoon, een horrelvoet, die zeer tegen de zin van zijn moeder wil
schilderen. Boven woont een bediendenechtpaar met twee kirrende dochters, op de
derde verdieping een rijke, oude, geschoolde dame. Het gezin als basis van geluk in
de samenleving wordt hier finaal onderuitgehaald: de zoon revolteert tegen zijn
moeder, op de tweede verdieping drinken vader en moeder dat het een lust is en
heerst een broeierige incestueuze sfeer tussen vader en dochter. De deftige dame
verdraagt het kabaal niet langer en komt tussenbeide, maar even later nodigt ze toch
iedereen uit op haar flatje. In een lange, dubbelzinnige monoloog, waarin
menselijkheid en mensenhaat met elkaar concurreren, blijkt dat ze zich vooral afzet
tegen het hersenloze van de doorsnee mens: ‘De wildgegroeide mens moet niets
bijgebracht worden, omdat hem niets bijgebracht kan worden. Het vreselijkste wat
er kan bestaan, is het volk... en iedere verzetskracht is een rottend talent. Je stelt je
lever op de proef omwille van een draaglijkheid. Je drinkt je naar binnen in een
begrijpen. Mijn lever was tevergeefs. Mijn lever is zinloos’. Zij voert haar gasten
dronken en vernietigt ze een voor een. Maar weer wordt dit ritueel doorbroken: in
het laatste bedrijf viert iedereen eensgezind feest, al lalt de gehandicapte kunstenaar
(een projectie van Schwab zelf?) een zelfgemaakt gedicht over seks en dood.
Werner Schwab wil het publiek geen spiegel voorhouden. Dat wordt telkens
duidelijk in de eindscènes die de rest van de voorstelling in een droombeeld
veranderen, maar ook in de taal die alle slagkracht heeft verloren. Zijn personages
moeten zich vooral daartegen verdedigen: ze moeten een eigen werkelijkheid bijeen
fantaseren waarin de woorden, net als de personages zelf, terug op hun plaats vallen.
Binnen die gefantaseerde werkelijkheid is alles echter een leugen. Door hun sterk
fysieke spreek- en speelstijl, verlenen de Trustacteurs die leugen een indringende
kracht. In de beklemmende kleinburgerlijke decors van Remmelt van Kleef (De
Presidentes en Overgewicht) en Guus van Geffen (Volksvernietiging) worden zij
modellen van een nihilistische moraliteit die door hun acteurstalent een onuitwisbare
herinnering nalaten. Ze laten zien - vooral Anneke Blok als Marietje valt daarbij op
- dat goede acteurs en actrices bij de uitbeelding van hun personages steeds op zoek
gaan naar hun eigen werkelijkheid.
□ Paul Demets
De Presidentes en Overgewicht, onbelangrijk: Vormeloos zijn geselecteerd
voor het Theaterfestival. Deze voorstellingen van de Trust zullen dus
tussen 26 augustus en 10 september in Antwerpen te zien zijn. Inlichtingen:
03 / 248 65 60.
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Forum
Recht en verdraagzaamheid
Bescheiden bondgenoten
‘Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving’[1] is het resultaat van
een interdisciplinair project waaraan zowel in diverse rechtstakken gespecialiseerde
juristen als filosofen hebben meegewerkt. Het thema kan uiteraard een brede waaier
van problematieken bestrijken. De auteurs hebben zich toegespitst op de actualiteit:
de relatie recht-verdraagzaamheid wordt vooral geconcretiseerd aan de hand van
fenomenen als racisme en xenofobie. Ook de rechtshistorische bijdrage, waarin de
verhouding tussen het recht en de ‘autochtone’ ander centraal staat, tracht uit het
verleden lessen te trekken voor het heden, met het oog op het vinden van een modus
vivendi met ‘allochtone’ anderen.
Het antwoord op de vraag in welke mate het recht tolerantie kan bevorderen vereist
een zekere nederigheid: dat is zowat de teneur van de meeste bijdragen. Kan het
recht een belangrijke bijdrage leveren tot de erkenning en de bescherming van elkaars
‘anders-zijn’ (-denken, -leven), om wederzijds begrip te wekken is het daarentegen
siecht gewapend. Dat is een morele opdracht waarvan het besef hooguit via opvoeding
en onderwijs gewekt kan worden. Begrip kan alleszins niet bevorderd worden door
repressieve maatregelen. Racisme en onverdraagzaamheid wortelen immers
grotendeels in onuitgesproken vooroordelen en onbewuste pulsies, dieptestructuren
die op zich niet waarneembaar zijn en waarop het recht geen greep krijgt. Racistische
beeldvorming en irrationele percepties van menselijke verhoudingen kun je niet uit
de wereld helpen door rechtsvervolging. Je kan ze hooguit beteugelen in de mate dat
ze expliciet verwoord en gepropageerd worden of aanleiding geven tot daden van
openlijke agressie. Maar dat is slechts de top van de ijsberg: tot de ondergrond van
vooroordelen dringt het recht niet door.
Overeenkomsten- en arbeidsrecht bieden treffende illustraties van de beperkte
effectiviteit van juridisch antiracisme. Contractweigering en gedifferentieerde
contractvoorwaarden op grond van ras, etnische of
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culturele afkomst zijn weliswaar ongeoorloofd. Maar wie is zo dwaas dat hij laat
blijken geen woning te willen verhuren aan een Noord-Afrikaan uit racistische
motieven? Er zijn veel meer ‘clandestiene’ dan openlijke racisten: er zullen zich dus
meestal onoverkomelijke bewijsproblemen stellen. Dat geldt ook voor het
arbeidsrecht. Contractweigering op racistische gronden is op zich onrechtmatig maar,
nog afgezien van het feit dat de persoonlijke voorkeur van de werkgever bij
aanwervingen van doorslaggevend belang wordt geacht, zal de aanwezigheid van
dergelijke motivatie slechts zelden komen bovendrijven. In acht genomen de
bewijsproblemen, kunnen wetten die raciale discriminatie bij werving, selectie en
ontslag van werknemers verbieden slechts een zeer beperkte uitwerking hebben.

Juridisch antiracisme?
De bijdrage van Jan Velaers, Verdraagzaamheid ook ten aanzien van
onverdraagzamen?, stelt de vraag naar zin en onzin van een strafrechtelijke aanpak
van racisme en xenofobie openlijk aan de orde. Hij peilt niet alleen naar de
doeltreffendheid maar ook naar de wenselijkheid van juridisch antiracisme. Wat het
eerste betreft gaat hij uitvoerig in op de Belgische antiracismewet van 1981. De
uitwerking ervan is om te beginnen gehypothekeerd door interne gebreken. De tekst
mankeert coherence en duidelijkheid. De opgesomde discriminatiecriteria zijn niet
eenduidig te interpreteren. Ofwel gaat het om vage begrippen, ofwel om noties die
zelfs principieel betwistbaar zijn. Het gebruik van de term ras in de wettekst suggereert
dat er een effectieve realiteit aan beantwoordt: treedt het recht zo niet zelf in de logica
van racisten? De opsomming is bovendien onvolledig. Discriminatie op grond van
taal of religie wordt niet in rekening gebracht, al kan ze uitdrukking geven aan
racistische motieven. Ook de nationaliteit, in de zin van staatsburgerschap, werd
bewust geweerd als discriminatiecriterium. Die lacunes ondermijnen een
geloofwaardige toepassing van de antiracismewet.
M.i. dringt zich hier nog een bijkomende vraag op: kan juridisch antiracisme wel
steunen op een eenduidige en omvattende omschrijving van het te beteugelen kwaad,
is zoiets mogelijk en wenselijk? Immers, wil een ruime definitie tegelijk precisie
nastreven, dan zal ze gepaard moeten gaan met de formulering van een hele reeks
toepassingen. Maar zal ze dan niet juist ontoepasbaar worden doordat ze te veel
verschillende situaties bestrijkt en zo hele bevolkingslagen dreigt te criminaliseren?
In het alternative geval - werken met een restrictieve definitie - zal repressieve
wetgeving sowieso niet veel uithalen.
Velaers wijst overigens zelf op de moeilijkheid om alle uitingen van racisme door
een wettekst in de greep te krijgen en te beteugelen. Het biologisch-inegalitair racisme
(het nazi-racisme van weleer) wordt tegenwoordig overschaduwd door het cultureel
racisme. Het probleem met dit laatste is echter dat het meestal gecamoufleerde vormen
en zelfs xenofiele allures aanneemt. Het stelt dat alle culturen gelijkwaardig en even
respectabel zijn en erkent het recht op culturele identiteit voor allen. Maar migranten,
voegt het eraan toe, moeten juist om die reden
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- het ongeschonden bewaren van culturele identiteit, de hunne zowel als de onze naar hun thuislanden teruggestuurd worden. De vraag is dan of ook dergelijke vormen
van impliciet racisme juridisch bestreden moeten worden. Fundamenteler nog is de
vraag of strafrechtelijke beteugeling in dezen wel verenigbaar is met de grondslagen
van de democratie. Die veronderstelt immers ook dat er ruimte is voor een publiek
debat over de multiculturele samenleving: de vraag naar de wenselijkheid ervan is
immers een aangelegenheid van publiek belang en mag geen taboe-onderwerp worden.
Juridisch antiracisme eist wel een zeer hoge prijs als het ten koste gaat van de
vrijheden van meningsuiting, vergadering en vereniging. Zijn die vrijheden niet
absoluut, beperkingen zijn slechts verantwoord in de mate dat de democratie zelf
ermee gediend is: ze mogen slechts die activiteiten viseren die vrijheden aantasten
of sociale rechten zoals de bescherming van goede naam en rechten van anderen,
wat telkens een concrete af weging vereist van vrijheidsrechten enerzijds, beschermd
rechtsgoed anderzijds. Een houding die tegenstanders van de multiculturele
samenleving zonder meer monddood wil maken of hun argumenten negeert, getuigt
alleszins van struisvogelpolitiek. Meningen worden niet uit de wereld geholpen door
te onderdrukken. De kans is groot dat ze zich dan gewelddadig zullen manifesteren.
Wie meningen weigert te bestrijden met andere meningen, laat bovendien de kans
voorbijgaan om vooroordelen met argumenten te ontzenuwen en geeft blijk van
weinig geloof in de eigen overtuigingskracht.
Maatregelen tot uitsluiting of verbod van antidemocratische of racistische partijen
zijn slechts verantwoord als ultieme remedie, wanneer die partijen effectief het
voortbestaan van de democratie bedreigen. Goed beschouwd is zo'n verdediging
vooral een symptoom van zwakte van de democratie zelf. Een democratie waarvan
de strijdbaarheid alleen nog steunt op repressieve maatregelen zal meestal het tij niet
kunnen keren. Juridische uitsluiting dreigt hier bovendien een averechts effect te
hebben: ze voedt de propagandamolen van de geviseerde partijen, die zich dan immers
kunnen voordoen als het slachtoffer van ‘antidemocratische’ drijverijen.
Sommige juridische bijdragen beperken zich grotendeels tot een beschrijving van
de bestaande toestand. Die momentopname stelt een relatieve openheid van het recht
vast, maar lijkt me ook wel eens gepaard te gaan met de onuitgesproken
vooronderstelling dat rechtsontwikkelingen vanzelfsprekend progressief zijn. Die
opvatting kan weliswaar steunen op het feit dat het recht gedurende ‘Les Trente
Glorieuses’ effectief een groeiende openheid vertoond heeft voor ‘anderen’. Maar
dat was gebonden aan allerlei contextuele voorwaarden. Vraag is of die voorwaarden
nu nog aanwezig zijn, gelet op bepaalde mentaliteitsverschuivingen in onze landen
en op het oprukkend offensief van rechts op internationaal vlak (opflakkerend
nationalisme in Oost-Europa, toestand in ex-Joegoslavië, fundamentalistische dreiging
in Algerije en Egypte, enz.). Abstractie maken van die factoren zou wel eens tot een
te optimistische prognose van rechtsontwikkelingen kunnen leiden. Wel-
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iswaar wordt die prognose nergens openlijk geformuleerd.

Samenspraak
De juridische bijdragen overstijgen een strikt interdisciplinaire aanpak. De auteurs
hebben rekening gehouden met elkaars gedachtengang en argumenten en ook een
aantal politieke en filosofische beschouwingen verwerkt in hun teksten. In dat opzicht
geven ze blijk van een streven naar transdisciplinariteit. Dat is minder het geval in
de filosofische bijdragen. Hier geen onderlinge verwijzingen; al bespeur je toch een
zekere convergentie van de gedachtengang. De afwijzing, in de tekst van Van Eekert
en Van Herck b.v., van a priori gegevens in het uitgangspunt van rationalisten zowel
als van relativisten ten voordele van een dynamiek die de respectieve posities van
de gesprekspartners overstijgt, lijkt me best verenigbaar met de door Vanheeswijck
voorgestane visie op de waarheid als transcendente pool die zich aan toeëigening
onttrekt. Hun bijdragen bevatten boeiende suggesties om het ogenschijnlijk dilemma
rationalistisch universalisme - particularistisch differentialisme, de etnocentrische
implicaties van het eerste en de onoverbrugbare kloof tussen heterogene discours
inherent aan het tweede, te doorbreken. Omdat ze een subtiele argumentatie
veronderstellen die zich distantieert van zwart-witredeneringen, zijn ze moeilijk te
resumeren en kan ik ze alleen ter lezing aanbevelen.
Een enkele keer werkt het gebrek aan samenspraak tussen de filosofen storend: in
de tekst over mensenrechten en tolerantie. De auteur duidt die rechten, in het verlengde
van Marx' kritiek, als een uiting van westers etnocentrisme. Jammer dat hier geen
rekening werd gehouden met recente reflecties over die rechten, waarin juist de
nadruk wordt gelegd op hun niet-instrumentaliseerbaarheid, op het feit dat ze een
betekenisdynamiek bevatten waardoor ze zich onttrekken aan contingente
belangenmanipulaties (het enige aspect waarvoor Marx oog had). De duiding van
mensenrechten als symptoom van westers etnocentrisme berust bovendien op een
essentialistische visie van het Westen: wat is dat immers, de mensenrechten als
produkt van ‘de’ westerse ideologie? Het zijn juist vooral westerse intellectuelen die
in recente jaren in alle mogelijke toonaarden een reductionistische lezing van
mensenrechten in vraag hebben gesteld. Tenslotte lijkt de auteur een aantal
etnocentrische ‘vooroordelen’ te bevestigen, wanneer hij stelt dat sommige van die
rechten, op grond van een dialoog die de ‘kritische toets van rationele discours en
argumentatie kan doorstaan’, toch universaliseerbaar zijn. Is een discursieve
rationaliteit dan zo vanzelfsprekend in sommige niet-westerse culturen? Verder
veronderstelt die dialoog dat de partners elkaar respecteren als gelijken en
gelijkwaardigen: dat lijkt moeilijk te verenigen met het hiërarchisch karakter van
veel culturen. Hetzelfde geldt inzake wederzijds respect voor culturele diversiteit.
Naast recht op gelijkheid citeert de auteur een aantal andere rechten die in aanmerking
komen voor universalisering: dat op integriteit en onschendbaarheid van de persoon
(wat dan met vrouwenbesnijdenis b.v.?), op respect voor de privé-sfeer (is de
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scheiding tussen private en publieke sfeer geen recent produkt van de westerse
beschaving?), de vrijheden van denken, meningsuiting, eredienst en vereniging (ook
allesbehalve evident in een niet-westerse context). Dat die zaken behartigenswaardig
zijn, is één; ze als ‘nu reeds universaliseerbaar’ voorstellen is twee, en lijkt me een
veralgemening van plaats- en tijdgebonden waarden. De gedachtengang die erachter
steekt is m.i. ook moeilijk te verenigen met die van de reeds vermelde filosofische
bijdragen.
Aan dat soort tegenspraken tussen teksten onderling moet evenwel niet te zwaar
worden getild. Evenmin als aan het feit dat de auteurs bij momenten worstelen met
bepaalde dubbelzinnigheden van antiracistische standpunten, zoals de spanning tussen
een universalistische variant, die dreigt uit te draaien op ontkenning van culturele
identiteit, en een differentialistische, die individuen - onder het mom van ‘recht op
verschil’ - riskeert vast te pinnen op een groepstoebehoren. Waarmee niet gezegd is
dat ze die spanning onderschatten. In dezen is ook geen vanzelfsprekend recept voor
te schrijven. Het gaat om verschillende logica's waartussen alleen een compromis
kan worden nagestreefd, en de daarbij gewenste dosering is niet a priori definieerbaar.
De bundel biedt een boeiend dossier met veel aanzetten voor een zinnige discussie
en dat is belangrijker dan overhaaste conclusies. Vooraleer van bevredigende
oplossingen sprake kan zijn, is een serieuze inventaris van de problemen nodig. Wat
dat betreft moet de bundel in kwaliteit niet onderdoen voor andere publikaties, ook
niet voor die van gerenommeerde specialisten in het veld.
□ Fernand Tanghe

Eindnoten:
[1] Recht en vrede, bijdragen van het Centrum Grondslagen van het Recht, UFSIA, Maklu Uitgevers,
Antwerpen, Apeldoorn, 1993, BEF 1.950.
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Boeken
Filosofie
De geschiedenis van het subject
De actuele discussies rond de fragmentering of zelfs het einde van het ‘subject’
kennen een lange voorgeschiedenis. De Nederlandse filosoof Jeroen Bartels wil die
voorgeschiedenis gedetailleerd in beeld brengen in een breed opgezet werk. Het
eerste deel is zopas verschenen en behandelt het mensbeeld van respectievelijk
Descartes, Spinoza, Hume en Kant. In een later te verschijnen tweede deel komt de
‘decentrering’ van het subject in de negentiende eeuw (Hegel, Nietzsche) aan de
beurt. Het derde en laatste deel zal ingaan op het hedendaagse debat (ondermeer
tussen Habermas en de ‘postmodernen’).
Zodra het subject bij Descartes een centrale plaats inneemt en daardoor ‘modern’
wordt, is het ambigu: bewoner van een wereld ‘tegenover’ hem en in het bezit van
een eigen, slechts via introspectie toegankelijke ‘binnenwereld’. Die gespleten
subjectiviteitsopvatting (Bartels illustreert ze mooi via parallellen met de schilderkunst
bij o.m. Dürer en Velasquez) bakent het terrein at waarop nieuwe antropologische
discussies zullen ontbranden en nieuwe wegen worden bewandeld.
Zowel Spinoza als Hume trachten de cartesiaanse tekortkomingen te corrigeren.
Maar beiden, zo laat Bartels zien, blijven schatplichtig aan het cartesiaanse dualisme
van bewustzijn en werkelijkheid. In het systeem van Spinoza, waarin het subject uit
het centrum wordt gehaald, roept de verhouding tussen eenheid en veelheid nieuwe
antropologische problemen op. Bij de anti-systematicus Hume, die door Bartels heel
summier wordt voorgesteld, keert de cartesiaanse tweedeling in een gewijzigde vorm
terug in de radicale scheiding tussen theorie en praktijk, kennis en handelen.
De antropologische revolutie die bij Descartes voor het eerst systematisch vorm
kreeg, wordt bij Kant nog geradicaliseerd: door aan de activiteit van het subject een
centrale plaats te verlenen, maakt Kant, nog duidelijker dan Descartes, zichtbaar dat
de mens natuur en maatschappij naar eigen inzicht kan ‘kneden’. Tegelijkertijd echter
is bij de Pruisische filosoof de verdeeldheid van het subject nog radicaler geworden.
In de negentiende eeuw - en daarmee wijst Bartels vooruit naar zijn tweede deel zullen Hegel (systematicus à la Spinoza) en Nietzsche (anti-systematicus à la Hume)
de kantiaanse tekortkomingen trachten te corrigeren.
Bartels gaat uitermate grondig in op zijn thema - de genese van het moderne subject
- dat per definitie al erg complex is. De geschiedenis ervan is dan ook bedoeld voor
wijsgerig gevormde lezers. Maar ik voeg er dadelijk aan toe dat Bartels helder en
vlot schrijft en overtuigend argumenteert (slechts met zijn interpretatie van de
verhouding tussen kennis van de tweede soort en
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intuïtieve kennis bij Spinoza had ik wat moeite, maar wie is in staat deze complexe
materie helder in kaart te brengen?). Zijn boek vereist een inspanning, maar die loont
dan ook de moeite.
□ Guido Vanheeswijck
J. Bartels, De geschiedenis van het subject. Descartes, Spinoza, Kant, Kok
Agora, Kampen, 1993, 176 pp., BEF 598.

Hannah Arendt
De Duits-joodse filosofe Hannah Arendt geniet zeker in het Nederlandse taalgebied
een te geringe belangstelling. Velen kennen haar beroemde onderscheid tussen arbeid,
werk en actie, waarmee ze de moderne, westerse mens karakteriseerde: als arbeidend
persoon behoort de mens tot de cyclus van de natuur, als werkend persoon brengt
hij duurzame artefacten voort en als actief persoon handelt hij op politieke wijze
samen met anderen. Nochtans biedt haar denken meer dan dit interpretatieschema
alleen. Als leerling en bekende van de coryfeeën van het Duitse denken (o.a.
Heidegger, Jaspers, maar ook Adorno en Benjamin) en als getuige van het totalitarisme
van de Tweede Wereldoorlog, heeft deze gedreven filosofe een veelzijdig oeuvre
samengeschreven. Het verslagboek van een colloquium, ingericht door Het Centrum
voor de Studie van de Verlichting (VUB), richt dan ook terecht de aandacht op haar
denken. Een eerste sectie is gewijd aan Arendts visie op politiek en sociale kwesties.
Er is slechts politiek waar de macht verschijnt als een intersubjectief gebeuren onder
gelijkwaardige maar verschillende burgers. Politiek is de publieke open ruimte die
de totalitaire structuren doorbreekt en concrete politieke actie mogelijk maakt. Als
dusdanig is politiek onderscheiden van een concreet economisch en sociaal beleid,
maar de politiek mag hiertoe niet gereduceerd worden. De tweede sectie behandelt
de ontwikkeling van de wetenschap en de technologie in de moderne wereld. Door
een onderwaardering van het contemplatieve leven kon de technische rationaliteit in
de moderne tijd overheersend zijn. In de laatste sectie wordt Arendts ontmanteling
van de metafysica bestudeerd. De waarheid die tot het gebied van het gewone denken
en de wetenschappen behoort, is fundamenteel onderscheiden van de zingeving die
een ‘echter’ denken zou vormen. In de diverse bijdragen wordt Arendts denken ook
met andere en actuele denkrichtingen geconfronteerd. Dit boek kan een belangrijke
stimulans zijn om de werken van Arendt opnieuw te ontdekken. Vermelden we in
dit verband zeker de boeiende primaire en secundaire bibliografie waarin ook een
aantal Nederlandse vertalingen zijn opgenomen.
□ Luc Anckaert
J. De Visscher, M. Van den Bossche & M. Weyembergh (ed.), Hannah
Arendt en de moderniteit (in de serie Monografieën), Kok Agora, Kampen,
1992, 275 pp., f 35.

Godsdienst
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Stille omgang
Tien jaar heeft Willem Barnard - als dichter bekend onder de naam Guillaume van
der Graft - aan het schrijven van dit ‘magnum opus’ gewerkt, waarvan sommige
gedeelten zelfs al in de jaren zestig zijn ontstaan. Als basis voor deze overwegingen
rond Schrift en liturgie, bijbel en traditie diende het leesrooster van het oude Latijnse
brevier, ontstaan in de nog ongedeelde kerk van de vroege middeleeuwen. Zo werd
het mogelijk het klassieke geloof te toetsen aan het eigen 20e eeuwse besef. ‘Een
journal intime, gekrabbeld in de marge van het heilige boek’, zo karakteriseert de
auteur zijn werk. Het is nauwelijks mogelijk in het bestek van een recensie aan te
geven hoeveel rijkdom aan inzicht en taal verborgen ligt in deze aantekeningen van
Barnard, die heeft kunnen putten uit zijn jarenlange praktijk als predikant en dichter.
Het boek is niet alleen informatief en verrassend,
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maar biedt ook (tegelijkertijd) stof tot dagelijkse bezinning en gefundeerde kritiek
op ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden in politiek en maatschappij.
Uit een van de notities over het boek Daniël (pp. 868-869) citeer ik de zinnen die
mij het meest aangesproken hebben, en die een indruk kunnen geven van de werkwijze
van Barnard: ‘Wij aarzelen om God te reduceren tot een glimlachend ideaal, ontmand
en ontkracht, ideologisch vervaagd. Maar wij aarzelen ook om “God” te laten rijmen,
gelijk vanouds werd gedaan, op “lot”’. ‘Ik weet maar al te goed, dat ik met al die
scrupules en weifelingen over mezelf heen zit gebogen, dat ik (omdat ik niet goed
weet hoe te bidden) aan het hele bidden niet meer toekom’. ‘Als de aanbidding wordt
opgeëist door een macht die conditieloze onderwerping claimt, als de liturgie niet
langer wordt ontzien, als hart en ziel en geweten worden ontvreemd, dan zijn de
dingen zodanig op de spits gedreven dat er geen ontkomen meer aan is, geen
ontsnapping mogelijk. De mensen zijn dan tot willoze apparaten vernederd en alleen
nog maar door het martelaarschap kunnen zij hun menszijn redden. Dat is
herhaaldelijk voorgekomen en het zal zich blijven herhalen, wie weet op steeds
grotere schaal. De dwingende beelden van zulke pseudoreligies maken de menigten
murw. Vandaar, dat tyrannen altijd en overal met hun portret een gooi doen naar de
“alomtegenwoordigheid”. En soms denk ik, dat in onze westerse wereld de televisie
al aardig begint te lijken op zo'n “gruwel der verwoesting”’.
□ Paul Begheyn
Willem Barnard, Stille omgang. Notities bij de lezing van de Schriften
volgens een vroegmiddeleeuwse traditie, Boekmakerij Gert-Jan Buitink,
Brasschaat, 1992, 1226 pp.

De mooiste onder de vrouwen
Tot in de 11e eeuw gold de orde der benedictijnen als de religieuze leefvorm bij
uitstek. Aan het einde van de 11e en het begin van de 12e eeuw ontstaan, enerzijds
als gevolg van nieuwe of hernieuwde ideeën omtrent de positie van de mens in zijn
relatie tot God en tot zijn medemens, anderzijds uit onvrede met de rijkdom en
politieke macht van de benedictijnen, een aantal nieuwe religieuze gemeenschappen
waarvan die der cisterciënzers met hun veel striktere regels de belangrijkste is. Binnen
de nieuwe spirituele ontwikkeling van de monniken krijgt het Hooglied een zeer
vooraanstaande plaats. Het wordt niet alleen het meest becommentarieerde bijbelboek
van de 12e eeuw, maar in deze eeuw worden ook méér commentaren op Hooglied
geschreven dan in alle voorgaande eeuwen samen. Maar waarom juist het Hooglied,
die liefdeszang uit de bijbel waarin het woord ‘God’ niet of nauwelijks voorkomt?
Omdat dit boek niet letterlijk werd gelezen en uitgelegd, als een prachtig gedicht
over de liefde van vrouw en man, maar omdat van meet af aan werd benadrukt dat
achter de letter van de tekst een meer hoogstaande, geestelijke (allegorische) betekenis
schuil gaat. De joden vinden er de liefde tussen het volk Israël en God onder woorden
gebracht, de christenen vinden er de relatie tussen kerk en God in weerspiegeld.
Wanneer de bruid uit het Hooglied echter niet als de kerk, maar als de individuele
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ziel wordt beschouwd, gaat men het Hooglied lezen als een boek dat aanwijzingen
bevat voor de persoonlijke relatie met God; we spreken dan van een tropologische
uitleg.
In september 1993 heeft Eloe Kingma over dit laatste een zeer interessant, en
bovenal opvallend goed leesbaar, proefschrift geschreven. Vanuit
Hoogliedcommentaren die tussen 1100 en 1175 zijn geschreven schetst zij een beeld
van wat auteurs (o.a. Bernardus van Clairvaux, Hugo van St. Victor, Rupert van
Deutz) als monastieke idealen verwoorden. Daarbij richt de aandacht zich met name
op de idealen die de bruid uit het Hooglied belichaamt. De studie leert dan dat er ten
aanzien van de drie monastieke idealen (ascese, liefde, en naastenliefde) die in de
12e eeuw nieuw leven ingeblazen krijgen significante verschillen vast te stellen zijn
tussen de verschillende middeleeuwse commentatoren.
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Het is even wennen om de erotische relatie van bruid en bruidegom uit het Hooglied
te zien veranderen in en samenvallen met de relatie tussen de monnik en God. Maar
wie deze ‘vertaalslag’ eenmaal genomen heeft vindt hier een enorme hoeveelheid
interessant materiaal.
Ik veroorloof mij één kleine opmerking. De promovenda opent haar proefschrift
met een eigen vertaling van het Hooglied vanuit de Vulgaat. Zij vermeldt daar echter
bij dat ze bij deze vertaling ‘rekening heeft gehouden met de twaalfde eeuwse
interpretaties’ (p. 13, noot 2). Dat komt mij nogal vreemd voor!
□ Panc Beentjes
Eloe Kingma, De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze
idealen in twaalfdeeeuwse commentaren op het Hooglied (in de serie
Middeleeuwse studies en bronnen, deel XXXVI), Uitgeverij Verloren,
Hilversum, 1993, 219 pp., f 40 / BEF 800.

Vrouwen en het hooglied
Binnen vrouwenstudies theologie is tot nu toe de meeste tijd gestoken in het
herinterpreteren van reeds geautoriseerde (lees: mannelijke) teksten. Maar met name
vanuit feministisch perspectief wordt momenteel heel indringend de vraag gesteld
naar de waarde van de bijbel als geestelijke autoriteit. Het androcentrische karakter
van de meeste bijbelverhalen maakt het vrouwen bijzonder moeilijk die bijbel als
een heilige, normatieve collectie geschritten te beschouwen.
In een proefschrift dat door de uitgever wordt aangeprezen als ‘voor iedereen te
volgen en toch zeer diepgaand’ heeft Jonneke Bekkenkamp, als docente verbonden
aan de theologische faculteit te Amsterdam, dit moeilijke probleem bij de kop gevat.
Theologes die de bijbel niet meer helemaal of helemaal niet meer als een gegeven
bron van theologie aanvaarden - men denke met name aan Rosemary Redford Ruether,
Judith Plaskow, Carol Christ - staan voor twee problemen. Er moeten dan andere
teksten als bronnen van theologie worden aangedragen en die keuze dient te worden
verantwoord. Maar ook moeten die andere dan canonieke teksten nog worden erkend
als theologiebeoefening; anders loopt men het gevaar als theoloog gediskwalificeerd
te worden.
In haar geleerde studie stelt B. daarom de centrale vraag aan de orde wat nu urgenter
is: het aanleren van andere leesgewoonten met betrekking tot de bijbel of het
aandragen van andere teksten als bron van theologie. Zij ontwikkelt en beschrijft
dan vier leesmodellen die zij ‘uittest’ in een lezing van passages uit het Hooglied en
van passages uit de Twenty-One Love Poems van de hedendaagse dichteres Adrienne
Rich, die te beschouwen is als een profetes van de vrouwenbeweging. Functioneert
het Hooglied als bron van theologie binnen de christelijke traditie vrijwel uitsluitend
in allegorische interpretaties, in de uitleg van B. tekent zich gaandeweg een lijn af
die het Hooglied, dat mogelijk een produkt is van vrouwen(cultuur), presenteert als
een erotische droom van een vrouwelijke ikfiguur. We vinden er een vormgeving
van erotiek die waarde en richting geeft aan het leven. Dáár stoten we op een zeer
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centraal punt van deze dissertatie: het pleidooi dat B. voert dat ‘aan een openbare
theologische faculteit elke tekst die binnen bepaalde groeperingen of bewegingen
vorm, waarde en richting geeft aan het leven van mensen theologische interesse
verdient’. Voor het Hooglied betekent dit concreet dat deze tekst ‘losgemaakt zou
moeten worden uit de bijbelse canon om het lied te stellen in een keten van
vrouwenliederen door de eeuwen heen’ (p. 283).
Het is ontegenzeggelijk waar dat de schrijfster een zeer diepgaande studie
presenteert. Of ze voor iedereen te volgen is, durf ik niet te beamen; er wordt van de
lezer(es) nogal wat gevergd. Na bestudering van een werk als dit zijn er natuurlijk
vragen. Wat zou er gebeurd zijn, zo vraag ik mij af, wanneer mevrouw Bekkenkamp
haar lezing en interpretatie van het Hooglied niet alleen aan de hand van telkens
wisselende fragmenten eruit had gepresenteerd - een blijkens pagina 9 bewust
gemaakte keuze -, maar het bijbels
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geschrift ook in één voortgaande leesbeweging van voor naar achter van commentaar
had voorzien? Als leesmethode zou zij velen nog meer aan zich hebben kunnen
verplichten. Een andere vraag is waarom geen van de publikaties van Nico Tromp
over het Hooglied (met name zijn Mens is meervoud, Averbode, 1982) wordt
genoemd.
Het boek kent een prettige druk; alleen de kwaliteit van de erin opgenomen
Hebreeuwse woorden laat te wensen over. Dat deze Studie de discussie binnen de
feministische theologie over de grenzen van de bijbelcanon veel materiaal aanreikt,
moge duidelijk zijn.
□ Pane Beentjes
Jonneke Bekkenkamp, Canon & Keuze. Het bijbelse Hooglied en de
Twenty-One Love Poems van Adrienne Rich als bronnen van theologie,
Kok Agora, Kampen 1993, ix + 318 pp., f 45.

Beatrijs van Nazareth
Op het einde van haar leven heeft de Brabantse mystica Beatrijs van Nazareth
(1200-1268) de geheimen van haar innerlijke leven bekend gemaakt aan haar
medezusters. Daarmee maakte ze een einde aan een dilemma: haar gaven te openbaren,
met het gevaar van eigenroem, of ze geheim te houden en zo de kans te missen haar
medezusters van dienst te zijn. Ze heeft in de volkstaal een ‘levensboek’ geschreven
- elders is ook sprake van losse blaadjes - en dit is het uitgangspunt geworden van
een Latijns Leven van Beatrijs. Dat leven hebben wij nog over. Het oorspronkelijke
Middelnederlands is helaas verloren gegaan, althans vrijwel helemaal. Beatrijs'
traktaatje over de zeven manieren waarop de godsliefde zich kan manifesteren in de
mens, is wel bewaard gebleven: van seven manieren van minnen. De Latijnse vertaler
zegt in de proloog dat Beatrijs de eigenlijke auteur is en hij slechts de vertaler, maar
verderop in de tekst laat hij toch herhaaldelijk zien dat hij een actieve tekstredacteur
is. Hij noemt zich vertaler, maar is evenzeer bewerker geweest.
De Latijnse tekst is niet gemakkelijk te lezen. Zelfs specialisten kregen maar met
moeite toegang tot deze tekst. Na ruim zeven eeuwen is de bewerkte tekst van deze
Brabantse mystica terugvertaald in het Nederlands, een Nederlands dat er heel anders
uitziet voor een wereld cue er heel anders uitziet. Het roept een spanning op van het
onbekende bekende, zoals de vertaler Herman Vekeman in zijn inleiding aangeeft.
Zijn vertaling is niet gezocht vlot en toch is men geneigd af en toe de verrassend
moderne zinsneden na te zien in het Latijn - en inderdaad het staat er zo. De culturele
kloof is echter ook niet met knap vertaalwerk te overbruggen. De spanning van het
onbekende bekende blijft bestaan en kan alleen van onze kant verkleind worden door
met de ogen van toen te lezen, zonder te veel afstand. Het is geen tekst die zijn
geheimen gemakkelijk prijsgeeft. Met deze vertaling heeft de tekst echter wel weer
een nieuw leven gekregen, geen flitsend snel leven, maar een lang leven.
Thom Mertens
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Herman W.J. Vekeman, Hoezeer heeft God mij bemind. Beatrijs van
Nazareth (1200-1268). Vertaling van de Latijnse Vita met inleiding en
commentaar. Mystieke teksten en thema's, Kok, Kampen / Altiora,
Averbode, 1993, 695 pp.

Politiek
Antifascisme
In een tijd waarin de psychologische verdeeldheid van Duitsland verderwerkt, lijkt
de verleiding groot terug aan te knopen bij het antifascisme als ‘Tradition eines
wirklich demokratischen Deutschland’ (p. 9). Wie er de wortels van natrekt, zoals
Antonia Grunenberg, komt algauw tot de vaststelling dat het antifascisme als doctrine
weinig uitstaans heeft met de democratie. Alleen al het gebruik van de term
antifascistisch in plaats van antinazistisch, zoals het
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toch vanuit zijn ontstaansgeschiedenis ten tijde van de republiek van Weimar
(1919-1933) zou moeten zijn, is verdacht: het bewijst dat we met een
functionaliseerbaar begrip te maken hebben, dat het ‘fascisme’ interpreteerde als
elke ‘reguläre (wenngleich extreme) Herrschaftsform des Bürgertums’ (p. 22).
Aangezien er slechts graduele verschillen zouden zijn tussen fascisme en (burgerlijke)
democratie, moest er een alternatief gevonden worden, niet alleen voor het nazisme,
maar ook voor het kapitalisme, dat de ‘Hauptfeind’ (p. 24) vormde. De
communistische stroming van het antifascisme verplaatste zich na 1945 naar het
oostelijk gedeelte van Duitsland in het kader van de confrontatie tussen de twee grote
machtsblokken. In de DDR werd het antifascisme de staatsdoctrine: in de nieuwe
staat werd de poging ondernomen een ‘konkurrierendes Moderne-Konzept zu dem
des Liberalismus’ (p. 126) te ontwikkelen. De nieuwe ordening diende het
‘Gegenmodell zum Trauma Weimar’ (p. 133) te zijn: dus geen parlementarisme in
de klassieke zin van het woord, geen formele representatie, geen pluralistisch
partijensysteem. Het antifascisme was nu niet alleen meer iets dat negatie
signaliseerde, maar ook inzet voor de nieuwe staat. Op die manier werd het ook een
instrument van de machthebbers om de macht te consolideren. De kritische
intellectuelen werden hierdoor in hun denken geblokkeerd: een verwerping van het
regime betekende immers ook een aanslag op de antifascistische consensus. Het
experiment, dat het antifascisme en de utopie van de socialistische maatschappij met
mekaar verbond, kwam aan zijn einde toen het globale dualisme (kapitalisme versus
communisme) aan draagkracht verloor. Het komt er nu op aan het alternatief voor
het totalitaire ‘anti’ in het ‘deliberative’ (p. 212) te vinden, in de mogelijkheid om
met mekaar te communiceren in de geest van een ‘zivilen demokratischen Kultur’
(p. 213).
□ Dirk Rochtus
Antonia Grunenberg, Antifaschismus. Ein deutscher Mythos, Rowohlt,
Reinbek, 1993, 222 pp., DM 16,00.

Kolonie in eigen land
Christ en Neubauer laten er in het hoofdstuk ‘Sozialismus auf deutschem Boden’
geen twijfel over bestaan: de miserie waarmee de Oostduitse deelstaten te kampen
hebben, vindt haar oorsprong in het vroegere systeem en vooral in de sociale politiek
van Erich Honecker, die teerde op de economische substantie die zijn voorganger
Ulbricht moeizaam had opgebouwd. Niettemin zijn er bij de eenmaking zware fouten
gemaakt die een zware hypotheek leggen op het herstel. Er werd toen geopteerd voor
een ‘Schocktherapie, wie sie brutaler nicht hätte sein können’ (p. 64). De monetaire
en economische unie in de zomer van 1990 moest de produkten uit de DDR wel
blootstellen aan de moordende concurrentie van de wereldmarkt en zo tot een massale
ineenstorting van afzet en tewerkstelling leiden. Dat de verantwoordelijke politici
in Bonn en Oost-Berlijn dit niet wilden voorzien, was te wijten aan een ‘naive
Gleichsetzung der Einführung der D-Mark in der DDR mit der Währungsreform von
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1948’ (p. 12), schrijft Helmut Schmidt in het voorwoord, terwijl de toestand er vlak
na de oorlog toch anders uitzag: protectionisme behoedde de Westduitse producenten
toen voor de buitenlandse concurrentie. Iedereen maakte in 1990 de vergelijking met
het ‘Wirtschaftswunder’; wie vraagtekens plaatste bij de omschakeling, werd
electoraal afgestraft, zoals de SPD mocht ervaren. De Westduitse regeringspartijen
beleden een Doppelstrategie (p. 101): in het Oosten verbreidden ze optimisme, in
het Westen hielden ze de mensen voor dat de eenmaking geen offers zou vergen. De
auteurs verwijten hen puur opportunisme; pas maanden na de bondsdagverkiezingen,
namelijk in maart 1991, zou de bondsregering het ‘Gemeinschaftswerk Aufschwung
Ost’ lanceren als ‘hektische Reaktion auf die Zuspitzung der Krise im Osten’ (p.
110). Wat er nu gaande is in de ex-DDR, zou veel weg hebben van kolonialisering:
westerse investeerders grazen het hele gebied af, Oostduitse ondernemers komen
amper aan bod. Ook de ‘Polikliniken’ en de grote landbouw-
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bedrijven, die nog goede overlevingskansen konden hebben, worden ontmanteld. Zo
ontstaat bij de Oostduitsers een gevoel dat in een citaat van Friedrich Schorlemmer
als volgt wordt verwoord: ‘Die alten Herren sind weg, aber die neuen sind nicht
weniger herzlos’ (p. 212).
□ Dirk Rochtus
Peter Christ & Ralf Neubauer, Kolonie im eigenen Land. Die Treuhand,
Bonn und die Wirtschaftskatastrophe der fünf neuen Länder, Rowohlt,
Reinbek, 1993, 255 pp., DM 12,90.

Cultuur
Europese spiritualiteit
Voor de reeks ‘Cultuurgidsen Europa’ werd het werk over Europese spiritualiteit
van J. Brosse uit het Frans vertaald. Het betreft eerder een gids die behulpzaam is
bij de voorbereiding van een reis, dan een gids die men ‘ter plekke’ raadpleegt. Brosse
vat ‘spiritualiteit’ in ruime zin op: het gaat hem om alle plaatsen, monumenten... die
als ‘heilig’ kunnen gelden. De Menhirs van Carnac en de Bogomielenstenen in Bosnië
krijgen dus evenzeer aandacht als Assisi, de moskeeën van Cordoba evenzeer als de
Akense Paltskapel. Toch is het overgrote deel van deze gids gewijd aan christelijke
(katholieke, protestantse, orthodoxe) kerken, bedevaartsplaatsen, abdijen en
heremietenstekjes. Wist u dat menhirs soms een plaats kregen in de christelijke
eredienst, dat het centrum van de oud-katholieken Utrecht is, dat onze Sint Niklaas
in Bari (Italië) begraven ligt? Het is allemaal te vinden in de vlotte teksten van deze
gids, die bovendien verlucht zijn met talloze foto's en heldere kaartjes en voorzien
van routeaanwijzingen en losstaande columns met verdere informatie. Het boek opent
met een ‘panorama’ dat een oriënterende historische schets biedt. Het tweede deel
(‘topografie’) loopt in detail de verschillende landen af. Per land wordt een beperkt
aantal plaatsen besproken. Men vindt b.v. onder België alleen Brugge, Nijvel en het
Zoniënwoud behandeld. Deze gids heeft dus geenszins de bedoeling exhaustief te
zijn. Behalve de ons omringende landen komen aan bod: Griekenland, Italië, Spanje
en Portugal, Zwitserland, Scandinavië, Rusland en de Oekraïne en Centraal- en
Oost-Europa. In bijlage worden overzichten geboden van de geschiedenis, van de
pelgrimsoorden, van monastieke orden en van kerkschatten en musea. Het geheel
wordt afgesloten met een beknopte bibliografie en een register. Enkele
schoonheidsfoutjes. Op p. 36 werden Sint Bernardus en Sint Bruno verwisseld. P.
63 vermeldt vrouwen op de berg Athos, terwijl een bladzijde verder dit onmogelijk
wordt geacht. Op p. 274 Staat dat België vier trappistenabdijen telt, in feite zijn het
er zes (als men monialen meerekent zelfs twaalf). De erudiete lezer zal dit lijstje
ongetwijfeld kunnen aanvullen. De meeste informatie in deze gids is ook eiders te
vinden, maar is hier overzichtelijk gepresenteerd.
Men kan bij de lectuur van deze gids alleen maar versteld staan van de gehechtheid
van religieuze passies aan concrete plaatsen, beelden, gebouwen. Deze gehechtheid
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doet de pelgrim vertrekken in een soort heimwee niet naar thuis, maar naar de heilige
plaats. Die heilige plaatsen verbeelden dan een wonderlijk heimwee naar het heilige
zonder meer.
□ Walter Van Herck
J. Brosse, Het Europa van de spiritualiteit, Kok Agora, Kampen, 1994,
290 pp.

Film
Duizend, vijftienduizend films
Een encyclopedie, gecompileerd door één auteur: dat is sterk. Maar het begrip
‘encyclopedie’ is misleidend, de ondertitel geeft een juister beeld: ‘1000 Films’.
Deze selectie filmrecensies uit Knack beperkt zich bovendien tot de periode
1972-1992. Vermits 1972
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naar weinig meer verwijst dan naar het jaar waarin Patrick Duynslaeger als recensent
aan de slag gaat, is de gekozen periode volstrekt arbitrair. Bovendien schrijft
Duynslaeger tot nader order nog altijd filmrecensies: voor een in memoriam is het
dus nog te vroeg.
Daarmee is niet gezegd dat dit boek onbruikbaar is. Het is een handig opzoekboek
voor wie vlug wat verteerbare informatie wil over b.v. de speelfilm vanavond op de
televisie - als die tenminste dateert van na 1972. Het boek heeft een - voor het genre
- mooie bladspiegel en elke film krijgt behoorlijk wat ruimte. Duynslaegher geeft
naar mijn aanvoelen echter teveel plaats aan weetjes die meer thuishoren in een
lifestyle-magazine dan in een filmencyclopedie. De stijl van de recensies is soms
behaagziek en stoort vooral bij menige ‘vrolijke’ overkill. Beter ware geweest deze
films wat beknopter af te werken: dat had een bosje bomen van de papiermolen
kunnen redden.
Een tweede naslagwerk (15.000 titels) dat ik even wil signaleren, richt zich niet
alleen tot de ‘huisbioscoop’ in de brede betekenis, maar expliciet tot de videofielen,
waarvan eindelijk erkend wordt, zegt inleider John Rijpens, dat het niet allemaal
videoten zijn. De titel, Speelfilmgids van films op video & laserdisc, geeft duidelijk
aan om welk medium het gaat. Die invalshoek lijkt misschien wat overbodig, maar
dat is niet zo. Bioscoopfilms zijn tegenwoordig hoe langer hoe vlugger beschikbaar
op videocassette: vaak wordt een film tegelijk in de bioscoop en in het videocircuit
uitgebracht. In de Benelux b.v. blijkt de verhuur en verkoop van videofilms de
inkomsten van de bioscoopkaartjes zelfs te overtreffen. Dat wil echter niet zeggen
dat álle bioscoopfilms op video beschikbaar zijn, vooral voor oudere films is dat
vaak niet het geval. Bovendien krijgen sommige films voor hun videorelease een
nieuwe naam, blijken sommige titels te verdwijnen (o.a. omdat de rechten vervallen),
enz. Videofielen moeten dus een goede speurneus hebben én een rijke documentatie.
Al wie graag zijn/haar eigen retrospectieves programmeert, zal met dit boek zijn/haar
profijt doen. Het biedt naast titel en verdeelhuis, een summiere omschrijving met
een korte appreciatie en de belangrijkste ‘credits’ - dit laatste is ook een van de
manco's in het boek van Duynslaegher. Beide gidsen zijn alfabetisch gerangschikt
op filmtitel en sluiten af met een register op naam van regisseur, hetgeen de
bruikbaarheid van beide boeken aanzienlijk verhoogt.
□ Erik Martens
Patrick Duynslaegher, 1000 Films. Knacks Filmencyclopedie, Roularta
Books, Zellik, 1993, 554 pp.
Robert Hofman, (red.), Speelfilmgids van films op video & laserdisc.
Beschrijving en beoordeling van 15.000 bioscoop-, TV- & videofilms,
uitgeverij Luitingh-Sijthoff, tweede editte, 1993, 832 pp., BEF 830.

Literatuur
De Trojaanse Oorlog
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In 1962 schreef R. Gronon met De ramkoning haar versie van de Trojaanse Oorlog.
In deze bewerking herstelt Clytaemnestra tijdens die oorlog het matriarchaat,
vermoordt ze haar man Agamemnon bij zijn terugkeer en verfoeit ze het heroïsme.
In de jaren tachtig volgden de bewerkingen elkaar in een snel tempo op. De toenmalige
dreiging van een atoomoorlog stimuleerde blijkbaar de reflectie en de kritiek op het
archaïsche oorlogsideaal. In Aeneas, de levensreis van een man (1982) laat W.
Spillebeen Aeneas terugblikken op zijn leven. Hij 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 was voorbestemd om held te worden en de ambities
van zijn vader te realiseren. De Oostduitse schrijfster Chr. 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. Haar kritiek op de
Trojaanse
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Oorlog is tevens 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. The Greek Generals
Talk van Ph. Parotti (1986, in 1987 vertaald met als titel De Griekse veldheren aan
het woord) staat dichter bij de klassieke traditie en bevat geen aanklacht tegen het
oorlogsgeweld. De sterkte ervan ligt in het verhaal zelf en in de structuur met diverse
persoonlijke invalshoeken.
Luciano De Crescenzo, die een tiental jaar geleden een opgemerkte geschiedenis
van de Griekse filosofie schreef, maakte in 1991 zijn versie van de Trojaanse Oorlog,
nu vertaald onder de titel Helena, Helena, mijn liefste. Deze bewerking begint zoals
de Ilias in het tiende jaar van de Trojaanse Oorlog. De zestienjarige Leontes komt
naar Troje om informatie over zijn vermiste vader Neopoulos in te winnen. Op het
einde van het verhaal blijkt dat deze Neopoulos, meer dood dan levend, gered werd
door een Trojaanse en dat hij later met haar getrouwd is. De Crescenzo schenkt ruim
aandacht aan de Trojaanse sagencyclus zoals de twistappel, de wrok van Achilles,
tweegevechten hissen helden en het houten paard. Terloops worden ook verhalen als
de jacht op het Calydonische evenzwijn en de tocht van de Argonauten verteld.
Zijn bewerking sluit dichter bij de traditie aan dan de bewerkingen van Spillebeen,
Wolf en Bradley, maar toch wordt het heldenideaal meer dan eens bekritiseerd.
Volgens Thersites is de Trojaanse Oorlog er gekomen omdat Agamemnon ‘alleen
maar op die manier aan nog meer goud en aan nog meer meisjes kon komen’ en zijn
de helden alleen ‘booswichten met beroemde namen, die andere landen binnenvallen
met geen ander doel dan ze te plunderen en de vrouwen te verkrachten’. Na een tijdje
raakt Leontes zeer gesteld op deze Thersites: ‘hij had leren inzien dat de arme kerel
niet louter de bedoeling had om te provoceren, maar probeerde een nieuwe moraal
te vestigen’.
De Crescenzo neemt af en toe ook de tijd om te wijzen op parallellen met het
heden. De Griekse godenwereld herinnert hem aan de heiligen an zijn jeugd:
‘Sinte-Lucia voor de ogen, Sint-Antonius voor de dieren, Sint-Christoffel voor hen
die onderweg zijn, Sint-Pasquale Bailon voor bedreigde verlovingen [...]’. Hij wijst
op de gelijkenis van Agamemnons verzoenende woorden en de tekst van een Italiaans
vredeslied en gaat na hoe auteurs als Stesichorus, Aeschylus en Ovidius zich in hun
oeuvre een beeld vormden van Helena. Gelijksoortige reflecties waaien als een frisse
wind door deze misschien niet zo originele, maar toch boeiende bewerking.
Jef Ector
Luciano De Crescenzo, Helena, Helena, mijn liefste, Athenaeum-Polak & Van
Gennep, Amsterdam, 1993, 264 pp.

Dubbelster
Na in zijn sterke debuutroman, Over de bergen, de geneugten van het landleven te
hebben ontmaskerd, pakt Gerrit Komrij in zijn nieuwe roman het showbizcircuit aan.
In Dubbelster maken we kennis met dequizmaster Otto Kapteijn wienst ster in het
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zenit staat. Er is geen sterrenwichelaar voor nodig om te voorspellen hoe het met
hem zal aflopen, immers: voor Komrij geen Arcadië of de verwoesting is nabij. Het
thema biedt dus geen verrassingen, de variatie daarentegen is gedurfd. Van goede
literatuur siechte televisie maken is niet moeilijk, maar met het omgekeerde heeft
zelfs Komrij het knap lastig. Een satirische benadering lag voor de hand maar
aangezien het leven en de werken van de ‘rich and famous’ sowieso iets belachelijks
hebben, is het onderscheid tussen gewilde en ongewilde satire in deze roman niet
altijd goed te maken. Wat het verhaal aangaat, is het verschil tussen echt en onecht
naar mijn gevoel dan weer wat te duidelijk. Het dubbelgangersmotief, de symboliek,
de occasionele mythologische verwijzing: het ligt er allemaal wat te dik op. Het
probleem zit 'm volgens mij uitsluitend in het onder-
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werp. Toen Komrij in 1976 TV-kritieken schreef voor NRC-Handelsblad vroeg hij
zich al af of de TV al die aandacht wel verdient: ‘Krijgen bakstenen dan ook zoveel
aandacht van een Juwelier?’ Dat bakstenen zich inderdaad niet tot diamanten laten
slijpen, heeft hij met deze roman aangetoond. Maar misschien bouwen ze er wel een
mooie film mee?
□ Manu van der Aa
Gerrit Komrij, Dubbelster, Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1993,
247 pp., BEF 630.

Mijnheer Mani
Abraham Yehoshua behoort samen met Amos Oz tot de meest vooraanstaande
Israëlische schrijvers van dit moment. Zijn definitieve internationale doorbraak kwam
met zijn derde roman De vijf jaargetijden van Molcho die ik in oktober 1991 aan u
heb voorgesteld. De in 1990 door Yehoshua in het Hebreeuws gepubliceerde (vijfde)
roman Mar Mani, die thans in een werkelijk prachtige vertaling door Joost van de
Woestijne voor ons taalgebied beschikbaar is gekomen, is wederom een juweel van
vakmanschap. Terwijl het omslag van deze Nederlandse vertaling de ondertitel ‘Een
epos’ draagt, bevat de eerste bladzijde van het boek een heel andere: ‘Een roman in
gesprekken’. Het lijkt alsof de uitgever niet heeft willen (of kunnen) kiezen tussen
de twee. Ze geven namelijk allebei heel goed weer wat er in dit prachtig geschreven
boek gaande is. Mijnheer Mani bestaat eigenlijk uit vijf kleine romans. Ze spelen,
teruggaand in de tijd, op steeds verschillende plaatsen: in 1982 op een kibboetz in
Israël, in 1944 op Kreta, in 1918 in Jeruzalem, in 1898 in Krakow (Polen) en in 1848
in Athene. Vanuit vijf verschillende perspectieven en in vijf duidelijk van elkaar
onderscheiden stijlen, telkens in de vorm van een gesprek, wordt aldus het verhaal
verteld van de familie Mani. Wie op de jaartallen let zal bemerken dat ze alle van
cruciale betekenis zijn geweest in de geschiedenis van het joodse volk en (de staat)
Israël. Het is wel even wennen aan de vorm van die vijf gesprekken. Er is namelijk
steeds een hoofdpersoon aan het woord die ingaat op de vragen en antwoorden van
iemand anders (de vader, de moeder enz.) zonder dat de woorden van die
‘tegenpersoon’ staan afgedrukt. Deze opzienbarende verteltechniek - ik ben zoiets
nog niet eerder tegengekomen - geeft een extra spanning aan hetgeen verteld wordt.
Wie de vijf ‘gesprekken’ heeft gelezen kijkt niet alleen terug op het familie-epos van
de Mani's, maar ook op een representatief stuk joodse geschiedenis van de voorbije
anderhalve eeuw. Hoewel er van totaal ándere invalshoeken gebruik wordt gemaakt,
moest ik na lezing toch even denken aan Marek Halter, De herinnering aan Abraham
(Baarn, 1985) dat ik in oktober 1986 aan u heb voorgesteld.
□ Panc Beentjes
A.B. Yehoshua, Mijnheer Mani. Een epos, Wereldbibliotheek, Amsterdam
(voor België: Pelckmans, Kapellen), 1993, 394 pp., f 42,50 / BEF 785.
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Mirko Kovac
Uitgevers spelen in op trends. Zo begint men in het Nederlandstalig gebied nu
eindelijk de ex-Joegoslavische auteurs te kennen en te waarderen. De exil-schrijver
Danilo Kis is al enkele jaren bekend, vooral om zijn wondermooie Bildungsroman
Familiecircus. De Bezige Bij brengt voor het eerst een werk van de Herzegovijnse
auteur Mirko Kovac in vertaling: Het leven van Malvina Trifkovic uit 1971. Het
verhaal van het boek is aantrekkelijk omwille van de huidige situatie: de verbeten
strijd tussen de Kroatische en Servische bevolkingsgroep in de Kroatische republiek,
hier in beeld gebracht aan de hand van een individueel ‘geval’. De jonge Servische
Malvina loopt van de strenge, orthodoxe kostschool weg om te trouwen met een
oudere Kroaat. Diens broer zal evenwel alles doen om dat huwelijk te vernietigen.
Dat lukt hem ook, maar daar blijft het niet bij. Er komt een spiraal van geweld op
gang die Malvina
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tot haar dood blijft achtervolgen. De roman is opgebouwd uit een 10-tal ‘documenten’:
brieven, een stuk manuscript, een politieverslag, een document van de lijkschouwer...
Deze aanpak maakt de roman nogal onoverzichtelijk, maar biedt, naarmate het verhaal
vordert, tal van onvermoede nieuwe inzichten in de gebeurtenissen. Zo ontwikkelt
de lezer gaandeweg een groot aanvoelen voor deze erg gevoelsgeladen thematiek.
□ Erik De Smet
Mirko Kovac, Het leven van Malvina Trifkovic, De Bezige Bij, Amsterdam,
1994.

Camus, Le premier homme
Ten tijde van zijn plotselinge dood in 1960 werkte Albert Camus aan een nieuwe
roman, die het grote epos van zijn moederland Algerije had moeten worden. Camus
koos er het autobiografische genre voor. Via de herinneringen aan zijn eigen jeugd
en familiegeschiedenis wilde hij het geheugen van heel Frans Algerije hervinden.
De armoede van zijn familie was de armoede van Algerije, en armen hebben geen
verleden. Zij zijn elke keer weer als de eerste mens op aarde. Hij noemde zijn boek
Le premier homme.
Het onvoltooide, nog ruwe manuscript is nu, vierendertig jaar na Camus' dood,
door zijn dochter vrijgegeven, tezamen met de aantekeningen die Camus voor het
boek had opgeschreven. De tekst vertelt over de eerste veertien jaren van zijn jeugd,
zijn moeizame zoektocht naar vergeten herinneringen, vooral aan zijn vader, die
hijzelf nooit gekend heeft. Hij stierf een jaar na Camus' geboorte als soldaat aan het
front van de Marne. Het onvermogen om zijn beeld opnieuw op te roepen wordt de
metafoor van het vergankelijke verleden van allen die op de rand van het
bestaansminimum leven, of ze in Algerije nu van Franse of Arabische afkomst waren.
Camus probeert hen die herinnering terug te geven. Zelf herkreeg hij het woord
dankzij een onderwijzer op zijn lagere school, die zijn talenten ontdekte en zorgde
voor een studiebeurs. Het betreffende hoofdstuk leest als een ontroerende hommage
aan deze ‘meester’ Louis Germain, die Camus in een brief na de ontvangst van de
nobelprijs nog altijd als zijn mentor erkent.
Maar Camus' Vermogens scheppen ook verplichtingen, niet alleen jegens de arme
Algerijnen, maar ook jegens het conflict dat hen ten tijde van de
onafhankelijkheidsstrijd verscheurt. Camus weigert de pieds noirs het recht op de
Algerijnse bodem te ontzeggen; ook zij zijn ‘inlanders’ in de volle zin. De dilemma's
die de vrijheidsstrijd met zich meebracht (vooral het terrorisme), hadden, blijkens
Camus' aantekeningen, mede onderwerp van het boek moeten worden. Hij heeft er
alleen enkele dialoog-fragmenten voor geschreven die - sterk herinnerend aan de
ethische discussies uit La peste - grote verwachtingen wakker maken. Camus heeft
ze niet meer kunnen vervullen.
□ Ger Groot
Albert Camus, Le premier homme, Gallimard, Parijs, 1994, 334 pp., FF
110.
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Rat
‘Ouderdom is eenvoudig grote verzwakking, verweking, vermoeidheid, de ziekte
van de tijd. Ik weerde me tegen het ouder worden, lang, ik deed alsof ik nog altijd
jong was’ (p. 140). Dit zijn niet de woorden van een weemoedig ouderling, maar
van een rat op jaren die zich bewust wordt van het feit dat ze nu veeleer prooi
geworden is dan jager. Deze in alle opzichten ongewone protagonist is de held van
een gruwelroman: moordend, vretend, copulerend baant hij zich een weg door het
rattenleven. Hij ziet zijn deel van de wereld (hij komt o.m. terecht in oorlogsgebied)
en merkt dat het er bij de grote vijand (de mens) niet veel hoogstaander aan toe gaat.
Vijand nummer twee is de mede-rat: ratten onderling blijken elkaar (letterlijk) rauw
te lusten.
De mens wordt niet alleen vanuit rattenogen bekeken, de rat ook vanuit
mensenogen. Ook ratten worden wakker ‘badend in zweet’ (p. 136) na een nare
droom. Ratten houden van gezelligheid en nestwarmte. Vooral oude ratten denken
terug aan hun
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jeugd, maar kiezen nu voor een veilig leven, ‘een vaste levenswijze [...] zonder
onzekerheid, verandering, gevaar’, ‘niets onverhoopts, geen verrassingen’ (p. 33).
Origineel is de invalshoek alleszins en de leefwereld van de ratten is goed voor
ettelijke bladzijden boeiende lectuur. Stilistisch bekoort deze roman mij maar matig.
Het wisselende vertelstandpunt (van ik- tot jij- en hij- persoon) voegt weinig toe aan
het boek en het taalgebruik is zelden verrassend te noemen. In tegenstelling tot wat
de flap beweert, vind ik dit geen ‘poëtisch’ boek. In hoeverre dat aan de vertaling te
wijten is, kan ik niet uitmaken. Dat er ook nogal wat slordigheden in de tekstbezorging
geslopen zijn, had alleszins vermeden kunnen worden.
Szczur is de eerste roman van de bij ons onbekende Tsjechische auteur-academicus
Andrzej Zaniewski. Hij beëindigde het manuscript van deze roman al in 1979 en
beleeft dit jaar kennelijk zijn internationale doorbraak.
□ Erik Martens
Andrzej Zaniewski, Rat, vert. Gerard Rasch, Prometheus, Amsterdam,
1994, 160 pp., BEF 495.

Biografie
Gustav Mahler
In 1939 publiceerde Alma Mahler, toen gehuwd met Franz Werfel, haar herinneringen
aan haar eerste man, uit vrees dat zijn beeld volledig door de nazi's zou worden
uitgewist.
De weduwe schetst een liefdevol, maar toch ook zeer kritisch beeld van Gustav
Mahler. Ze beschrijft de familie als een soort rariteitenkabinet en toont aan dat van
alle rariteiten iets in het genie is overgebleven. Hij is grillig, overemotioneel,
volkomen egocentrisch (zijn vrouw moet haar muzikaal talent afschrijven om de
maëstro te dienen), redelijk misantropisch en wereldvreemd, maar toch aanbiddelijk.
Die combinatie lijkt voor de kritische lezer wel eens onredelijk en ongeloofwaardig.
Dat gevoel wordt des te sterker als blijkt dat bij de vele anderen die beschreven
worden, dezelfde gebreken worden vastgesteld, maar ook scherp veroordeeld. Alma
Mahler kan heerlijk scherp uit de hoek komen - haar beschrijving van de vrouw van
Richard Strauss is meesterlijk - maar aan één kant is ze wel blind.
Dat Mahler geniaal was, staat buiten kijf; van deze genialiteit vind ik in dit boek
echter geen spoor terug. De man is wel de centrale persoonlijkheid in het Weense
muziekleven, en het relaas is dan ook een boeiend verslag van een topperiode in de
Europese cultuur, een rubriek van het artistiek-mondaine leven en een galerij van
groten (Freud, Klimt, Schönberg, Caruso, Strauss...), maar de grootheid van binnenuit
geloofwaardig maken, is Alma Mahler niet gegeven: het boek blijft superieur geroddel.
Dat neemt niet weg dat de figuur Mahler ook in louter uiterlijkheden zoveel formaat
heeft en dat hij zoveel heeft meegemaakt, dat het portret en het tijdbeeld zeer de
moeite waard zijn. En (allicht ongewild, of zit er toch wat venijn in de staart?) het
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zelfportret van de vereerde, gekoesterde, maar au fond toch zo secundaire en betuttelde
echtgenote is voor moderne lezers bijzonder provocerend.
Naast het relaas van Alma Mahler bevat het boek ook uittreksels uit de
correspondentie, allerlei supplementaire wetenswaardigheden en een reeks foto's.
□ Jaak De Maere
Alma Mahler, Gustav Mahler. Herinneringen en Brieven, Atlas,
Amsterdam/Antwerpen, 1993, 443 pp., BEF 1045.
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Walter Weyns
Uitzicht op een Postmoderne moraal
Als er zoiets bestond als een ‘top-10 aller tijden’ van het Nederlandstalige
sociologieboek, dan zou het handboek van Van Doorn & Lammers ongetwijfeld op
de eerste plaats prijken. Het verscheen in 1959 en kende sindsdien zo'n twintigtal
nieuwe uitgaven of herdrukken. Voortdurend werd er gesleuteld aan de inhoud: hele
passussen verdwenen of werden grondig herschreven, nieuwe stukken werden
toegevoegd. Alleen de titel bleef dezelfde: ‘Moderne Sociologie’. Op het eerste
gezicht een banale, inspiratieloze titel, maar bij nader toezien is er iets heel
merkwaardigs mee aan de hand. Ik wil niet beweren dat het succes van het boek te
danken is aan de titel, maar toch gaat er een vreemde fascinatie van uit.
De woorden ‘modern’ en ‘sociologie’ trekken elkaar aan en versterken elkaar. Het
adjectief ‘modern’ staat voor de ontvoogding van de mens uit de knellende banden
van de natuur en de soms nog pijnlijker knellende banden van de gesloten
gemeenschap en de traditie. Het keert de irrationele onderschikking van de mens aan
de natuur en de gemeenschap radicaal om in een rationele beheersing ervan. Die
omkering is, kort en goed, het programma van de moderniteit. Er is dus nauwelijks
iets moderners denkbaar dan de sociologie. Niet enkel zet zij, als alle wetenschappen,
de overgeleverde ‘waarheden’ van de traditie aan de kant. Niet enkel heeft ze de
mond vol van de ‘constructie’ en de ‘organisatie’ van het sociale leven. Zij schept
daarenboven nog een pervers genoegen in de ontmaskering van de traditie. Gretig
toont zij aan hoe wereldbeelden, moraal en ideologieën zijn ontstaan, wie er belang
bij heeft en wie er onder lijdt. De sociologie is niet zomaar modern, zoals alle
wetenschappen. Zij verlustigt zich werkelijk in haar moderniteit.
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De uitdrukking ‘moderne sociologie’ drukt dan ook de ultieme moderniteit uit, het
moderne van het moderne. Vandaar de bijna eschatologische fascinatie van een boek
met zo'n titel. Alsof hier het kookpunt van de moderniteit wordt aangekondigd, het
moment waarop alle residu's van irrationaliteit en traditie uit de samenleving worden
gefilterd en enkel een zuiver transparante, rationeel door mensen bestuurde wereld
overblijft: de vervulde Verlichting.
Intussen duiken talloze boeken op met als titel ‘Postmoderne sociologie’ (of
varianten daarvan). Deze titel fascineert eveneens, maar dan om de omgekeerde
reden. De beide termen stoten elkaar af, ze lijken elkaar naar het leven te staan.
Postmoderne sociologie bedrijven lijkt op het zoeken naar de kwadratuur van de
cirkel, een ongerijmdheid. Als de rationele wetenschappelijke studie van de
samenleving bij uitstek modern is, wat moet men zich dan voorstellen bij het
beoefenen van postmoderne sociologie?
De voortrekker van de postmoderne sociologie in Frankrijk, Michel Maffesoli,
heeft daarover radicale maar interessante denkbeelden ontwikkeld[1]. Naar zijn mening
bestaat de samenleving - in ieder geval onze samenleving van TV en video kijkende,
toeristische uitstapjes makende, in ambiante winkelcentra flanerende, door
mediaevenementen gefascineerde consumenten - in laatste instantie uit niet veel meer
dan mensen die emoties en zinnelijke ervaringen met elkaar delen. Het sociale leven
is gebaseerd op een consensus, niet over waarden of denkbeelden, maar op een
consensus in de oorspronkelijke betekenis van het woord: die van gedeelde, tot het
uiterst opgeladen gevoelens: een cum-sensualis. Volgens Maffesoli zijn sociale
banden door en door esthetisch, in die zin dat ze gebaseerd zijn op emotioneel geladen,
sensibele ervaringen. Het ethische wordt hier ingeruild voor het esthetische[2]. De
samenleving kan dan ook het best vergeleken worden met een ‘Gesamtkunstwerk’,
een onophoudelijke maalstroom van esthetisch opwindende ervaringen die iedereen
meesleurt en waarvan iedereen geniet. Wat een illusie te denken dat de maatschappij
zou bestaan bij gratie van min of meer rationele, politieke of economische structuren.
Wie door de korst van de institutionele orde heen kijkt, ontwaart een kolkende zee
van sensualiteit en emoties, vluchtig en veranderlijk als het weer. En net als wolken,
regen en wind de meest uiteenlopende configuraties vormen, leiden ook de al of niet
gedeelde emoties tot een kleurrijke caleidoscoop van sociale verschijningsvormen.
Ziedaar onze maatschappij: één gigantische esthetische happening, zinneprikkelend
en bedwelmend, ieder moment een feest.
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Dionysisch leven
De dionysische maatschappijvisie van Maffesoli, hier nog gematigd weergegeven,
kan gemakkelijk worden gecounterd. De meest opvallende zwakte is wellicht dat hij
het belang van economische en politieke structuren schouderophalend relativeert,
alsof het hier om futiliteiten gaat. In zijn synthesewerk Au creux des apparences, dat
de veelbetekenende ondertitel ‘pour une éthique de l'esthétique’ meekreeg, verwijst
hij er welgeteld een keer naar. Hij spreekt dan schamper van ‘het politiek-economische
zootje’. Toch mag men het werk van Maffesoli niet zomaar wegwuiven. Het bevat
scherpe analyses van de beleving van socialiteit in een consumptiemaatschappij:
zinnelijk, vluchtig en ‘objectaal’. Met ‘objectaal’ bedoelt Maffesoli dat objecten een
gemeenschapscheppende kracht hebben. Objecten, in de eerste plaats dan
consumptiegoederen, worden niet zomaar individueel geconsumeerd. Net als totems,
verenigen ze ook mensen. Ongeveer zoals autoliefhebbers heel even lijken te behoren
tot eenzelfde clan wanneer ze in gemeenschappelijke bewondering samentroepen
rond het nieuwste model op het autosalon.
Maar Maffesoli's benadering is vooral interessant omdat ze al, maar dan werkelijk
al de ‘moderne’ vooronderstellingen van de sociologie loslaat en op die manier
aanschouwelijk maakt waar een postmoderne sociologie op uitdraait. Voor de
postmoderne socioloog is de maatschappij geen geheel van mensen die vaste relaties
aanknopen en gedragspatronen volgen, die vaste gewoonten hebben en identiteiten,
die handelen binnen afgebakende instituties. Dat alles bestaat niet meer, of verdwijnt
naar het achterplan. De maatschappij wordt daarentegen gekenmerkt door een
ambiance, een sfeer, een niet tot eenduidige vormen terug te brengen geheel, een
soort sociale nevelvlek van door elkaar wriemelende, voortdurend metamorfoserende
en elkaar emotioneel aanstekende mensen. En voor zover de maatschappij al een
structuur heeft, deint deze mee op het ritme van de eeuwig pulserende emoties.
Het devies van Maffesoli luidt dan ook: weg met de conceptuele klare lijn van de
moderne sociologische analyse, weg met de modellen en typologieën. Die kunnen
toch nooit vatten waar het werkelijk om gaat: de aura, de ambiance van zinnelijkheid
waar het dagelijkse leven in baadt. Aan de ‘sociale ambiance’ is nochtans niets
mysterieus. Die wordt eenvoudig opgewekt door de concrete, samen met anderen
beleefde ruimten: metrostations, warenhuizen en shopping centra, fitness centra en
sportterreinen, wachtkamers, universiteitsaula's, musea en kunstgalerijen, boulevards,
concertzalen en bioscopen, stranden en promenades. Deze ruimten, en niet te vergeten
de symbo-
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len en de objecten die er deel van uit maken, scheppen gemeenschap. Zij wekken
immers emoties en sensaties op die, kortstondig maar intens, door allen worden
gedeeld. Op die manier vormen ze vluchtige gemeenschappen (‘tribus’), ieder badend
in een eigen sociale ambiance. Zulke efemere sociale gestalten, even vluchtig als
wolkenformaties, hebben altijd al bestaan. Maar volgens Maffesoli bepalen ze nu
grotendeels het dagelijkse leven: zij zijn de gluten mundi, de lijm die maakt dat de
huidige sociale wereld aaneen blijft kleven.
De socioloog die dit alles wil beschrijven staat voor een aartsmoeilijke taak. Hij
moet zich bedrinken aan het dionysische leven, of daar toch minstens van proeven,
en tegelijk voldoende nuchter blijven om oog te hebben voor het ‘objectale’,
gemeenschapscheppende karakter van concrete dingen in concrete ruimten. Voor
het overige heeft hij geen enkel houvast. Kortom, Maffesoli doekt de moderne
sociologie op, en de postmoderne sociologie die ervoor in de plaats komt is een
opwindende maar roekeloze stap in het duister - een sociologie in de schaduw van
Dionysos.

Leven na auschwitz
Terwijl Maffesoli tegen de achtergrond van een opgewekt en onbezorgd hedonisme
pleit voor een frivole sociologie, een soort gaia scienza, maakt de Britse socioloog
Zygmunt Bauman duidelijk dat er aan dit alles een melancholische keerzijde is. Er
is meer aan de hand dan esthetische opwinding en opgaan in de ambiance van het
ogenblik. De postmoderniteit begint waar de moderniteit eindigt, en het moment en
de plaats waar dit gebeurde kan heel goed worden getraceerd: Auschwitz. De
vernietigingskampen vormden geen verbijsterende zijsprong van de geschiedenis,
zij waren geen vreemd kankergezwel op het lichaam van de beschaafde maatschappij,
zij waren geen moment van waanzin in een voor het overige redelijke wereld, zij
waren niet de antithese van de moderne beschaving. De holocaust was de moderne
wereld ten voeten uit, haar hoogtepunt, of in ieder geval haar consequentie. Adorno
drukte zijn gevoelens over de holocaust uit in de bekende boutade: ‘na Auschwitz
is geen poëzie meer mogelijk’. Misschien vergiste hij zich volkomen. Misschien is
poëzie nog het enige dat rest, het enige dat geloofwaardig is gebleven, het enige dat
niet heeft bijgedragen tot de holocaust. Het zou wellicht gepaster zijn te zeggen: ‘na
Auschwitz is geen wetenschap meer mogelijk’, of ‘na Auschwitz is geen planning’
of ‘geen rationele organisatie meer mogelijk’. Zo zou men de Stelling van Bauman
kunnen samenvatten. Hij heeft ze met grote overtuigingskracht uiteengezet in zijn
boek Modernity and the Holocaust[3].
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Bauman is vanzelfsprekend niet de eerste die het planmatige, bureaucratische karakter
van de holocaust beklemtoont. De door de nazi's genomen beslissingen om de joden
te registreren, op te pakken, te transporteren, eventueel te gebruiken als gedwongen
werkkrachten en te vernietigen, en de punctuele manier waarop deze beslissingen
werden uitgevoerd - nota bene in voile oorlogstijd -, dat alles is bijna een
schoolvoorbeeld van moderne planning, rationeel beleid en probleembeheersing. De
organisatie van de holocaust beantwoordt tot in de kleinste details aan het klassieke
model van de rationele organisatie, dat Max Weber in het begin van deze eeuw
opstelde.
Maar wat Bauman, bijna tot zijn eigen verbazing, vaststelde, ging nog verder. De
moderne, rationele organisatievorm was niet enkel een onontbeerlijke voorwaarde
om een gigantische operatie zoals de holocaust te doen slagen (zonder minutieuze
planning en arbeidsverdeling zou er van de hele ‘Endlösung’ namelijk niets in huis
zijn gekomen). Het was, zonder meer, een voldoende voorwaarde. Met andere
woorden, er is niets ‘speciaals’ of ‘buitengewoons’ nodig opdat in een moderne
maatschappij een holocaust zou plaatsvinden. Alles is al aanwezig. De holocaust
maakte niet enkel gebruik van de middelen die in de moderne maatschappij
voorhanden zijn. De vernietigingsmachine was de georganiseerde maatschappij in
één van haar gedaanten. Ieder aspect van de holocaust was volkomen in
overeenstemming met onze beschaving, haar geest, prioriteiten en wereldbeeld. Als
de industrie en de techniek, de bureaucratie en de geciviliseerde staat de kern van de
moderniteit uitmaken, en wie kan daaraan twijfelen, dan is de holocaust daarvan het
summum.
De bureaucratie werkte als altijd, om het even of zij betrokken was in een
massamoord op gigantische schaal. Formeel gesproken verschilde de holocaust niet
van andere moderne organisaties. De bureaucratische logica die elders geldt, werd
ook hier gevolgd: efficiënt handelen op basis van een nauwkeurige arbeidsverdeling,
een haarfijn uitgetekende organisatiestructuur met duidelijke bevelslijnen en een
informatiestroom, een goed-gesynchroniseerde coördinatie van anonieme maar
complementaire handelingen. En niet te vergeten: een objectieve, onthechte houding
van ambtenaren, vervuld van de plicht die hen roept, allen onberispelijk als Eichmann
(die op zijn proces, nota bene, verwees naar de Kantiaanse categorische imperatief,
die hij toch zo nauwgezet gevolgd had). Het stof dat dit inzicht, scherp verwoord
door Arendt in haar boek over Eichmann[4], deed opwaaien, is al lang weer gaan
liggen. Maar het besef dat de hele idee van een Endlösung, van een definitieve
oplossing, niets anders is dan de toepassing van de bureaucratische logica van de
meest efficiënte oplossing, blijft ontnuchterend. Bauman toont aan hoe de nazi's alle
moge-
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lijke ‘oplossingen’ van het ‘jodenprobleem’ (emigratie en deportatie naar andere
Europese landen, deportatie naar een land buiten Europa) grondig hadden onderzocht
en afgewogen: de kosten tegen de baten. En alles gewikt en gewogen, bleek de optie
‘uitroeiing’ nog het meest efficiënt. De holocaust is dus allesbehalve een irrationele
opstoot van haat en razernij. Zij is integendeel een voorbeeld van koele, weloverwogen
rationaliteit, zowel wat haar ingezette middelen als haar doelstellingen betreft.
De verwantschap tussen holocaust en moderniteit gaat zelfs nog verder. Ook het
antisemitisme, dat uiteraard mee aan de basis ligt van de holocaust, is volgens Bauman
door en door modern. Deze stelling is op het eerste gezicht ongerijmd, maar Bauman
maakt ze zeer plausibel. Hij ontkent natuurlijk niet dat de jodenhaat een lange en
droeve geschiedenis van eeuwen heeft. Maar het recente antisemitisme heeft een
heel ander karakter dan bijvoorbeeld de middeleeuwse pogroms. Dat waren
kortstondige opflakkeringen van volkswoede en frustratie, zeer emotioneel en
irrationeel. Het recente antisemitisme is heel anders. In twee opzichten is het nauw
verbonden met de moderne maatschappij.

Angst voor het moderne
Om te beginnen ontspringt het antisemitisme aan de angst voor het moderne. Het
moderniseringsproces, in al zijn veelvuldige aspecten, veroorzaakte diepgaande en
snelle veranderingen op zowat alle gebieden van de maatschappij. De traditionele
zekerheden gingen verloren en uit angst wilde men opnieuw duidelijke zekerheden,
duidelijke grenzen, duidelijke afbakeningen zoals in de traditionele maatschappij,
waar iedereen zijn vaste plaats had. Eén van de hulpmiddelen om de verloren gegane
overzichtelijke orde zo goed en zo kwaad mogelijk te herstellen, was het begrip
‘jood’. Alles wat als beangstigend en onzeker werd ervaren, werd joods genoemd.
Dit begrip fungeerde als een verzamelnaam van al wat anders was en verwerpelijk.
Al het slechte, vreemde of op welke wijze dan ook beangstigende, werd in een
handomdraai geïdentificeerd. Zo hielp dit begrip angsten te bezweren. Wanneer een
antisemiet over een jood spreekt, heeft hij het dan ook niet over concrete mensen
van vlees en bloed, maar over een denkbeeldige categorie. Voor hem markeert de
jood de grens tussen orde en wanorde, de grens tussen reinheid en vuilheid, tussen
zekerheid en gevaar. Vandaar dat ‘de jood’, als categorie, voor verschillende mensen
verschillende betekenissen kreeg, al naargelang de angsten waar ze mee worstelden.
‘Voor de levenden is de jood een dode; voor de autochtonen een vreemde en een
indringer, voor de armen is hij
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een miljonair, voor de patriotten iemand zonder land’[5]. ‘Jood’ werd het meest hybride
begrip dat maar denkbaar is. Alles kon eronder worden verstaan, alles wat maar
enigszins verwerpelijk is, ook al mondde dit uit in absurde contradicties. De jood
‘was de drager van het bolsjevisme en tegelijk belichaamde hij de liberale geest van
de verrotte westerse democratie. In economisch opzicht was hij zowel socialist als
kapitalist. Hij was een verstokte pacifist en tegelijk was hij een onvermoeibare
oorlogsstoker’[6]. Voor elk wat wils dus. Telkens was de jood de bliksemafleider
waarop de moderne spanningen zich ontlaadden.
Maar de band tussen het antisemitisme en de moderniteit is nog hechter. De Stelling
van Bauman luidt dat het antisemitisme een door en door moderne reactie is op de
angst voor het moderne. Wie goed toekijkt, ziet dat het antisemitisme de kenmerken
draagt van het moderne, wetenschappelijke denken en van de Verlichting. De aura
van wetenschappelijkheid waarin het antisemitisme, en het nazi-racisme in het
algemeen, zich hulde, was niet zomaar een oppervlakkig vernis. De antisemiet of de
racist was doordrongen van dezelfde grondhouding als de verlichte filosoof: de wereld
vatten in heldere en duidelijke categorieën. Wat vaag is, ondefinieerbaar of ambigu,
wordt door de verlichte, rationele wetenschapper bestreden. Hij zal, hoe moeilijk en
weerbarstig zijn onderwerp ook is, koste wat het kost trachten er met behulp van zijn
concepten en instrumenten een greep op te krijgen. De racist gaat ook op die manier
te werk. Beiden huiveren van onzekerheid of onduidelijkheid, beiden proberen een
duidelijke wereld te creëren. Beiden proberen de exacte natuur van de mens te kennen
en eens en voor goed vast te leggen. Daarenboven wilde de Verlichting de mens
verbeteren, hem verheffen; zo ook het racisme. Dat wil de mens gezond maken. De
taal die de nazi's gebruikten wanneer ze over de uitroeiing van de joden spraken,
wemelde van termen uit de hygienische sfeer. Men sprak van ‘Gesundung’,
‘Selbstreinigung’ of ‘Judensauberung’. Natuurlijk fungeerden deze begrippen als
eufemisme om de gruwelijke werkelijkheid te verbloemen. Maar ze illustreren ook
hoezeer het nazi-racisme doordrongen was van de moderne geneeskundige en
sociaal-hygiënistische praktijk. Zonder moderne geneeskunde, merkt Bauman op,
was er nooit een wetenschappelijk racisme en een holocaust geweest.
De overeenkomst tussen de racistische en de wetenschappelijke houding is derhalve
fundamenteel. Het racisme deelt met de moderne wetenschap dezelfde drang tot
beheersen van het mysterieuze en vreemde, dezelfde drang tot ordening en design.
In feite, concludeert Bauman, is het racisme één van de vormen die sociale planning
kon aannemen. Haar doel was de vestiging van de sociale orde op basis
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van zo duidelijk mogelijke categorieën, precies zoals het wetenschappelijk gefundeerd
sociaal beleid.

Zonder illusies
Als deze stelling waar is, als de holocaust het summum van moderniteit is, dan krijgt
het begrip ‘postmoderne maatschappij’ een welomschreven betekenis. Kort en bondig
gezegd: postmoderniteit is moderniteit zonder illusies. Oppervlakkig beschouwd is
het verschil tussen de moderne en de postmoderne maatschappij niet zo groot. Net
als de moderne is de postmoderne maatschappij er een van wetenschap en techniek,
rationele planning en sociaal beleid, bureaucratische organisatie en efficiëntie. Het
plannen en managen, het organiseren en beheersen gaat gewoon door. Maar de veer
is gebroken, er wordt niet langer in geloofd. Er wordt niet langer geloofd dat een
rationalisatie van het denken en het handelen de wereld vooruit helpt. Er wordt niet
langer geloofd dat doordachte planning, op grond van scherpe analyses en verfijnde
simulaties, de samenleving leefbaarder maakt. Er wordt niet langer geloofd dat
eenduidige begrippen en categorieën de mens ‘verlichten’ en verheffen. Om daaruit
dan maar meteen te besluiten, zoals Maffesoli, dat de postmoderne mens zijn heil
zoekt in het andere uiterste: in irrationele zinnelijkheid en emotionaliteit, in vluchtige
contacten en ‘presenteïsme’ (wat zoveel betekent als de vlucht in het nu), is wat
voorbarig, meent Bauman. Dergelijk gedrag komt veelvuldig voor, zeker. Maar de
postmoderne mens blijft in vele opzichten modern; hij blijft zich bedienen van het
uitgebreid rationeel instrumentarium, maar dan getemperd, zonder blind vertrouwen,
zonder illusies, voortdurend twijfelend en onzeker, het hoofd tussen de schouders,
züchtend onder de tragische last van het moderne leven, en proberend er aan te
ontsnappen waar het kan.

De intellectueel
De consequenties van dit alles dringen nog niet in hun volle omvang door. Maar
Bauman wijst op twee belangrijke verschuivingen die met de overgang van
moderniteit naar postmoderniteit gepaard gaan: de gedaanteverandering van de
intellectueel en de herontdekking van de moraal.
In zijn serene reactie op de veroordeling van De duivelsverzen schreef Salman
Rushdie: ‘De duivelsverzen is een lofzang op de vermenging, onzuiverheid,
gedaanteverwisseling die voortkomt uit nieuwe en onverwachte combinaties van
mensen, culturen, ideeën, politieke opvattingen, films, liedjes. Het bejubelt de kruising
en vreest het
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absolutisme van de Zuiverheid. Door mengelmoes, allegaartje, een beetje van dit en
een beetje van dat, komt het nieuwe in de wereld. [...] De duivelsverzen is een pleidooi
voor verandering-door-fusie, verandering-door-verbinding. Het is een ode op ons
bastaard-ik’[7]. Hier spreekt de postmoderne intellectueel. Hij houdt een pleidooi voor
onzuiverheid en vermenging, voor ‘een beetje van dit en een beetje van dat’. Wat
een verschil met de moderne intellectueel. Weg is de triomfantelijke schittering van
het intellect, weg ‘de droom van de rede’, weg de zelfzekerheid. In de plaats daarvan
een bonte, wat smoezelige verwarring en versmelting, resulterend in dat wat bij
uitstek onverwacht is en moeilijk thuis te brengen: de bastaard. De intellectueel zoekt
bewust de ambiguïteit op, het vage en ongedefinieerde. Hij werpt zich op als de
behoeder van het vreemde, de bastaard, ‘het ander in onszelf’. En dit niet zozeer
omdat hij gefaald heeft, omdat hij er niet in geslaagd is met passer en liniaal een
duidelijke wereld te ontwerpen en zich daarom met de staart tussen de benen in een
donker hoekje verbergt. Het is omgekeerd. Verbijsterd over wat de eindoverwinning
van de rede, de Endlösung zo men wil, zoal kan betekenen aan verlies of verminking
van levensvormen (omdat ze toevallig niet goed passen binnen de eenduidige rationele
logica), klopt de intellectueel zich op de borst en neemt zich voor te redden wat er
nog te redden valt. Hij is een Noach die zoveel mogelijk levensvormen, hoe klein
en onbeduidend ook, wil beschermen. Want wat hen bedreigt is minstens zo erg als
verdrinking, namelijk Gleichschaltung.
De intellectueel, die ooit ontwerper was van een rationele wereld, een ‘legislator’,
iemand die dicteert hoe de wereld eruit moet zien, een dictator dus, kan niet anders
meer zijn dan een ‘interpretator’, iemand die luistert naar de ander en hem laat
uitspreken. Geen wonder dat de huidige intellectueel minder luid klinkt. Hij zwijgt
of spreekt stil, opdat hij tenminste nog wat anders zou horen dan de echo van zijn
eigen stem. Hoe deze gedaanteverandering van de intellectueel in zijn werk ging,
wordt door Bauman gedetailleerd geschetst in zijn boek Legislators and Interpreters[8].

Herontdekking van de moraal
De gedaanteverandering van de intellectueel hangt nauw samen met iets dat nog
belangrijker is, namelijk de herontdekking van de moraal. Of zelfs: de terugkeer van
de moraal uit zijn jarenlange ballingschap in de moderne maatschappij. Moraal en
moderniteit staan op zeer gespannen voet. Ze zijn ronduit onverzoenbaar. Niets is
zo amodern als moreel handelen, en niets zo amoreel als modern, rationeel handelen.
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Indien moreel handelen betekent dat men de verantwoordelijkheid opneemt voor de
ander, indien het betekent dat aan die verantwoordelijkheid geen voorwaarden gesteld
zijn, indien moreel handelen dus, kort en goed, betekent dat men bestaat voor de
ander, dan is dat handelen simpelweg onmogelijk in een moderne context. Moreel
handelen, handelen voor de ander, ja zelfs bestaan voor de ander, kan aan geen enkele
regel, geen enkele rationaliteit gebonden zijn. De ander is altijd en noodzakelijk
anders, onbekend, raadselachtig, vreemd. Wie bestaat voor de ander staat oog in oog
met wat hij niet kent, en is bijgevolg altijd door en door onzeker over wat hem te
doen staat. Geen principe of procedure, geen morele regel of maxime kan deze druk
van acute onzekerheid wegnemen. Ieder spoor van routine, iedere rationele
overweging, iedere veralgemening of zelfs iedere vergelijking, tast het morele
oergegeven, het zijn voor de ander, aan. Wie moreel handelt leeft in ambiguïteit en
onzekerheid, en niets kan hem uit die toestand verlossen behalve afzien van moreel
handelen. Want de oorsprong van het moreel handelen, de ander, is tegelijk de
oorsprong van vreemdheid, vaagheid en ondefinieerbaarheid. Daaraan valt niets te
verhelpen. Er is dan ook geen bewegwijzerde morele weg, geen vaste route. Wie
moreel handelt, doolt in den vreemde, eenzaam en omringd door ‘de ondraaglijke
stilte van verantwoordelijkheid’[9]. Alleen wie doolt kan moreel handelen.

Eindnoten:
[1] M. Maffesoli, Au creux des apparences. Pour une éthique de l' esthétique, Plon, Paris, 1990.
[2] Lypovetsky spreekt zelfs van het tijdperk van het l'après-devoir, een post-deontisch tijdperk
(Le Crépuscule du devoir, Gallimard, Paris, 1992).
[3] Z. Bauman, Modernity and the Holocaust, Polity Press, London, 1989, p. 41.
[4] H. Arendt, Eichmann in Jerusalem, Faber, Londen, 1963.
[5] Z. Bauman, Modernity and the Holocaust, Polity Press, London, 1989, p. 41.
[6] Ibid.
[7] Salman Rushdie, Is er dan niets meer heilig? Over religie en literatuur, Veen,
Utrecht/Antwerpen, 1990.
[8] Z. Bauman, Legislators and Interpreters. On modernity, post-modernity and intellectuals, Polity
Press, London, 1987. In het volgende nummer laten we Bauman hierover zelf aan het woord.
[9] Z. Bauman, Postmodern Ethics, Blackwell, Oxford, 1993.
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Toon Vandevelde
Rwandese verhalen
De logica in de waanzin
De Rwandese dekolonisatie was de enige waarop België trots kon zijn. Door in 1959
de Hutumeerderheid aan de macht te helpen en vervolgens te houden, realiseerden
de Belgische kolonel Logiest en de Zwitserse aartsbisschop Monseigneur Perraudin
iets dat tot halverwege de jaren '50 nog voor volstrekt onmogelijk werd gehouden.
Het gevolg was wel dat de Tutsi-elite gedecimeerd werd en velen van hen uitweken
naar het buitenland. In Burundi, waar net als in Rwanda Hutu's en Tutsi's door elkaar
leven in een verhouding van 85 tot 15, behielden de Tutsi's wel hun macht en wat
daar gebeurde was bepaald niet fraai. In 1972 werden bijna alle Hutu's die konden
lezen en schrijven er planmatig vermoord: honderd- à tweehonderdduizend in totaal.
Ook in de jaren '80 en '90 vonden nieuwe massamoorden plaats.
In Rwanda daarentegen deed president Habyarimana, in 1973 aan de macht
gekomen na een militaire staatsgreep, inspanningen om de Tutsi's die in het land
gebleven waren, te integreren in het maatschappelijk leven. Er was een quotasysteem
dat 10 à 15% van de beurzen voor de universiteit of van de staatsambten reserveerde
voor Tutsi's. Het was ongetwijfeld beter om Tutsi te zijn in Rwanda dan Hutu in
Burundi. Habyarimana slaagde erin zeventien jaar lang de politieke stabiliteit in zijn
land te verzekeren en kreeg niets dan goede punten in het buitenland. NGO's en
officiële ontwikkelingsorganisaties uit de meest diverse landen - zij het toch in
meerderheid uit België en Frankrijk - wedijverden met elkaar om
ontwikkelingsprojecten te mogen opzetten in ‘het Zwitserland van Afrika’. De
schaduwzijden van het regime, het autoritaire karakter van deze éénpartijstaat
bijvoorbeeld, de groeiende corruptie van de leidende klasse ook, werden hierbij uit
het oog verloren.
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De achillespees van het regime zou evenwel zijn starre houding tegenover zijn
vluchtelingen blijken te zijn. Ook op dit punt is het contrast met Burundi opmerkelijk.
Er bevonden zich namelijk veel meer Rwandese dan Burundese vluchtelingen in het
buitenland. Deels komt dat natuurlijk door het feit dat Burundi zijn potentiële
opposanten gewoon vermoordde. Toch bracht ook daar elke moordpartij een
vluchtelingenstroom op gang, maar al snel kwam in Bujumbura een andere Tutsi-clan
aan de macht en die beloofde beterschap: niemand zou voortaan nog iets te vrezen
hebben. En ja, langzaam keerden de Hutu-vluchtelingen naar hun land terug. Een
constante in het Rwandese politieke leven na de onafhankelijkheid was daarentegen
dat men onder geen beding wilde weten van de terugkeer in het land van de rond
1959 gevluchte Tutsi's. Deze verbeten houding was ongetwijfeld een teken van
zwakte. Het leek erop dat het regime zelf ervan overtuigd was dat het de terugkeer
van de oude Tutsi-elite nooit zou kunnen overleven. Rwanda liet zijn
vluchtelingenprobleem verrotten. Er deden zich nochtans gelegenheden tot verzoening
voor. In het begin van de jaren '80 bijvoorbeeld, tijdens één van de fases van de
burgeroorlog in Oeganda werden de Tutsi-ballingen daar verjaagd. Met tienduizenden
staken zij de Rwandese grens over om te kamperen in het Akagera-wildpark. Zij
smeekten om in hun oorspronkelijke vaderland te mogen blijven, maar werden na
enkele weken zonder pardon terug over de grens gejaagd. Het zijn deze mensen, de
zonen en kleinzonen van de Tutsi-vluchtelingen uit de periode 1958-65, die eerst
Museveni in Oeganda aan de macht gebracht hebben en die vervolgens in oktober
1990 Rwanda zijn binnengevallen. Het succes van de Belgische dekolonisatie in
1962 sloeg dan vrij snel om in een jammerlijk falen. Stof genoeg om na te denken
over de wisselvalligheid van de geschiedenis en over de futiliteit van goede intenties
in het politieke leven!

Belgische blunders
Het is onmogelijk om in het bestek van een kort artikel alle belangrijke elementen
te analyseren die hebben bijgedragen tot het Rwandese drama dat we nu kennen.
Hoe moeten wij de orgie van geweld begrijpen die door dit kleine landje raast? Er
zijn verschillende antwoorden en verschillende versies van antwoorden op deze
vraag. Ik bespreek er hier slechts enkele van. Ik begin met de politieke verhalen, om
te beginnen dat van het kamp van de vermoorde president Habyarimana.
Dit verhaal luidt ongeveer als volgt. Rwanda was een vreedzaam landje, dat de
adviezen van de ontwikkelingsexperts had opgevolgd
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en dat bijgevolg had geïnvesteerd in ontwikkeling in plaats van in defensie. De invasie
door goed getrainde militairen uit het Oegandese leger kwam als een verrassing, net
op het ogenblik dat Habyarimana onder druk van het Westen oppositiepartijen toeliet.
Met zijn legertje van 5000 man kon Rwanda deze situatie niet aan. De president heeft
dan zijn buitenlandse vrienden om hulp gevraagd. De Fransen zijn daarop ingegaan.
De Belgen, nochtans de traditionele vrienden van het regime, weigerden zelfs die
wapens te leveren die reeds vroeger besteld waren. De Rwandese regering is verplicht
geweest om in heel korte tijd een leger van 35.000 man te vormen, vaak door
misdadigers en vagebonden een uniform te geven. Dit onervaren leger slaagde er
niet in de rebellen terug te dringen en al vlug begon de internationale gemeenschap,
België op kop, aan te dringen op onderhandelingen. Uiteindelijk leidde buitenlandse
druk in 1993 tot het akkoord van Arusha, dat een machtsdeling tussen president,
binnenlandse oppositie en rebellen van het RPF bezegelde. Dit door de Tutsi's
gedomineerde Rwandese Patriottisch Front kreeg daarmee zoveel macht, dat deze
machtsdeling voor de Hutumeerderheid onaanvaardbaar was. Vandaar de heftige
reactie van de Hutu's. Zij voelden zich door het buitenland bedrogen en wilden onder
geen beding terug onder de knoet van de vroegere Tutsi-elite terechtkomen. Zij
wreekten zich op alle medeplichtigen van het RPF die zich binnen het bereik van
hun machetes bevonden.
Volgens deze versie van de feiten heeft de Belgische diplomatie de blunders
opgestapeld. Zij heeft een meerpartijenregime willen opleggen aan een land waarin
de enig mogelijke vorm van democratie erin bestaat de meerderheidsetnie alle macht
te geven. Zij heeft de gevoeligheden van de Hutumeerderheid genegeerd. Zij heeft
in het kader van de ‘vredesregeling’ zelfs een compagnie RPF-rebellen onder
begeleiding van Belgische para's naar Kigali laten komen[1].

De legitimiteit van buitenlandse interventies
Het eerste deel van dit verhaal klopt min of meer, het tweede deel helemaal niet. Het
is waar dat de Belgen er in 1990 goed aan hadden gedaan om samen met de Fransen
de rebellen - op dat ogenblik enkele honderden - terug over de Oegandese grens te
jagen. Zij hebben dit soort klusjes herhaaldelijk voor Mobutu opgeknapt. Had men
bovendien via Groot-Brittannië Museveni onder druk gezet om zijn (ex-)miliciens
in toom te houden, dan had men veel doden en vluchtelingenleed kunnen vermijden.
De Belgische politici hebben zich in 1990 van hun slechtste kant laten zien. Vooral
Franstalige vrijzinnige kringen zagen hier een gedroomde gelegenheid om de
katholieken
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even te pesten: Rwanda werd immers beschouwd als het meest katholieke land van
Afrika. Niet gehinderd door veel kennis van zaken, gebruikten zij dit dossier voor
binnenlandse partijpolitieke spelletjes. Nadat op aandringen van de koning toch
militairen naar Kigali werden gestuurd - officieel om de Belgen te evacueren - vond
zelfs Agalev het nodig om een snelle terugkeer van onze troepen te bepleiten. Met
Magda Aelvoet in hun rangen hadden zij nochtans beter moeten weten. Men
verplichtte eerste-minister Martens een week lang in Midden-Afrika te gaan
rondtoeren voor een vredesmissie, die tegelijk ijverig gesaboteerd werd door de
toenmalige minister van defensie Coëme.
De consequenties van dit hele gedoe waren desastreus. Enkele maanden later waren
er vele honderdduizenden vluchtelingen in Rwanda en die moesten allemaal door de
internationale gemeenschap worden onderhouden. Zelfs uit puur financieel oogpunt
was een korte, krachtige militaire operatie te verkiezen geweest. Bovendien kreeg
de geloofwaardigheid van het Belgische Afrikabeleid een flinke deuk. De Rwandezen
waren diep geschokt. Neutraliteit bestaat niet in Afrika. Wie niet met mij is, is tegen
mij. Men interpreteerde de Belgische houding als steun aan het RPF.
Ik vind dit een absoluut beschamende episode uit ons politieke leven. Sinds Van
Miert de rakettenkwestie op de politieke agenda heeft geplaatst, wordt over de
Belgische buitenlandse politiek niet meer uitsluitend in besloten kring beslist. Op
zich is dit soort politieke debatten misschien niet zo'n slechte zaak. In dit concrete
geval ware het nochtans wijs geweest als de deelnemers aan het debat zich wat beter
over de zaak zelf hadden geïnformeerd. Ter verontschuldiging van de SP, Agalev
en het grootste deel van de pers van die tijd kan alleen worden gewezen op de
immense evolutie die zich in de voorbije vier jaar heeft voorgedaan in het denken
over buitenlandse militaire interventies. In 1990 was de oorlog in ex-Joegoslavië
nog niet begonnen. De nationale soevereiniteit was nog een heilige zaak en wanneer
die werd geschonden was de verdenking van imperialisme nooit veraf. Alsof Rwanda
Zaïre of Viëtnam was! Uitgerekend Rwanda, dat straatarme landje dat Europa nooit
enig strategisch of economisch voordeel te bieden had of zal hebben! In vier jaar tijd
is het taboe op buitenlandse militaire interventies om humanitaire redenen helemaal
weggevallen, al heeft men er in Somalië een flinke kater aan overgehouden. Als de
internationale gemeenschap in april 1994 niets ondernomen heeft om de
massamoorden in Rwanda te stoppen terwijl er UNO-troepen ter plekke waren - dan
beslist niet omdat men het verwijt van een imperialistisch optreden vreesde, maar
omdat men maar al te goed besefte dat daar geen westerse belangen te
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verdedigen zijn en omdat de emotionele betrokkenheid van de welvarende wereld
bij de catastrofen in Afrika absoluut minimaal is geworden. Beide episodes - oktober
1990 en april 1994 - zijn beschamend, de eerste voor België, de tweede voor de
internationale gemeenschap.

Hoe een etnisch conflict gecreëerd werd
Het tweede deel van de Habyarimana-versie van het politieke verhaal klopt niet,
zeker niet wat de rol van België betreft. De Belgische diplomatie heeft er zich vrij
vlug rekenschap van gegeven dat het Rwandese leger - zelfs met de hulp van de
Franse para's - de rebellen nooit zou kunnen uitschakelen. Door enkele wegen af te
sluiten die cruciaal waren voor de bevoorrading, konden zij het land economisch
verstikken. Op politiek vlak probeerden zij druk op de ketel te zetten door een massa
vluchtelingen te creëren. De economische verstikkingsstrategie slaagde vrij goed,
des te meer aangezien de economische situatie in 1990 zo al heel slecht was door de
daling van de internationale koffieprijs en door enkele misoogsten die hongersnood
veroorzaakt hadden in het zuiden en het westen van het land. Om de vluchtelingen
heeft geen van de Rwandese partijen zich ooit veel bekommerd. Ze hebben de
vluchtelingenkampen nooit als iets anders gezien dan als een gemakkelijk
recruteringsveld voor handlangers allerhande. De bevoorrading van de kampen werd
- zoals wel meer zaken in Rwanda haast exclusief door buitenlandse donors
gefinancierd. Een aantal plaatselijke handelaars en tussenpersonen kon zich trouwens
via deze hulpverlening snel verrijken. De ambassades van de donorlanden kregen
het elke maand moeilijker om de financiering van de noodhulp rond te krijgen. Het
is dan ook niet te verwonderen dat vooral zij gingen aandringen op een politieke
oplossing voor het militaire conflict. Het gemak waarmee strijdende partijen in Afrika
vluchtelingenstromen creëren en in stand houden heeft ongetwijfeld ook te maken
met het feit dat de kosten toch door anderen worden gedragen.
De redenering van de Belgische ambassade was simpel: als de rebellen niet kunnen
worden geëlimineerd, dan moet een compromis worden gevonden. Gegeven de optie
dat de Belgen en de Fransen niet bereid waren om zelf de rebellen te verdrijven, was
dit een verstandig beleid. Het feit dat de logica van het geweld het gehaald heeft,
betekent niet dat de voorstanders van dialoog en machtsdeling ongelijk hadden. De
binnenlandse oppositiepartijen, die in 1990 vooral op regionale basis waren ontstaan,
wilden best meewerken aan een compromis. Deels omdat zij geleid werden door
gematigde figuren die beseften dat Hutu's en Tutsi's toch tot samenleven gedoemd
zijn,
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deels ook omdat zij meenden dat Habyarimana en zijn vrienden alleen van de macht
konden worden verdreven door de RPF-invasie als breekijzer te gebruiken.
Wat ook de precieze motivatie van hun leiders geweest moge zijn, de binnenlandse
oppositiepartijen speelden in het conflict een matigende rol. Zij hebben door
onderhandelingen met het RPF de overeenkomst van Arusha tot stand gebracht. Tot
begin 1994 was de oorlog in eerste instantie een strijd tussen de extreme fracties
onder de Hutu's en Tutsi's. Het RPF en de partij van Habyarimana waren objectieve
bondgenoten om de oorlog voort te zetten. Hoe sterk de oppositiepartijen die tussen
hen in stonden wel waren, weten we niet echt. Er was sinds 1990 wel een
meerpartijenregime, maar er waren zelfs geen vrije verkiezingen in het verschiet.
Veel mensen droegen echter insignes of petjes van de partij waartoe zij behoorden.
Erg betrouwbaar zijn deze indices natuurlijk niet, maar afgaand op het straatbeeld
kon je zien dat de oppositie in steden als Kigali, Gitarama of Butare veel meer aanhang
had dan de partijen van de president. Bij vrije verkiezingen zou deze laatste in zijn
eigen streek - in het noorden van het land - zeker een ruime meerderheid hebben
behaald, maar in sommige andere streken had hij nauwelijks stemmen gekregen. Pas
in de maanden voor de aanslag op de president, eind 1993 en begin 1994, ontstonden
ook in deze oppositiepartijen gematigde en radicale fracties. Dit was vooral het gevolg
van de campagne van de extremistische Hutu-zender Mille Collines en van de
kuiperijen van de partij van de president, die onder allerlei voorwendsels de installatie
van een overgangsregering en -parlement saboteerde en etnische spanningen creëerde
in de oppositiepartijen door verschillende oppositiekandidaten voor het ministerschap
te weigeren. Het beeld dat we nu hebben van een tweestrijd tussen Hutu's en Tutsi's,
is het resultaat van de polarisatie die de burgeroorlog en de recente moordpartijen
teweegbrachten. Het is het resultaat van het komplot van de groep rond Habyarimana,
die zijn macht niet wou delen of afstaan. Het etnische conflict ligt echter niet aan de
basis van de burgeroorlog.

Strijd om de bronnen van macht en rijkdom
Er is een ander politiek verhaal. Dat verklaart de recente gebeurtenissen beter dan
het Habyarimanaverhaal over een etnische twist met onhandige buitenlandse
inmenging. Volgens dit verhaal[2] is wat nu in Rwanda gebeurt niets anders dan een
uit de hand gelopen conflict over de controle van het staatsapparaat. Lange tijd had
de buitenwereld de indruk dat de corruptie onder Habyarimana binnen de perken
bleef - althans naar Afrikaanse normen. Tegen het einde van de
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jaren '80 werd duidelijk dat het regime aan het verrotten was. Er zijn in Rwanda veel
minder bronnen van rijkdom dan er in Zaïre waren, maar gaandeweg werden die
allemaal door de familie van de president gecontroleerd. Rwanda mocht dan al
aanleunen bij het Westen met zijn vrije-marktideologie, op economisch vlak werden
geld- en handelsstromen beheerst door dezelfde elite die ook de staatsmacht in handen
had. Bovendien kon de omgeving van de president, zijn ‘familie’ in de ruimste zin
van het woord, zich ongestraft overgeven aan smokkel, deviezenzwendel en allerlei
frauduleuze activiteiten. Democratisering, machtsdeling, de mogelijkheid van een
wisseling van machtsdragers vormden voor deze elite een bedreiging. Net zoals in
Zaïre zagen deze mensen liever hun hele land teloorgaan dan zelf de plaats te ruimen.
Lang voor de dood van Habyarimana circuleerden er zwarte lijsten waarop niet alleen
Tutsi's, maar ook de leiders van de hele Hutu-oppositie prijkten. Reeds in 1992
begonnen de milities van de MRND, de partij van de president, en van de CDR, een
extremistische Hutupartij met nauwe banden met de presidentiële omgeving, hun
politieke tegenstanders te terroriseren.
De afrekening met de Hutu-oppositie en met de ‘medeplichtigen’ van de
RPF-rebellen ontaardde al snel in een systematische klopjacht op alle Tutsi's in het
land. De extremistische Hutupolitici hadden wel degelijk een alternatief voor het
door hen zo verfoeide Arusha-compromis, namelijk de planmatige uitroeiing van
alle minderheden en van alle politieke tegenstanders. Er is al veel geschreven over
de vraag hoe het verschil tussen Hutu's en Tutsi's precies gedefinieerd moet worden.
In dit geval werd het onderscheid heel eenvoudig en heel pragmatisch bepaald. Al
wie niet aan de moordpartijen wilde deelnemen, werd van collaboratie met de vijand
beschuldigd en liep gevaar voor zijn leven. Vaak moesten mensen bewijzen dat ze
echte Hutu's waren door hun Tutsi-vrienden te verraden en te vermoorden.
Luidens getuigenissen werden de moordpartijen veelal aangestoken door een
beperkte groep, vaak een MRND-notabele met wat militieleden, die soms niet uit de
streek kwamen. Toen daar eenmaal mee begonnen was, leken hele
dorpsgemeenschappen - van jong tot oud - zich bij de Tutsi-jacht aan te sluiten.
Misschien heeft het feit dat het geweld sinds het begin van de burgeroorlog
gebanaliseerd was, hierbij een rol gespeeld. Het doodslaan van dieven was in Kigali
bijvoorbeeld de normaalste zaak van de wereld geworden. Betogingen eindigden
steevast in gevechten waarin armen en benen met machetes werden afgehakt. Het
waren echter niet alleen ‘primitieve’ boeren die moordden. De rector van de
universiteit van Butare en de enige psychiater die het land rijk was hielpen mee
zwarte lijsten op te stellen en opposanten op te sporen. Zelfs Rwandezen die vroeger
als gema-
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tigden bekend stonden, blijken nu de moordpartijen min of meer te rechtvaardigen.
Het massale karakter van de vlucht voor de RPF-opmars heeft ook iets te maken met
een gemeenschappelijk schuldbewustzijn, waarbij de schuld op heel vanzelfsprekende
wijze in de ander wordt geprojecteerd.

Malthusianisme
Er gaan ongetwijfeld massapsychologische mechanismen schuil achter de orgie van
geweld die door Rwanda raast, maar er zit ook een opmerkelijke sociaal-economische
logica in. Rwanda is een overbevolkt landje, waar meer dan 90% van de mensen van
de landbouw leven. Elk stukje grond dat iets kan opbrengen wordt bewerkt.
Boerengezinnen tellen gemiddeld 7 à 8 kinderen, maar ze beschikken nauwelijks
nog over grond. Bij elke generatiewisseling worden de veldjes kleiner. De Rwandese
landbouw heeft de voorbije dertig jaar heel veel aan produktiviteit gewonnen. De
introductie van de aardappelteelt in het noorden bijvoorbeeld was een succes. Er
waren nog meer groeimogelijkheden: Rwanda haalt nog lang niet de Aziatische
landbouwprestaties. De enorme bevolkingsgroei doet echter alle inspanningen
onmiddellijk teniet.
In deze omstandigheden begrijpt men het extreem grote belang van het grondbezit.
Veel Hutu-boeren hebben na 1959 Tutsi-gronden in bezit genomen. De opmars van
het RPF wordt door deze mensen als een rechtstreekse bedreiging ervaren. De
grondproblematiek verklaart ook het systematische karakter van de slachtpartijen.
Niet alleen weerbare mannen, maar ook vrouwen, kinderen en zelfs baby's worden
vermoord. De extremistische radio Mille-Collines heeft het ook overal rondgebazuind:
‘De baby's die je vandaag laat leven, komen binnen twintig jaar je grond afpakken’.
Ik ken geen ander historisch voorbeeld waar het malthusianisme zo nauwkeurig
geverifieerd werd en waar het tot zo'n moorddadige consequenties heeft geleid.
Deze afloop hadden diverse experts allang voorspeld. Rwanda-Burundi schijnt
reeds op het einde van de 19e eeuw - bij het begin van de kolonisatie - overbevolkt
geweest te zijn. De introductie van de westerse geneeskunde heeft de zaken uiteraard
nog verergerd. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog wilden Belgische koloniale
ambtenaren een emigratie naar de veel minder bevolkte omringende landen
organiseren. Er is heel veel emigratie geweest, maar op een of andere manier konden
deze wat norse, eigenzinnige bergbewoners zich maar moeilijk integreren in het
buitenland. In de Zaïrese Kivu gaf dit recent aanleiding tot uiterst moorddadige
afrekeningen tussen
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autochtonen en inwijkelingen. Ook in Oeganda en Tanzania ziet men de Rwandezen
vaak liever gaan dan komen.

Vertekende verhalen
Ik wil ten slotte nog iets zeggen over de reacties van pers en hulpverleners op de
recente Rwandese gebeurtenissen. In een burgeroorlog zijn er nooit zuiver goeden
of slechten. De interimregering die na de dood van Habyarimana is gevormd, heeft
door haar systematische organisatie van een massamoord op gematigde Hutu's en
Tutsi's elke legitimiteit verloren. Maar ook de RPF-rebellen gaan zeker niet vrijuit.
Men heeft niet de indruk dat ze overdreven bezorgd waren om het lot van de
binnenlandse Tutsi's die gegijzeld werden door de Hutu-milities. Ik voel me dan ook
niet geneigd om partij te kiezen in dit conflict. De enige ‘partij’ die onze sympathie
verdient, is die van de gematigden. Zij hadden gelijk, maar zij zijn haast volledig
uitgeroeid. Toch zal ook na de overwinning van het RPF nog moeten onderhandeld
worden over een machtsdeling naar het model van Arusha. Alleen zal het nieuwe
compromis - gezien de nieuwe machtsverhoudingen nog voordeliger zijn voor het
RPF dan dat van Arusha. Meer dan een half miljoen doden zullen nodig geweest zijn
om tot dat resultaat te komen.
Voor mensen die meer onmiddellijk in contact staan met de Rwandezen, lijkt het
bijzonder moeilijk om helemaal geen partij te kiezen. De buitenlandse journalisten
ter plekke zijn haast allemaal de RPF-rebellen gunstig gezind. Ik vermoed dat dit
wel eens snel zou kunnen veranderen na de militaire overwinning van het RPF,
wanneer het niet langer de rol van underdog zal spelen. Ondertussen kunnen de
persmensen vergelijken. Zij horen de gematigde taal van de RPF-chefs, die hun
manschappen van wraakacties trachten af te houden, en zij kunnen tegelijk de
Hutu-zenders beluisteren die voortdurend oproepen tot moord. Zij zien de ontelbare
verminkte lijken van de slachtoffers van de Hutumilities en zij kunnen de schaarse
overlevenden interviewen. Maar in hun appreciatie van de feiten zitten ze er vaak
naast.
Zo suggereert de BRT- en De Volkskrant-journaliste Els De Temmerman in haar
verslaggeving dat de Hutu-moordpartijen uitsluitend het resultaat zijn van ophitsing.
In een interview met De Morgen, 9 juli 1994, beweert ze zelfs dat de Rwandezen
nauwelijks een historisch bewustzijn hebben en dat de herinnering aan het
Tutsi-regime van voor de onafhankelijkheid volledig vervaagd is. Ik denk dat dit
onjuist is. De Rwandezen teren op een verhaalcultuur die hun verleden present houdt.
De boeren van wie de ouders of grootouders Tutsi-
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gronden in bezit hebben genomen, weten dat nog heel goed. Bovenal heeft het
voorbeeld van Burundi het historisch bewustzijn en het identiteitsgevoel van de
Rwandezen levendig gehouden. De moord op Ndadaye, de eerste Hutupresident van
Burundi, en de daarop volgende slachtpartijen in dat land, hebben zeker in de kaart
van de Rwandese extremisten gespeeld.
De recente geschiedenis geeft Hutu's en Tutsi's veel redenen om elkaar te
wantrouwen. Zelfs de meest gematigden hadden - terecht, zo blijkt nu - schrik voor
hun leven. Toch bleven zij politiek actief. Maar nogmaals, het is niet omdat de zaken
de catastrofale wending genomen hebben die we nu kennen, dat ze noodzakelijk zo
moésten verlopen. Het meest hoopvolle aspect van de poging om een democratie
naar westers model in Rwanda te installeren, was dat men kon vaststellen dat er
vanzelf diverse partijen ontstonden op een regionale basis. Een meerpolige
belangenstrijd is veel gemakkelijker te beheersen dan een conflict tussen twee partijen.
Indien de extremisten uiteindelijk hun slag thuis hebben gehaald, dan is het omdat
hun opruiing kon inspelen op angsten die wortels hadden in een reëel historisch
bewustzijn. In een maatschappij waar ‘gemengde’ huwelijken heel frequent waren,
was het etnische criterium echter niet de enige vector van identificatie.
Tegenover de internationale pers staat de Vlaamse NGO-wereld. Vele jaren lang
heeft deze veel middelen en energie gestopt in de samenwerking met Rwandese
partners die meestal nauwe banden met het Habyarimana-regime hadden. Tot 1990
was dit de enige manier waarop daar kon worden gewerkt. Ik heb respect voor de
loyauteit van deze mensen voor hun Rwandese vrienden, maar dat betekent niet dat
ik blind ben voor hun uitschuivers. Ik geef enkele voorbeelden. NGO-mensen zijn
al heel vlug op de BRT-radio komen vertellen dat het RPF evenzeer moordt en op
even grote schaal wraakacties onderneemt als de Hutu-milities. Zij gaven geen
bronvermelding, maar wellicht haalden zij hun informatie uit de verhalen die de
ronde doen in de Hutu-vluchtelingenkampen in Tanzania. De weinige soortgelijke
berichten in de internationale pers steunen trouwens allemaal op geruchten. We
moeten niet naïef zijn. Er zijn ongetwijfeld wraakacties geweest en er zullen er zeker
nog volgen. Hoe kan het ook anders? De RPF-soldaten zijn in het verleden nooit
lieverdjes geweest. Maar er zijn toch verschillen. Aan de ene kant werd een
massamoord nauwkeurig voorbereid en openlijk aangemoedigd, aan de andere kant
worden wraakacties afgeremd en beteugeld. Het RPF heeft er voor het ogenblik ook
alle belang bij om zich een respectabel imago te geven. Ik ben er niet zeker van dat
dit binnen een jaar nog het geval zal zijn, maar ik wil ook niet te snel op de feiten
vooruitlopen. Een
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ander voorbeeld. Professor Maton van de Rijksuniversiteit Gent vond het onlangs
nodig om in De Standaard te ontkennen dat in Rwanda een genocide heeft plaats
gevonden! Natuurlijk zijn er meer dan alleen maar Tutsi's vermoord, maar het feit
dat Hitler behalve de joden ook homo's, zigeuners en gehandicapten liet uitroeien,
belet toch niet dat men van een genocide door de nazi's kan spreken.
Ik vind ook dat men rechtstreekse en indirecte verantwoordelijkheden niet op één
hoop mag gooien. Het RPF had m.i. niet het recht om in 1990 Rwanda binnen te
vallen. Door zijn militaire strategie is het mede verantwoordelijk voor wat nu gebeurt.
Maar dat pleit diegenen niet vrij die in plaats van het verzet tegen de indringers te
organiseren een slachtpartij onder weerloze burgers hebben aangericht. Zelfs indien
niet Nazi-Duitsland, maar de geallieerden de Tweede Wereldoorlog begonnen waren,
zou de jodenvervolging in Duitsland het nazi-regime alle legitimiteit hebben
ontnomen. Het afslachten van een minderheid door de meerderheid van het volk is
even verwerpelijk als het decimeren van de meerderheid door de minderheid - zoals
in Burundi herhaaldelijk gebeurde. Wie dit soort misdaden tegen de mensheid
organiseert, dient te worden berecht door een internationaal tribunaal. Het is
betreurenswaardig dat deze evidenties dienen te worden herhaald in discussies met
mensen die zich overigens verdienstelijk hebben gemaakt in de verdediging van de
zaak van de Derde Wereld.

Eindnoten:
[1] Dit is ongeveer het verhaal dat Peter Verlinden brengt in Kultuurleven van juni 1994.
[2] Het wordt o.a. door Prof. Reyntjens van de UIA, de Universitaire Instelling Antwerpen, verteld.
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Ronald Jeurissen
Religie, oorlog en vrede
Religie, oorlog en vrede: wat roepen die woorden in hun onderlinge verbinding op?
Een aantal willekeurige associaties. Verwoeste moskeeën in ex-Joegoslavië,
vredesboodschappen van de paus, militante moslim-fundamentalisten en militante
joodse fundamentalisten, de geweldloosheid van Gandhi en Martin Luther King, de
kruistochten, het verzet van de kerkelijke vredesbeweging tegen de kernbewapening.
Religie roept associaties op met vrede, maar ook met oorlog en geweld. Religie heeft
blijkbaar met beide te maken. Dat kan de grote paradox of het grote schandaal van
de religies worden genoemd. Alle grote religies verkondigen immers hooggestemde
idealen en menselijke verwachtingen. Alle grote religies spreken over gerechtigheid,
vrede en liefde tot de naaste. Hoe kan het dan dat religies zo vaak bij geweld betrokken
zijn en in oorlogen verzeild raken?
We kennen het verschijnsel dat religies bij oorlogen betrokken zijn al lang. De
kruistochten, de beeldenstorm van 1566, de burgeroorlog tussen protestanten en
katholieken in Noord-Ierland, de conflicten tussen joden en moslims in Palestina.
Maar de laatste tijd lijkt het probleem zich overal op de wereld te verhevigen. Overal
ontstaan gewelddadige etnische conflicten en oorlogen, die vaak verlopen langs
godsdienstige scheidslijnen. In ex-Joegoslavië vechten katholieke Kroaten, orthodoxe
Serviërs en Bosnische moslims tegen elkaar. In India bestaan conflicten tussen
moslims en hindoes. Hindoes zijn op hun beurt weer in conflict met boeddhisten in
Sri Lanka. De Tamil-minderheid op Sri Lanka is hindoestaans, de Singhalese
meerderheid is boeddhistisch. Religies die betrokken zijn bij oorlog, dat is een groot
schandaal, en de vraag is: hoe kan dat toch?
Ik zou drie mogelijke antwoorden op deze vraag willen beproeven, drie theorieën
over de relatie tussen religie en oorlog. Om ze alvast
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even kort aan te duiden: [1] Religies zijn inherent gewelddadig; het geweld zit in de
kern van religies, daardoor ontstaan religieuze conflicten. [2] Religies zijn in de kern
niet gewelddadig, maar wel intolerant ten opzichte van elkaar: daardoor ontstaan
religieuze conflicten. [3] Religies zijn niet inherent gewelddadig, ook niet wezenlijk
intolerant ten opzichte van elkaar, maar ze zijn wel symbolen van etnische verschillen.
Wanneer etnische conflicten uitbreken, dan wordt de religie daarin meegesleept.

Zijn religies inherent gewelddadig?
Wie de bronnen van de grote religies naslaat - de grote religieuze teksten zoals de
bijbel, de koran of de heilige boeken van de Hindoes - wordt getroffen door het vele
oorlogsgeweld dat daarin staat. De goddelijke macht is vaak direct bij oorlogen
betrokken.
Het Oude Testament beschrijft omstandig de oorlogen van God met de Israëlieten
tegen andere volkeren. God geeft Israël de vesting Jericho in handen en eist alle
levende wezens die daarin zijn voor zich op: ‘Toen sloegen zij alles wat in de stad
was met de ban, zowel man als vrouw, zowel jong als oud, tot runderen, schapen en
ezels toe, met de scherpte van het zwaard’ (Jozua 6: 21). In de Openbaring van
Johannes lezen we de visioenen van een grote eindstrijd waarin God met zijn hemelse
legerscharen de strijd aanbindt tegen de machten van het kwaad. De koran vertelt
van de oorlogen die de profeet Mohammed voerde om het halsstarrige Mekka te
bedwingen. De overwinning tegen de Mekkanen bij Badr wordt toegeschreven aan
Gods hulp en vergeleken met de doortocht van de joden door de Rode Zee. Ook in
de hindoeïstische religieuze traditie vinden we veldheren en oorlogen, met name in
het grote gedicht de Mahabharata, ‘de vertelling van de grote strijd van de Bharatas’.
In de Baghavat Gita, een onderdeel van de Mahabharata, verschijnt de god Krishna
als de wagenmenner van vorst Arjuna - God in de gedaante van een soldaat.
De goden zoals zij in de grote religieuze teksten van de mensheid verschijnen,
schuwen de oorlog niet. Ligt het niet voor de hand om bij zoveel geweld in de
religieuze grondteksten te concluderen dat religies blijkbaar weinig moeite hebben
met oorlog en ertoe bijdragen dat mensen het verschijnsel oorlog aanvaarden? Zijn
religies niet inherent gewelddadig? Voor we overhaast tot deze conclusie komen,
moeten we ons eerst afvragen welke plaats al die oorlogsverhalen in de religieuze
tradities hebben. Horen zij bij de kern van de religieuze boodschap, of horen ze meer
bij de inkleding, bij de verhalen over de geschiedenis waarin de religie zich
ontwikkelt?
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Het is onmogelijk om in een paar regels te vertellen wat de kern is van de grote
religies. Als ik toch een poging waag, dan zou ik zeggen dat de kern van alle grote
religies is: een weg. Het doel van de weg is het bereiken van verlossing. De verlossing
rust in het mysterie van de goddelijke transcendentie.
In het jodendom bestaat de religieuze weg vooral in het trouw blijven aan het
Verbond dat God met de mens heeft gesloten, door te gehoorzamen aan Gods wet,
het ‘doen’ van de thora. In het christendom bestaat de weg uit de bekering tot God
en de liefde tot de naaste, zoals Christus het heeft geleerd en voorgedaan. In de islam
is de weg kernachtig gegeven in de ‘vijf zuilen’, de fundamentele plichten van iedere
moslim: de geloofsbelijdenis, het dagelijks gebed, het geven van aalmoezen, het
vasten en de bedevaart. In de hindoeïstische en boeddhistische tradities is de weg
gericht op ontsnapping aan het rad der wedergeboorten door goed te handelen, juist
inzicht, door ascese of meditatieve oefening. Nergens in de weg van enige grote
religie vindt men enig spoor van geweld. De heilsweg van de grote religies is
geweldloos. Nu zou men kunnen tegenwerpen dat de kern van de religies hier wel
heel eng is genomen. In de iets bredere theologische setting lijken we toch wel
gewelddadige opvattingen in religies te kunnen vinden. Met name is te denken aan
de christelijke leer van de rechtvaardige oorlog en het islamitisch begrip ‘jihad’. Dat
zijn allerminst bijkomstigheden van deze religies. Maar zowel over de rechtvaardige
oorlog als over de jihad bestaan hardnekkige misverstanden.
De leer van de rechtvaardige oorlog heeft nooit de bedoeling gehad oorlog
aanvaardbaar te maken. De bedoeling is altijd geweest om de oorlog aan banden te
leggen, in het besef dat het gebruik van geweld, ook voor christenen, niet altijd te
vermijden is. De leer van de rechtvaardige oorlog somt een aantal omstandigheden
op waarin het gebruik van militair geweld gerechtvaardigd kan zijn. Zo is oorlog
alleen aanvaardbaar als een laatste middel ter verdediging. Daarnaast zijn er regels
voor de aard van het militair geweld: niet alles is in een oorlog geoorloofd. Met name
is het gebruik van geweld tegen burgers (non-combattanten) ongeoorloofd. De
oorlogen die momenteel in ex-Joegoslavië woeden, voldoen duidelijk niet aan deze
criteria. Waarschijnlijk is geen enkel leerstuk uit de christelijke moraaltraditie vaker
misbruikt dan de leer van de rechtvaardige oorlog. Iedere oorlogvoerende partij tracht
zijn handelen binnen deze leer te rechtvaardigen. Niemand zal toegeven een agressor
te zijn, die een oorlog is begonnen; iedereen beschouwt zichzelf als de verdedigende
partij. In deze excuses wordt evenwel de morele gelding van de leer van de
rechtvaardige oorlog impliciet erkend. Wie erkent dat er een onderscheid
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is tussen moreel aanvaardbaar en onaanvaardbaar militair geweld, kan niet om een
leer van de rechtvaardige oorlog heen.
‘Jihad’ betekent niet ‘heilige oorlog’. Het beeld van de islam als een religie die
de heilige oorlog tegen de ongelovigen predikt, is een grof voorbeeld van een
vijandbeeld, dat in het licht van de eeuwenlange vijandigheid tussen de christelijke
en islamitische wereld overigens wel verklaarbaar is. Jihad betekent letterlijk ‘zich
inspannen’. De inspanning betreft vooral de innerlijke, psychische inspanning voor
standvastigheid en evenwichtigheid in het geloof. Daarnaast heeft ‘jihad’ ook een
sociale en politieke betekenis; het gaat dan om de inspanning voor de integriteit van
de islamitische geloofsgemeenschap, die ook een politieke gemeenschap is. ‘Jihad’
in deze sociale en politieke zin is niet noodzakelijk agressief. Wanneer sommige
islamieten menen dat zij door gewapende strijd de belangen van de islam het beste
kunnen dienen, dan zijn zij geneigd om de ‘jihad’ daarvoor als een legitimatie aan
te voeren. In de tijd van de grote islamitische expansie (7e en 8e eeuw) is dat gebeurd.
Het gebeurt nu nog, door bepaalde fundamentalistische moslim-groepen. De
legitimatie verloopt ongeveer als volgt: ‘jihad’ is goed; onze gewapende strijd is
‘jihad’, dus onze strijd is goed. ‘Jihad’ heeft in de islam veel weg van een
‘hoera-woord’: een begrip waar iedereen voor is en waar iedereen ook zijn eigen
betekenis in kan stoppen, net als het westerse hoera-woord ‘vrijheid’. De westerse
wereld heeft ook bloedige oorlogen gevoerd in naam van de vrijheid, men denke aan
Viëtnam.
Islamieten kunnen ook voor hun geloofsgemeenschap strijden zonder de ‘jihad’
erbij te halen. Wij horen de moslims in Joegoslavië niet veel spreken over een ‘jihad’
tegen de Serviërs en de Kroaten. De meeste Joegoslavische moslims zijn dan ook
geen fundamentalisten. Oorlogshitserij hoort niet bij de kern van de islam. De islam
is zoals andere grote religies in de kern een vreedzame religie. Dat religies
tegenwoordig zo vaak bij oorlogen betrokken zijn, ligt niet aan hun religieuze
boodschap. De eerste theorie kunnen we dus wegstrepen.

Zijn religies intolerant?
Dit brengt ons bij de tweede theorie. De wegen van de religies mogen dan wel
vreedzaam zijn, ze zijn niettemin verschillend. Bij de kern van alle religies hoort
toch ook het geloof dat de eigen weg de ware weg is. Religies sluiten elkaar uit. Deze
exclusiviteit maakt religies intolerant en vijandig tegenover elkaar. Dat blijkt een
fraaie verklaring voor de rol van religies bij oorlogen. Maar ook hier moeten we
oppassen voor al te gemakkelijke redeneringen.
Ten eerste: vaak slagen aanhangers van verschillende religies er
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heel wel in om vreedzaam naast elkaar te leven. Naast tientallen voorbeelden van
religieuze intolerantie zijn er evenzovele voorbeelden van religieuze tolerantie. In
de Arabische wereld bijvoorbeeld bestaan verscheidene christelijke kerken die daar
worden getolereerd.
Ook wanneer we naar de leer van de verschillende religies kijken, constateren we
dat religies onderling tamelijk tolerant zijn, zij het dat de ene religie daar beter in
slaagt dan de andere. Hindoeïsme en boeddhisme gelden als het meest tolerant. Dat
hangt o.m. samen met het reïncarnatie-geloof. De cyclus van de wedergeboorten
brengt met zich mee dat mensen zich in verschillende stadia van verlossing bevinden.
Bij die verschillende stadia horen verschillende niveaus van inzicht in het goddelijk
mysterie. Dat zijn de verschillende religies. Een hindoe en een boeddhist kunnen de
pluraliteit van religies binnen hun eigen religieus wereldbeeld begrijpen. Dat is een
basis voor tolerantie ten opzichte van anders-gelovigen. In de joodse religie leeft de
overtuiging dat alle mensen het heil kunnen beërven, zolang ze zich houden aan de
fundamentele morele geboden die God gegeven heeft. In het katholicisme is de
gedachte fundamenteel dat God de Vader van alle mensen is. Lange tijd is dit een
basis geweest voor katholieke zendingsijver en intolerantie. Tegenwoordig
interpreteert de katholieke kerk dit juist als een basis voor religieuze tolerantie. Het
Tweede Vaticaans Concilie spreekt dan ook heel waarderend over islam en jodendom.
De dialoog met deze godsdiensten werd hier als een verrijking van het katholieke
geloof opgevat. In de islam is religieuze tolerantie gefundeerd in de uitspraak van
Mohammed dat in religieuze aangelegenheden geen dwang past. Er is ruimte voor
het gezag van andere profeten, profeten uit het Oude Testament en de profeet Jezus.
De islam maakt een onderscheid tussen de ‘mensen van het boek’ (joden en
christenen) en anderen. Joden en christenen werden onder islamitisch bestuur
doorgaans getolereerd, zolang zij maar niet in het openbaar de islamitische leefregels
overtraden.
Ondanks hun verschillende waarheidsaanspraken kunnen de grote religies blijkbaar
op theologisch niveau een aanzienlijke tolerantie ten opzichte van elkaar aan de dag
leggen. De factor religieuze intolerantie biedt onvoldoende verklaring voor al het
etnische geweld in de wereld. We kunnen dus ook de tweede theorie wegstrepen.
Maar wacht even... Misschien moeten we toch een onderscheid maken tussen de
‘officiële’ tolerantie van de religieuze systemen en de feitelijke intolerantie van de
‘gewone’ gelovigen. Wat weten gewone gelovigen nu af van de tolerantie-thoerieën
die hun religieuze leraren hebben uitgedacht? Zij nemen op de eerste plaats waar dat
andersgelovigen anders bidden, zich anders kleden, andere feesten vieren in andere
gebouwen, kortom... andere mensen zijn.
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Religies zijn symboolsystemen. Ze zijn manieren om het onzichtbare goddelijke
mysterie in de zichtbare wereld present te stellen. Dat gebeurt door middel van
symbolen. Je kunt het goddelijke niet zien, maar je kunt het wel symboliseren.
Zichtbaarheid is voor religies essentieel. In de zichtbaarheid van hun symboliek zijn
religies sterk verschillend. En in hun zichtbaarheid zijn ze ook allemaal zeer opvallend.
Aan religies valt veel te zien. Misschien is het juist de zichtbare andersheid van
religies die verklaart dat etnische conflicten zo vaak een religieuze lading hebben.
Religies zijn zichtbare tekenen van etnische verschillen.

Religie is een etnisch kenmerk
Dit brengt ons bij de derde theorie over de relatie tussen religie en oorlog. De religie
zelf is zelden een oorzaak van etnische conflicten. Doorgaans ontstaan deze conflicten
uit politieke en economische tegenstellingen, die vervolgens symbolisch worden
geïnterpreteerd als conflicten tussen religies.
Etnische conficten ontstaan vaak omdat een etnische meerderheid een etnische
minderheid onderdrukt. Twee etnische groepen maken aanspraak op eenzelfde gebied
(Israël). Of een etnische groep leeft verspreid over verschillende gebieden en streeft
naar geografische eenheid (Balkan). In het algemeen ontstaan etnische conflicten uit
het streven van etnische groepen naar autonomie, met als ideaal veelal een eigen
staat.
Wanneer conflicten tussen religieus verschillende groepen uitbreken om
niet-religieuze redenen, dan krijgen deze conflicten toch algauw een religieuze lading,
omdat de religie nu eenmaal een duidelijk symbool is van de verschillen tussen de
strijdende groepen. Vervolgens kan de religie dan ook meer en meer de inzet van de
oorlog worden. Strijdende partijen richten hun geweld op religieuze symbolen van
de tegenpartij. Wie religieuze symbolen van de tegenstander vernietigt, treft hem in
zijn hart. Religieuze symbolen zijn heilig. In Joegoslavië worden moskeeën van de
moslims vernield. Dat is een krachtige symbolische daad van overwinning,
vernedering en verachting. Op die manier gaat religieuze haat steeds meer domineren.
De oorlog wordt steeds meer een religieus conflict.
Religies zijn zelden oorzaak van etnische conflicten. Ze zijn doorgaans vreedzaam
en redelijk tolerant. Ze raken echter huns ondanks bij etnische conflicten betrokken
omdat ze een zichtbaar onderscheidingsteken van de strijdende partijen zijn. Dat is
de conclusie tot nu toe. Maar daarmee is de kous niet af. Want waarom fungeert
religie als een etnisch onderscheidingsteken? Waarom zeggen mensen van
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anders-gelovigen zo vaak: ‘Dat is ander volk, dat zijn andere mensen dan wij’?
Het meest zinnige antwoord dat ik op die vraag kan geven, is dat mensen ten
diepste etnocentrische wezens zijn. Zij sluiten zich van nature aaneen tot etnische
groepen waarin zij zich onderscheiden weten van andere mensen, van andere etnische
groepen. Etnocentrisme komt voor bij zogenaamde primitieve mensen (bijvoorbeeld
bij Indianen in Brazilië), maar ook in hoog ontwikkelde samenlevingen (zoals België
en Nederland). Etnische groepen (naties, volkeren) ontstaan in een lange geschiedenis.
Groepen mensen ontwikkelen gaandeweg een eigen identiteit, een eigen cultuur en
een eigen traditie op grond waarvan zij op zeker moment constateren: ‘Wij horen bij
elkaar; wij zijn één volk’. De criteria om dat te bepalen, stammen uit de traditie. Het
zijn de gezamenlijke tradities die mensen tot een volk verbinden: de traditie van de
taal (veel etnische conflicten spelen zich af langs taalgrenzen, men denke aan de
taalstrijd in België); de politieke traditie, bijvoorbeeld gesymboliseerd in historische
gebeurtenissen en koninklijke dynastieën (de opstand van de Nederlanden tegen
Spanje en het vorstenhuis van Oranje); de religieuze traditie. Etnocentrische
mechanismen doen vervolgens de rest om deze traditionele identiteit steeds meer als
een actueel verschil met andere groepen te beleven.
Conclusie: het sociaal-psychisch verschijnsel van het etnocentrisme verklaart de
relatie tussen religie en etnische oorlog. Religie is geen onafhankelijke oorzaak van
oorlog, maar een intermediaire oorzaak. En het doet er niet zoveel toe wat die religie
precies leert. Beslissend is dat zij zichtbaar anders is dan een andere religie.

Religie en vrede
Wat kunnen religies in deze situatie doen voor de vrede? Wat kunnen ze doen tegen
de oorlogen waarbij ze betrokken zijn? De theoloog Hans Küng heeft eens gezegd:
‘Geen wereldvrede zonder godsdienstvrede; geen godsdienstvrede zonder
godsdienstdialoog’. Meer dan ooit in de geschiedenis hebben religies een morele
verplichting om de dialoog met elkaar aan te gaan. Zij hebben die verplichting in
naam van de vrede. Godsdienstdialoog is een belangrijke manier om het etnisch
geweld in de wereld terug te dringen.
De verplichting tot dialoog geldt vooral de geestelijke leiders van de religies, zij
die de meeste invloed hebben op de overtuigingen van de gelovigen. Zij moeten voor
de ogen van hun gelovigen, ostentatief, desnoods provocerend, contact maken met
andere religies. Ze moeten vooroordelen tussen religies afbreken, vijandbeelden
bestrijden. Zij
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moeten taboes in de omgang met anders-gelovigen doorbreken. Zij moeten
dialoog-resultaten aan hun gelovigen meedelen. Moderne massamediale middelen
bieden hiertoe uitstekende mogelijkheden. De dialoog tussen de godsdiensten moet
onderdeel worden van de theologie in alle religies. Gelukkig zijn veel theologen uit
verschillende religies al hard aan het werk op dit terrein.
De verplichting tot dialoog geldt ook voor opiniemakers, zoals politici, journalisten,
onderwijsmensen. Zij kunnen veel doen om vooroordelen en vijandbeelden tussen
religies weg te nemen. Uiteindelijk geldt de religieuze dialoog alle gelovigen. In
onze wereld wonen miljoenen migranten met een islamitische, hindoestaanse of
boeddhistische religie. We kennen de integratie- en acceptatieproblemen van deze
groepen. We zien het racisme in Europa toenemen. Godsdienstdialoog kan een
belangrijke bijdrage leveren aan het bewaren van de burgervrede in Europa.
Wat moet de inzet zijn van de religieuze dialoog? Deze moet tweeledig zijn. Op
de eerste plaats moet hij erop zijn gericht om de religieuze dimensie van concrete
etnische oorlogen af te breken. Religies moeten de etnische oorlogen waarin zij zijn
meegesleept, ondubbelzinnig afwijzen. De religieuze dimensie van etnische conflicten
ontstaat omdat mensen vaak alleen de verschillen tussen religies zien. Mensen moet
worden geleerd dat achter de zichtbare verschillen tussen religies grote
overeenkomsten schuilen. Hier ligt op wereldschaal een geweldige opvoedkundige
taak voor religies.
Op de tweede plaats moeten religies zich gezamenlijk duidelijk distantiëren van
het verschijnsel oorlog. Zij moeten duidelijk maken dat oorlogen niet ‘heilig’ zijn,
dat de oorlog niet in naam van de religie wordt gevoerd.
De basis voor het verzet van religies tegen oorlog moet worden gezocht in een
interreligieuze theologie van de vrede, de gerechtigheid en de menselijkheid. In de
kern van alle grote religies ligt het streven naar vrede, gerechtigheid en de
menswording van de mens diep verankerd. In onderlinge dialoog kunnen en moeten
religies hun gezamenlijke inzet voor vrede, gerechtigheid en menselijkheid aan de
strijdende mensheid belijden. Daarbij kunnen ze beginnen met een gezamenlijke
schuldbelijdenis over de vele oorlogen die in naam van de religie zijn en worden
gevoerd. Hoewel de religies deze oorlogen meestal niet hebben veroorzaakt, dragen
zij wel verantwoordelijkheid voor het feit dat zij zich erbij hebben laten betrekken.
Tot slot een concreet voorbeeld van religieuze dialoog. Het voorbeeld komt uit
Armenië en Azerbeidzjan, twee staten die momenteel in oorlog verkeren. De
Armeniërs zijn merendeels christenen, behorend tot de Armeens Apostolische kerk;
de Azeri's zijn moslims. Inzet
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van de oorlog is de status van de Armeense enclave Nagorno-Karabach in
Azerbeidzjan. Ook hier geldt dat de oorlog primair politieke en economische oorzaken
heeft, maar steeds meer een religieuze lading krijgt. In deze situatie hebben de
religieuze leiders van de Armeense christenen en de Azerbeidzjaanse moslims een
ondubbelzinnige verklaring afgelegd tegen de oorlog. De verklaring is deels een
gebed. Het is een mooi voorbeeld van een interreligieuze theologie van de vrede.
Het mooie eraan is vooral dat een christen en een moslim één en dezelfde God
aanroepen.
‘Dit is geen religieus conflict. Armeense christenen en Azerbeidzjaanse
moslims hebben in vrede met elkaar geleefd en zullen dat in de toekomst
doen. Wij bidden vanuit ons diepste hart tot de Allerhoogste voor de
zielerust van hen die in deze tragische gebeurtenissen zijn omgekomen.
Omwille van de herinnering aan hen, en omwille van de toekomst van
onze naties, roepen wij onze geestelijke kinderen op om het bloedvergieten
te stoppen en alle problemen vreedzaam en rechtvaardig op te lossen, door
politieke middelen, in overeenstemming met universeel erkende
internationale normen. Moge de Al Genadige God onze gebeden aanhoren,
en moge Hij zijn vredestichtende Geest uitbreiden over onze volkeren en
over de hele wereld, opdat allen de ware weg naar gerechtigheid en vrede
mogen vinden’.
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Luc Devoldere
De gouden kooi van de stijl
E.M. Cioran
Harena sine calce
Los zand, geen binding
Caligula over Seneca's stijl
Het is met stijl zoals met de tijd bij Augustinus: je weet wat het is, tot iemand het je
vraagt. Natuurlijk weten we wel dat stijl vormgeving is. Vormgeving die een
herkenbare persoonlijkheid oplevert. Le style, c'est l'homme. Geen loze verpakking,
geleend of gekocht, die niets uitdrukt. Wij geloven niet dat stijl ornatus is,
toegevoegde versiering. Wij geloven dat vorm en inhoud één zijn en dat die eenheid
stijl heet.
Een voorbeeld van ‘stijl’. De openingszinnen van Huizinga's In de schaduwen van
morgen (1935): ‘Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor
niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit
deze arme Europeesche menschheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de
motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken’. De
vorm roept de vent op. Vraag me niet hoe. Of toch: de oude spelling (menschheid
lijkt op mensheid zoals een smoking op een colbert), de plechtigheid van onvoltooide
deelwoorden, van ‘eensklaps’, het enjambement van de tweede zin, de beeldende
kracht van draaiende motoren en wapperende vlaggen, goedgekozen metonymieën
voor de verstomping. Maar natuurlijk weten wij ook dat deze tekst profetisch is
gebleken en wordt hij daardoor met terugwerkende kracht sterker. En er is de nostalgie
naar geweken woorden als ‘geest’ enz.
Je kan stijlkenmerken opsporen en catalogiseren, kortom: stijl beschrijven. In het
besef dat je met die beschrijving niets wezenlijks gezegd hebt over stijl. Onlangs zei
een filosofe dat ze Nietzsche een belabberd stilist vond. Ze las hem om wat hij te
zeggen had, en nam het hoe erbij. Dat liet me perplex achter. Ik heb Nietzsche altijd
als stilistisch geweld ervaren. Le style, c'est l'homme, toch? Maar dan lees
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ik bij Cioran dat in de tijd van Voltaire iedereen wou schrijven zoals... iedereen
(iedereen schreef immers perfect). Toen wou men juist niet zijn persoonlijkheid
bewijzen door zijn individuele stijl: men hield zich aan de regels. Is stijl dan toch de
vormgeving die ons ontslaat van de verplichting een persoonlijkheid te hebben, zoals
de etiquette dat doet: een soort verschansing van onpersoonlijkheid?
Eigenlijk wil ik het hebben over E.M. Cioran (1911)[1]. Ik heb lang geaarzeld om
dit stuk over hem te schrijven. Terwijl het materiaal zich ophoopte, bleef ik op zoek
naar een invalshoek. Over hem schrijven leek hem verraden. Had hij zelf niet beweerd:
‘Pourquoi broder sur ce qui exclut le commentaire? Un texte expliqué n'est plus un
texte. On vit avec une idée, on ne la désarticule pas; on lutte avec elle, on n'en décrit
pas les étapes. L'histoire de la philosophie est la négation de la philosophie’[2]. Je
vindt Cioran overigens niet in de rekken van de filosofie, noch in die van de literatuur.
Laat ons, bij gebrek aan beter, maar zeggen dat hij een essayist is. Als een essay, om
het met Musil te zeggen, ‘de unieke en onveranderlijke gedaante is die het innerlijk
leven van een mens in een beslissende gedachte aanneemt’, dan is elk aforisme van
Cioran misschien wel een essay. Maar Cioran zelf is voorzichtiger: ‘Dans tout livre
où le Fragment est roi, les vérités et les lubies se côtoient d'un bout à l'autre. Comment
les dissocier, comment savoir ce qui est conviction et ce qui est caprice?’[3].
Je kan in hem een mysticus zonder God zien, een bloeddorstige geweldenaar... op
papier. Nietzsche omschreef Seneca ooit als de ‘Toreador der Tugend’: Cioran zou
je de toreador van het nihilisme kunnen noemen. En eigenlijk lijkt hij vaak op een
dolgedraaide Nietzsche. Het is verleidelijk én gemakkelijk (hij doet het vaak zelf)
hem te vatten in oxymora: een barbaar die alleen in een serre kan leven; een sceptische
hystericus; een intolerante militant zonder dogma's; een tirannieke clochard. Maar
elke poging Cioran te plaatsen is hem onrecht aandoen. Een ideeëngoed, laat staan
een ‘oeuvre’ aan hem toeschrijven, is hem verraden. Cioran behoort tot diegenen die
beweren dat alles misgegaan is vanaf het ogenblik dat de literatuur opgehouden heeft
anoniem te zijn. Decennia lang is hij een schrijver geweest voor schrijvers, alleen
bekend in één Parijs arrondissement. Nu is hij helaas in de mode. Nu alle ideologieën
op de vuilnisbelt zijn geraakt, alle zekerheden worden weggehoond en stijl weer
salonfähig is. Na de dood van Ceaucescu viel de naam van Cioran wel eens, als één
van de Roemeense intellectuelen in ballingschap, naast Ionesco en Mircea Eliade,
die de Roemeense cultuur konden doen herleven. Cioran als inzetbare redder van
een cultuur? Wie maar één boek van hem gelezen heeft, weet hoe ijdel deze
inzetbaarheid is.
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Het asiel van een taal
Cioran arriveerde in 1937 in Parijs met een beurs van het Institut Français te
Boekarest. Hij is er gebleven. Toen had hij al een bibliotheek uitgelezen, de hele
Duitse filosofie tot zich genomen en enkele boeken in het Roemeens geschreven. In
'49 verscheen zijn eerste boek in het Frans, Précis de décomposition. Hij heeft het
viermaal herschreven en heeft nooit verheeld hoeveel moeite het Frans hem kostte
en nog altijd kost. Een eenarmige Bask uit het Quartier Latin was zijn spraakleraar.
Deze fanatieke purist sprak de ouderwetse schrijftaal, corrigeerde de grammaticale
fouten van de hoeren op straat en stortte zijn geraffineerde vunzigheden over hen
uit. Cioran was zijn hardnekkige leerling.
Deze schrijver heeft dus, zoals Nabokov en Conrad voor hem, zijn moedertaal
ingeruild voor een andere. Hij heeft over die ruil behartenswaardige dingen gezegd.
Zijn taal verloochenen is van identiteit veranderen, heet het, heroïsch verraad plegen.
Voor een schrijver betekent het ‘een liefdesbrief schrijven met een woordenboek
naast zich’. Het Frans, ‘een mengsel van dwangbuis en salon’, noemt hij
onbenaderbaar, te nobel en gedistingeerd voor een primitief uit de Balkan.
Merkwaardig genoeg heeft hij ooit bekend dat een echte schrijver zich opsluit in zijn
moedertaal: hij is beperkt uit zelfverdediging, want er is niets dat zozeer een talent
vernietigt dan een te grote openheid van geest.
Cioran heeft ondubbelzinnig gekozen voor het geschreven Frans van de achttiende
eeuw, het perfecte en transparante idioom van de salons waar, beweert hij, een
grammaticale fout je compromitteerde. Hij betreurt de tijd dat men op een schitterende
manier... oppervlakkig kon zijn. Even vaak heeft hij gefulmineerd tegen de dodende
strengheid van de syntaxis, de verblindende klaarte van het Cartesiaanse Frans,
waarachter niets schuilgaat. Het is voor hem een blijvende oefening in ascese gebleven
die indruist tegen zijn mateloze en duistere, ‘Skythische’ aard. Zijn accent heeft hij
bij het spreken nooit verloren, en misschien is stilistisch zuiver schrijven een
wraakneming voor het gestamel waartoe sommigen gedoemd blijven, bekent hij
ergens.
Wie, gewapend met woordenboeken, worstelt met een taal, blijft op een afstand.
De taal blijft een tweede persoon, die men nederig benadert. De woorden blijven
altijd enigszins vreemd: ze drukken meer en minder uit dan voor de native speaker,
die er niet zo over nagedacht heeft. Zo wordt de etymologie van een woord bewuster
beleefd. Men gaat ontegenzeglijk kunstmatiger met het taalmateriaal om. Cioran
heeft aan zijn geadopteerde taal in ieder geval een levenslange obsessie voor
taalproblemen overgehouden. Zo vermeldt hij in een portret van Beckett een
zoektocht, ondernomen met de illustere collega, naar een passende
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Franse vertaling voor diens substantief Lessness. Uiteindelijk moeten beiden
ontgoocheld besluiten tot ‘la misère métaphysique d'une préposition’, ‘de metafysische
ellende van een voorzetsel’: het wordt Sans.
Neofieten zijn de trouwste dienaars van een geloof. Een volk is in volle decadentie
als het niet meer in zijn taal gelooft, schrijft Cioran. Als het ophoudt te denken dat
zijn taal ‘la forme suprême de l'expression, la langue même’ - ‘de opperste vorm van
de uitdrukking, de taal zelf is’. Het zijn vaak de metoiken, de residerende
vreemdelingen, die een cultuur in stand houden. De glorie van het Frans wordt door
een statenloze gediend. Cioran heeft asiel gezocht en gevonden in een taal: ze is zijn
vaderland geworden. De buitenstaander lijdt meer aan het verval van de taal dan de
Fransen zelf: ‘Et c'est moi, rebut des Balkans, qui me désole de la voir sombrer. Eh
bien, je coulerai, inconsolable, avec elle!’[4].

Mijn koninkrijk voor een aforisme
Als je, zoals Cioran, als stijlvoorbeelden de vloek, het telegram of het grafschrift
neemt, dan schrijf je hooguit aforismen. ‘Ne cultivent l'aphorisme que ceux qui ont
connu la peur au milieu des mots, cette peur de crouler avec tous les mots’[5]. Beter
ware het geweest te zwijgen, maar de onverbeterlijke fraseur die de mens is kan dat
niet: hij is chemisch gebonden aan het Woord. ‘Que ne pouvons-nous revenir aux
âges où aucun vocable n'entravait les êtres, au laconisme de l'interjection, au paradis
de l'hébétude, à la stupeur joyeuse d'avant les idiomes!’[6] Als dat zo is, dan staat het
laconieke aforisme het dichtst bij dat paradijs.
Nu zijn er volgens Cioran twee soorten denkers: zij die houden van het proces, en
zij die houden van het resultaat. Hij heeft altijd voorkeur gehad voor de tweede soort
en noemt in dit verband onder andere Chamfort en Lichtenberg: ze geven je een
formule zonder de weg te tonen die hen ertoe gebracht heeft. Ze zijn verslaafd aan
bondigheid en zouden alles willen zeggen in één zin, één woord. Soms slagen ze er
nog in ook. Wie van dit gescleroseerde en verstikkende uitdrukkingsmiddel houdt,
raakt er moeilijk van los, beweert hij, ook al is het vuur zonder vlam waaraan niemand
zich wil warmen.
Laat ons duidelijk zijn: Cioran is op zijn best in zijn aforismen. In zijn langere
stukken vermoeit zijn precieuze stijl snel: je leest beroezende zinnen maar weet op
het einde van de bladzijde niet altijd wat je gelezen hebt. Harena sine calce. Los
zand, geen binding. Vooral zijn eerste boek, Précis de décomposition, zwelgt nog te
veel in adjectieven, synoniemen, gezochte oxymora, kortom retoriek. Typisch voor
de parvenu van een taal die zich teveel verliest in opsmuk (ornatus), omdat hij nog
niet in staat is tot doorzichtigheid (perspicuitas). Hij gaf dat zelf
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toe in het voorwoord van de heruitgegeven Duitse vertaling: ‘[...] à l'effusion, sous
quelque forme qu'elle se pr'esente, je préfère maintenant la concision, la rigueur, la
froideur voulue’[7]. Met zijn tweede boek, Syllogismes de l'amertume (1952), zijn
eerste volledige aforismenbundel, was het raak. In één klap was Cioran een moralist
in de grote Franse traditie.
Een moralist is iemand die het menselijk gedrag, de wereld en de geschiedenis
observeert. En beoordeelt. Dat oordeel is altijd subjectief, maar niet willekeurig. De
moralist vergroot het uit, en zoekt de controverse. Hij moet geen gelijk hebben, maar
hij moet doen denken. En eigenlijk verblindt hij de lezer door de kracht van zijn
verwoording, zijn stijl. Het verhindert hem prekerig te worden. Het aforisme is zijn
geheime wapen. En zijn eerste plicht is zijn proza te ontdoen van alle poëzie, schrijft
Cioran.
Het aforisme wil het algemene uitdrukken door middel van het bijzondere, het
abstracte door middel van het concrete. Een logisch onmogelijke opdracht. Vaak is
het dus niet meer dan een geslaagd pars pro toto. Zo noemt Cioran de Engelse
Romantiek een gelukkig mengsel van laudanum, ballingschap en tering, en de Duitse
Romantiek, een amalgaam van alcohol, provincie en zelfmoord. Wat doet hij hier
anders dan een gewaagde keuze maken uit observaties van fenomenen die te maken
hebben met het begrip ‘Romantiek’? Het aforisme staat of valt met de herkenbaarheid
van de pars (deel) als vervanger voor het totum (geheel) én met de relatieve
vreemdheid of onherkenbaarheid ervan. De combinatie moet provoceren en
verblinden. Het gevaar is duidelijk: als het aforisme te briljant is, te verblindend, dan
doet het ons juist niet meer denken, dan wordt het een gemakkelijk vondstje om in
gezelschap mee te schitteren. Cioran ziet het gevaar ook: de heiligen hebben zo vaak
een beroep gedaan op de gemakkelijkheid (mijn cursivering, LD) van de paradox,
dat het onmogelijk is hen niet te citeren in de salons, merkt hij op. Maar hij gaat zelf
geregeld uit de bocht. Wat moet ik bijvoorbeeld aanvangen met een aforisme als ‘La
leucémie est le jardin où fleurit Dieu’ - ‘Leukemie is de tuin waar God bloeit’? Kun
je hier ‘leucémie’ niet vervangen door om het even welk begrip: ‘vérité’, ‘amour’,...?
In die tuin bloeit te veel: het pars vervangt hier het totum (leukemie) niet dwingend
genoeg.
Enkele goede voorbeelden van aforismen: In zijn eerste boek boog Cioran zich al
over de decadentie. De cultuur van het gesprek, de discussie en de dialectiek tasten
de daadkracht aan, heet het daar al. Teveel introspectie en zelfanalyse schaden: ‘[...]
Celui qui, lucide, se comprend, s'explique, se justitie, et domine ses actes, ne fera
jamais un geste mémorable. La psychologie est le tombeau du héros. Les quelques
milliers d'années de religion et de raisonnement ont affaibli les muscles,
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la décision et l'impulsion aventureuse [...]’[8]. In zijn volgend boek, Syllogismes, wordt
dit idee van alle ballast ontdaan: ‘Mille ans de guerre consolidèrent l'Occident; un
siècle de “psychologie” l'a réduit aux abois’ - ‘Duizend jaar oorlog consolideerden
het Westen; een eeuw van “psychologie” heeft het in het nauw gedreven’. Zo ontstaat
een aforisme: door schrappen en vervangen.
Een ander voorbeeld: als Cioran de liefde omschrijft als ‘rencontre de deux salives’
- ‘ontmoeting van twee soorten speeksel’, dan heeft hij Chamfort en Marcus Aurelius
(twee van zijn grote voorbeelden) gelezen, misschien Palladas. Dat veronderstel ik
nu even. Chamfort omschrijft de liefde ‘en société’ als ‘le contact de deux épidermes
et l'échange de deux fantaisies’ - ‘het contact van twee huiden en de uitwisseling van
twee fantasieën’. De Romeinse keizer Marcus Aurelius definieert in een van zijn
typische analyses de geslachtsdaad als ‘het tegen elkaar wrijven van wat lichaamsdelen
en de afscheiding van wat slijm, gepaard met spasmen’. En de Alexandrijnse dichter
Palladas schrijft in de late vierde eeuw na Christus: ‘Uit tuchteloze geilheid ben je
geboren: uit een vuile druppel’. Wat doet Cioran met dit materiaal? Hij herschrijft
contact als rencontre: een neutraal woord wordt in één klap persoonlijk. Liefde is
inderdaad een ontmoeting. Het vocht waarover Marcus Aurelius en Palladas het
hebben, behoudt hij, maar hij doet er iets anders mee: het wordt speeksel. Daarmee
gaat hij in zijn misprijzende metonymie voor de ‘mens’ veel verder dan Chamfort:
de huid wordt speeksel. De ontmoeting van daarnet blijkt er een te zijn van twee
speeksels. Cioran puurt het materiaal van Chamfort en Marcus Aurelius verder uit.
Niets van wat ik hier geschreven heb, kan ik bewijzen, maar het verduidelijkt wel
de werkwijze van Cioran: schrappen (het nuancerende én verzwakkende ‘en société’
verdwijnt onverbiddellijk; de spirituele dimensie van de liefde (fantaisie) ook),
tegenstellingen opvoeren (tussen rencontre en salives), metonymieën radicaliseren.

De dood van de trompet
Verwacht van een moralist geen remedies. Hij stelt alleen diagnoses: ‘Une nation
s'éteint quand elle ne réagit plus aux fanfares: la Décadence est la mort de la trompette’
- ‘Een volk dooft uit als het niet meer reageert op fanfares: de Decadentie is de dood
van de trompet’. Door Ciorans boeken loopt als een leidraad de Nietzscheaanse
stelling dat beschavingen altijd gebaseerd zijn op blindheid en bekrompenheid.
Vooroordelen zijn de organische ficties van een cultuur. Wie sterk wil zijn, mag niet
te ver gaan in introspectie. Het bewustzijn is een bedreiging voor het scheppende
handelen. Om het als een paradox te formuleren: een beschaving is gebaseerd op
haar ‘barbaarsheid’. Omgekeerd
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is een beschaving veroordeeld als ze een te grote openheid van geest vertoont, als
ze ‘redelijk’ wordt. Tolerantie en democratie zijn symptomen van die ‘decadente’
redelijkheid. Paradox: een beschaving gaat ten onder aan haar... beschaving, als men
niet meer gelooft in de trompet. Wat een metonymie! Te vergelijken met Huizinga's
motoren en vlaggen.
In zijn Lettre à un ami lointain (1957!) schetst Cioran een schitterend portret van
de impasse van de Europese beschaving: ‘Imaginez une société, surpeuplée de doutes,
où, à l'exception de quelques égarés, personne n'adhère entièrement à quoi que ce
soit, où, indemnes de superstitions et de certitudes, tous se réclament de la liberté et
nul ne respecte la forme de gouvernement qui la défend et l'incarne’[9]. Vrijheid eist
trouwens volgens Cioran een leegte op om zich te ontplooien: ze eist die en gaat
eraan ten onder. De voorwaarde die haar bepaalt is juist diegene die haar vernietigt.
Zeker, we leven in een paradijs, maar het is een paradijs dat treurig maakt: ‘un paradis
désolant’. Europa sleept zijn waarden mee, stalt ze nog uit, maar legt ze niet meer
op. Het brengt alleen nog zakenlui voort, kruideniers en sjoemelaars met
nietszeggende blik en afgestompte glimlach (sic). Cioran gebruikt de organische
metafoor voor de groei en het verval van een beschaving: haar jeugd is altijd fanatiek
en intolerant; het slijtageproces en de ouderdom maakt haar milder en zwakker. De
metafoor past hij ook op zichzelf toe: ‘J'étais jeune et ne pouvais admettre d'autres
vérités que les miennes, ni concéder à l'adversaire le droit d'avoir les siennes’ - ‘Ik
was jong en kon geen andere waarheden dan de mijne aanvaarden, noch de
tegenstander het recht gunnen de zijne te hebben’. Echt leven is de anderen weigeren,
heet het. Voor zijn dertigste moet men extremist zijn, bezeten, of men is een heilige
of een kadaver die beiden gemeen hebben dat ze buiten het leven staan. Maar zijn
jeugd is vergleden: ‘Décidément, je n'étais plus jeune: l'autre m'apparaissait
concevable et même réel. Je faisais mes adieux à l'Unique et sa propriété; la sagesse
me tentait: étais-je fini? Il faut l'être pour devenir un démocrate sincère’[10]. Misschien
zullen we ooit nog, schrijft hij in 1957 aan de in Roemenië gebleven filosoof
Constantin Noïca (de bestemmeling van de Lettre à un ami lointain), tegen het einde
van de eeuw seniel in een verrezen parlement zitten om er een altijd durend feeëriek
spektakel mee te maken, te zwak en te moe om nog te haten of te beminnen. De eeuw
loopt ten einde, het parlement is verrezen, maar zonder feeërie. En Cioran is in zijn
Parijse mansarde gebleven. Want de sporen van het oude, ‘jeugdige’ fanatisme zijn,
bekent hij in dezelfde Lettre al, nooit verdwenen: ik ben uiteindelijk een liberaal
geworden die onhandelbaar is gebleven. Deze contradictie in zijn wezen heeft hij
aanvaard, meer nog, hij heeft ze omhelsd: ‘Heureuse incompatibilité, aburdité qui
me sauve’ - ‘Gelukkige onverenigbaarheid, reddende aburditeit’. De
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stilistische vormgeving ervan is het oxymoron waarmee hij in zijn boeken woekert:
de barbaar in de serre, de sceptische hystericus, de decadente wilde,...
Het is niet de enige contradictie bij deze beeldenstormer. Dezelfde Cioran die de
daadkracht van de barbaren lijkt te verheerlijken, gelooft niet in vooruitgang en
geschiedenis. Sterker nog, hij noemt de laatste ‘onverdedigbaar’. ‘Le plus grand mal
de l'histoire est... l'histoire - l'obligation de faire, de parader dans le néant, de participer
à des évènements, ou, pire encore, de les créer’[11]. Niets ontsnapt aan zijn rabiaat
nihilisme. Hij prijst de zigeuners omdat ze niets gesticht hebben: ze dragen geen
verantwoordelijkheid voor een gebeurtenis of een instelling. Alle inspanning is
overigens vergeefs. Bewegen is al tekortschieten in verstand. Nietzsche is Boeddha
geworden.
Cioran beschrijft de impasse van de Europese intellectueel als volgt: zijn scherp,
kritisch vernuft, zijn militant, agressief scepticisme heeft alle waarden en waarheden
ontmaskerd en verpulverd. De denker blijft met een geblaseerd nihilisme achter
temidden van de schmink van een groots verleden en kan alleen nog overleven. Er
is geen weg terug. Ik krijg de indruk bij Cioran dat hij misschien alleen nog kan
wachten op de barbaren, zoals in het gedicht van Kavafis: als op een verlossing.
Natuurlijk zegt deze beschrijving vooral iets over Ciorans impasse. Toch zal ook de
Europese intellectueel (de ironie die me overvalt als ik deze term gebruik, geeft
Cioran al gelijk) deze analyse ernstig moeten nemen.

Van stiliet tot stilist
Cioran heeft de filosofie, waarmee hij zich in zijn jeugd doordrenkt heeft, verloochend.
In zijn eerste in het Frans geschreven boek, Précis de décomposition, legitimeert hij
zijn afscheid als volgt: ‘L'exercice philosophique n'est pas fécond; il n'est que
honorable’ - ‘De filosofische bezigheid is niet vruchtbaar; ze is slechts eerbaar’.
Filosofie gaat niet diep genoeg, ze is lauw en steriel. Trouwens: ‘On ne discute pas
l'univers, on l'exprime. Et la philosophie ne l'exprime pas’ - ‘Men praat niet over het
universum, men drukt het uit. En de filosofie drukt het niet uit’. Vergeleken met een
hartekreet van Job, een cantate van Bach of een monoloog van Shakespeare is de
filosofie van een vreesaanjagende nulliteit. Het leven begint pas op haar ruïne. ‘A
quoi bon fréquenter Platon, quand un saxophone peut aussi bien nous faire entrevoir
un autre monde?’ - ‘Waarom omgaan met Plato als een saxofoon ons even goed een
andere wereld kan laten doorschemeren?’ Een filosoof vindt hoogstens termen uit,
kiest tussen woorden. Het enige wat echt van hem overblijft is zijn temperament. Hij
is pas interessant als hij zichzelf vergeet, en zich overgeeft aan zijn tegenstellingen
en grillen.
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Toen Cioran zijn carrière van filosoof opgaf, bleef hem niets anders over dan schrijver
worden. Hij ruilde de Waarheid in voor de Stijl. De Waarheid verdraagt immers geen
stijl, omdat stijl afleidt, verblindt, om zichzelf genoten wil worden. Stijl staat niet in
dienst van de Zaak, het Geloof, het Systeem of het grote gelijk. Wie schrijft,
bekommert zich hardnekkig om precies formuleren, om stijl dus. Misschien is
schrijven al een daad van ongeloof in de Waarheid. Want wie schrijft, bepaalt zich:
hij begint en eindigt ergens. En elke bepaling is een beperking, een ontkenning van
al het andere. Is het een toeval dat Jezus, Socrates en Boeddha niet schreven? Cioran
bepaalt in ieder geval zijn positie als volgt: ‘Avec des certitudes, point de style: le
souci du bien-dire est l'apanage de ceux qui ne peuvent s'endormir dans une foi. A
défaut d'un appui solide, ils s'accrochent aux mots, semblants de réalité; tandis que
les autres, forts de leurs convictions, en méprisent l'apparence et se prélassent dans
le confort de l'improvisation’[12]. Elke idolatrie van de stijl, beweert hij, vertrekt van
het geloof dat de realiteit nog leger en holler is dan de verbale vormgeving ervan.
Taal haalt het als concurrent op de realiteit, maar het is een Pyrrhusoverwinning:
achter elke geslaagde zin gaat het onbehagen schuil van iemand die niet meer in staat
is de oorspronkelijke dingen te ervaren. Men kleedt dan maar de leegte aan om alleen
nog te bestaan door middel van het woord.
Voor Cioran is schrijven altijd therapeutisch geweest. Zo kon hij, beweert hij, zijn
rancunes exorciseren. Het uitdrukken van de obsessies verzwakt ze, en werkt
bevrijdend. Wie formuleert, revancheert zich immers op een zijdelingse manier. Zelfs
in zijn laatste aforismenbundel, Aveux et Anathèmes (1987), bekent hij niet aan het
schrijven te verzaken, ook al gelooft hij er niet meer in, want ‘après avoir gribouillé
une page ou seulement une phrase, j'avais toujours envie de siffler’ - ‘na een bladzijde
of slechts een zin te hebben neergekrabbeld, had ik altijd zin om te fluiten’. Als het
leven niets voorstelt, dat het dan tenminste gered wordt door een zinswending! Stijl
is het enige houvast in het niets. Elk boek is een uitgestelde zelfmoord. Cioran droomt
van een wereld waarin men integendeel zou sterven voor... een komma.
Ciorans bijdrage aan die wereld bestaat uit een tiental in het Frans geschreven
boeken. Nu hij daarmee opgehouden is, verschijnen Franse vertalingen van zijn
Roemeens jeugdwerk en is men aan oude, onuitgegeven aantekeningen toe. De
somberste nihilist van de tweede helft van de eeuw verschijnt in talkshows en wordt
gefêteerd als maître à penser. En zeggen dat hij de filosofen vooral kwalijk nam dat
ze op een ‘normale’ manier aan hun einde kwamen: ‘Finir bien, c'est l'argument
suprême contre la philosophie’. Het is overigens weinig waarschijnlijk dat iemand
zelfmoord pleegt met een boek van Cioran in de hand. Hij heeft het vooralsnog ook
niet gedaan, hoe fanatiek hij het leven en het
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universum ook heeft vervloekt. Zijn stijl fascineert te veel. Ze heeft hem en zijn
lezers behekst. Om hem een laatste keer te citeren: ‘Tant de pages, tant de livres qui
furent nos sources d'émotions, et que nous relisons pour y étudier la qualité des
adverbes ou la propriété des adjectifs!’ - ‘Zoveel bladzijden, zoveel boeken die ons
eens diep beroerden, en die we herlezen om er de kwaliteit van de bijwoorden in te
bestuderen of het juiste gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden!’ Van stiliet tot
stilist. Van wereldveroveraar tot klerk van de grammatica. Ziedaar de decadentie.

Eindnoten:
[1] Cfr. Ger Groot, De bitterheid van Cioran, in Streven, juni 1994, pp. 496-505.
[2] ‘Waarom borduren op wat commentaar uitsluit? Een verklaarde tekst is geen tekst meer. Men
leeft met een idee, men legt ze niet uiteen; men vecht ermee, men beschrijft haar etappen niet.
De geschiedenis van de filosofie is de negatie van de filosofie’.
[3] ‘In elk boek waar het Fragment koning is, flankeren de waarheden en de dwaze invallen elkaar
van begin tot einde. Hoe haal je ze uit elkaar, hoe kom je te weten wat overtuiging is en wat
gril?’
[4] ‘En ik ben het, uitschot van de Balkan, die treurt omdat ik haar zie vergaan. Wel, ik zal,
ontroostbaar, met haar zinken!’
[5] ‘Alleen die mensen cultiveren het aforisme die te midden van de woorden de angst hebben
gekend, de angst om met alle woorden in te storten’.
[6] ‘Jammer dat we niet kunnen terugkeren naar de tijd waarin de mens door geen enkel woord
belemmerd werd, naar de bondigheid van het tussenwerpsel, naar het paradijs van de
stompzinnigheid, de vrolijke verbijstering van voor het spreken!’
[7] ‘In plaats van aan de uitstorting, onder welke vorm ook, geef ik nu de voorkeur aan de
bondigheid, de strengheid, de gewilde koelheid’.
[8] Wie zichzelf, lucide, begrijpt, zich verantwoordt, rechtvaardigt en zijn daden beheerst, zal nooit
een gedenkwaardig gebaar stellen. De psychologie is het graf van de held. Enkele millennia
van godsdienst en redeneren hebben de spieren, de besluitvaardigheid en de avontuurlijke
opwelling verzwakt [...]’.
[9] ‘Stel u een samenleving voor, overvol twijfels, waar, met uitzondering van enkele verwilderden,
niemand volledig wat dan ook aanhangt, waar iedereen, onbesmet door bijgeloof en zekerheden,
de vrijheid opeist en niemand de regeringsvorm respecteert die haar verdedigt en belichaamt’.
[10] ‘Zonder twijfel was ik niet meer jong. De andere scheen me denkbaar en zelfs werkelijk toe.
Ik nam afscheid van het Ene en zijn eigenheid; de wijsheid bekoorde me: had ik afgedaan? Men
moet het wel zijn om een oprecht democraat te worden’.
[11] ‘Het grootste kwaad van de geschiedenis is de ... geschiedenis - het verplicht zijn te handelen,
te paraderen in het niets, deel te nemen aan gebeurtenissen, of, erger nog, ze tot stand te brengen’.
[12] ‘Zekerheden maken stijl onmogelijk: zich goed uitdrukken, zich daarom bekommeren, is het
voorrecht van mensen die niet kunnen inslapen in een geloof. Bij gebrek aan een stevige steun
klampen zij zich vast aan de woorden, die de schijn hebben van werkelijkheid; terwijl de anderen,
gesterkt door hun overtuigingen, de uiterlijke schijn ervan minachten en zich gemakzuchtig
laten gaan in de improvisatie’.
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Ludvík Vaculík
Bestaat Moravië?
Nationalisme: een kwade droom
HISTORISCHE ACHTERGRONDEN - Laat in de 8e eeuw n.C. vestigden de eerste Slavische
stammen zich in wat nu de Tsjechische Republiek heet. Ze noemden zichzelf Moraviërs
naar de rivier de Morava. Vandaar dat we in de vroege geschiedenis van Bohemen
(8e en 9e eeuw) altijd de benaming Moravisch of Groot-Moravisch Rijk tegenkomen.
Ongeveer in de helft van de 9e eeuw was Moravië een verenigd koninkrijk geworden
onder prins Mojmír I (die heerste van c. 818 - c. 846). Na het bewind van zijn opvolger
Rostislav, die zijn onderdanen de liturgie in het Slavisch wilde geven en daarom uit
Byzantium de predikers en missionarissen Cyrillus en Methodius had laten roepen,
kreeg de Germaanse invloed opnieuw de overhand. Zijn opvolger Svatopluk verbood
na de dood van Methodius (885), die vanaf 868 bisschop van Moravië was geweest,
het gebruik van de Slavische liturgie. Met zijn eigen dood in 894 kwam meteen ook
het einde van het Groot-Moravische Rijk naderbij. In 907 was de overwinning van
de Hongaren op de door onderlinge strijd verdeelde zonen van Svatopluk een feit en
werd de naam Moravië nog slechts gebruikt om het gebied aan te duiden dat in de
20e eeuw een deel van Tsjechoslovakije zou worden. Na langdurige conflicten tussen
Polen, Hongarije en Bohemen werd Moravië vanaf 1029 een deel van Bohemen en
daarmee ook van het Heilige Roomse Rijk. Tot aan het bewind van Ferdinand van
Oostenrijk (later keizer Ferdinand I) die in 1526 koning van Bohemen werd en
Moravië en Silezië voor zich opeiste, was het lot van Moravië en Silezië verbonden
met dat van de Boheemse koningen en hun erfgenamen, die nu eens gelieerd waren
met het Luxemburgse, dan weer met het Duitse, Oostenrijkse of Hongaarse
koningshuis. Daardoor behoorde Moravië afwisselend wel of niet bij Bohemen en
de respectievelijke koningshuizen. Omdat Moravië, in tegenstelling tot Bohemen, het
erfrecht van de Oostenrijkse Habsburgers accepteerde, had het minder te lijden
onder de religieuze en andere gevechten die toen volg-
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den. Onder Ferdinand en zijn zoon Maximiliaan II kwam het, dankzij de
godsdienstvrede van 1555, tot een opbloei van het protestantisme, en hoewel Moravië
voortaan in het algemeen de lotgevallen van Bohemen zou delen, was er minder
wrijving tussen de Slaven en Germanen in Moravië dan in Bohemen. Moravië was
niet direct betrokken in de strijd tussen de Habsburgse dynastie en de Bohemen (o.a.
de Dertigjarige Oorlog van 1618-1648). Wel spraken Moraviërs en Tsjechen dezelfde
taal (het Tsjechisch). Administratief gezien vormde Moravië een aparte entiteit, een
markgraafschap, en het kon daardoor aan het eind van de 18e eeuw door keizer Jozef
II samengevoegd worden met wat resteerde van Oostenrijks Silezië. Na de revoluties
van 1848 werd er een afzonderlijk Oostenrijks kroondomein van gemaakt. Dit
kroondomein werd in 1918 een deel van de Eerste Tsjechoslovaakse Republiek onder
president Masaryk. Moravië werd een ‘landsdeel’ (země) en kreeg er in 1927 het
Tsjechoslovaakse deel van voormalig Oostenrijks Silezië bij. In 1930 telde dit
‘landsdeel’ (Moravskoslezská země) 3,5 miljoen inwoners, waarvan 73,4% Tsjechisch
was en 23,1% Duits. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1949, werd het door het
communistische regime opgedeeld in kleinere administratieve eenheden, waarbij
voor het eerst de bijna 1000 jaar oude ‘landsgrens’ tussen Bohemen en Moravië
werd genegeerd. In 1960 tenslotte werd het voormalige Moravisch-Silezische
landsdeel ingedeeld in de Zuid- en Noord-Moravische provincie (kraj), met als
hoofdsteden resp. Brno en Ostrava. Een indeling die sinds 1989 weer onderhevig is
aan een administratieve reorganisatie die men in de huidige Tsjechische Republiek
wil doorvoeren. In een artikel in het Tsjechische weekblad Respekt (nr. 37, 1992, p.
4) pleit K. Kuča voor het respecteren van de oude historische grens tussen Bohemen
en Moravië, opdat de schade die door het communistische regime is aangebracht
aan de historisch gegroeide structuren en de desintegrerende effecten daarvan niet
nog groter worden.
Het einde van het centralistische communistische regime, maar vooral ook de
scheiding van Tsjechië en Slovakije, en de meest recente reorganisatie waren en zijn
in Moravië aanleiding voor een scala van reacties: van de roep om een Moravisch
zelfbestuur tot het opflakkeren van nationalistische gevoelens. Met de splitsing van
Tsjechoslovakije in twee delen is de mogelijkheid van een driedelige bondsstaat of
federatie (Bohemen, Moravië, Slovakije), een idee waarmee in 1991 nog wel gespeeld
werd, geheel komen te vervallen. In het volgende stuk geeft de schrijver Ludvík
Vaculík zijn visie op deze complexe materie[1].
Ludvík Vaculík werd geboren in het Moravische dorpje Brumov u Valašských
Klobouk (1926) als zoon van een arme timmerman, maar hij woont sinds de jaren
vijftig in Praag. Over het Moravische landschap, de mensen op het platteland en de
verloedering van de maatschappij schreef hij zijn eerste roman De bijl (1966;
Meulenhoff 1987 en 1991). Vaculík
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was de opsteller van het Manifest van 2000 woorden in 1968. Dat kostte hem een
publikatieverbod. In de vorm van ‘feuilletons’ (korte, kritische kanttekeningen bij
de actualiteit) levert hij al 25 jaar - vroeger ondergronds, nu bovengronds commentaar op wat er in zijn land gebeurt. Hij is een van de weinige dissidente
schrijvers die in 1989 bewust buiten de politiek zijn gebleven om als onafhankelijk
intellectueel zijn rol van ‘horzel in de nek’ te kunnen blijven vervullen. En dat zijn
stem gevreesd wordt, mag blijken uit het ondertussen beroemde voorval van 25
november 1989, toen hij bij de grote manifestatie op het Letná-plateau in Praag door
de nieuwbakken democraten van het Burgerforum als spreker geweigerd werd. Ook
de hier afgedrukte toespraak is een bewijs van zijn eigenzinnigheid en van zijn
wantrouwen tegenover de ‘grote’ politiek en haar manipulatietechnieken.
Hank Geerts
Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn Moraviër-zijn zich niet verdroeg met mijn
Tsjech-zijn. Het zijn twee toegevoegde eigenschappen, twee categorieën: de eerste
is enger, de tweede is ruimer. Beide zijn kunstmatig, door mensen afgesproken, op
de kaart getekend: ze moesten kadastraal uitgetekend worden om te bestaan. Een
natuurlijk fenomeen ben ik, een natuurlijk verschijnsel is ook mijn familie. Een
gemeente, ook een natuurlijk verschijnsel, is uiteraard opgericht op basis van iets als
een overeenkomst: de tweede ingezetene moest een plekje innemen naast de eerste
met diens toestemming.
Dat ik Moraviër ben, kwam ik pas op school te weten en dat Moraviërs Tsjechen
zijn eveneens. Naar school ging ik slechts als Ludvík Vaculíkje. Deze twee
toegevoegde gegevens - Moraviër en Tsjech - daarmee viel niets aan te vangen. Ik
kon ze niet verbeteren of verslechteren. Verbeteren-verslechteren kon ik alleen
Ludvík. Of iemand Moraviër is of niet, is een volkomen onbelangrijke zaak, en in
het bijzonder vandaag, nu het belangrijkste is of je een nietsnut bent of niet.
Met het volwassen worden doet een mens kennis op, ervaringen, denkbeelden en
bedoelingen. Het instrument - hoe je voorstellingen te benaderen en hoe je plannen
door te voeren - heeft eenieder in zich: dat is zijn aanleg en werklust, maar ook de
kunst met mensen om te gaan, zich aan zijn omgeving aan te passen, of omgekeerd
de omgeving aan zichzelf aan te passen. De energiebron voor arbeid en resultaat zit
dus in je persoonlijkheid. Ik kan boven de middelmaat uitsteken, iets uitvinden,
uitblinken in het organiseren van
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werk en bijvoorbeeld minister worden, en dat alles gebeurt zonder in overweging te
nemen dat ik Tsjech ben. Dat laatste gegeven, die laatste - misschien wel - eigenschap,
die in mijn hele levensloop geen enkel belang heeft gehad, komt pas tot gelding
wanneer bijvoorbeeld de VN iemand met een bepaalde bekwaamheid zoekt en die
persoon een Tsjech moet zijn. Iets dergelijks overkwam me trouwens, toen enkele
mensen in Zwitserland voor het een of ander iemand nodig hadden en hij of zij een
Tsjech moest zijn. Iedere waardebepaling wordt gegeven op basis van persoonlijke
eigenschappen en prestaties; de nationaliteit komt pas het laatst. Ze wordt een mens
opgezet als een pet op een pop. Toen ze mij die feestelijk hadden opgezet, heb ik
hen even terzijde genomen en gezegd: ‘Maar ik ben, strikt genomen, geen Tsjech,
ik ben veeleer Moraviër.’ Toen moest ik hen even uitleggen dat dat eender was. Met
het woord ‘veeleer’ bedoel ik letterlijk: dat ik ‘eerder’ een Moraviër was dan een
Tsjech.
Toen na de omwenteling in 1989 de vraag van een autonoom Moravië rees,
verontrustte me dat. Het kwam me voor dat iemand zaken verwarde en door elkaar
gooide die historisch geordend en belegen waren, cultureel veredeld. Ik voelde
weerzin daartegen en tegen de mensen die ermee begonnen waren, wantrouwen.
Natuurlijk denk ook ik dat de centrale macht moet afnemen om de gebieden, districten
en regio's een aanzienlijk politiek en economisch zelfbestuur te laten genieten. Maar
dat is een zaak die net zo goed Noord- en Zuid-Bohemen betreft en samenhangt met
het leven van die mensen en niet met hun Noord- of Zuid-Tsjech-zijn. In Slovakije
zien we hetzelfde in de vorm West-Oost. Moraviërs hebben een grotere vrijheid en
zelfbestuur nodig als mensen in Moravië, niet als Moraviërs: dat ís een verschil! Wie
mij nu niet begrijpt, heeft niet goed opgelet.
Er zijn beslist mensen die de behoeften van de inwoners van het Moravische of
Silezische grondgebied kennen en daar, laten we zeggen, goede bedoelingen mee
hebben. Ze hebben echter, bijvoorbeeld, niet genoeg persoonlijke kracht, niet genoeg
innerlijke rijkdom en het ontbreekt hun aan smaak: daarom willen ze in het voordeel
van hun denkbeeld meespelen onder het Moravische hoedje. En er zijn er ook wier
eerzucht groter is dan hun persoonlijke capaciteiten, daarom maken ze gebruik van
de stemming van het moment, brengen de publieke opinie in verwarring en stellen
een Moravische nationaliteit samen om iets te hebben waarvan ze de bevrijders en
presidenten kunnen zijn.
Wat is eigenlijk Moraviër-zijn? Ik denk dat het een besef van oorsprong en
verantwoordelijkheid is tegenover dat waaruit ik ben
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voortgekomen. In Praag pleeg ik tijdens een debat, wanneer ik met Tsjechen spreek,
te zeggen dat Moraviër-zijn een betere soort van Tsjech-zijn is. Dat is wat zij
verdienen te horen! En wanneer hun dat gezegd wordt door iemand die ze erkennen,
dan horen ze dat en schrompelen ze als het ware een beetje ineen. Het Moraviër-zijn
is een sterke positie in de nationale Tsjechische discussie over de betekenis van een
staat, over de waarden van het leven, en over de wereld. Indien wij ons afscheiden
van de Tsjechen, zouden we invloed op en bevoegdheid over hen verliezen! Wie
zouden we opvoeden, vermanen, verwijten? Als jullie ons vanaf de lagere school
hebben gedresseerd tot Tsjechen, dan wordt vervolgens wat een Tsjech, wat
Tsjechische politiek, Tsjechische taal en grammatica is, ook door ons bepaald.
Het Moraviër-zijn is een historisch ontstane oppositionele kant van het Tsjech-zijn,
laten we zeggen een tweede Tsjechische ik. Het hoeft niet beter te zijn, het hoeft
geen gelijk te hebben, maar het is het belichaamde recht op afwijking, ja zelfs op
ongehoorzaamheid, die het Tsjechische parlement en de regering ertoe moet brengen
om de Moravische opinie over het Tsjechische leven en politiek te horen. In die zin
vinden we ook in Bohemen genoeg mensen die het in hun kritiek op de centrale
macht en op het nationaal karakter eens zijn met de ‘Moravische’ positie. Ons
Moravisch bewustzijn, en het Tsjechisch bewustzijn dat wij er zijn, kan een barrière
zijn voor het ontstaan van een verwaand Tsjechisch nationalisme. Als de Moraviërs
zich politiek van de Tsjechen losscheuren, dan zouden daarentegen twee dergelijke
nationalismen ontstaan - kleine en belachelijke. Het is natuurlijk de vraag - en de
eerste die ermee zou komen zou Jan Trefulka zijn[2] - met welk politiek instrument
het Moravische ik moet of mag werken. Daarover beweer ik voorlopig niets, omdat
ik niet weet of Moravië vandaag nog bestaat; na de teloorgang van de mens, van het
recht, het landschap en de steden. En is het misschien niet slechts een romantische
voorstelling - van Trefulka en van mij?
Er is de historische gedachtenis van Moravië als het land van de roodwitte adelaar.
En daarmee samenhangend reeds het land van de zwartwitte adelaar - Tsjechisch
Silezië. Dat komt - lang verdaagd en verloochend - ook opnieuw tot leven. Natuurlijk
heb ik meteen tegen mezelf gezegd, als geschoolde Moraviër, dat de Moravische
grens met een nieuwe pen en verse inkt moet worden getrokken. Dat wat verwisseld
is, teruggeven aan waar het hoorde. De Moravische grens rehabiliteren, en dat des
te urgenter, naarmate de Tsjechen er misschien tegen zullen zijn. Maar, het lijkt er
op dat het de Tsjechen weinig kan schelen, misschien maakt het hun niets uit
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- wat voor zin heeft het dan? Behalve een herdenkingswaarde geen enkele; als er al
geen Moravië meer is na die teloorgang van de mens, het landschap en de steden.
Hoe is Moravië ooit onstaan? Doordat heren onder elkaar grondgebied verdeelden.
De Moravische grens is niets anders dan de wereldse grens van een bezit, gekleed
in historische klederdracht. De grens van een eigendom dat zelfs al niet meer geldig
is. Alleen die grens bleef gelden. De economie heeft ooit grenzen geschapen, de
grens deelde vervolgens de ontwikkeling van de rechten in tweeën en deed het denken
van de mensen uiteen lopen. Dat is echter niets verheveners dan wat we tegenwoordig
zien: de economie legt haar eigen wegen op, oefent druk uit op de nieuwe formulering
van het recht en de rechten.
En dus geef ik toe: ik weet niet of ik voor Moravië en Silezië een landsbestuur
moet wensen; ik weet niet hoe dat zou functioneren, en redenen ingegeven door
prestige zouden dom zijn. Ik kan niet beoordelen in hoeveel delen het gewezen
Moravisch-Silezische land opgedeeld zou moeten worden; en waarom zou het anders
verdeeld moeten worden dan het Tsjechische land? Ik ben alleen beslist tegen alles
wat van een onschuldig begin tot een strijd om een eigen regering of zelfs om de
Praagse burcht zou leiden, en op grond waarvan iemand een eigen nationaliteit en
taal zou willen koesteren en kweken. In de grondwet van de Tsjechische republiek
zou vooruitziend moeten staan geschreven dat parlementariërs zich in clubs of in
groepen zouden mogen verenigen volgens de behoeften en belangen van de mensen
die hen gekozen hebben. Zo zouden de Zuid-Moravische, Noord-Moravische- of
Pan-Moravische - en waarom ook niet enkele andere - parlementariërs afspraken met
elkaar kunnen maken. En wanneer er een of ander bijzonder belang bestaat van de
inwoners van Moravië, dan komt dat wel tot uiting. Zo zou bijvoorbeeld ook een
Silezische, Midden-Moravische, en een Noord-Boheemse stedenbond kunnen ontstaan.
Als er heden al een Moravië is, dan moet wat voor een dat is zich maar uiten in
het werk, de prestatie en het gedrag van de Moraviërs en in hun levenswijze. De
Moraviërs nemen voortdurend wanstaltige Tsjechische manieren over: in de spraak,
in het gedrag en in de economie - hoe willen ze zich eigenlijk onderscheiden? We
weten dat die Moravische grond van ons in een volkswijsje geprezen wordt voor zijn
goede paardenstapel, het bracht in de laatste eeuw ook een mooie ossenstapel voort
en dat gedoogden ook de Tsjechen uit Tsjechië. Onze nationaliteit kunnen we niet
verbeteren, dat kunnen we alleen onszelf als natuurlijke personen. Ja, maakt men de
som van goede mensen, dan kan ook hun nationaliteit er beter uit zien, maar dat
gebeurt vanzelf, daarvoor gaat men
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niet naar het parlement.
Men spreekt van een ‘intree in Europa’: overbodig, want Europa kruipt wel zelf
naar ons toe, en dat waarlangs het maar wil. We zouden ons dus veeleer moeten
verdedigen. Het sterkst rukt het naar ons op in de persoon van de Duitsers, natuurlijk.
Ook ik voel daar soms angst voor - een oude, bijna genetische angst, die ik me uit
mijn hoofd moet praten. Verdedigen kunnen we ons slechts door eigen offensieve
verrichtingen, daden en ingevingen. Hoe sterk wij ons zullen betonen, van zulk een
gewicht zal onze nationaliteit zijn.

Eindnoten:
[1] Dit is de tekst van een voordracht gegeven in Ostrava, Noord-Moravië, op 24 februari 1993,
gepubliceerd in Literární Noviny op 8 april 1993. Vertaling: Hank Geerts.
[2] Jan Trefulka (Brno, 1929), schrijver, literair criticus en scenarioschrijver. Net als Vaculík van
Moravische afkomst en onder het communistisch regime getroffen door een publikatieverbod.
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Hans Willemse
Tussen Frankrijk en Spanje
ETA en de Baskische cultuur
In februari '94 trok ik naar Baskenland, het grensgebied tussen Zuid-Frankrijk en
Noord-Spanje. Gelegen aan de Atlantische Oceaan, wordt het doormidden gesneden
door de grens tussen Frankrijk en Spanje. De twee gebieden, Frans- en
Spaans-Baskenland, verschillen van elkaar in vele opzichten, niet het minst in de
manier waarop de twee volksgroepen zich afzetten tegen hun ‘bezetters’, de regeringen
van Parijs en Madrid. Toch dient hun strijd hetzelfde doel: de Baskische eenheid en
onafhankelijkheid. In hoeverre die strijd nog gezamenlijk geleverd wordt en vooral,
of hij nog altijd te rechtvaardigen is, is zowel een ethische als een etnische kwestie.
Als geïntrigeerd verslaggever probeer ik de lijnen van het nu al vijfendertig jaar
aanslepende conflict met ETA uiteen te zetten.
Ik heb het geluk bij Baskische vrienden terecht te kunnen die me behalve onderdak
ook een rondleiding door hun provincie willen geven. Dat ik me niet kan uitdrukken
in het Baskisch is geen probleem: op straat hoor je enkel Frans of Spaans. Ik begin
mijn doortocht in het Frans-Baskische Donapaleu, een klein stadje in de uitlopers
van de Pyreneeën, waar ik mijn eerste gids ontmoet. Hij geeft me een kaart waarop
de zeven Baskische provincies zijn ingekleurd, vier in Spanje en drie in Frankrijk.
De Spaans-Baskische provincies tellen samen 2,7 miljoen inwoners. De provincies
in Frans-Baskenland, Labourd, Soule en Basse-Navare, liggen in het grillige
departement Pyrénées Atlantiques en herbergen samen amper 250.000 inwoners. De
buitenmaatse demografische verhouding bepaalt voor een groot deel het onderscheid
tussen Noord- en Zuid-Baskenland. Met grote steden als Bilbao, Vitoria en San
Sebastian, en dus gesteund door een aanzienlijke populatie, kon Spaans-Baskenland
in
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toenemende mate autonomie afdwingen van de regering in Madrid. In de Franse
Pyreneeën, waar een doorsnee dorpje hooguit honderd inwoners telt, verliep de
onafhankelijkheidsstrijd minder georganiseerd.

De Ikastola's
Donapaleu ligt redelijk centraal in Frans-Baskenland. Van hieruit ijvert mijn gids,
een zestigjarige priester-pedagoog, voor de uitbouw van een Baskisch onderwijsnet.
Pas sinds vorig jaar zijn de Ikastola's, de Baskische schooltjes, een erkend feit. In de
praktijk bestonden ze echter al drieëntwintig jaar, en in Spaans-Baskenland worden
ze al sinds 1979 gesubsidieerd door de autonome Baskische regering. In
Frans-Baskenland zijn het nog steeds de ouders en leerkrachten die moeten instaan
voor de uitbouw van het schoolnet.
Mijn gids legt uit dat ‘elke culturele invasie een daad is van geweld tegen de
dragers van de autochtone cultuur, die daardoor haar eigenheid en originaliteit
verliest’. In de officiële, Franstalige scholen in Baskenland wordt de taal van het
volk nog steeds gediskwalificeerd door de ‘overheersende’ taal. In de voorbije jaren
werd er een 20-tal Ikastola's opgericht, verspreid over de drie provincies, maar het
initiatief botst nog steeds op tegenwerking van de Franse overheid. Kinderen die
Baskisch onderwijs volgen, kunnen later niet terecht in het Franstalig hoger onderwijs
en maken geen kans op een staatsbaan. Nog steeds worden de Ikastola's smalend les
écoles sauvages genoemd.
Gezien de omgeving is dit niet zo verwonderlijk. We rijden door een desolaat
berglandschap. De bevolking leeft hier voornamelijk van schapenteelt en
melkveehouderij. We zijn op weg naar enkele afgelegen, onooglijke bergdorpjes
waar de Ikastola's slechts met moeite hun bestaan kunnen rechtvaardigen. De smalle
kronkelwegen zijn niet bekend om hun veiligheid en we moeten geregeld uitwijken
voor een kudde schapen. Mijn gids maakt me attent op allerhande
bezienswaardigheden: een gerestaureerd kerkje uit de 11e eeuw, de kleinste Ikastola
voor twaalf kinderen, een standbeeld ter nagedachtenis, de plaats van een aanslag.
We praten over geschiedenis, politiek, autonomie en onafhankelijkheid.
‘De Baskische cultuur geldt als een van de oudste van Europa. Haar exacte
oorsprong werd nooit vastgesteld - “la trace se perd dans la nuit des temps” - maar
de moderne etnografie vond sporen die verwijzen naar de Hebreeuwen, Etrusken,
Kelten, Barbaren en Iberiërs. Dat het Baskische volk een nationale minderheid vormt
binnen de centralistische structuur van Spanje en Frankrijk, kan en-
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kel hard gemaakt worden indien de Baskische taal ook in de praktijk blijft bestaan.
In de 19e eeuw sprak het merendeel van de Basken nog zijn oorspronkelijke taal,
vanaf het invoeren van de Franse schoolplicht in 1880 werd het Frans opgedrongen.
Terwijl de basclergé de grote behoeder was geweest van de Baskische taal, kwamen
jonge leerkrachten van “Nationale Opvoeding” vanuit heel Frankrijk naar Baskenland,
waar ze een Ecole Publique onder hun hoede kregen. Het meest recente
verfransingsoffensief mogen we op rekening van de televisie schrijven, die nu de
laatste Baskische gezinsdialecten bedreigt. Indien men twintig jaar geleden niet
begonnen was met de oprichting van de Ikastola's, zouden nog maar heel weinigen,
alleen de bejaarden, nu nog Baskisch spreken’.

L'Abbaye de Belloc
We gaan op weg naar de kustprovincie Labourd. Daar bezoeken we het klooster van
Belloc, verstopt tussen de heuvels van het binnenland. Als priester heeft mijn gids
contacten met de plaatselijke religieuzen, die goed op de hoogte blijken te zijn van
de recente ontwikkelingen van de Baskische strijd. Naar verluidt werden in dit klooster
in 1959 de fundamenten gelegd van ETA, voluit Euskadi ia Askatasuna, vertaald als
Baskenland en Vrijheid. Geregeld houdt de Franse politie hier nog razzia's en de
paters staan niet boven elke verdenking. Dit klooster was oorspronkelijk een
melkveehouderij en is sinds 1875 een boerenabdij met een coöperatie voor
kaasproduktie. De produktie kan niet concurreren met de geïndustrialiseerde sector,
maar het initiatief wordt voortgezet om de plaatselijke veetelers te steunen. Dagelijks
wordt bij zestig boeren en herders uit de omgeving de melk opgehaald. De arbeiders
zijn aandeelhouders van de coöperatie en krijgen jaarlijks hun deel van de winst,
terwijl 40% van de opbrengst geïnvesteerd wordt in de onderneming. Om de financiële
overleving van het klooster helemaal veilig te stellen, werd er ook een boekhandel
opgericht. Het aanbod beperkt zich tot dure publikaties over uitsluitend religieuze,
artisanale of Baskische thema's. Over ETA wordt doorgaans niet gepraat. Dat wil
zeggen dat het geweld niet beoordeeld wordt. Men heeft het vaak over de ideologische
grondslag, maar zelden over de strategie en de opportuniteit ervan. Het gaat enkel
om het recht van het Baskische volk, de onderdrukking en de rechtvaardiging van
het verzet daartegen.
Ik maak kennis met Père Etxehandi. Hij was hier in 1959, toen vier
Spaans-Baskische vluchtelingen onderdak zochten in de abdij. De vier worden
beschouwd als de stichters van de volksbeweging ETA. Ik moet goed beseffen dat
zij een bevrijdingsbeweging wilden
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opstarten, en niet de terroristische afscheidingsbeweging zoals die in de Franse,
Spaanse en ook internationale pers wordt voorgesteld.

Een volksbeweging
In de jaren '50 kwam in Spaans-Baskenland de PNV, de Partido Nationalista Vasco,
op tegen het regime van Franco en voor een autonoom Baskenland. Een groot deel
van de Baskische arbeidersklasse vond al vlug dat de PNV niet ver genoeg ging in
haar eisen en sloot zich aan bij een nieuwe beweging, die zich van de PNV
onderscheidde door haar jeugdige leiders, haar radicaal etnisme, haar ijver om het
proletariaat voor zich te winnen en vooral, haar wil om onmiddellijk over te gaan tot
directe acties. ETA streed niet voor autonomie, maar voor de totale onafhankelijkheid.
De organisatie was revolutionair, socialistisch geïnspireerd en kon rekenen op de
militante steun van veel praktizerende katholieken, ook priesters. Gaandeweg ontstond
een heel eigen ETA-ideologie. De militanten moesten Baskisch spreken en zich de
clandestiene verzetsmethoden eigen maken. Er werden stakingen en betogingen
georganiseerd, die op groeiende weerstand stuitten van de Spaanse politie. ETA
kleefde affiches, publiceerde pamfletten en bekladde Spaanse kazernes met Baskische
leuzen. Ze hingen spandoeken op duidelijk zichtbare, maar moeilijk bereikbare
plaatsen als kerktorens, hoogspanningskabels en rotspunten. Steeds meer ‘zelfbewuste’
Basken werden gearresteerd, steeds meer vluchtelingen stroomden Frans-Baskenland
binnen. Al vlug werden de grenzen van het vreedzaam verzet bereikt. In 1960 plaatste
ETA een eerste bom in een lokaal van een franquistisch dagblad (een andere pers
was er onder Franco niet). Er vielen geen slachtoffers, maar er ging een
psychologische schokgolf door Spanje. Niet veel later beraamde ETA haar eerste
bankoverval. Officieel om het Baskische arbeiderskapitaal, dat gestolen werd door
het kapitalistische Spaanse imperialisme, eigenhandig te recupereren. Dat het geld
moest dienen om de volgende acties te financieren werd er niet bij vermeld. De strijd
werd bitsig.

Bezet gebied
Toen ik met mijn gids door de vredige dorpjes reed, kon ik me niet voorstellen dat
de verhalen over aanslagen, huiszoekingen, arrestaties en provocaties waar konden
zijn. De grote woorden bleven irreële begrippen. Na mijn onderhoud met Père
Etxehandi ben ik me beter bewust van de clandestiniteit van de militanten, de ernst
van hun acties en de betekenis van het begrip onderdrukking. Maar
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op mijn vraag of het doel dan alle middelen heiligt, moet hij het antwoord schuldig
blijven: ‘De oorzaak van het geweld is de onderdrukking van een culturele minderheid.
ETA ontstond uit die minderheid, en het geweld was de enige manier om gehoord
te worden en aandacht te krijgen. Over de strategie die een bevrijdingsbeweging
gebruikt, kun je als buitenstaander moeilijk oordelen. Er wordt wederzijds geweld
gebruikt’.
Na het Franco-regime (toen het Baskisch verboden was) leefde de oude taal op
als uitdrukking van het nationale bewustzijn van de Basken. Ze werd zo populair,
dat haar woordenschat nog steeds aangroeit. Zowel in Frans- als in Spaans-Baskenland
leren veel leraars, ambtenaren, handelaars en politici opnieuw de Baskische taal: ze
moeten die kennen om hun beroep uit te oefenen. De eenheid van de Basken wordt
immers gevormd door hun taal, het symbool van het Bask-zijn.
De taal zelf blijkt dus gered, maar Baskenland is nog niet onafhankelijk en de
strijd duurt voort. Met name de radicale, nationalistische Basken, die ijveren voor
eenheid en onafhankelijkheid, weigeren het autonomie-statuut voor
Spaans-Baskenland, het zgn. Statuut van Gernika (1979), te aanvaarden, want dat
zou betekenen dat ze ook de feitelijke opdeling van Baskenland tussen Frankrijk en
Spanje aanvaarden. Hun strijd richt zich dus niet alleen tegen het imperialisme van
Spanje en Frankrijk, maar ook tegen de eigen Basken die de autonomie wél
aanvaarden. Ik vraag of ook onder deze omstandigheden de vrijheidsstrijd nog
verantwoord kan worden, maar stuit op de beminnelijke glimlach van Père Etxehandi,
waarna hij ons uitnodigt aan tafel in de kelder van het klooster. Tijdens het eten wordt
er niet gepraat. De zwijgzaamheid lijkt me symbolisch voor de Baskische strijd. Het
verzet zit ondergronds en onderhuids.
Na de middag vertrekken mijn gids en ik naar Bayonne en Biarritz, twee
gerenommeerde steden aan de Golf van Biskaje. Ik vind vooral toeristische attracties
die de Baskische folklore uitbuiten, maar merk weinig van de etnische spanningen
in het Baskische grensgebied. Hier noemt men het: bezet gebied.

Een zuiderse grootstad
In het noordelijke deel van Spaans-Baskenland, waar de bergen doorsneden worden
door diepe valleien, is de bevolkingsdichtheid het grootst. Ik ben op weg naar Bilbao,
de hoofdstad van de provincie Biskaje en de tweede grootste Spaanse havenstad. De
industrie ligt in het dal van een bruine rivier, de Nervion, die de stad doormidden
snijdt en verderop uitmondt in de Atlantische Oceaan.
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De Baskische visserij, langs de kust en in volle zee, omvat 15% van die van Spanje.
De grootste vissershaven is die van Pasajes, een voorstad van San Sebastian. Honderd
kilometer verderop, in Bilbao, beleeft men de nadagen van de zware staalindustrie
die ooit duizenden immigranten uit andere Spaanse streken lokte. De bevolking, nu
ruim een half miljoen mensen, leeft hier samen op een betrekkelijk kleine oppervlakte.
Tijdens de zomermaanden hangt er een broeierige en onmiskenbaar zuiderse sfeer.
De stad in het dal wordt omsloten door bergen die de overgang vormen tussen de
Franse Pyreneeën en het Asturisch gebergte in Noord-Spanje. Vanop de
Artxanda-helling heb je een verbazend dieptezicht op de turbulente stad.
Ik logeer enkele dagen in het intieme maar claustrofobische interieur van mijn
Baskische gastfamilie, die me behalve de stad ook de befaamde culinaire cultuur
leert kennen. Intussen probeer ik de informatie uit Frans-Baskenland te toetsen aan
de realiteit van hier. Door de anonimiteit van een grootstad en de gemengde
Spaans-Baskische bevolking, merk ik aanvankelijk niet veel van de Baskische strijd,
al staan de gebouwen volgeklad met spreuken, hangen er amnestie-affiches voor
ETA-gevangenen en verschijnen er dagelijks de Baskische kranten Egin en Egunkaria.
Het is wellicht de evidentie waarmee dit alles wordt beleefd, die het verschil uitmaakt
met het Baskenland van de Franse Pyreneeën, waar meer een sfeer van gespannen
rust en geheimzinnige samenzweerderigheid heerst. Wel zijn de uitersten hier beter
zichtbaar: enerzijds de onverschillige Spanjaard die andere zorgen heeft (de
economische crisis), anderzijds de extreme Bask voor wie de onafhankelijkheidsstrijd
vertegenwoordigd wordt door de politiek van ETA of Herri Batasuna (Eenheid van
het Volk). Deze politieke partij, afgekort HB, is vertegenwoordigd in het Baskische
parlement en in het Spaanse Huis van Afgevaardigden, en blijft ETA onvoorwaardelijk
steunen. Voor haar is ETA overigens niet de terreurvleugel van HB, zoals dat in de
‘officiële’ pers misleidend wordt voorgesteld, maar is HB de politieke vleugel van
de etnische beweging die gedwongen wordt geweld te gebruiken om haar eisen kracht
bij te zetten. Egin, de meest radicale Baskische krant, is de spreekbuis van die
beweging.
In de provincie Gipuzcoa, met San Sebastian als hoofdstad, staat HB het sterkst;
in Biskaje, met Bilbao als hoofdstad, is dat de gematigd nationalistische PNV. De
derde grote partij in Baskenland is de PSOE, de Spaanse Socialistische Partij. Onder
de druk van de PNV moest deze laatste de autonomie toekennen, terwijl HB de
onafhankelijkheid bleef nastreven. Dat een groot deel van de bevolking het geweld
meer dan beu is, werd me duidelijk toen ik in augustus '93 de grootste Baskische
manifestatie tégen ETA door de straten van
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San Sebastian zag trekken. Nu ik de geschiedenis van ETA leer kennen, wordt het
me duidelijk waarom de verdeeldheid onder de bevolking zo groot is.

Priesters in verzet
In de woelige jaren '60 voert ETA niet alleen een etnische strijd tegen haar culturele
onderdrukker, maar ook een klassenstrijd tegen het kapitalistische imperialisme van
Spanje, en dus indirect tegen de Baskische burgerij. Toen de ETA-aanhangers en
-oprichters van het eerste uur van het strijdtoneel verdwenen (gearresteerd of
ondergedoken), sloop er verdeeldheid in de organisatie. Er ontstonden tal van linkse
splinterpartijen die, in meer of mindere mate, afweken van de ETA-ideologie. De
klassenstrijd zoals die volgens Marx, Lenin of Trotsky gevoerd moest worden,
bepaalde het onderscheid. In de praktijk werd door elk van deze partijen gepoogd
het proletariaat voor zich te winnen.
ETA tracht de volkseenheid enigszins te herstellen. Hun nieuw strijdplan stelt
voorop dat de sociale en de culturele strijd niet van elkaar losgekoppeld kunnen
worden. ‘Lá on définit avec clarté qu'il n'existe pas une première lutte pour
l'indépendance de notre patrie et ensuite une autre lutte pour sa libération sociale
(...) mais que toutes les deux sont une seule et même lutte, qu'elles forment un seul
et même processus’.
HB wil Le Parti des Travailleurs Basques worden en recruteert militanten onder
studenten en arbeiders. De Partido Nationalista Vasco blijft de grootste tegenhanger
en richt zich tot de Basken uit de middenklasse en de burgerij, die zich afzetten tegen
de directe acties. De geweldloosheid blijkt echter haar grenzen te kennen, zeker als
men het opneemt tegen een tegenstander ‘die nog minder sportief is dan Franco’.
Velen moeten dat toegeven, ook binnen de PNV. Intussen levert ETA strijd op zowat
alle maatschappelijke fronten. In 1969 wordt er betoogd en gestaakt door arbeiders
en studenten, en er worden enkele bankovervallen en bomaanslagen gepleegd.
Vijfhonderd priesters uit de vier Spaans-Baskische provincies publiceren een brief
waarin ze de (sinds Franco) dertig jaar durende onderdrukking aanklagen. Twintig
van hen belanden in de gevangenis, onder hen de vicaris-generaal van Bilbao. Vijf
priesters beginnen een hongerstaking, gesteund door de kerken uit Baskenland,
Galicië en Catalonië. Madrid voelt zich in het nauw gedreven, maar weigert te
onderhandelen. Als reactie vindt in het begin van de jaren '70 een van de meest
spectaculaire ETA-acties plaats. Eerst wordt in San Sebastian het hoofd van de
politieke politie vermoord,
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daarna is het Admiraal Luis Carrero Blanco, de gedoodverfde eerste minister en
dauphin van Franco, die in Madrid wordt opgeblazen in zijn gepantserde Dodge.
Vanuit Frans-Baskenland worden pogingen ondernomen om een Baskisch Front
National op te richten, een overkoepelende organisatie die de strijdkrachten beter
kan bundelen. Onderlinge onenigheid doet de poging echter mislukken, al worden
er verschillende kleine verbonden gesloten. In 1975 wordt dan de KAS opgericht,
de Koordinadora Abertzale Sozialista, een organisatie die bijna de hele Baskische
strijd omvat: de politieke partij HB, de krant Egin, het syndicaat LAB, de
studentenvereniging IA en uiteraard de militie ETA. Naast terreur- en
voorlichtingscampagnes worden er protestmarsen georganiseerd om amnestie te
eisen voor de ‘vermeende terroristen’.

Tussen Bilbao en Donostia
Vanuit Bilbao bezoek ik enkele gerenommeerde plaatsen als Gernika, Zarautz en
Getaria. De Baskische kust is grillig: steile rotsen, uitgesleten baaien en kleine
zandstranden. De vissersdorpjes, o.a. Zarautz en Getaria, zien er fraai uit; ze hebben
een oude kern (15e eeuw), een meer of minder bewaard gebleven kasteel of kerk,
dicht op elkaar gebouwde vissershuisjes en een kleine haven. Daarnaast en daarrond
heeft zich een moderner centrum ontwikkeld.
Gernika ligt halverwege tussen Bilbao en San Sebastian, op een tiental kilometer
van de kust. In 1937 werd het befaamde stadje slachtoffer van het eerste grootscheepse
bombardement uit de wereldgeschiedenis. Het schilderij van Picasso herinnert aan
dit experiment van Franco, uitgevoerd door de Duitse luchtmacht. De verwoeste stad
werd heropgebouwd maar er is uiteraard weinig bewaard gebleven van voor '37.
Guernica gold van oudsher als het centrum waar de leiders van het Baskische volk
bijeenkwamen. De stam van de oude eik waaronder vroeger de vergaderingen
plaatsvonden, staat nog overeind als symbool van protest en verzet.
De toeristische hoofdstad van Baskenland is Donostia, in het Spaans San Sebastian.
Het is een moderne kustplaats met een historische binnenstad en haven. De smalle
straatjes herbergen dure winkels en uitstekende restaurants. In de schelpvormige
baai, La Concha, ligt het eilandje Santa Clara. De oude kern van San Sebastian werd
sinds het begin van de vorige eeuw uitgebreid met brede avenues en rechthoekige
straten met versierde gevels, erkers en balkons. De buitenwijken werden
geïndustrialiseerd, waardoor San Sebastian momenteel de meest welvarende stad
van Baskenland is. Ik resideer enkele dagen in een groene wijk op de heuvels van
de
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stad, een verademing na de claustrofobische drukte van Bilbao. Vorig jaar was ik
hier op bezoek toen de anti-ETA betoging plaatsvond. Deze manifestatie,
georkestreerd door PNV- en PSOE-militanten, bracht ruim 80.000 Basken op de
been toen Julio Iglesias Zamora, een ondernemer uit San Sebastian, al vijftig dagen
door ETA werd gegijzeld. De losprijs bedroeg een half miljard peseta's, een bedrag
dat betaald diende te worden ‘als logische compensatie voor de winsten die gemaakt
worden op de rug van de Baskische arbeiders’. Deze vorm van afpersing wordt door
ETA al jaren gebruikt onder de term revolutionaire belasting. Bedrijfsleiders die
weigeren te betalen, riskeren veel. Na goed honderd dagen heeft de familie Zamora
betaald - zij het niet het hele bedrag - en de zakenman werd vrijgelaten. De reactie
van het volk tegen de ETA-praktijk was echter nooit zo duidelijk: No más muertes,
no más ETA.

Crisis in de regio
Van mijn gastheer, een veertigjarige Bask die werkzaam is als inspecteur voor het
hoger onderwijs, krijg ik toelichtingen bij de huidige toestand. Hij legt uit dat in
Spaans-Baskenland de Ikastola's inmiddels alweer verdwenen zijn, c.q. opgegaan in
het publieke en privé onderwijsnet, dat in Baskenland drie onderwijssystemen kent.
Type A onderwijst in het Spaans, met 1 uur Baskisch. Type B geeft de helft van de
lessen in het Spaans, de andere helft in het Baskisch en in het type C worden alle
vakken in het Baskisch gegeven, met 1 uur Spaans als tweede taal.
Het feit dat de Basken nu over een eigen parlement beschikken, een onafhankelijke
pers, Baskisch onderwijs en zelfs een Baskisch politiekorps (de Ertzaintza), bewijst
dat de autonome regio een feit is. Alleen de legerdienst en de peseta zijn nog nationaal,
voor de rest heeft Baskenland de lang bevochten autonomie eindelijk verworven.
Een autonomie die niet overal dezelfde is en nog lang geen onafhankelijkheid. De
Baskische provincie Navarra bijvoorbeeld, heeft omwille van haar verleden als
‘Koninkrijk Navarra’ een eigen autonoom statuut. Zelfs in Spaans-Baskenland zijn
de Basken niet één.
Wat ze wel gemeen hebben, is de economische malaise die het land doormaakt.
De officiële werkloosheid onder de Baskische jongeren tot 25 jaar bedraagt liefst
52%. In totaal kende Spanje in januari 1994 een werkloosheidscijfer van 2,7 miljoen
mensen, op een totale bevolking van 36 miljoen. Dat was t.o.v. december '93 een
stijging met 63.000 eenheden, waarvan 17.000 in Baskenland. De belabberde
economische toestand wordt gemakshalve op rekening
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van de regering in Madrid geschreven, die, als repressietechniek, niet meer in
Baskenland zou willen investeren. Als voorbeeld wordt de haven van Bilbao
aangehaald, die van langsom meer terrein verliest t.o.v. de Zuid-Spaanse havens.
Maar er is ook een andere verklaring voor de economische achteruitgang:
investeerders hebben genoeg van ETA en haar afpersingspraktijken.

Verdeeldheid onder de Basken
Begin jaren '80 is het duidelijk dat het Baskische vraagstuk zich afspeelt op het
ideologische terrein. Voor extreme Basken is ‘onafhankelijkheid’ per definitie
ondeelbaar, waardoor elk compromis a priori wordt uitgesloten. Bovendien
beschouwen zij elke vorm van politieke censuur (door bezetting of onderdrukking)
als een schending van de mensenrechten, waarmee hun strijd ideologisch
gelegitimeerd is. In de jaren '80 blijft Frans-Baskenland zich uitdrukkelijk distantiëren
van de Franse socialistische natie die, volgens haar eigen grondbeginselen, une
communauté de volonté is. Wanneer die ‘welwillendheid’ ontbreekt, kan Parijs
uiteindelijk niet anders dan de teugels vieren. De repressie neemt af, de aanwezigheid
van oproerpolitie verdwijnt en niet meer alle manifestaties en publikaties worden
verboden. Er is echter geen toenadering wat betreft de standpunten en er worden
geen onderhandelingen aangeknoopt. Parijs voert een onverschilligheidspolitiek. De
drie nietige provincies, zonder officieel statuut, politiek machteloos en economisch
onbetekenend, worden genegeerd.
In Spaans-Baskenland blijft ETA actief, ondanks het succes van de PNV en de
verworven rechten. De middelen die gebruikt worden om de onafhankelijkheidseis
kracht bij te zetten, blijken onbeperkt. In Bilbao, november '93, wordt het hoofd van
de Baskische politie vermoord. De man, een geboren en getogen Bask, bekleedde
ook een belangrijke positie binnen de PNV. Geen échte onafhankelijkheidsstrijder
dus. De moord wekt beroering in heel Baskenland. De commando's troffen immers
ook de Ertzaintza, het Baskische politiekorps, het symbool bij uitstek van de Baskische
autonomie. Na deze aanslag keert een aanzienlijk deel van het Baskische volk zich
steeds nadrukkelijker tegen ETA, al blijven ook de beschuldigingen van martelingen
en andere onfrisse politiepraktijken de Spaanse staat achtervolgen. In El Pais lees
ik dat in drie dagen tijd twee ETA-leden stierven terwijl ze onder speciaal politie
toezicht stonden. Het eerste slachtoffer, een jongeman, lag in een coma in een
ziekenhuis in Bilbao, nadat hij op het politiebureau door een raam op de tweede
verdieping was gevallen. Volgens de

Streven. Jaargang 61

732
politie viel de man toen hij probeerde te vluchten, volgens ETA en HB gaat het om
doodslag. Enkele dagen voordien stierf in Madrid een ander vermeend ETA-lid,
eveneens onder politietoezicht. Autopsie moet in beide gevallen uitsluitsel geven,
maar de publieke opinie blijft wellicht nog lang verdeeld.

ETA: dood of levend?
Na de indrukwekkende protestbetoging van november '93 en met meer dan 600 leden
in de gevangenis, is zowel de macht als de populariteit van ETA sterk gedaald. Uit
(gemanipuleerde?) opiniepeilingen bleek dat 60% van de ETA-gevangenen bereid
is de gewapende strijd af te zweren in ruil voor de voorwaardelijke vrijheid. Hoe
groot hun overlevingskans na dergelijk ‘verraad’ zal zijn, kan niemand voorspellen.
Wel staat het vast dat ETA nog lang niet verdwenen is. Nog steeds wordt de
maandelijkse rouwoptocht in de straten van San Sebastian druk bijgewoond door
moeders en vrouwen die amnestie eisen voor de gevangenen of roepen om wraak.
De onafhankelijkheidseis staat voorop, het blauwe slang-en-bijlembleem (het
ETA-symbool) prijkt op affiches en spandoeken.
In een toenaderingspoging begin '94 stelde de PSEE, de lokale afdeling van
socialistische partij, voor om te onderhandelen met Herri Batasuna, op voorwaarde
dat ETA de wapens zou neerleggen. HB zag echter niets in de rol van ‘bemiddelaar’
tussen ETA en de Spaanse regering, en antwoordde dat men zich maar rechtstreeks
tot de KAS of ETA moest richten. De Spaanse regering op haar beurt liet weten dat
er van rechtstreekse onderhandelingen geen sprake kon zijn. Het lijkt er dus op dat
de toekomst van Baskenland in handen is van het Baskische volk zelf: ETA wordt
ter discussie gesteld, ofschoon op de betoging van 80.000 tegenstanders prompt een
even opgemerkte betoging van de voorstanders volgde. Zal men verder strijden voor
de onafhankelijkheid of tevreden zijn met de autonomie? Wanneer ik eind februari
Baskenland verlaat, is het duel nog niet beslecht, maar de wapens zijn gekend.

Streven. Jaargang 61

733

Maurice Adams & Edward Kennes
Het janushoofd van het kerkelijk recht
In het Leuvense studentenblad Veto stond in een artikel over de visitatiecommissies
volgend zinnetje te lezen: ‘Wat betreft kerkelijk recht is men het nog niet eens of de
richting wel thuishoort bij godgeleerdheid dan wel beter bij rechten kan worden
ondergebracht’[1]. Een faits divers in een studentenperiodiek? Wellicht, maar het zegt
wel iets over de identiteitsvraag waar het kerkelijk recht als disciplina sacra mee
worstelt. Is het theologie, recht, iets daartussenin of een combinatie van beide...?
Het probleem van het kerkelijk recht is dat van de faculteit waar het wordt
onderwezen en onderzocht. Geprangd als zij zit tussen enerzijds een theologische
faculteit die kampt met prestigeverlies en anderzijds een juridische faculteit die
succesvol meebouwt aan een wereld waarin efficiëntie en pragmatisme het ‘nec plus
ultra’ worden. Progressieve zowel als behoudsgezinde gelovigen delen bovendien
een diepe scepsis tegenover het recht dat verhevenheid schijnt te missen en vaak op
het verkeerde moment zijn opwachting maakt. ‘Het zet een rem op religieuze
bevlogenheid. Het breekt spirituele levitaties brutaal af. Met het waaien van de geest
lijkt recht, met zijn glansloze scepsis en zijn structureel wantrouwen, alvast
onverzoenbaar’[2]. Hoe ook, wie geprangd zit, wordt weggedrukt, soms naar boven,
vaker naar beneden. In deze benarde positie kan de canonieke wetenschap op niet al
te veel steun rekenen.
Een discussie rond de aard van het kerkelijk recht heeft vanuit dit perspectief alle
belang. De vraag is: is kerkelijk recht een theologische discipline met een juridische
methode, zoals de Duitse canonist Mörsdorf verdedigt, of is het een juridische
wetenschap met een theologisch bepaald object? Van het antwoord zal in ruime mate
afhangen of iemand de ontwikkeling van een rechtscultuur nodig, wenselijk of
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overbodig acht. Ook de wijze waarop men de canones - de bepalingen van het
Wetboek van Canoniek Recht - interpreteert, wordt er in grote mate door bepaald.
Theologen en juristen benaderen nu eenmaal dezelfde werkelijkheid op een
verschillende manier.

Dubbelzinnig karakter
Ruw geschetst is het Wetboek van Canoniek Recht voor theologen een eindprodukt.
Resultaat van een lange periode van conciliaire reflectie, ruime consultatie, en het
aanpassen van voorlopige schema's door Vaticaanse instanties die waken over de
theologische orthodoxie. Voor juristen is hetzelfde wetboek een vertrekpunt om
prangende binnenkerkelijke problemen te lijf te gaan. Daarbij mogen zij nieuwe en
originele interpretaties van de canones niet schuwen. Om dit ruwe plaatje wat bij te
schaven dient meteen te worden gepreciseerd dat er ook onder theologen geen
eensgezindheid bestaat rond begrippen als ambt, communio, wijdingscriteria en nog
vele andere. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat kerkjuristen hier
dankbaar gebruik van maken om hun autonome ruimte uit te breiden en dat met
kerkelijk recht wordt geschermd om bepaalde ecclesiologische modellen te verdedigen
of juist te doorbreken. Bovendien, aan elk rechtsstelsel liggen een waardenpatroon
en wijsgerige inzichten ten grondslag. Het wetboek van canoniek recht ontsnapt niet
aan deze vaststelling. Het ligt enigszins voor de hand dat in dit geval de theologie
het kader vormt waarin het kerkelijk recht tot stand komt en zich ontwikkelt. Maar
elk rechtsstelsel ontwikkelt ook een eigen dynamiek, in functie van de nieuwe noden
en uitdagingen. Deze gegevens kunnen niet anders dan aanleiding geven tot een
continue spanning tussen juristen en theologen, tussen recht en theologie.
Een eerste moeilijkheid is bijvoorbeeld al dat elke poging om evangelische
categorieën als gerechtigheid, barmhartigheid, liefde, geloof en genade in wetteksten
te gieten, bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Want de mensen die de kerk vormen,
en de onvermijdelijke structuren die zij in het leven roepen, kunnen nooit voldoen
aan de hooggestemde verwachtingen die de evangelische radicaliteit oproept.
Canoniek recht als vertaalde theologie maakt daarom geen kans. Het spanningsveld
tussen theologie en recht is zo bezien in ieder geval impliciet steeds aanwezig wanneer
men de canonieke wetenschap beoefent.
Wanneer het thema van de mensenrechten wordt aangesneden, manifesteert het
zich zelfs op expliciete wijze. Sinds Jan Kerkhofs in 1979 in dit tijdschrift een artikel
over deze thematiek publiceerde, is er op dit terrein wel een en ander gebeurd[3].
Tegen de verwachting in is
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een Lex Ecclesiae Fundamentalis - een kerkelijke grondwet met daarin onder andere
grondrechten - er niet gekomen. Maar in het wetboek van 1983 vonden de canones
208 tot 223 die handelen over de ‘plichten en rechten van alle christengelovigen’
toch een plaatsje bij de aanvang van boek II over het Volk Gods. Dit neemt niet weg
dat bijvoorbeeld de vaststelling destijds door Kerkhofs dat binnen de kerk ‘de
mogelijkheden voor wettelijke zelfverdediging of arbitrage niet bestaan of slechts
heel gebrekkig zijn’ ook vandaag nog hout snijdt. Van de ontwikkeling van een heuse
rechtscultuur is binnen de kerk nog niet veel werk gemaakt. Wie binnen de kerk geen
efficiënte procedure vindt om zijn conflict met een al dan niet hiërarchisch hoger
geplaatste medegelovige te laten beslechten, blijft vaak geen andere uitweg dan zich
tot de profane rechter te wenden. Wie deze weg bewandelt, belandt midden in het
leerstuk van ‘le fait religieux’, een obligaat hoofdstuk in elke cursus over kerk-staat
verhoudingen. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat de communio gedachte, die vaak
wordt ingeroepen om binnen de kerk zelf geen rechtscultuur te ontwikkelen, volkomen
buiten spel wordt gezet. De kans dat er in dat geval een proces volgt waarop de regels
van een eerlijk proces, zoals zij worden opgevat in de profane
mensenrechtenverdragen, worden toegepast, groeit zienderogen. Zeker nadat in
januari 1993 het Hof van Beroep van Bergen besliste dat de katholieke kerk ertoe
gehouden is haar eigen rechtsregels te volgen, en dat bovendien deze regels op het
gebied van rechtsbescherming voldoende kwalitatieve garanties moet bieden[4].
Misschien kan een meer bescheiden aanpak tot betere resultaten leiden. In alle
tijden en op alle plaatsen is recht meestal het tastbaar teken van het falen van de
mens. Een ervaringsgegeven dat de evangelische boodschap niet vreemd is. Recht
is in deze optiek onder meer een verdienstelijke poging om de mens op het goede
pad te houden, en hem weer op weg te helpen als hij er is van afgeweken[5]. Evenmin
kan worden uitgesloten dat het kerkelijk recht op zijn beurt een kader gaat vormen
waarbinnen theologische disputen kunnen worden beslecht. Zeker in een
gepolariseerde context kunnen de canonieke normen, met inbegrip van de
interpretatiesleutels die kenmerkend zijn voor het juridische discours, een voor alle
partijen aanvaardbaar uitgangspunt vormen. Van belang is dat de verhouding
recht-theologie, zoals uit de volgende paragraaf zal blijken, alleszins geen
eenrichtingsverkeer mag zijn en dat beide disciplines elkaar niet mogen uitsluiten.
Het recht kan uiteraard nooit het geloof vervangen, maar het kan er wel toe bijdragen
dat de evangelische boodschap niet in diskrediet wordt gebracht door kerkstructuren
die niet aangepast zijn aan het rechtsgevoel van de gelovigen. En dit rechtsgevoel
wordt in
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het dagelijkse leven steeds sterker beïnvloed door de ontwikkeling van de
mensenrechten in de profane sfeer. Natuurlijk is de kerk niet van deze wereld, maar,
zo zegt zij zelf, ze staat er wel middenin. Wil dit meer zijn dan een vrome
intentieverklaring dan kan de kerk er moeilijk omheen. In die zin kan men Huysmans
bijvallen die in een verslag over het achtste Internationale Congres van Canoniek
Recht schrijft dat de kerk juridisch steeds meer verschijnt als een onderdeel van de
samenleving[6]. Deze trend lijkt trouwens feitelijk het definitieve einde van de ‘societas
perfecta’-leer - de leer die de kerk als een ‘volkomen genootschap’ naast en op het
niveau van de staat plaatst - in te luiden. De zojuist aangehaalde uitspraak van het
Hof van Beroep van Bergen is daar slechts een van de uitwendige tekenen van. De
kerk moet daarom naar nieuwe wegen zoeken. Hoe kan een meer juridische aanpak
een bemiddelende rol spelen bij de in deze paragraaf geschetste problematiek?

Het ‘juridische’ als hefboom
Deze vraag is eveneens een van de hoofdthema's van een recente publikatie van de
Leuvense kerkjurist Rik Torfs, Mensen en rechten in de Kerk[7]. Weliswaar handelt
het boek in de eerste plaats, zoals de titel wat dubieus aangeeft, over het thema van
de mensen-rechten en hun toepassing in de kerk - hij heeft daarbij met name de
situatie in de katholieke kerk op het oog -, maar dat neemt niet weg dat de auteur in
de opheffing van het dubbelzinnige (of moeten we zeggen ‘onbestemde’?) karakter
van het kerkelijk recht, een van de belangrijkste hefbomen ziet om een aantal van
de hedendaagse problemen in de kerk zo niet op te lossen, dan toch ertoe bij te dragen
dat de kerk met minder scepsis wordt bejegend. Een scepsis die ten dele voortkomt
uit de weinig democratische wijze waarop de kerkelijke hiërarchie zich soms
presenteert, zoals dat onder meer blijkt uit de omgang met de mensenrechten. Torfs
peilt in zijn boek uitdrukkelijk naar de mogelijkheden om vanuit en in
overeenstemming met de huidige kerkstructuren tot een strategie te komen die als
hefboom kan fungeren. Hij blijkt een welwillend auteur met een pragmatische aanpak.
Zijn benadering van de problematiek is er een vanuit het micro-niveau, het standpunt
van de gewone christengelovige, en niet dat van de bisschop (meso-niveau), of dat
van de paus (macro-niveau). Meer concreet richt hij zich daarbij op de reeds in de
vorige paragraaf vermelde plichten en rechten van de christengelovigen. Deze zestien
canones hebben alles in zich om als ‘bevrijdend startpunt van positieve
kerkvernieuwing te fungeren’[8]. Het discours over deze vernieuwing heeft volgens
Torfs veel te maken met democratie. Daaronder verstaat hij
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niet de brute macht van de meerderheid, maar veeleer het bestaan van degelijke
institutionele structuren van medezeggenschap, rechtsbescherming en reële aandacht
voor de mens via onder meer de fundamentele rechten. Hij realiseert zich trouwens
terdege dat zijn aanpak niet de enige mogelijkheid is om tot verandering te komen.
Er zijn immers veel belangrijkere vragen dan die naar gezag, organisatie en structuren.
Maar, aldus de auteur, ‘voor wie aandachtig leeft, telt niet alleen de belangrijkste
vraag, maar ook de tweede belangrijkste die dan niet zelden met de eerste
merkwaardige dwarsverbindingen blijkt te vertonen’[9].
Maar goed, hoe zat dat nu met het (opheffen van het) dubbelzinnige karakter van
het kerkelijk recht als hefboom? Torfs vertrekt vanuit de vraag naar de diepere
motieven van kerkleiders om ten aanzien van de mensenrechten de grootste
terughoudendheid in acht te nemen. Eén van die motieven is gelegen in de visie op
de mogelijkheden van het recht, van een juridische aanpak, die de kerkelijke hiërarchie
hanteert. Het recht krijgt onterecht, aldus de auteur, een overwegend uitvoerende en
technische rol toebedeeld. Immers, ‘voor vele beleidslieden oogt het recht te knokig,
te grimmig en niet pastoraal genoeg. Met zijn compromisloze rechtlijnigheid verjaagt
het de liefde, zo lijkt het wel. Recht en liefde worden tegenover elkaar geplaatst. Er
is enerzijds de sterk sociologisch geïnspireerde juridische kerk van querulanten,
rechtenopeisers en koele heerschappen die een procedureslag voeren. Er is anderzijds
de warme liefdeskerk, gebaseerd op de kerkelijke communio. Deze kerk is meer dan
een zuiver juridisch geordende gemeenschap, zo plegen kerkleiders eraan toe te
voegen. Ze zeggen dus: ze is meer, maar bedoelen vaak tegelijk: ze is minder. Want
in een liefdeskerk lijkt een recht opeisen een contradictio in terminis, een aanslag op
de zuiverheid van de liefde’[10]. Het is in het opheffen van dit onjuist beeld, in het
schetsen van een welwillende en genereuze visie op de mogelijkheden die een
juridische aanpak - ook binnen het kerkelijk recht - biedt, dat er kansen liggen om
een aantal van de hedendaagse problemen in de kerk op te lossen. In die optiek is
het huidige dubbelzinnige karakter van het kerkelijk recht slechts een uiting van het
wantrouwen in de mogelijkheden van het recht.
Torfs schetst langs drie hoofdlijnen een aantal concrete mogelijkheden. In de eerste
plaats bespreekt hij de kwestie van de ruime interpretatiemogelijkheden van de
bepalingen van het Kerkelijk Wetboek. In onze taal, en daardoor in ons recht, bestaan
er nogal wat termen die in vaagheid zijn gehuld, termen die multi-interpretabel zijn.
Neem bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel? Canon 208 van het Kerkelijk Wetboek
omschrijft het als volgt: ‘Tussen alle christengelovigen, en wel krachtens hun
wedergeboorte in Christus, bestaat er

Streven. Jaargang 61

738
een ware gelijkheid in waardigheid en handelen, waardoor allen, ieder overeenkomstig
de eigen plaats en taak, aan de opbouw van het Lichaam van Christus meewerken’.
In de filosofie en de rechtsleer bestaat er reeds sinds lang een discussie over de vraag
hoe het gelijkheidsbeginsel nu eigenlijk gelezen moet worden. Verscheidene
mogelijkheden dringen zich op[11]. Zo zou het kunnen betekenen dat de wet op een
gelijke wijze moet worden toegepast op diegenen waarop zij van toepassing is. Onder
juristen spreekt men dan ook wel over gelijkheid voor de wet. Merk op dat
discriminatie in deze optie volstrekt legitiem kan zijn. Naar de inhoudelijke aspecten
van de wet wordt immers niet gekeken, enkel en alleen naar de toepassing. Andere
interpretaties hebben echter de zogenaamde gelijkheid in of door de wet op het oog.
Daarbij gaat het om aan iedereen op gelijke wijze voordelen toe te kennen, gelijkelijk
lasten te verdelen of voordelen toe te kennen aan een specifieke groep om aldus tot
inhoudelijke gelijkheid te komen (positieve discriminatie). Het mag duidelijk zijn
dat dit een normatieve kwestie is die de inhoud van regelgeving betreft. Torfs stelt
nu dat aangezien de tekst van canon 208 niets over deze kwestie zegt, alle
interpretaties in principe een kans maken. Het multi-interpretabele gelijkheidsbeginsel
lijkt daarom één van de wegen te zijn waarlangs discriminatie in de kerk, discriminatie
tussen vrouw en man, tussen leek en clerus, ernstig in twijfel kan worden getrokken.
De kerkelijke wetgever zelf is, middels canon 17 van het Kerkelijk Wetboek,
bovendien de mening toegedaan dat zijn wil maar uit de tekst van de wet moet blijken.
Dat schept dus mogelijkheden. Het probleem lijkt ons echter van een geheel andere
orde te zijn. Degene die interpreteert moet een welwillende interpretaties zoals Torfs
die voorstaat, durven of willen geven. De interpretator geeft immers zelf betekenis.
Dat deze de suggestie van Torfs zal volgen lijkt in het kader van canon 208 nu weer
niet zo evident. Gevolg is dat de mogelijkheid die hier werd geschetst, eerder wishful
thinking van de zijde van de auteur lijkt te zijn. Het is een mogelijkheid maar
vooralsnog geen realistische. Overigens doet deze bevinding uiteraard niets af aan
de originaliteit van de auteur in zijn zoektocht naar nieuwe wegen.
Ook de benadering van de hiërarchie van rechten, de tweede lijn die Torfs schetst,
is afhankelijk van de welwillendheid van de autoriteiten. De centrale vraag daarbij
is of de grondrechten uit de canones 208-223 formeel superieur zijn tegenover andere
bepalingen uit het Kerkelijk Wetboek, zodat in geval van strijdigheid het grondrecht
voorrang heeft. Indien bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel uit canon 208 geen
voorrang heeft, kan het met het grootste gemak opzij geschoven worden door
bijvoorbeeld de bepalingen die de positie van de
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vrouw in de kerk niet erkennen. Indien deze voorrang daarentegen wél geldend is,
dan kan het hele Kerkelijk Wetboek worden doordesemd door de hierboven geschetste
welwillende interpretatie van het kerkelijke gelijkheidsbeginsel. In het profane recht
is een dergelijke redenering algemeen aanvaard. De implicaties kunnen revolutionair
zijn, dat hoeft geen betoog. Torfs wijst er terecht op dat grondrechten volslagen
nutteloos zijn, indien men hun suprematie niet erkent.
Grondrechten blijven ook betekenisloos zonder een systeem van rechtsbescherming.
Dergelijk systeem ontbreekt echter in het Kerkelijk Wetboek. Weliswaar stelt canon
221 § 1 dat het de christengelovige toekomt om zijn rechten op te eisen en te
verdedigen voor een kerkelijke rechtbank, maar die procedure lijkt eerder te verwijzen
naar de lange, ingewikkelde en ondoorzichtige weg van het bestuurlijk beroep zoals
dat nu binnenkerkelijk is georganiseerd. Niets verhindert echter dat een bisschop op
diocesaan niveau een administratieve rechtbank opricht, die bijvoorbeeld tenminste
kan nagaan of de kerkelijke overheid de rechtsregels opvolgt die ze zelf heeft
ingeroepen. Indien dat te ver gaat, dan is er nog altijd de mogelijkheid van de
verzoening of de arbitrage. Een binnenkerkelijke procedure kan trouwens voorkomen
dat de mogelijk weinig hartelijke weg van de profane procedure zal worden
bewandeld. Dat lijkt ons een niet te onderschatten gegeven. De formele verhouding
tussen het profane recht en het kerkelijk recht is trouwens een thematiek die in het
boek slechts sporadisch naar voren wordt geschoven, juist omdat ze confronterend
van aard kan zijn, en Torfs die weg nu juist niet wenst te bewandelen. Wellicht omdat
die confrontatie op lange termijn meer stuk maakt dan ze op korte termijn oplevert.
In een systeem van binnenkerkelijke rechtsbescherming ziet de auteur terecht een
bruggehoofd om de verantwoordelijken te laten wennen aan een juridische cultuur
in de kerk. Een formeel systeem heeft daardoor ook inhoudelijk enorme waarde.
Maar goed, zoals gezegd, het probleem blijft dat dit allemaal afhankelijk is van de
welwillendheid van de betrokken inrichtende macht.
Meer valt er te verwachten van de derde lijn die Torfs schetst. Om het wantrouwen
van de kerk ten aanzien van een juridische aanpak van de grondrechten om te vormen,
staat Torfs een aanpak voor over de aard zelf van de grondrechten. In oorsprong
dienden grondrechten vooral door de overheid ten aanzien van haar burgers in acht
genomen te worden. Een befaamd constitutionalist omschreef grondrechten onder
meer als volgt: ‘Het klassieke grondrecht of vrijheidsrecht, verplicht de regeerders
zich te onthouden of voorzieningen te treffen of handelingen te verrichten die deze
beperken’[12]. Deze definitie richt zich echter wat eenzijdig op de
onthoudingsverplichtingen van de overheid ten aanzien van de justitiabelen. De
hedendaagse maatschap-
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pij vraagt echter een veel ruimer idee van wat grondrechten vermogen. Zij kunnen
in de kerk aan moreel gezag winnen, wanneer uit hun concrete inkleuring duidelijk
blijkt dat het niet alleen eisen zijn die bepaalde rechten veilig moeten stellen. Dat
het dus meer zijn dan defensieve mechanismen die, zo zou men kunnen stellen
wanneer we ze bezien vanuit de zojuist gegeven invalshoek, enkel ingeroepen worden
door personen die hun eigen belang op het oog hebben. In concreto betekent dit dat
men moet laten zien dat de grondrechten ook een horizontale werking kunnen hebben,
dat ze niet alleen voor de burger (gelovige) werden geschreven om zich af te schermen
tegen de overheid, maar dat ook de leden van de kerkelijke hiërarchie in hun
hoedanigheid van mede-gelovige er zich op kunnen beroepen tegenover andere
gelovigen. Met ander woorden, de grondrechten werken niet alleen van beneden naar
boven. ‘Grondrechten gelden niet alleen tegenover een bisschop, een bisschop hééft
ook grondrechten in zijn hoedanigheid van gelovige. Progressievere of meer
behoudende christenen mogen elkaar niet behandelen alsof de canones 208 tot 223
niet bestonden. [...] Een vermoeden van goodwill tegenover medechristenen zou hoe
dan ook altijd aanwezig moeten zijn. Lukt dat niet op basis van het evangelie, dan
minstens via de horizontale werking van grondrechten’[13]. Aldus zou men kunnen
komen tot een geïnstitutionaliseerd kader waarbinnen partijen met respect voor de
grondrechten van eenieder tot een dialoog kunnen komen. Wat in dit perspectief
bijvoorbeeld te denken van het recht op goede naam en privacy zoals opgenomen in
canon 220, of het recht op vrije meningsuiting uit canon 212? Bovendien kan er
positief gebruik gemaakt worden van canon 223 § 2, waarin gestipuleerd staat dat
bij het uitoefenen van hun rechten de christengelovigen met het algemeen welzijn
rekening dienen te houden. Algemeen werd deze bepaling gebruikt om vanwege de
overheid corrigerend op te treden bij ontsporingen. Maar kan deze bepaling niet
evenzeer gebruikt worden door de basis om mee te denken en kwalitatief sterke
suggesties te maken voor het beleid? Grondrechten zijn aldus niet slechts defensieve
schilden tegenover een (kerkelijke) overheid, maar evengoed middelen om aan te
tonen dat men van goede wil is. We zeiden het reeds eerder in deze bijdrage: in een
gepolariseerde context kunnen canonieke normen een voor alle partijen aanvaardbaar
uitgangspunt vormen.
Van de eerste twee scenario's die werden geschetst, kan waarschijnlijk alleen maar
iets verwacht worden indien het derde scenario op geloofwaardige wijze kan worden
ingevuld. In die zin is het een conditio sine qua non. Het sluit ook het best aan bij
het opzet van Torfs om de positieve mogelijkheden die het recht kan bieden aan te
tonen. Dat het realiseren van deze mogelijkheden niet voor morgen is, zoveel
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mag duidelijk zijn. Dat neemt echter niet weg dat het een scenario is dat meer dan
de moeite waard lijkt om aan te werken.

Besluit
Hoe kan men een begin maken met de uitbouw van een rechtscultuur in de kerk?
Dat is de cruciale vraag die ook Torfs stelt in zijn boek. ‘Wellicht alleen maar door,
langs lijnen van geleidelijkheid, een sfeer van plausibiliteit op te bouwen. Langzaam
dient zachtmoedig recht zich een weg te banen in het binnenkerkelijke leven, een
verhaal te schrijven waarvan men na een tijdje de aanwezigheid vanzelfsprekend
vindt, een verhaal dat tevens een beetje rustig maakt’[14]. Een rechtsgeding is inderdaad
iets anders dan het voeren van een wereldoorlog, en personen die een procedure
voeren moeten elkaar niet noodzakelijk haten. Het recht is geen machine, maar een
levende werkelijkheid door middel waarvan mensen met elkaar kunnen praten. Het
geeft ons een aantal institutionele waarborgen waarbinnen met respect voor ieders
waardigheid, op niet-agressieve wijze kan worden bemiddeld. Respect is in die zin
evenzeer een institutionele norm als een inhoudelijk voorschrift. Uiteindelijk komt
het betoog van Torfs dan ook neer op een pleidooi voor wat generositeit ten aanzien
van het recht en de justitiabelen in de kerk, de gewone christengelovige die het
verdient om serieus genomen te worden in zijn mens zijn. Uiteraard dienen we ons
daarbij te realiseren dat we het opereren binnen het instituut Kerk niet mogen
vergelijken of gelijkstellen met het voeren van een ontslagprocedure voor een
arbeidsrechtbank. De kerk heeft haar eigenheid, dat moet volmondig worden
toegegeven. ‘Maar anderzijds is het ook zo dat recht, wil het functioneel zijn, in een
conflictuele sfeer moet kunnen opereren. Conflicten in de Kerk los je niet op door
[a] de eenvoudige mededeling dat ze er theologisch gezien niet mogen zijn en [b]
dat, als zo'n conflict zich dan toch zou aandienen, alles moet worden gedaan om het
conflict niet als een conflict te behandelen, ook al is de consequentie daarvan dat het
conflict blijft bestaan of in omvang toeneemt. [...] [Het recht] biedt misschien op
zich minder mogelijkheden dan een pastorale aanpak, maar meer dan een
pseudo-pastorale, en deze twee laatste noties blijken wel eens angstaanjagend dicht
bij elkaar te liggen wanneer de liefde even wat van haar kracht verliest’[15]. Wie kan
zich daar niet bij aansluiten?
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Podium
Levende Franse poëzie 1940-1960
In de periode van het interbellum was het surrealisme, met André Breton als paus,
de belangrijkste literaire stroming in Frankrijk. Poëzie moest het onbewuste aan het
woord brengen via de ‘écriture automatique’ en het ‘verlangen’ gestalte geven in
teksten die revolteerden tegen elke beknotting - door religie, moraal, burgerlijk gezin
- van de absolute aanspraken ervan. Dat blijkt uit de lyriek van Aragon, Artaud,
Eluard, Tzara e.a.
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gebeurt er een merkwaardige
omslag: de zopas genoemde dichters die een paar decennia lang kampioenen van de
negatie waren, worden weliswaar opnieuw woordvoerders van het verzet, maar achten
het in de historische context, nu vrijheid en menselijke waardigheid op het spel staan,
ongepast de taal zelf nog verder in vraag te stellen. Aragon, Eluard, Tzara c.s. worden
patriottische dichters, boegbeelden van de Résistance-lyriek, die haar kracht haalt
uit de uitzonderlijke omstandigheden, en niet meer uit een uitzonderlijke ars poëtica.
Zodra de omstandigheden veranderen, verbleekt die lyriek tot gelegenheidspoëzie.
Toch zal tijdens de Tweede Wereldoorlog de Franse poëzie een beslissende
wending krijgen onder impuls van dichters als Francis Ponge, Eugène Guillevic,
Jean Rousselot, Yves Bonnefoy. Hun poëzie buigt de surrealistische blik naar binnen
om in een kijken naar buiten, naar de materiële wereld. Soms kan die verandering
van blikrichting psychologisch gemotiveerd worden, zoals bij Guillevic (o1907), die
de warmte, die hij in zijn kinderjaren niet vindt bij de mensen, gaat zoeken bij de
alledaagse dingen.
‘De dingen beten me niet, sloegen me niet, vielen me niet aan. Ze praatten met
mij, of ik sprak in hun naam’, zegt Guillevic. Voor Jean Rousselot (o1913),
politiecommissaris tot 1946, is de afwijzing van het surrealisme veeleer principieel
omdat het geen poëzie op mensenmaat voortbrengt. De visie van Rousselot op de
mens en zijn wereld is duidelijk gekleurd door de existentialistische filosofie, waarin
de dood de mogelijkheid bij uitstek is
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van het bestaan als geworpen-zijn in de wereld maar ook van het bestaan dat zorgend
met de wereld omgaat.
Volgend gedicht uit de bundel De bestaansmiddelen (1950), in de vertaling van
Mysjkin, illustreert dat:
In wezen is de aarde een immens afgeschermd kamp
Waar ieder beseft dat de nederlaag is geleden,
Een garnizoen met enkel nog vrije tijd
Want de vijand is nooit te zien.
Elk huis is een fort waar ieder op zijn beurt valt
Zonder dat hij de klap zag aankomen.
Alleen om de verveling te verdrijven
Bouwt men af en toe nog
Zo'n nieuwe, volmaakt nutteloze bunker,
En laat men vrouwen en brandewijn gaan van hand tot hand.
O immer afwezige God op de hoogten,
Wanneer kom je ze sluiten: deze werven van de dood?

De existentialistische thematiek is nog uitgesprokener aanwezig bij André Frénaud
(1907-1993), ‘le poète du nonespoir’, die de waardigheid van de tragische mens
liever op een negatieve waarheid gefundeerd ziet dan op een troostende illusie. In
het lange gedicht De drie koningen van begin 1941 luidt de voorlaatste strofe:
We zijn verloren. We kregen valse verslagen te horen.
Vanaf het begin van de reis.
Er was geen weg, er is geen licht.
Alleen een gouden korenaar, opgedoken uit een droom,
die niet kon zwellen, onder de last van onze mislukkingen.
Toch gaan we verder, morrend tegen onszelf
in onmin met elkaar zoals elk van ons drie
het met zichzelf is.
En de wereld droomt met onze tocht mee
door het gras van de sloppen. En ze hopen
terwijl we de verkeerde weg ingingen.

Ook Yves Bonnefoy (o1923), wiens lezingen over poëzie en schilderkunst aan het
Collège de France in 1993 een massale toeloop veroorzaakten, begon zijn dichterlijke
loopbaan onmiddellijk na de oorlog met een esthetische kritiek van het surrealisme
gepaard met een filosofische kritiek van het platonisme. Voor Bonnefoy geldt dat
de surrealistische droomwereld van beelden geen beeld van de reële wereld oplevert
zoals er in Plato's rijk van de
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absolute ideeën geen plaats is voor het eindige maar onvervangbare individu. De
dichter is een getuige van deze wereld waarvan hij de concrete waarheid in haar
volheid onder woorden brengt.
Volgens een onderzoek van het Franse Ministerie van Cultuur in 1992 is Bonnefoy
met 53 titels de meest vertaalde levende Franse dichter in Europa. In het Nederlands
zijn echter alleen een paar afdelingen uit enkele bundels vertaald door Jan H. Mysjkin
en Hans Tentije.
Jan H. Mysjkin (o1955) die filmrealisatie studeerde aan het RHITCS te Brussel
en filosofie en algemene literatuurwetenschap aan de RU Gent, is de onvermoeibare
vertaler en daardoor promotor van de hedendaagse Franse poëzie. Zijn laatste boek,
Geboorten van het vers, waaruit ik de gegevens voor deze podiumkroniek geput heb,
bevat veel meer dan wat ik ter sprake heb gebracht. Na een inleidend helder essay
over de generatie van dichters die het gezicht van de Franse poëzie bepaald hebben
tussen 1940 en 1960 en voor sommigen, zoals Bonnefoy, tot op de dag van vandaag,
biedt Mysjkin een staalkaart aan van de belangrijkste dichters met een bloemlezing
uit hun poëzie in zijn vertaling. Het gaat om Jean Tortel, Eugène Guillevic, Jean
Tardieu, André Frénaud, Marcel Béalu, Jean Rousselot, Louis-René des Forêts,
Philippe Jaccottet, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy en André du Bouchet.
Wat opvalt in deze bloemlezing met betrekking tot de periode 1940-1960 is dat
het zwaartepunt van de dichterlijke aandacht inderdaad op de ‘dingen’ ligt. God is
dood, de mens leeft in on-hoop. Zijn tragisch bestaan situeert hij ten overstaan van
het Zijn, het Niets, de Dingen, maar zelden of nooit t.o.v. de Andere. In Geboorten
van het vers treft men geen liefdespoezie aan. Opvallend is ook de vervaging van de
grens tussen poëzie en proza o.m. bij Tardieu, Béalu, Du Bouchet. Van Tortel,
Frénaud, Béalu, Rousselot, Des Forêts en Dupin is in Geboorten van het vers de
eerste vertaling van hun poëzie in het Nederlands verschenen.
Jan Mysjkin werkt sinds 1989 als ‘ongeschoold’ arbeider in een wolkammerij. De
helft van Geboorten van het vers heeft hij gefinancierd met zijn in de fabriek verdiende
spaarcenten, de andere helft via diverse subsidies. Uit een publikatie van Mysjkin
uit 1990, Spel van spiegels. Sonnetten in beweging citeer ik volgende alinea uit een
brief van Pol Hoste aan hem:
‘Ge hebt geen ongelijk: het is een nare tijd. De goden trekken van de
onderstand. De dichters moeten van soelaas en water leven. We wonen
in een streek vol grenzen en schrijven gelijk gij, is schreven
overschrijden. Een tijd van préparé, dat is het. De uitgevers zijn
inkrimpers geworden. Want niet alleen het boek, maar heel het leven
is een veel te grote uitgave. De dood een ernstige besparing. Zink op
snee’ (p. 87)
Hieruit kan men concluderen dat een boek als Geboorten van het vers niet alleen een
bewijs is van ‘levende Franse poëzie’, zoals de ondertitel luidt, maar ook van grote
levendigheid en energie van dichters en vertalers als Mysjkin, ongeschoold arbeider
en verfijnd pleitbezorger van de woordcultuur.
□ Joris Gerits
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Vlaamse polyfonie in tien lessen
In 1442 viel het koninkrijk Napels in handen van de Spaanse kroon. Het groeide
onder het bestuur van de Aragons (1442-1504) uit tot een belangrijk muziekcentrum.
Ferdinand I van Aragon nam in 1472 de Zuidnederlander Johannes Tinctoris (‘van
de verver’) in dienst om zijn dochter Beatrice muzieklessen te geven. Met deze
aanstelling hees Napels zich op de hoogte van steden als Mantua, Venetië, maar ook
Rome, Padua, Milaan, Ferarra, enz. Op al deze plaatsen gaven de fiamminghi - zo
noemde men in Italië Tinctoris' streekgenoten - in de 15e en 16e eeuw de toon aan:
als componist, kapelmeester, zanger; meestal combineerden ze de verschillende
functies. Hun stiel hadden ze geleerd in de economisch en cultureel welvarende
Bourgondische Nederlanden waar de nodige muziekpedagogische centra voorhanden
waren (Kamerijk, Brugge, Luik, Doornik en Antwerpen). Van daaruit zwermden de
‘Vlaamse polyfonisten’ uit naar Italië, maar ook naar Frankrijk, naar de hoven van
de Duitse en Oostenrijkse Habsburgers, naar het hof van de Beierse hertogen in
München.

Ignace Bossuyt & Erik Van Nevel
Over deze periode in de muziek (de ‘renaissance’) en dan specifiek over de belangrijke
bijdrage daaraan van componisten uit onze regionen (‘grosso modo, het huidige
Nederland, België, Luxemburg en het Noorden van Frankrijk’, p. 19) heeft de
Leuvense hoogleraar Ignace Bossuyt een aanlokkelijk boek geschreven[1], bedoeld
voor een publiek waar ik ook mezelf toe reken: muziekliefhebbers die vertrouwd
zijn met motetten en madrigalen, maar er niet juist het verschil tussen kennen en die
allicht in de war geraken bij begrippen als ‘isoritmie’ en ‘soggetto cavato’.
Wat dit boek nog aantrekkelijker maakt, is dat het tegelijk werd opgevat als
luistergids bij een serie van tien CD's (begin 1995 komen de laatste drie uit) die
werden opgenomen door het Currende Consort en de Capella Sancti Michaelis onder
leiding van Erik Van Nevel[2]. Voor ingewijden zijn dat namen die garant staan voor
een gedegen (‘authentieke’) uitvoeringspraktijk.
Het boek bestaat uit twee delen: het eerste deel is een leerrijke algemene inleiding,
het tweede deel gaat dieper in op de belangrijkste componisten en neemt in tien
hoofdstukken telkens een of meer grote namen als uitgangspunt. Deze tien
hoofdstukken zijn ook de tien titels van de CD's. U kan hier dus tegelijk luisteren en
lezen.

Polyfonie
Om iets van de polyfonie (of meerstemmige muziek) te begrijpen moeten we terug
naar de eenstemmige muziek. Volgens Bossuyt ontstaan de eerste polyfone fragmenten
aan het einde van de 9e eeuw: in twee muziekboekjes (Musica Enchiriadis en Scholica
Enchiriadis) vindt men aanwijzingen en muziekvoorbeelden hoe een bestaande
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de melodie, alleen zingt de tweede stem het melodietje iets hoger of lager. Dat geeft
een mooi resultaat, als de toonafstand tenminste goed gekozen is. Aanvankelijk
verloopt die tweede stem nog parallel met de eerste, later krijgt ze meer autonomie.
Er volgen al vlug een derde en vierde stem, en vaak gaat het nog veel verder. Door
die veelheid van stemmen ontstaat een wonderlijk totaalbeeld van elkaar bestrijdende
en dan weer elkaar omarmende melodielijnen die de suggestie wekken van een grote
ruimtelijkheid. Liefhebbers van polyfone muziek kunnen zich daarin installeren: ze
genieten van het voortdurend wisselende vergezicht.
De Vlaamse polyfonie wordt gekenmerkt door bevalligheid en welluidendheid,
i.t.t. tot b.v. de Franse polyfone muziek die wat ‘hoekiger’ klinkt en vaker minder
consonante[3] samenklanken laat horen. Dat harmonieuze en gracieuze karakter van
de Vlaamse polyfonie hebben wij - ik volg het betoog van Bossuyt - te danken aan
de Engelse invloed en de bemiddelende rol van Guillaume Dufay.
Vervolgens evolueert de polyfonie naar een grotere gelijkwaardigheid van de
verschillende stemmen en krijgen (vanaf Josquin des Prez) tekst en emotie een grote
aandacht. Een veelheid van technieken wordt aangewend om de tekstbetekenis
muzikaal te verklanken: de ‘homoritmische declamatie’, het ‘melisme’, het plots
invoeren van ‘alteraties’... Bossuyt legt al deze technieken zorgvuldig uit en wie het
de volgende bladzijde alweer vergeten is, kan het altijd terugvinden in de verklarende
woordenlijst achteraan. Met het grotere accent op emotie, op effect en op het
verhalende element zijn we tenslotte tot vlakbij de barok genaderd.
Intussen heeft ook het statuut van de musicus een hele ontwikkeling ondergaan.
Bossuyt verwijst meer dan eens naar een anekdote over een hoveling van Ercole I
d'Este van Ferrara die zijn hertog probeert te overtuigen Heinrich Isaac aan te stellen
tot kapelmeester en toch maar niet Josquin des Prez: ‘Het is waar dat Josquin beter
componeert, maar hij doet het alleen wanneer hij er zin in heeft, niet wanneer iemand
anders dat wenst, en hij verlangt 200 dukaten als salaris, terwijl Isaac het voor 120
zal aannemen’ (p. 34). Kunst heeft (met het humanisme) een grotere marktwaarde
gekregen en de musicus is zich bewust geworden van zijn bijzondere positie als
scheppend kunstenaar.

Grenzen
Goede muziek, zo houdt Tinctoris ons voor, wordt gekenmerkt door varietas:
herhaling van melodische, ritmische en harmonische patronen moet worden vermeden.
Minder belangrijk is de oorspronkelijkheid, het is zelfs nuttig, zegt hij, altijd een
paar goede bestaande melodieën bij de hand te hebben. Dat komt van pas bij nieuwe
opdrachten.
Citaten of ontleningen werden dus niet beschouwd als plagiaat, schrijft Bossuyt,
en hij maakt deze opvatting aantrekkelijk concreet door een overvloed aan
voorbeelden. Het doet vaak wat vreemd aan dat de imitatio zich weinig gelegen laat
aan de traditionele grenzen tussen de genres: het erotische ‘O Venus bant’ wordt
plots het religieuze ‘O lesus vant’, het volkse ‘Vinum bonum et suave’ krijgt bij
Orlandus Lassus een nieuw leven als ‘Verbum bonum et suave’. Het lied ‘Mins
Liefkens bruin oghen’ van Jheronimus Vinders is een zesstemmige
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bewerking van een volksmelodie, waarop Noël Bauldewyn een mis baseerde: de
‘Missa Myn liefkens bruyn oghen’. Instrumentale muziek, die in deze periode tamelijk
weinig voorkomt, werd ontleend aan vocale muziek: ‘In meinem Sinn’ van Heinrich
Isaac is een vierstemmige instrumentale bewerking van het Vlaamse ‘In minen sin’,
waarvan nog twee andere polyfone versies bestaan. Agricola baseerde op dezelfde
grondmelodie een driestemmige bewerking én een mis. Een aantal weemoedige
liefdeschansons van Josquin des Prez (erg geliefd door Luther én Margaretha van
Oostenrijk) werden voorzien van een nieuwe (geestelijke) tekst voor een gereformeerd
publiek: ‘Plusiers regretz’ werd omgedoopt tot ‘O virgo genitrix’. Profaan of religieus,
ernst of humor, reformatie of contrareformatie: in de muziek hield men ervan grenzen
te doorbreken.
Als je kijkt naar de loopbaan van het merendeel van de Vlaamse polyfonisten, dan
blijkt dat ook geografische grenzen nauwelijks een belemmering vormden. Zo speelt
het leven van een minder bekend componist als Alexander Agricola (1446-1506)
zich af tussen de Nederlanden, Milaan, Florence, Kamerijk, het hof van de Franse
koning, Napels, opnieuw het Franse hof en tenslotte het hof van Philips de Schone,
hertog van Bourgondië en koning van Castilië. Samen met deze laatste broodheer
komt hij tijdens een reis naar Spanje bij een pestepidemie in 1506 om het leven. Een
jaar eerder was de Gentse polyfonist Jacob Obrecht eveneens samen met zíjn
werkgever (de hertog Ercole I d'Este), in Ferrara aan de pest overleden. Met
soortgelijke suggestieve anekdotes leidt Bossuyt ons telkens terug naar de historische
context.

Tien CD's
In het ‘Woord Vooraf’ beklaagt Bossuyt zich erover dat de Vlaamse polyfonisten
(i.t.t. de Vlaamse primitieven) veel te weinig gekend zijn. Nochtans nam de
belangstelling voor oude muziek het laatste decennium enorm toe. Ging het daarin
aanvankelijk vooral om barokmuziek, dan breidt de interesse zich tegenwoordig van
langsom meer uit in de tijd. De Vlaamse polyfonisten nemen in deze golf van
belangstelling een vanzelfsprekende plaats in: overal worden Dufay, Lassus (1994
is een ‘Lassus-jaar’), Ockeghem, Josquin des Prez, enz. door uitgelezen ensembles
op CD gezet. Mij valt telkens de levendige praktijk in Groot-Brittannië weer op:
ensembles als The King's Singers, The Tallis Scholars, het Hilliard Ensemble, The
Consort of Musicke, The New London Consort zijn gespecialiseerd in het
renaissance-repertoire en realiseerden ook opnames van Vlaamse polyfonisten die
wat helderheid en zuiverheid betreft tot het allerbeste behoren.
Ook in de Lage Landen is een groot aantal uitstekende ensembles voor oude
muziek[4] actief, maar die treden vooral naar buiten met barokmuziek en houden zich
in mindere mate bezig met de renaissance. Hun territorium lijkt veeleer te verschuiven
in de andere richting: Mozart, Haydn, Schubert op authentieke instrumenten... Ook
dat is een internationale trend. In Vlaanderen legt vooral Paul Van Nevel (en zijn
Huelgas Ensemble) zich al een hele tijd verdienstelijk toe op de polyfonisten. Het
tiendelige CD-project van Erik Van Nevel is een welkome aanvulling van het polyfone
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The King's Singers zo waardeer. Mogelijk is dit voor een deel te wijten aan de
klankruimte die naar mijn smaak aan de droge kant is. De stemmen en de begeleidende
instrumenten klinken tamelijk dof en hebben de neiging hun individualiteit te verliezen
en te verdwijnen in het totaalbeeld. De opnames met kleinere bezetting (vnl. profane
stukken, solistisch gebracht door het Currende Consort) lijden daar iets minder aan
dan die met grotere koorbezetting (vnl. religieuze muziek door de Capella Sancti
Michaelis).

Een ‘geschenkboek’
Wil je het tweede deel van het boek van Bossuyt met vrucht doornemen, dan heb je
de CD's echt wel nodig. Maar ook dan blijft het een complexe onderneming. Het
vraagt wat zoekwerk om het juiste fragment te vinden en soms verwijst de tekst naar
muziekfragmenten die niet op de CD's staan.
Ook het eerste deel leest niet echt als de roman van de polyfonie. Het is weliswaar
geschreven in een heldere taal die zoveel mogelijk het jargon schuwt, maar toch een
hoge graad van informatieverwerking per bladzijde veronderstelt. Het is dus een
studieboek: analytisch opgevat, systematisch gestructureerd: alle aspecten worden
één na één behandeld. Behalve misschien de muzikale context rond de ‘Vlaamse
polyfonisten’. Daarover komen we weinig te weten. Je krijgt de indruk dat alleen
‘Vlamingen’ de polyfonie beoefenden. Was het daarbuiten dan een en al armoede
troef?
Op de achterflap prijst de uitgever het boek aan als een schitterend geschenkboek[5].
Dat vind ik een tamelijk onvriendelijke aanbeveling: als je een boek alleen maar
koopt om het weg te geven, bij voorkeur aan officiële (Vlaamse) relaties, dan heeft
het ook niet veel belang of men al dan niet van muziek houdt en zelfs of het boek al
dan niet gelezen wordt. De Antwerpse muziekuitgever Tieman Susato schreef
nochtans bij het voorwoord van zijn eerst Ierste musyck boexken (in 1551):
‘Musica is een sunderlinghe hemelsche gave van god geordineert, ende
den menschen gegeven niet tot oneerlycken of lichtverdigen
misbruycke, maar om hem voer al danckelyck te lovene, ledicheyt te
schouwene, tyt te winnene, melancolie te veriagene, onlust te
verdrivene, sware geesten te verlichtene, beroerde herten te
verhuegene...’ (p. 130-31).
□ Erik Martens
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Logboeken van het menselijk tekort
‘Ombat’ en ‘De Ondergang van de Titanic’
Op de scène is er geen plaats voor beschrijvingen van gedachtengangen en het
expliciteren van emoties. In een goede theatertekst herschrijven de dingen zichzelf
in de persoonlijkheid van de personages, zodat ze de acteur mogelijkheden bieden
om ze te belichamen. Het gaat dus om meer dan alleen maar overdragen van
informatie. Het is handig voor de toeschouwer wanneer die belichaming kan gebeuren
door meerdere acteurs en actrices, omdat de persoonlijkheid van de acteur zich dan
in één bepaald fragment of personage kan ontplooien, zodat de toeschouwer de
‘mogelijke mensen’, zoals ik theaterpersonages zou willen noemen, - het spel van
de acteur zit immers in de beste gevallen tussen het tonen van een personage en het
wezen van zijn eigen persoonlijkheid - en de ‘werkelijke mensen’ uit zijn leefwereld,
gemakkelijk met elkaar in verband kan brengen. Daarom vind ik het altijd sterk
wanneer een acteur in zijn eentje meerdere personages kan belichamen. Het biedt
tevens het voordeel dat een doorgedreven psychologisering en zuiver realisme bijna
onmogelijk worden. In de plaats daarvan krijg je, als het goed zit, een theatrale
aanwezigheid van de acteur, die juist daardoor emoties weet op te roepen.
Vorig seizoen was dat het geval met Olivetti 82 van Malpertuis, een monoloog
van Eriek Verpale, indringend gespeeld door Bob de Moor. De voorstelling werd
geselecteerd voor het Theaterfestival 1993. Dit jaar zijn zelfs twee van de tien
geselecteerde voorstellingen monologen. Die wil ik hier even bespreken.

Ombat
Ombat is een produktie van Nova Zembla, de groep die bij de laatste subsidieronde
een flinke greep uit de ton kreeg, maar die erkenning lange tijd niet waar kon maken.
In feite is het geleden van hun eerste produktie Et voilà, een monoloog gebaseerd
op de fantastische verhalen van Guy de Maupassant en geschreven en gespeeld door
Peter De Graef, dat zij echt wisten te overtuigen. Hun nieuwe produktie, Ombat,
werd opnieuw een monoloog, ook geschreven en gespeeld door De Graef, in een
coproduktie met het Brugse kunstencentrum de Werf. De structuren van beide teksten
vertonen duidelijk de signatuur van dezelfde auteur. Beide teksten zijn fragmentarisch
opgebouwd, waarbij herinneringen en reflecties over elkaar heen schuiven en telkens
opnieuw opgenomen worden, zodat je als toeschouwer een gemodifieerd beeld krijgt
van de verteller, de figuren die hij beschrijft en de context - meestal het verleden waarin ze gesitueerd worden. Dat maakt de teksten sterk suggestief. In vergelijking
met Et voilà is Ombat toegankelijker: de personages zijn duidelijker - zij het
fragmentarisch - geprofileerd en zijn ingebed in anekdotes.
Thematisch plaatsen beide teksten wetenschappelijke theorie tegenover ervaring.
Et voilà stelde de vraag in hoeverre het verstand vat kan krijgen
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op de dingen: op het niet-materiële heeft de wetenschap immers geen vat. Het resultaat
is, net als in Ombat, een gevoel van hulpeloze onmacht. In de voorstelling tracht De
Graef dat gevoel in te tomen met de rede. In Ombat is Orgen Massanen ‘de enige
zoon van de grootindustrieel Mikka Massanen en de enige mislukking ook van die
man’. Zijn vader werd rijk met het opdelven van bauxiet in het binnenland van
Brazilië, maar zelf werd hij priester: hij wilde zich geestelijk verdienstelijk maken.
Hij probeert op een mystieke manier tot het wezen van de dingen door te dringen.
In het begin van de voorstelling hoor je dat hij een hele tijd elke dag drie meloenpitten
op een bedje humus observeerde en geen andere gedachte in zich toeliet dan ‘die
welke de pitten betreffen’. Die consequentie wordt ondergraven door de verschijning
van Peter De Graef: rondsloffend in een versleten ribfluwelen vestje en een veel te
grote broek, ziet hij er onbeholpen uit.
De Graef becommentarieert het hoofdpersonage via de andere personages, het
meisje Bénicao en de moorddadige Ombat. Je ziet hoe hij ze subtiel modelleert met
lichte klankverschuivingen in de stem, zonder dat hij dat uitdrukkelijk etaleert. Het
lijken veeleer onderhuidse afspiegelingen van een zelfde personage. In zekere zin is
dat ook zo, want net zoals Ombat zijn moordenaarsschap ziet als een soort roeping,
omdat lijden loutert en hij dus zichzelf en anderen moet kastijden ziet Orgen zijn
priesterschap als een roeping. De gruweldaden van Ombat roepen bij Orgen vragen
op die hem met machteloosheid vervullen. Als Ombat dan voor de biechtstoel in de
kerk Bénicao met een snoeimes twee vingers afknipt kan Orgen alleen maar
besluiteloos toekijken. Het mysterie van de meloen kan hij niet doorgronden, de
mens nog minder.
Gaandeweg ga je tijdens de voorstelling beseffen dat dit een perfecte metafoor
voor onze samenleving is: omdat wij de wandaden die zich bijna voor onze ogen in
de wereld afspelen, met de rede niet kunnen plaatsen, handelen we niet. Orgen
probeert wel op een niet-rationele manier tegenover Ombat te staan (‘Ik probeerde
me leeg te maken, er niet te zijn, zodat niet ik, maar de Geest via mij, iets tegen hem
kon zeggen’), maar dat lukt hem niet. Tijdens de voorstelling zie je Peter De Graef
bezig met vreemde toestelletjes waarop telkens een vleugel zit. Het blijken symbolen
te zijn, ‘angelos mecanicamentos’, hulpmiddelen waarmee de ziel uit het lichaam
kan gaan. Het is een beweging waartoe het personage Orgen niet komt, al lijkt De
Graef zich bij het begin van de voorstelling, wanneer alles nog donker is, de ziel uit
het lijf te zingen. In die zin wordt de scène een soort werkplaats waarin het lichaam
drukt op de ziel en tegelijk een erg functioneel element in de voorstelling. Orgen kan
niet alleen de praxis niet aan, ook op de wetenschappelijke calculaties van Bénicao
heeft hij geen antwoord. Als die bijvoorbeeld berekent dat het haar van de totale
wereldbevolking sneller groeit dan het licht of dat de Manillakrab uitstierf omdat
haar scharen in de weg zaten bij de voortplanting, weet Orgen geen raad met de
praktische vraag van Bénicao: ‘Moet ik nu iets doen?’
Peter De Graef veruiterlijkt de tekst af en toe door zich tot het publiek te richten,
maar meestal ben je toeschouwer van personages die in hem met elkaar converseren,
terwijl de acteur, die - logisch bijna - zijn
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opleiding bij Dora van der Groen kreeg, als een schaakspeler kleine zetten doet die
hij lijkt te improviseren, maar tegelijk handige wendingen neemt tussen een vrij
afstandelijke, literaire taal en een vertrouwde, rust inboezemende zegging.

Peter De Graef in Ombat, foto Jan Vernieuwe.

De ondergang van de Titanic
Een andere fascinerende monoloog is die van De Tijd, waarin Lucas Vandervost De
Ondergang van de Titanic van de nu 65-jarige dichter, dramaturg en essayist Hans
Magnus Enzensberger brengt. Veel van zijn leeftijdgenoten bleven in de journalistiek
steken, maar zelf integreerde Enzensberger zijn maatschappijkritiek in gelaagde
teksten, waarmee hij vaak sensatie verwekte. De dichtbundel De Ondergang van de
Titanic, die hij in 1978 publiceerde, bestaat uit drieëndertig zangen, naar het model
van de cycli ‘Louteringsberg’ en ‘Paradijs’ in Dante's Divina Commedia. Daarnaast
zijn er ook nog een aantal gedichten die op virtuoze wijze de positie van de kunstenaar
belichten. In feite was Enzensberger aan de Titanic-cyclus begonnen in Cuba, toen
hij in 1969, aangezogen door de revolutie, in Havana verbleef. In Cuba was er op
dat moment geen carbonpapier te vinden, en daarom stuurde Enzensberger het
origineel naar zijn Parijse uitgever, die het echter nooit ontving. De versie van 1978
is dus een reconstructie van de oorspronkelijke tekst, aangelengd met reflecties op
de toenmalige Cubaanse situatie, geconfronteerd met de ook niet zo rooskleurige
toestand in het Berlijn van 1978. De bundel bevat drie niveaus: een historisch-politiek
niveau als onderstroom, met daarboven een persoonlijke en een kunstfilosofische
stroom.
De Cubaanse situatie in 1969 is een metafoor voor de ondergang van de hoop op
een betere wereld, Berlijn is een metafoor voor de ontnuchtering na het
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vrijheidsgevoel, en de gedichten waarin schilders die de ondergang in de
middeleeuwen en de renaissance afbeeldden aan het woord komen, laten horen
hoeveel plezier je kunt beleven bij het maken van een apocalyptisch werk. Wellicht
daarom noemt Enzensberger zelf zijn werk een komedie. De bundel heeft ongeveer
dezelfde ondertoon als het orkest dat
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‘Nader tot u’ speelde terwijl de Titanic, het onverwoestbaar geachte schip, zonk in
1912.
In de enscenering van Lucas Vandervost zien we hoe op een zelfde ironische
manier als bij De Graef een soort innerlijke wereld gereconstrueerd wordt, waarin
verschillende personages met elkaar lijken te dialogeren in dezelfde acteur. In de
tekst van Enzensberger zijn de personages vooral enkelingen die zich schijnen te
moeten verantwoorden voor hun artistieke aspiraties. In de vijftiende zang wordt
bijvoorbeeld aan zo'n individu, dat hier het alter ego van de schrijver is, gevraagd:
‘En waar wil je - woordelijk - heen met je sprookjes/ over de schilderkunst, over
Gordon Pym, Bakoenin en Dante?’ En het individu antwoordt de massa: ‘Jullie zijn
het, riep hij, en smeet om zich heen met brood en vlees, / die elke opwelling opsporen.
Alles woelen jullie stuk en raspen / betekenissen met jullie trancheermessen kapot ik niet, / vervolgde hij verbolgen, ik raak in de war, ik stotter, / ik praat krom, ik haal
de dingen door elkaar, ik contamineer, / maar ik zweer jullie: Dit schip is een schip!’
De kunstenaar wijst er dus op dat er geen metaforen bestaan. Daaruit blijkt het
engagement van Enzensberger. Hij is in deze gedichtenbundel hopeloos, maar tegelijk
weerbaar, vooral tegenover het historisch-politieke gedeelte, dat hij met veel ironie
behandelt.
Zoals de schilders die in de gedichten aan het woord komen, legt Lucas Vandervost
betekenislaag boven betekenislaag en de ene stem boven de andere, zonder dat het
een bravourestukje wordt dat de tekst wegdrukt. Wanneer hij binnenkomt met een
intellectueel brilletje en opgeklapte zonnewerende glazen - ‘Anders kunt u niet zien
of ik lieg’ - en met een Balkanhoedje met kwastjes, dat ook wel gedragen werd door
de renaissanceschilders, piccolo's of Afrikanen en dus de universele mens
symboliseert, deelt hij eerst de integrale tekst van Enzensberger, in een vertaling van
Peter Nijmijer, uit. Zo neemt hij de toeschouwer mee op reis, waarbij hij telkens de
woorden voor de toeschouwer uit lijkt te duwen. Je wordt gewoon gedwongen om
te kijken naar de verschuivingen in het ritme van zijn stem, de bijna achteloze
bewegingen die even later functioneel blijken, zoals wanneer hij met zijn hand de
sleutels in zijn broek doet rinkelen en je even later iets over sleutels hoort, en de
beelden die hij soms ter plekke lijkt te verzinnen. Als de tekst kan gaan leven, dan
is het wel op de manier waarop Vandervost dat hier doet. Af en toe leest hij ook een
stuk of hoor je hem op band, wat de meerstemmigheid die van binnenuit lijkt te
komen, nog meer versterkt. Hij doet dat, net zoals De Graef, in een sober maar
betekenisvol decor. Vandervost staat, als de kapitein van een schip, tussen twee lijnen
spots, tussen twee stoelen, waarop hij af en toe gaat zitten of staan. Op de vloer
tientallen glazen, tegen de zijwanden twee stalen platen en voor- en achteraan vier
abstracte doeken van Erik Lagrain in rood en blauw, zwart en wit. En tussen die twee
tegengestelde werelden staat de acteur, net als in Ombat, als machteloze
verpersoonlijking van het menselijk tekort.
De Ondergang van de Titanic van de Tijd en Ombat van Nova Zembla, in
samenwerking met De Werf, zijn in het komende seizoen op diverse plaatsen in
Vlaanderen en Nederland te zien.
□ Paul Demets
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Eindnoten:
[1] Igance Bossuyt, De Vlaamse polyfonie, Davidsfonds, Leuven, 1994, 175 pp., BEF 1650.
[2] Currende Consort en Capella Sancti Michaelis onder leiding van Erik Van Nevel, Adriaan
Willaert en Italië; Philippe Rogier en Spanje; Orlandus Lassus; Liederen en dansen uit
Vlaanderen; Philippus de Monte en de Habsburgse hoven; Nicolaas Gombert en het Hof van
keizer Karel; Heinrich Isaac, Jacob Obrecht en Pierre De La Rue. Nog in voorbereiding:
Josquin des Prez; Johannes Ockeghem en Frankrijk; Guillaume Dufay en Bourgondië. Eufoda,
Leuven, BEF 795 per stuk.
[3] Dissonante toonverbanden zijn geen uitvinding van onze eeuw. De polyfonisten maken er vaak
gebruik van (met expressieve doeleinden).
[4] Ik denk voor Vlaanderen vooral aan Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe, Jos Van
Immerseel, Paul Dombrecht, in Nederland Ton Koopman enz., enz.
[5] Wie de hele reeks CD's tegelijk besteld, krijgt het boek er gratis bij.
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Forum
De geschiedenis van Bosnië
De Britse historicus Noël Malcolm publiceerde in januari 1994 een indrukwekkende
studie over de geschiedenis van Bosnië[1]. Indrukwekkend omwille van de
nauwgezetheid en de vakkennis waarmee hij zijn historische schets maakt, maar ook
interessant door zijn kritische kijk op de Bosnische geschiedschrijving.
Malcolm klaagt o.m. de historische desinformatie aan van de media. Die
desinformatie heeft zijn wortels in de nationale en politieke ideologie van
ex-Joegoslavië: elke vorm van geschiedschrijving (zelfs de lokale) werd in dienst
gesteld van de Titoïstische ideologie. Een geschiedeniswerkje over het Kroatische
eiland Krk, bijvoorbeeld, bevatte voor de helft informatie over ‘Krk in 1941-45’ en
nauwelijks iets over het rijke Venetiaanse verleden van het eiland. Ook vandaag is
de geschiedenis van Bosnië gehuld in één grote nevel, versluierd achter de propaganda
van de oorlog. Zo bestaat er nauwelijks één synthesewerk over de geschiedenis van
het land Bosnië, dat in de 13e eeuw veel belangrijker was dan het grondgebied van
de vorsten van Kroatië. Het effect van die onwetendheid is dat de idee ‘Bosnië was
nooit een zelfstandige staat’ door velen klakkeloos wordt overgenomen. Het debat
over Bosnië misbruikt de geschiedenis door steeds weer te stellen dat het de oude
etnische tegenstellingen zijn die geleid hebben tot de oorlog. Er zijn, zegt Malcolm,
maar twee perioden van geweld geweest in de Bosnische geschiedenis: de Tweede
Wereldoorlog en de oorlog van 1992 tot nu.
Wat voor vele slachtoffers zo pijnlijk is, is dat de strategen van de oorlog,
voornamelijk dan de Serviërs, er blijkbaar op uit waren de geschiedenis van een
vreedzaam samenleven systematisch uit te wissen: de universiteitsbibliotheek van
Sarajevo werd platgebrand, moskeeën werden 's nachts gedynamiteerd, de Servische
bevolking werd geëvacueerd uit gemengde gebieden... De geschiedenis werd - op
bevel van hogerhand - uitgewist.

Hobsdawn
‘Net zoals de papaver de grondstof is van de heroïneverslaving, is de geschiedenis
de grondstof van etnische, nationalistische en fundamentalistische ideologieën’, dat
beweerde de Brits-joodse historicus Hobsdawn
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voor een gehoor van Oosteuropese historici bij de opening van de Universiteit van
Midden-Europa[2]. Hij deed er nog een retorisch schepje bovenop: ‘Onze onderzoeken
kunnen munitiefabrieken worden, net als de werkplaatsen waarin de IRA heeft geleerd
om van kunstmest springstof te maken’.
Essentie van Hobsdawns betoog was de waarschuwing voor de tot op heden
weelderig tierende verzinsels ‘waarmee groepen mensen zichzelf definiëren om
zekerheid te vinden in een onzekere wereld. Categorieën als etniciteit, nationaliteit
en volkscultuur zijn daarvan het produkt’.
Wat is geschiedenis en waar moeten de historici van de toekomst rekening mee
houden? Die vragen stelde de historicus zichzelf en zijn publiek. De confrontatie
met een heden dat getekend is door velerlei nationalistische en religieuze conflicten,
maakt het zoeken naar een antwoord prangend. De geschiedenis, zegt Hobsdawn,
wordt vandaag meer dan ooit misbruikt. Ze is, in tegenstelling tot wat velen menen,
geen collectieve traditie meer, zoals die misschien nog bestaat bij ‘primitieve volkeren,
maar ze omvat de beelden, verhalen, opvattingen en paradigma's over het verleden
die onderwijzers, priesters, koranleraars, journalisten en, nog te vaak, hoogleraars
van een bepaalde etnische of religieuze groep doorgeven aan hun publiek.
Geschiedenis verwordt in deze vele handen tot de ‘eigen’ geschiedenis: ze legitimeert
het bestaan van een eigen groep, volk of natie én ze geeft argumenten waardoor die
groep, dat volk of die natie zich kan afzetten tegen de ‘anderen’. De resultaten van
dit soort ‘geschiedschrijving’ kunnen zowel fijne culturele avonden zijn als bloedige
burgeroorlogen. Een middenweg is vaak moeilijk te vinden.
In 1931 al velde de Franse literator Paul Valéry een vernietigend oordeel over de
vele vormen van prostitutie waartoe historici zich leenden: ‘De geschiedenis is het
gevaarlijkste produkt dat het laboratorium van het intellect heeft ontwikkeld. Haar
uitwerkingen zijn bekend. Ze doet dromen, ze jaagt volkeren tegen elkaar op, bevrucht
hen met valse herinneringen, versterkt hun reflexen, houdt de oude
zelfgenoegzaamheid in stand, plaagt hen in hun rust, leidt hen tot hoogheidswaanzin
of tot vervolging...’ (Regards sur le monde actuel, p. 63).
Geschiedenis wordt nooit gedwongen te liegen, wel om te verzwijgen en om zich
in dienst te stellen van (nationale) mythen. Hobsdawn herinnert eraan dat het de
opdracht is van de moderne historicus om nationale geschiedschrijvingen te bevrijden
van hun ballast: mythen en vooroordelen die gedurende eeuwen opgestapeld worden.
In heel wat Europese landen is dat al gebeurd. Een recent voorbeeld is de Ierse
republiek, waar men pas nu, na meer dan vijftig jaar onafhankelijkheid,
onbevooroordeeld over de traumatische momenten van het verleden kan schrijven.
Dezelfde opdracht ligt nu klaar voor de Oosteuropese intellectuelen.
□ Erik De Smet
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Hebron 1994:
Aan de graven van de Aartsvaders
Hebron, 4 juni 1994. We staan met 35 studenten van de Universiteit Antwerpen
(UIA) voor de ingang tot de moskee van Ibrahim, de traditionele begraafplaats van
Abraham, Sarah, Isaak, Rebecca, Jakob en Leah, dus na Jeruzalem de heiligste plaats
voor joden, islamieten en christenen in dit heilige land. Israëlische soldaten zeggen
ons dat de toegang tot de moskee sinds de moordpartij van vorig jaar, toen de settler
Dr. Goldstein er 27 islamitische gelovigen neerschoot, verboden werd. We bekijken
het ontzagwekkende gebouw dan maar van de buitenkant en besluiten een korte
wandeling te maken door de Arabische markt, een van de oudste soeks in het
Midden-Oosten. Boven de smalle, doodstille straatjes met de gesloten winkeldeuren
- en dat op een zaterdag - heeft men overal kippedraad gespannen. ‘Tegen de stenen
en het huisvuil dat de settlers naar beneden gooien’, zeggen onze gidsen, en hier en
daar zien we inderdaad nog resten op het gaas liggen rotten. Want de settlers, zo'n
drie- tot vierhonderd mensen, hebben de huizen boven de soek ingepalmd en daarmee
meteen de helft van de oude stad onbewoonbaar verklaard voor de Palestijnen. We
draaien om een hoek en staan plotseling oog in oog met families gewapende settlers.
We zijn de enige toeristische groep en duidelijk niet welkom: de orthodox joodse
vrouwen spuwen ons voor de voeten en de mannen schelden ons uit in het Ivrit en
het Amerikaans. Een van hen roept onze gids toe: ‘We zullen jullie allemaal doden!’
Bedoelt hij de Palestijnen, de gidsen of ons? De Israëlische legerofficier komt in zijn
jeep aangereden en telefoneert druk met zijn oversten. In het Engels leggen we uit
wie we zijn en dat we als de bliksem terug naar onze bus willen, wat dan ook onder
begeleiding van de zichtbaar door de situatie verveelde soldaten gebeurt. Een klein
uur later bezoeken we, begrijpelijk opgelucht, het vredige Betlehem met de
geboortekerk en, even buiten de stad, het grote vluchtelingenkamp van Deheise.
Toch hadden we, in het kader van een cursus over de bijbel, alleen maar een uitstap
willen maken naar de ‘Grot van Machpelah’, een van de historisch en religieus
interessantse plaatsen van Palestina. Hier kan men de resten zien van de door Herodes
ommuurde graftomben (rond 20 v.C.) van een Byzantijnse kerk uit de zesde eeuw
en een daarbinnen gebouwde synagoge. Na 638 werd deze kerk omgebouwd tot een
moskee, maar de synagoge bleef bestaan. In 1100 vernielden de kruisvaarders de
synagoge, maakten van de moskee opnieuw een kerk en vermoordden de joden en
islamieten. In 1260 werd de kerk door de Mameloeken opnieuw tot moskee
omgebouwd en mochten de joden terugkeren naar Hebron. In augustus 1929 werden
de meeste joden tijdens een bloedige confrontatie tussen Palestijnen en zionisten
uitgemoord.
Op donderdag 8 juni 1967 veroverde het Israëlische leger Hebron. De moskee
werd onder islamitisch toezicht gelaten, maar van nu af aan hadden de joden vrije
toegang tot het
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heiligdom. In 1972 stichtten de joden de nederzetting van Kirjat Arba op een heuvel
boven de stad, met de uitdrukkelijke bedoeling om, van zodra mogelijk, zich opnieuw
in de oude stad te vestigen. Terwijl de overgrote meerderheid van de nu ongeveer
10.000 settlers nog steeds in Kirjat Arba en een tweede nederzetting wonen, hebben
vandaag een paar honderd orthodoxe joodse nationalisten nu woningen in het oude
centrum, vlak bij de graven van de Aartsvaders maar ook, zoals gezegd, middenin
en bovenop de Palestijnse markt. Deze gewapende zionistische extremisten beroepen
zich op hun bijbelse recht over het hele grondgebied van het oude Erets Israël, op
de bescherming door het overal aanwezige Israëlische leger en op de financiële en
politieke steun van hun geestesgenoten in Noord-Amerika. Dit korte overzicht van
de geschiedenis illustreert waarom Hebron naast Jeruzalem zowat het moeilijkste
struikelblok is voor het tot stand brengen van een vredige en rechtvaardige oplossing
van het Palestijns-Israëlische conflict.

Tussen Hamas en aambeeld: welk vredesakkoord?
De in de VSA afgestudeerde en getrainde directeur van de PR-afdeling van de
Universiteit van Hebron legde ons uit dat in Hebron en omgeving ongeveer 300.000
Palestijnen wonen, meestal moslims. Bijna 70 procent van de bevolking is werkloos,
hoewel Hebron een van de belangrijkste druivenproducenten van het land is. Dat
heeft onder meer te maken met de moeilijke communicatie met de rest van de bezette
gebieden en met Israël, waar vroeger heel wat mensen overdag gingen werken. Zo
is ook het aantal studenten aan de kleine universiteit tot de helft geslonken (nog zo'n
1200), nadat het voor studenten uit de Gazastreek bijna onmogelijk was om hier te
komen studeren. Deze toenemende afzondering verklaart volgens hem en zijn collega's
de groeiende sympathie van heel veel jongeren voor de radicale islamitische
Hamasbeweging. Ze schatten de politieke krachtverhouding tussen de PLO en Hamas
vandaag op ongeveer 50/50, maar ‘alles zal afhangen van de resultaten van die eerste
vormen van autonomie in Gaza en Jericho. Indien dat mislukt, wint de Hamas
makkelijk de voor het najaar voorziene verkiezingen, en dan staan we voor een directe
polarisatie tussen extremisten aan beide kanten. Allebei verwerpen ze met klem de
akkoorden van Oslo als “verraad” en allebei worden ze sterker door de wederzijdse
moorden en geweldplegingen’.
Het probleem van de gematigde Palestijnse leiders, in Hebron en de rest van de
bezette gebieden, is dat ze hun mensen voorlopig alleen maar vage beloften en
verwachtingen kunnen aanbieden, terwijl de dagelijkse realiteit in feite nog grimmiger
is geworden dan voordien. De armoede en werkloosheid, de repressie door het leger
en de dagelijkse provocaties door de settlers zijn toegenomen en er is voorlopig niets
concreets in de plaats gekomen, tenzij het magere symbolische recht om ongestraft
de Palestijnse vlag te mogen hijsen, maar van vlaggen kan je niet leven.

The American Connection
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Aan het begin van deze eeuw definieerde men een ‘zionist’ als ‘een rijke Amerikaanse
jood die geld stuurt naar zijn neef in Parijs om daarmee de emi-
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gratie van een verre arme verwante uit Lodz naar Palestina te betalen’. In The New
York Review of Books van 23 juni 1994 publiceerde de bekende
Midden-Oostenspecialist Robert L. Friedman een merkwaardig artikel over de
geldstromen vanuit Noord-Amerika naar de meest radicale en ultra-nationalistische
nederzettingen in Palestina. Het lijkt wel alsof de meest extremistische, vaak reeds
wettelijke verboden partijen en paramilitaire organisaties slechts kunnen blijven
bestaan dank zij die ononderbroken steun uit wat Friedman ‘Brooklyn’ (een orthodoxe
wijk in New York) noemt, maar waarmee hij het hele Noordamerikaanse netwerk
wil aanduiden. In verscheidene synagogen wordt niet alleen morele steun betoogd
aan de settlers, maar worden er fenomenale bedragen verzameld voor specifieke
nederzettingsprojecten. In de Verenigde Staten gaat het steeds om humanitaire en
sociale hulpkassen, wat het voordeel biedt dat deze giften van de belastingen kunnen
worden afgetrokken en wettelijk zijn, terwijl Friedman en anderen in de nederzettingen
zelf te horen kregen, dat dit geld vooral voor allerlei vormen van bewapening, tot en
met de aankoop van raketten en lichte tanks, wordt uitgegeven. Het zijn wapens die
in geval van nood ook tegen het Israëlische leger zouden kunnen worden ingezet,
waarbij de settlers en hun organisaties uiteraard zelf zullen bepalen, wat een ‘geval
van nood’ is: de gedwongen evacuatie van een nederzetting, de teruggave van een
officieel gebouw aan de Palestijnen, de aanwezigheid van Palestijnse politiemannen
in nieuwe autonome gebieden, het besluit van de Israëlische regering om de
Golanhoogte te ontruimen in ruil voor een vredesverdrag met Syrië? Wie een beetje
vertrouwd is met de verschillende semi-legale kanalen waarlangs Amerikaanse
staatsburgers al jarenlang geld naar bijvoorbeeld de IRA versassen, zal zich niet
verwonderen over de vele ultrazionistische steunorganisaties die de laatste jaren in
de VSA werden opgericht. Zo werft Kach International in New York, een filiaal van
de in Israël verboden Kach-partij van de racistische rabbijn Meir Kahane, openlijk
voor fondsen ‘om het werk van Dr. Goldstein in het belang van Israël en het joodse
volk verder te zetten’. In de weken na de moordpartij in de moskee van Hebron stegen
de bijdragen voor deze ene organisatie tot meer dan $ 150.000, wat een idee geeft
van de mentaliteit die in deze kringen heerst. En Friedman besluit: ‘Sinds 1948
hebben Amerikaans-joodse giften aan Israël veel bijgedragen aan de economie en
veiligheid van het land. Nu is een belangrijk gedeelte van de ortodox-joodse gemeente
in Amerika pogingen aan het subsidieren om de vredesakkoorden en de daarin vervatte
Palestijnse autonomie te ondermijnen. De hindernis voor vrede in het Midden-Oosten
komt in niet geringe mate uit de VSA’.

Hebron: een hoeksteen, struikelblok of offersteen?
Veel meer dan de relatief homogene en afgelegen Gazastrook, en demografisch en
geografisch veel belangrijker dan Jericho, ligt Hebron met zijn 300.000 Palestijnen
midden in het toekomstige (autonome, onafhankelijke of geconfedereerde) Palestina.
Om religieuse, historische en nationalistische redenen zal het ook een van de
moeilijkste dossiers in een verder vredesoverleg worden. Moeilijk voor de
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Isaëlische regering, omdat de settlers met sukses een emotioneel beroep kunnen doen
op de publieke opinie in Israël en zich opwerpen als de speerpunt van het zuivere
zionisme. Moeilijk voor de PLO, ten eerste omdat ze de huidige ondraaglijke status
quo onmogelijk aan de bevolking als een aanvaardbare oplossing kunnen verkopen,
en ten tweede omdat elke bloedige confrontatie met de settlers en elke daarop
volgende avondklok de rangen van hun tegenstanders van de Harnas doen aanzwellen.
Indien de huidige of volgende regeringen van Israël geen begin maken aan de
beteugeling van de activiteiten van de settlers en de verdere, overal zichtbare
uitbreiding van de nederzettingen gekoppeld aan de groeiende aanwezigheid van
extremistische ultranationalisten in de oude stad, zullen de vredesonderhandelingen
in de ogen van de Palestijnse bevolking heel gauw hun geloofwaardigheid verliezen.
Theoretisch kan men verwijzen naar de eeuwenlange vreedzame symbiose tussen
joden en islamieten in Hebron, of naar de joodse gelovigen die vandaag onder
bescherming van de Palestijnse politie in de synagoge van Jericho komen bidden,
want er is geen enkele religieuze reden waarom joden en islamieten de toegang tot
elkaars heilige plaatsen (en die van de christenen) niet zouden kunnen garanderen,
integendeel. Alleen gaat het de ultra-orthodoxe settlers en de fundamentalistische
Hamasleden niet om religieuse waarden, laat staan vrijheden. In de komende maanden
en jaren zal de situatie in Hebron, meer dan ergens anders, een toetssteen worden
voor de vredeswil van de meerderheid en de leiders van beide volkeren, die zich
allebei met evenveel recht en devotie de afstammelingen noemen van Abraham,
Isaak en Jakob, per adres de Grot van Machpelah, Hebron.
□ Ludo Abicht

Eindnoten:
[1] Noël Malcolm, Bosnia. A Short History, Penguin, London, 1994, BEF 640.
[2] Eric Hobsdawn doceert aan de New School of Social Research in New York. De rede werd
uitgesproken bij de opening van de nieuwe Universiteit van Midden-Europa. Ze werd in het
Nederlands afgedrukt in De Volkskrant van zaterdag 4 december 1993.
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Boeken
Filosofie
Apollo, Dionysos, Aphrodite...
Charles Vergeer heeft in zijn interessante studie Eerste vragen betoogd dat de Griekse
filosofie veel meer met religieuze overtuigingen en praktijken verweven was dan
men later veelal heeft beseft. Samuel IJsseling gaat in zijn onlangs verschenen boek
Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen ook van die verwevenheid uit, maar in
plaats van de filosofie naar de godsdienst te trekken, trekt hij de Griekse goden de
wijsbegeerte in. Wat hebben de mythische verhalen rond hele en halve goden voor
de Grieken wijsgerig betekend?, vraagt hij zich af. En vooral: wat hebben ze nu nog
voor de moderne wijsbegeerte te betekenen?
IJsseling vertelt in dit boek het liefst verhalen. Elk hoofdstuk begint met de
geschiedenis van een of meerdere goden of mythische helden. De aloude vragen van
de filosofie vloeien daar spelenderwijs uit voort: wat zijn goed en kwaad? Wat is
vergeten en herinnering? Wat is de waarde van de roem? Wat is de betekenis van de
techniek? Wat is vertellen, wat is redeneren, en vooral: wat is het verschil tussen die
twee?
De Griekse mythologie heeft nooit een eenheid gevormd, en de filosofie is
nauwelijks minder versplinterd gebleven. Daardoor is dit boek een verbrokkeld
verhaal gebleven; met opzet, zo mag men bij Ijsseling vermoeden. Niet voor niets
spelen Nietzsche, Heidegger en Derrida een belangrijke rol in dit boek.
Maar door heel die zwerftocht langs de godenfamilie en de meest uiteenlopende
vragen van de moderne filosofie blijft één rode draad zichtbaar, al wordt die maar
af en toe uitgesproken, en dat is de relatie tussen vertellen en redeneren, tussen
literatuur en filosofie. Want wat is het verschil tussen die twee, en hoe antwoorden
ze, over dat verschil heen, toch weer aan elkaar? Die vraag wordt door IJsseling niet
beantwoord, maar door dit verhalend-reflexieve boek levensgroot gesteld. Het is
waarschijnlijk de vraag naar de filosofie zelf.
□ Ger Groot
Samuel IJsseling, Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen. Griekse
goden in de hedendaagse filosofie, Boom, Amsterdam, 1994, 199 pp.

Godsdienst
De brieven van Maria van Hout
Van de belangrijke mystieke schrijfsters die de Nederlanden hebben voortgebracht
zijn er twee uit het begin van de zestiende eeuw, die pas in deze eeuw opnieuw de
aandacht hebben gekregen die zij verdienen. Van de
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anonieme mystieke bestseller Die Evangelische Peerle (eerste druk 1535), die
toegeschreven kan worden aan de Arnhemse kloosterzuster Reinalda van Eymeren,
is een kritische editie ter perse, nadat haar andere werk Den Tempel onser sielen
(1543) reeds in 1968 kritisch was uitgegeven. Onlangs zijn zestien brieven van de
Oisterwijkse begijn en mystica Maria van Hout opnieuw uitgegeven. Veertien ervan
zijn afkomstig uit Der rechte wech zo der evangelischer Volkomenheit uit 1531,
welke ontstond in de spirituele ‘krachtcentrale’ van de kartuizers te Keulen door
toedoen van de monniken Gerard Kalckbrenner uit Hamont en Peter Blommeveen
uit Leiden. Zij achtten het werk en de invloed van Maria zo hoog, dat zij haar en haar
medezusters uitnodigden om zich metterwoon te Keulen te vestigen, waar hun invloed
groter zou kunnen zijn dan in Oisterwijk. Ook de leden van de pas gestichte
jezuïetenorde, die te Keulen waren neergestreken, ontvingen van deze vrouw, die zij
‘onze moeder’ noemden, geestelijke leiding. Met name gold dat voor de eerste
Nederlandse jezuïet Petrus Canisius.
De brieven van Maria van Hout werden geschreven aan (onbekende) zusters, haar
biechtvader, de reeds genoemde kartuizers Blommeveen en Kalckbrenner, en de
Vlaamse jezuïet Cornelis Wischaven. Zij leren de schrijfster kennen als een
krachtdadige en soms enigszins vinnige persoonlijkheid. Inhoudelijk vertonen zij
duidelijk de kenmerken van de laat-middelnederlandse mystiek, met elementen van
bruids-, drieeenheids- en wezens-mystiek. Als geheel zijn de teksten minder sterk
en diepzinnig dan de traktaten die ook in Der rechte weg zijn opgenomen.
De uitgave en vertaling van deze brieven voor een hedendaags publiek verdient
waardering, maar de vorm waarin dit gebeurd is, laat qua stijl (praterig) en qua opzet
toch wel te wensen over. De informatie over Maria van Hout en haar kring is
fragmentarischer dan de bronnen toestaan, en een strakkere compositie zou de uitgave
ten goede gekomen zijn. Nu ontbreekt bij de kritische heruitgave van de brieven (pp.
74-127) de noodzakelijke informatie die verspreid over de inleiding beschikbaar is.
De geraadpleegde literatuur komt slechts gedeeltelijk voor in de ‘oriënterende
literatuur’ (pp. 129-130), die op haar beurt slechts gedeeltelijk werd gebruikt.
□ Paul Begheyn
De brieven uit ‘Der rechte Wech’ van de Oisterwijkse begijn en mystica
Maria van Hout (+ Keulen, 1547), toegelicht, uitgegeven en vertaald door
J.M. Willeumier-Schalij (Miscellanea Neerlandica, VI), Peeters, Leuven,
1993, 132 pp., BEF 875.

Vroeg-christelijke literatuur
De belangstelling voor de apocriefe (r.k.) of pseudepigrafische (ref.) literatuur is het
afgelopen decennium enorm toegenomen. Voor uitgevers is het een welkom gat in
de markt, zo schreef ik in juli 1984 in een korte forumbijdrage van dit tijdschrift.
Terwijl er van deze geschriften al geruime tijd vertalingen in het Engels, Duits en
Nederlands verkrijgbaar zijn, was dat met Franstalige uitgaven voor een breder
publiek niet het geval. Met de serie die schuilgaat achter het acroniem AELAC
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(Association pour l'Etude de la Littérature Apocryphe Chrétienne) is daarin nu
definitief verandering gekomen. Wanneer de drie deeltjes die mij werden thuisbezorgd
model staan voor de gehele reeks, dan dienen we te spreken van een kwalitatief
hoogstaande nieuwe serie. De auteurs zijn dan ook niet de eersten de besten; allen
zijn zij hoogleraar aan theologische faculteiten en bereiden kritische tekstedities voor
in de Series Apocryphorum van het Corpus Christianorum die bij dezelfde uitgever
zullen verschijnen.
De deeltjes bevatten elk een omvangrijke inleiding, een vertaling die rijkelijk is
voorzien van voetnoten en verwijsplaatsen, een geannoteerde bibliografie, en
verscheidene registers (bijbelplaatsen, antieke teksten en auteurs, eigennamen, zaken).
De ‘Hemelvaart van Jesaja’ verhaalt in het eerste deel de vervolging en het
martelaarschap van de profeet Jesaja door de goddeloze koning Manasse. Het tweede
deel vertelt een visioen van Jesaja tijdens hetwelk hij toegang krijgt tot de zevende
hemel, de
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woonplaats van God. Aangezien zowel de maagdelijke geboorte als de Onbevlekte
Ontvangenis in dit werkje een plaats hebben gekregen, is duidelijk dat het om een
christelijk apocrief geschrift moet gaan.
Het ‘Evangelie van Bartholomeus’ (in feite twee apocriefe boekjes) is een
omvangrijk werk dat zelfs onder specialisten weinig bekend is, hetgeen voornamelijk
te wijten is aan het ontbreken van een kritische teksteditie, een lacune waaraan de
auteur van deze vertaling, Kaestli, spoedig een eind hoopt te maken.
De ‘Geschiedenis van koning Abgar’ die Jezus een brief schrijft om genezen te
worden is ook bekend onder de naam De Leer van Addaï. Deze laatstgenoemde, een
van Jezus' leerlingen (Judas Thaddeus), is namelijk de persoon die op allerlei plaatsen
in de antieke wereld (Syrië, Edessa, Mesopotamië) het evangelie verkondigt en
correspondentie voert met Romeinse keizers. Het is duidelijk dat Addaï als
verbindende factor is gebruikt om allerhande legenden van verschillende oorsprong
aan elkaar te rijgen.
Vroeg-christelijke literatuur, kortom, die af en toe zelfs spannend genoemd kan
worden.
□ Panc Beentjes
Enrico Norelli, Ascension d'Isaïe; Jean-Daniel Kaestli et Pierre Cherix,
L'évangile de Barthélemy; Alain Desreumaux, Histoire du roi Abgar et
de Jésus (in de serie: Apocryphes, collection de poche de l'AELAC),
Brepols, 1993.

Liefde
We ervaren iets d.m.v. vergelijkingen, zoals we ook denken ‘in termen van’. Ervaren
en denken zijn metaforische processen. Wij ontwerpen modellen om greep te krijgen
op de werkelijkheid of om het transcendente (God) ter sprake te brengen. Niet alle
modellen zijn even geschikt en uiteindelijk staat alleen de persoonlijke authenticiteit
garant voor de vruchtbaarheid van het model dat we kiezen.
Het meest vruchtbare model waarvan ons persoonlijk geloof zich kan bedienen
is, naar het oordeel van de auteur, de liefde, niet als houding, als een eigenschap die
aan iemand kan worden toegeschreven, maar als relatie tussen personen. De auteur
overloopt achtereenvolgens verschillende opvattingen over de liefde als houding
(romantische liefde, eros) en toont aan hoe ze de christelijke traditie negatief hebben
beïnvloed. In de liefde als relatie onderkent hij drie vormen: de manipulerende of
consumerende relatie die de ander niet als persoon erkent, de persoonlijke relatie als
overeenkomst over rechten en plichten en de wederzijdse verbondenheid. Alleen
deze laatste is een authentieke liefdesrelatie, want alleen hier ‘identificeer (ik) mijzelf
met jou door met jouw belangen en aanspraken om te gaan, alsof ze van mijzelf
waren. Door deze belangen te dienen alsof ze van mijzelf waren, heb ik jou lief als
mijzelf’ (p. 165). Het hemelsbreed verschil tussen een liefdesrelatie die verankerd
is in een bewust gekozen (beslissing) verbondenheid en een relatie die stoelt op een
overeenkomst, wordt duidelijk als we dit model toepassen op onze liefde tot God en
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Gods liefde voor ons. De testcase is wat er gebeurt als die relatie wordt verbroken.
In het eerste geval kan de schade eenzijdig hersteld worden (genoegdoening), ze
betreft immers niet de persoon zelf maar zijn/haar rechten en plichten. In een
verbondenheidsrelatie kan dit niet, want hier gaat het om de persoon zelf en het is
aan hem/haar te bepalen welke prijs hij/zij zet op het herstel van de relatie. Als jij
mij wilt vergeven toon je mij ‘dat jij liever dat onrecht draagt dan dat je de
verbondenheid opgeeft, die ik door mijn daad geschonden heb’ (p. 184). Zo komt
de auteur tot het verrassende inzicht: ‘Eén van de hoofdkenmerken van vergeving is
daarom dat degene die vergeeft degene is die lijdt’ (pp. 184-185). Hoe vruchtbaar
dat inzicht is blijkt als de auteur het toepast op wat men theologisch de soteriologie
of leer van de verlossing noemt. Velen weten terecht geen raad met de klassieke
voorstelling dat God zijn Zoon deed lijden als genoegdoening voor onze zonden.
Wie er echter van uitgaat dat God verbondenheid zoekt met ons en zich bewust is
dat wij dit aanbod niet beantwoorden, beseft: ‘Aangezien God degene is die ons
vergeeft om
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het herstel van zijn verbondenheid met ons mogelijk te maken, is God ook degene
die de prijs betaalt... Op Golgotha openbaart God ons wat deze vergeving hem kost.
Het lijden van Christus is de directe uitdrukking van Gods lijdende vergeving’ (p.
199).
De auteur gaat een lange weg om tot dit ‘verlossende’ inzicht te komen. Het is
een ‘via purgativa’ waarin onze menselijke ervaringen van liefde worden uitgezuiverd
tot we ons bewust worden dat elke echte liefde lijden doet omdat er altijd een afstand
is ‘die de minnaar scheidt van de beminde’ (p. 220).
Dit boek is oorspronkelijk in het Engels geschreven. De auteur maakt vooral
gebruik van angelsaksische bronnen; zelfs anderstalige werken worden in het Engels
vermeld! De lezer wordt zo vaak heen en weer verwezen dat hij de auteur bij een
volgend boek een langere incubatieperiode zou toewensen.
□ Hugo Roeffaers
Vincent Brümmer, Liefde van God en mens, Kok Agora, Kampen /
Pelckmans, Kapellen, 1993, 240 pp., BEF 695.

Het boek Job en de Feestrollen
U hebt er nauwelijks een voorstelling van hoeveel mensen er in ons Nederlandse
taalgebied week in, week uit bezig zijn met het zélf vertalen van het Oude en/of
Nieuwe Testament vanuit de grondtekst. Een echte liefhebber - het woord ‘amateur’
heeft soms wat negatieve bijklanken - is Albert Koster. Jarenlang is hij als
scheikundige verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam en aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Sedert enige jaren houdt hij zich intensief bezig
met met Oude Testament en de taal ervan, het Hebreeuws. In 1990 publiceerde hij
Vieringen, een eigen vertaling uit het Hebreeuws van het Boek der Psalmen, dat een
goede pers ten deel viel. Onlangs heeft hij een nieuwe vertaling op de markt gebracht
van het boek Job, dat een van de meesterwerken uit de wereldliteratuur genoemd
mag worden. In dezelfde uitgave vinden we ook zijn vertaling van de ‘vijf rollen’,
de joodse benaming voor de bijbelboeken Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen
en Esther die elk op één van de belangrijke joodse feestdagen in de synagoge worden
voorgelezen.
Van de vele woordelijke bijbelvertalingen die ik ken, doet deze nieuwste loot erg
sympathiek aan. Natuurlijk valt er af en toe best iets op aan te merken. Als voorbeeld
wijs ik op termen als ‘knaap’ (Ruth 3,10; Pred. 11,9) en ‘knapentijd’ (Pred. 11,9;
12,1); het zijn woorden die niet alleen verouderd zijn, maar inmiddels ook een ándere
semantische lading hebben gekregen. Het positieve van deze vertaling is dat de
ideolecte werkwijze (het woord-voor-woord principe) niettemin een tekst oplevert
die dynamisch genoeg is en uitnodigt tot verdere studie.
□ Panc Beentjes
Albert Koster, Job en de vijf rollen. Een woord-voor-woord vertaling uit
het Hebreeuws, Uitgeverij Aprogres, Eindhoven, 1993, 141 pp., f 27,50.
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Politiek
In naam van Europa
De Britse historicus Timothy Garton Ash vergelijkt de Bondsrepubliek Duitsland
met Houdini: door zich de gouden handboeien van de integratie in West-Europa te
laten omdoen en zo aan macht en soevereiniteit in te boeten, heeft ze ten langen leste
de Duitse eenheid kunnen bereiken en terug kunnen winnen wat ze afgestaan had,
namelijk soevereiniteit. Hoe kwam het tot de ineenstorting van het communisme en
het oprijzen van de Duitse eenheid uit het puin ervan? Al naargelang van de politieke
couleur kan je meerdere factoren of personen aanhalen. Voor de christen-democraten
was het de traditie van de inkapseling in het Westen, die reikte van Adenauer
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tot Kohl, voor de sociaal-democraten de ‘Ostpolitik’ van Brandt, voor de liberalen
het genscherisme. Alle waren het echter eens over de onvervangbare rol van
Gorbatsjov evenals over de betekenis van Helsinki en het CVSE-proces. Ash stelt
echter nuchter vast dat ook zonder Helsinki, en zelfs daarvoor, mannen en vrouwen
in Oost-Europa voor de mensenrechten streden. Niet onbelangrijk is de betekenis
van de economische componenten van de macht. In 1990 was de Sovjetunie niet
meer bevreesd voor een militaire bedreiging door Duitsland (wat aan de oorsprong
had gelegen van het ‘cordon sanitaire’ van Oosteuropese satellietstaten). De
‘Ostpolitik’ had inderdaad de vrees voor een revanchistisch Duitsland gemilderd.
De Bondsrepubliek zelf was tot een model geworden voor vele Oost-Europeanen,
niet in het minst voor de DDR-burgers. Hier werkte dan weer de invloed na van de
magneettheorie die Adenauer in de jaren '50 had ontwikkeld. De directe bijdrage van
de ‘Ostpolitik’ tot de grote veranderingen in 1989 zou echter geringer en
dubbelzinniger zijn dan algemeen aangenomen. Ze streefde liberalisering door
stabilisering na, bereikte echter met betrekking tot de DDR stabilisering zonder
liberalisering. In ruil voor gemakkelijkere contacten - ‘menschliche Erleichterungen’
(p. 538) - verkreeg de DDR internationale erkenning, maar vooral financiële
ondersteuning, die het haar mogelijk maakte zonder de broodnodige hervormingen
voort te boeren. De interne ontevredenheid die hieruit voortsproot, maakte tenslotte
een einde aan het regime en de DDR. Hierin ziet Ash het paradoxale van de
Westduitse DDR-politiek: zonder het te willen, heeft ze met het betalen van ‘losgeld’
bijgedragen tot het verdwijnen van de ‘afperser’. De economie bleek sterker dan de
politiek, ook b.v. in het geval van de Hongaarse regering die de DDR-vluchtelingen
in september 1989 vrij liet uitreizen. Toen Helmut Kohl lucht kreeg van de Hongaarse
plannen, vroeg hij: ‘Was können wir euch dafür geben?’ (p. 543). Dat de motieven
van de Hongaren verder gingen dan het louter mercantiele, blijkt uit de woorden van
Gyula Horn, hun toenmalige minister van buitenlandse zaken: ‘wir setzen uns für
das Recht der Deutschen ein und wählen Europa!’ (p. 543).
□ Dirk Rochtus
Timothy Garton Ash, Im Namen Europas. Deutschland und der geteilte
Kontinent, Hanser, München/Wien, 1993, 856 pp, DM 68.

Duitsers en hun buren
De stof van dit boek, zegt Helmut Schmidt, zijn de leiders van de Europese staten,
hun opvattingen, zorgen, verwachtingen. Wat een bondskanselier ook moge beslissen
op het vlak van de buitenlandse politiek, het succes ervan hangt af van wat andere
staatshoofden denken en willen. Die gedachte was zeker actueel ten tijde van het
Duitse eenmakingsproces. Het welslagen ervan was ook te danken aan de ‘goodwill’
van Duitslands buren. Daarom is het belangrijk voor de Duitsers dat ze sensibiliteit
aan de dag leggen ten opzichte van hun buurstaten, iets wat ontbrak ten tijde van
keizer Wilhelm II (met alle catastrofale gevolgen vandien). Schmidt breekt een lans
voor de ‘onlosmakelijke verbinding van Duitsland met de EG’ (p. 17), alleen zo kan
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het de angst voor zijn politiek en economisch potentieel wegnemen bij de anderen.
In het boek laat hij alle nabije en verre buren de revue passeren. Een belangrijke
plaats nemen Frankrijk, Engeland en Polen in. Het prestige van de Franse natie en
haar inzet voor een verenigd Europa binden tachtig miljoen Duitsers ‘aan het Westen
en zijn waarden’ (p. 297). Van de politieke cultuur van de Engelsen kunnen de
Duitsers leren dat het bespreken van concrete doelstellingen en praktische
mogelijkheden belangrijker is dan de ‘Systematisierung aller theoretisch denkbaren
Lösungen’ (p. 103). Goede contacten met Polen zijn onontbeerlijk gezien het verleden
waar ‘unendlich viel Schuld auf deutscher Seite’ (p. 513) ligt. Vlamingen en
Nederlanders komen ook ruimschoots aan bod. Niet zonder sympathie beschrijft
Schmidt de cultuur, de taal, het landschap van de Nederlanden waarmee hij zich als
Noordduitser verwant voelt. Hij wijst op de wederzijdse bevruchting tussen de hanse-
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steden, maar ook vandaag de dag kan Europa nog van de grote Belgische en
Nederlandse ondernemingen leren, die reeds ‘Europäische Unternehmungen’ (p.
360) waren vooraleer er sprake was van ‘Europa 1992’. Hoewel hij die Duitsers een
veeg uit de pan geeft die menen dat ‘Hollands’ en ‘Vlaams’ dialecten zouden zijn
van het Duits, beschouwt hij deze jammer genoeg nog altijd als twee nauw verwante
talen (in plaats van als twee varianten van dezelfde taal). Zijn vaststelling bij het
mijmeren over de lijdensweg van de Spaanse Nederlanden roept een glimlach op:
‘Von möglichen Resten alter Feindschaft gegen die Spanier habe ich unter meinen
belgischen Gesprächspartnern nie etwas gespürt’ (p. 339).
□ Dirk Rochtus
Helmut Schmidt, Die Deutschen und ihre Nachbarn. Menschen und Mächte
II, Siedler Verlag, Berlin, 1990, 592 pp.

Literatuur
Het evangelie volgens Jezus Christus
Wanneer een romancier een heel persoonlijke, prikkelende en tegendraadse
interpretatie geeft van oude en achtenswaardige tradities, zal dat altijd aanleiding
geven tot opschudding en verkettering. Dat overkwam José Saramago, de meest
bekende Portugese schrijver van deze eeuw. Hij dankt die faam overigens vooral aan
het uitzonderlijke succes van zijn roman Memoriaal van het klooster (1982) dat in
Portugal zeventien herdrukken beleefde en inmiddels in meer dan twintig landen is
vertaald. Toen hij in 1991 zijn roman over het leven van Jezus publiceerde,
veroorzaakte dat een storm van emoties. Het boek werd door het ingrijpen van een
minister geschrapt van de kandidatenlijst voor de Europese literatuurprijs. Het boek
bevat, zoals een Portugese krant het uitdrukte, scènes, beweringen, uitroepen en
gedachten die een schrijver enkele eeuwen geleden op de brandstapel zouden hebben
gebracht. Wie van al deze opwinding niets zou afweten en het boek onbevangen
leest, zal merken dat het nogal meevalt. De hele hetze draait in feite om één klein
hoofdstuk waarin Jezus in contact komt met Maria van Magdala en daaruit een
verhouding voortkomt. Afgezien van deze episode munt de roman m.i. uit door zijn
bijzonder rake beschrijvingen. Met name die betreffende God en de Duivel mogen
er zijn. Beiden spelen een zeer verrassende rol in het verhaal. Wanneer er al een
minpunt genoemd moet worden, dan is dat de merkwaardige interpunctie, een
fenomeen dat ik de laatste tijd trouwens vaker tegenkom; aanhalingstekens komen
niet meer voor en met punten is de auteur zeer karig. De lezers moeten het doen met
slechts komma's en hoofdletters. De mooiste passage was voor mij de onverwachte
inkleding van de traditionele veertig dagen die Jezus vastend in de woestijn doorbrengt
en er door de duivel wordt bekoord.
□ Panc Beentjes
José Saramago, Het evangelie volgens Jezus Christus, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1993, BEF 990, 387 pp.
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Verhalen uit joods Amsterdam
Wie zich een beeld wil vormen van het joodse leven in Amsterdam, en dat is natuurlijk
in hoofdzaak van vóór de Tweede Wereldoorlog, mag niet voorbijgaan aan een bundel
van vijfentwintig verhalen en fragmenten die Carel ter Haar, docent Nederlands aan
de Universiteit van München, en rabbijn Edward van Voolen, conservator van het
Joods Historisch Museum te Amsterdam, hebben samengesteld. Men vindt er niet
alleen verhalen van bekende Nederlandse auteurs als Is. Querido, Herman Heijermans,
Multatuli, Abel Herzberg, Marga Minco en Judith Herzberg, maar ook teksten van
naar Nederland uitgeweken schrijvers als Konrad Merz en Egon Erwin Kisch. De
bloemlezing wordt ingeleid door Martin van Amerongen die de lezers meeneemt op
een wandeling door het joodse
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Amsterdam van nu. Na afloop heb ik nog lang zitten bladeren in de twee fotoboeken
van M.H. Gans: De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-1940, Baarn, 1974; De
oude Amsterdamse Jodenhoek nu, Baarn, 1975.
□ Panc Beentjes
Carel ter Haar & Edward van Voolen (samenstellers), Verhalen uit Joods
Amsterdam, Meulenhoff, Amsterdam, 1993, 222 pp., f 34,50 / BEF 690.

Fernao Mendes Pinto
De lofwaardige aandacht van de uitgeverij De Prom voor de Portugese literatuur
beperkt zich, getuige de uitgave van dit lijvige avonturenverslag, niet tot de
hedendaagse letteren. Pelgrimsreis verscheen in 1614 en werd in de daaropvolgende
vijftig jaar in de belangrijkste Europese talen vertaald (in 1652 in het Nederlands).
Het boek was er dan ook aantrekkelijk genoeg voor. Twintig jaar lang (tussen 1537
en 1558) had de Portugese zeeman Pinto door het Verre Oosten gezworven en zijn
avonturen waren het verhalen waard. Ze vertelden over vreemde volkeren, wrede
strijd, imposante heerseressen, barbaarse gewoonten en schipbreuken, vooral heel
veel schipbreuken.
Het boek ging de geschiedenis in als het produkt van een fantast, maar dat mocht
de belangstelling niet drukken. Pas in de laatste eeuw, schrijft Arie Pos in zijn zeer
informatieve inleiding, wordt aanvaard dat Pinto minder fantaseerde dan lang was
gedacht. Nauwkeuriger tekstlezing maakt bovendien duidelijk dat Pinto's positie (ten
aanzien van de vreemde culturen, van het optreden van de Portugezen, van goed en
kwaad, etc.) gecompliceerder en genuanceerder is dan de avontuurlijke toon van het
boek doet vermoeden.
Dit laatste wordt de hedendaagse lezer van dit levendig vertaalde en voorbeeldig
uitgegeven boek soms misschien wat te veel. Zeshonderd grootformaat bladzijden
avonturen, triomfen, verbazing en tegenslagen hebben een nogal vermoeiende
uitwerking, vooral omdat Pinto steeds de chroniqueur van zijn gebeurtenissen blijft
en de observerende stijl van de verslaggever nooit verlaat. Men kan van een 16e
eeuws reisverslag geen roman verwachten en Pelgrimsreis moet niet als zodanig
gelezen worden. Men kan het lijvige boek het beste in porties tot zich nemen, zich
verbazen over zoveel vertrouwds in het onbekende, en zich met Pinto amuseren,
zoals de 17e eeuwers zich met zoveel ‘rariteiten’ vermaakten. Of (maar dat is slechts
aan weinigen) het boek tot object maken van studie en zich verbazen over zoveel
vernuft en nuance in de eeuwige relatie tussen het ‘eigene’ en het ‘vreemde’, en
peinzen over de betekenis daarvan.
□ Ger Groot
Fernao Mendes Pinto, Pelgrimsreis, vert. Arie Pos, De Prom, Baarn, 1992,
679 pp., BEF 1690.
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Het bal van opa Bing
‘Als prozaïst beschouw ik mezelf als een hobbyist en ik laat het genre graag aan
Eriek (Verpale) over’, vertelde dichter Luuk Gruwez in 1991 nog aan Jan Haerynck
van De Morgen. Een jaar later verscheen Onder vier ogen. Siamees dagboek met
proza van Eriek Verpale én Luuk Gruwez. En nu is hij er solo met Het bal van opa
Bing, een bundel verhalen, portretten en herinneringen die alleen de fragmentarische
opzet gemeen heeft met Verpales proza (Alles in het klein en Olivetti 82). ‘Le style
c'est l'homme’ mag dan onderhand tot een idée reçue verworden zijn, er lijkt toch
iets van waar. Het haastig neergeschreven wat ruwe proza van Verpale verraadt dan
de vrijbuiter en zwerver in hem, de man op zoek naar het ultieme geluk, de
wandelende jood. Het bedaagde, evenwichtige, haast dichterlijke proza van Gruwez
duidt op een rustiger persoonlijkheid. Gruwez heeft het allemaal al lang begrepen:
ziekte, verval en dood, daar draait het allemaal om in dit leven. Dat mag de pret
echter niet drukken want ofschoon er in Het bal van opa Bing duchtig wordt gestorven,
is het verre van een triest boek. Ten bewijze de eerste zinnen van ‘Wienerblut’: ‘Wie
in de Gemeentelijke Jongensschool van D. aan mij les gaf, kon
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rekenen op een vroege dood. Ofwel hij werd op een stralende dag, midden in de
zomervakantie, in een anders altijd rustige straat overhoop gereden, of zijn alvleesklier
verdorde of hij hing zich gewoonweg op. [...] Alleen meester P. scheen geen talent
te hebben voor jong sterven’ (p. 31). Maar hoewel dit stuk voor stuk mooie verhalen
zijn, beklijven ze nauwelijks. Misschien omdat ze iets té gladjes geschreven zijn?
□ Manu van der Aa
Luuk Gruwez, Het bal van opa Bing, Arbeiderspers,
Amsterdam/Antwerpen, 1994, 159 pp., BEF 630.

Vuile was
Het is niet nieuw: een schrijver rekent af met zijn jeugd in een bekrompen, verstikkend
milieu en probeert zo een opening naar de toekomst te forceren.
Koenraad Goudeseune is zo'n auteur. Alvorens uit te vliegen bevuilt hij gauw nog
even het eigen nest. In zijn debuutroman Vuile was schrijft hij zichzelf weg uit zijn
verleden als was het uit een scenario van een goedkope Vlaamse soap. De titel
verbloemt even weinig als het boek zelf. In zijn roman legt hij het vuile linnen van
zijn hele familie te bleken. ‘Maar vuile was hang je niet buiten’, luidt het p. 25. Toch
stoort hij zich niet aan zulke verbodstekens. Door familietrots of schaamte laat hij
zich evenmin remmen. Je zou bijna denken dat hij op die manier het atavisme van
eeuwen wil bezweren. Alsof het mogelijk moet zijn tegelijk met het familiejuk ook
alle genetische banden af te werpen.
In een Bruegeliaans aandoende stoet trekken de personages van Koenraad
Goudeseune aan het oog voorbij. Volronde, uit de Westvlaamse klei geboetseerde
figuren: tante Suzanne en tante Clot die altijd zat zijn; nonkel Maurice met zijn
hazelip; tante Yvette wiens buik een met vel bespannen bloemkool is; zijn vader
Albert die ooit ik-weet-niet-welke vuile manieren gedaan heeft; de knecht Zotte Zors
- zegt die naam niet genoeg? Zij spreken natuurlijk dialect, vandaar de
volksauthentieke toon van de roman. Die taal zit ze even gemakkelijk om het lijf als
de werkmansbroek, waaruit ze ‘geschud’ zijn.
Koenraad Goudeseune stapt mee op in deze meelijwekkende stoet. Met de nodige
zelfironie schetst hij een aantal episodes uit zijn jeugdjaren te midden van dit stelletje
zielepoten. Maar hij laat ook andere figuren de revue passeren. Met zijn vriend Velle
en zijn nichtje Hilde, bijvoorbeeld, exploreert hij alle verrassende facetten van het
leven. In een bonkige maar beeldende taal schrijft hij over zijn kwajongensstreken,
zijn kinderangsten, zijn ontluikende seksualiteit, zijn eerste liefje. Dit maakt Vuile
was ook tot een boek over het opgroeien in de jaren zeventig en tachtig.
Naarmate hij ouder wordt, komt hij vrijer te staan tegenover de clan en in het
bijzonder tegenover zijn dominante moeder. De spanning tussen moeder en zoon is
als een strak aangespannen draad waarvan de trillingen op bijna elke bladzijde
voelbaar zijn. Het moederportret in Vuile was is ontluisterend. Goudeseune is gewoon
de dingen bij hun naam te noemen. Zijn nachtzoen is een beet (p. 55). En de kanker
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waaraan zij lijdt, stoot hem nog meer af dan de vettige kwabben van haar lijf. Wanneer
zij sterft maken zijn gevoelens van afkeer plaats voor woede.
Koenraad Goudeseune ploegt diepe voren door zijn verleden. Zijn proza heeft de
kleur van de omgewoelde aarde: rauw, realistisch, direct. Een debutant die
verwachtingen wekt.
□ Jos Van Thienen
Koenraad Goudeseune, Vuile was, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1993,
136 pp., BEF 595.
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Zygmunt Bauman
Intellectuelen
in de postmoderne wereld
Het woord ‘intellectuelen’ dook voor het eerst op in het publieke debat in Frankrijk,
na de publikatie van Emile Zola's open brief aan de president van de republiek, Felix
Faure (in L'Aurore Litéraire van 13 januari 1898). In zijn brief protesteerde Zola, in
naam van hogere waarden als waarheid en rechtvaardigheid, tegen de uitspraak in
de Dreyfus-zaak. Na de publikatie van de brief ging de krant nog weken door met
het publiceren van protestations. Ze waren ondertekend door honderden
vooraanstaande en algemeen bekende personen. Het ging vooral om prominente
universiteitsprofessoren uit zeer uiteenlopende vakgebieden, wier namen werden
gevolgd door een stoet van academische titels en eervolle onderscheidingen. Hier
en daar trof men ook namen aan van artiesten, architecten, advocaten, artsen, schrijvers
en musici. Al in de krant van 23 januari kon de hoofdredacteur, Georges Clemenceau,
aankondigen dat een nieuwe en sterke politieke macht was geboren. Ze was ontsproten
uit de groepering rond een politieke idee. Hij gaf deze nieuwe macht de naam van
intellectuelen: ‘N'est-ce pas un signe, tous ces intellectuels venus de tous les coins
de l'horizon, qui se groupent sur une idée?’ Clemenceau doelde op de
hooggekwalificeerde specialisten die in hun vakgebied de toon aangaven, en het als
hun recht en plicht zagen de verdediging op zich te nemen van belangrijke waarden,
die naar hun mening onvoldoende beschermd - of zelfs bedreigd - werden door de
overheid. Door deze stap te zetten, drukten de ondertekenaars van de brieven
stilzwijgend twee veronderstellingen uit.

Kennis en verantwoordelijkheid
Ten eerste hebben toonaangevende academici, artiesten, advocaten, schrijvers of
musici, ondanks al hun verschillen in professionele
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bekwaamheid, een belangrijk kenmerk gemeen. Dank zij de uitzonderlijke kennis
die blijkt uit hun beroepspraktijk - kennis waarover de gewone man niet zomaar kan
beschikken -, belichamen zij de centrale waarden die de maatschappij ondersteunen
en bepalen. Zij zijn om zo te zeggen de bewakers van waarheid en objectiviteit. Dat
verheft hun inzichten boven het niveau van de enge groepsbelangen en vooroordelen.
Omdat ze zo'n uitmuntende beoefenaars van hun vak zijn en daarvoor vertrouwen
en aanzien genieten, zijn ze ook experten in de algemene culturele waarden die ieder
specialisme en iedere bijzondere sociale functie overstijgen. Zij hebben derhalve het
recht om het enorme publieke aanzien dat ze op grond van hun professionele prestaties
hebben verkregen, te laten gelden in kwesties van algemeen belang. Zij hebben het
recht om met gezag te spreken over zaken die niet direct iets met hun specialistische
kennis te maken hebben. Zij zijn wat Régis Debray noemt de haute intelligentsia ‘l'ensemble des personnes socialement fondées à publier une opinion individuelle
concernant les affaires publiques, indépendamment des procédures civiques régulières
auxquelles sont astreints les citoyens ordinaires’[1]. Tezamen beschikken zij over een
macht die weliswaar ontspringt aan verschillende bronnen, maar die niettemin kan
geplaatst worden naast die van de verkozen politici en als het nodig is daartegenover.
Ten tweede is het de plicht van intellectuelen om een standpunt in te nemen in
beleidskwesties, vooral in aangelegenheden met een ethische betekenis, telkens als
de professionele managers van de publieke arena, de politici dus, tekortschieten. Als
groep zijn de intellectuelen verantwoordelijk voor het nauwlettend en kritisch
onderzoek van de activiteiten van de verkozen of aangeduide behoeders van
gemeenschappelijke waarden. En zij hebben de plicht om tussenbeide te komen als
ze vinden dat die ‘bewakers’ in hun taak tekortschieten. Zodoende overstijgen de
intellectuelen hun eigen groeps- of werkgebonden belangen. Zij vormen, tenminste
in hun eigen ogen, een ‘niet-zelfzuchtige’ categorie in de maatschappij, onpartijdig
en objectief in haar oordeel, en gerechtigd om in naam van heel de maatschappij te
spreken. In de scherpe formulering van Lucien Herr, zijn enkel de intellectuelen
mensen ‘qui savent faire passer le droit et un idéal de justice avant leur personnes,
leurs instincts de nature et leur egoïsmes de groupe’[2].
Met andere woorden, ‘intellectuelen’ zijn diegenen die zowel de capaciteit als de
plicht hebben om te fungeren als het ‘collectieve geweten’ van de natie. Zij overstijgen
de specialistische verschillen in hun eigen rangen en de belangengebonden verschillen
binnen de natie, waarvan ze de hoogste waarden beschermen en bevorderen. Zij
worden gedefinieerd door wat zij doen bovenop hun strikt professio-
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nele verplichtingen. Intellectueel zijn betekent een welbepaalde rol vervullen in het
maatschappelijke leven. Het is dit maatschappelijk optreden dat iemand tot een
intellectueel maakt. Behoren tot een ‘kennis-klasse’, met de nodige formele
geloofsbrieven van scholing of lidmaatschap van een specifieke beroepsgroep, is een
noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde om te kunnen behoren tot de
categorie van de intellectuelen.
Eenmaal het door Clemenceau gelanceerde concept ingang vond, ging het begrip
‘intellectueel’ meer fungeren als een postulaat, een project, een oproep, dan als een
empirische, ‘objectieve’ definitie van een welbepaalde bevolkingscategorie. Het was
ogenschijnlijk een descriptief concept, maar in feite betekende het een open
uitnodiging waarop men kon reageren met een persoonlijk engagement. Het was een
oproep aan het adres van bepaalde prestigieuze maatschappelijke groepen om hun
globale verantwoordelijkheid op te nemen en uit te oefenen in dienst van de gehele
maatschappij. Terzelfdertijd fungeerde het als legitimatie om tussenkomsten in het
politieke leven te rechtvaardigen. Zeker vanaf het ogenblik dat Jules Benda in 1927
zijn zeer invloedrijk manifest publiceerde[3], werd het zelfbewustzijn van de culturele
elite gedomineerd door de idee dat zij, als intellectuelen, een speciale politieke
verantwoordelijkheid en een sociale missie te vervullen hadden, al waren tegen deze
opvatting ook kritische geluiden te horen.
Vanaf het begin was het begrip intellectuelen een militant, mobiliserend concept
dat in stelling werd gebracht tegen twee tegengestelde tendensen. Enerzijds de
groeiende fragmentering van de kennis-klasse als gevolg van de beroepsspecialisatie.
Anderzijds de afnemende politieke betekenis van de hooggekwalificeerde beroepen
(en van het ‘publiek’ in het algemeen) in een tijd dat de politiek meer en meer werd
uitgeoefend door voltijdse beoefenaars van het vak en een afzonderlijk beroep begon
te worden. Hoewel het concept ogenschijnlijk toekomstgericht was, had het een
nostalgische bijklank. Het was een oproep om de eenheid en het maatschappelijke
gezag te herstellen die de intellectuelen ooit (al dan niet vermeend) bezaten, maar
die ze nu dreigden te verliezen.
De moderne staten in Europa hadden de premoderne ‘erfrechten’ van de heersende
dynastieën vervangen. Het waren natiestaten, met ogenschijnlijk ‘natuurlijke’ grenzen.
Het voorwendsel dat staten niets anders waren dan de uitdrukking van de vanouds
bestaande en nu tot volle wasdom gekomen nationale eenheden, diende evenwel om
de intense inspanning van de natievorming te maskeren. De negentiende eeuw was
de tijd van wijdverspreide culturele kruistochten die tot doel hadden de veronderstelde,
maar in feite onbestaande nationa-
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le eenheid werkelijkheid te laten worden. Vele van de door de bevolking gesproken
talen werden omgedoopt tot ‘lokale dialecten’, die vervangen dienden te worden
door de geünificeerde, ‘standaard’ versie van de nationale taal. Daartoe werden
inspanningen geleverd in het onderwijs. Er werd ook toegekeken op een ‘correct’
taalgebruik bij publieke aangelegenheden. Het collectief geheugen van de lokale
groep werd onderdrukt en vervangen door een geünificeerde geschiedenis. Zo werd
een ‘gemeenschappelijk nationaal erfgoed’ geschapen. De tradities, gewoonten,
feesten en rituelen van de lokale gemeenschappen werden geherdefinieerd als restanten
van onwetendheid en domheid. Vaak werden ze vervangen door een eenvormige
kalender van nationale feesten, of kregen een aangepaste nationale betekenis. De
natievorming vergde bovendien een intensieve en volgehouden inspanning om een
supra-lokale, supra-provinciale visie van ‘nationaal bewustzijn’ te ontwikkelen die
qua omvang netjes overeenkwam met het bestaande of gewenste territorium van de
natiestaat. Bijna onvermijdelijk ging dit gepaard met het bevechten van concurrerende
would-be-naties die zich dezelfde lokale geschiedenissen, talen en culturen wilden
toeëigenen en assimileren. Dit alles maakte dat de hooggeschoolde elite, omgevormd
tot de ‘geestelijke leiders van de natie’ of de ‘bewakers van het nationale erfgoed’,
in het centrum kwam te staan van het machtsverwervingsproces van de moderne
staat.

Tanende invloed
Maar zodra het gezag van de natiestaten goed en wel gevestigd was, en de handhaving
van ‘law and order’ kon verzekerd worden met behulp van andere middelen dan
ideologische mobilisatie, kwam de positie van de intellectueel in het gedrang. Vooral
door de toenemende welvaart en de opkomst van een consumentgerichte, in de plaats
van een producentgerichte, maatschappij veranderde een en ander. De sociale
integratie geschiedde nu in de eerste plaats door de impact van de verlokkende
goederenmarkt, terwijl de politieke participatie van de burgers aan de staat
zienderogen afnam. Gaandeweg verkleinde het politiek belang van culturele
uniformiteit. De staat verloor veel van zijn oorspronkelijke interesse in de culturele
keuzes van haar burgers en in het bevorderen van een welbepaalde culturele entiteit.
Zelfs zonder de steun van een culturele hegemonie werd de politieke heerschappij
van de staat verzekerd. Dit leidde tot de graduele vermindering van de politieke
supervisie over het domein van de cultuur. Zelfs in landen zoals Frankrijk, waar
staatsinstellingen de culturele creativiteit en de verspreiding van cultuurgoederen
actief blijven
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subsidiëren en bevorderen, wordt angstvallig vermeden partij te kiezen. Geen enkel
cultureel alternatief wordt bevorderd boven het andere: ‘Le mot “culture” a devenu
un enorme conglomérat composé de “cultures” dont chacune est à égalité avec toutes
les autres [...] L'Etat culturel, tout en se voulant national, se veut aussi tout à tous,
pluriel, gigogne et même caméléon, selon le flux et le reflux des modes et des
générations’[4].
Zodra de staat zich in culturele zaken neutraal begon op te stellen, werd de
cultuurscheppende intellectuele elite bevrijd van de bedillerige tussenkomsten door
de politiek. De intellectuelen hoopten dat hierdoor hun aanzien en invloed nog zou
toenemen. Zij zouden nu als enigen de controle krijgen over het domein van de
cultuur, dat ze altijd al als hun natuurlijk domein hadden beschouwd. Maar niets van
dit alles gebeurde. En wel, zoals de intellectuelen zelf konden vaststellen, om minstens
twee redenen. Ten eerste maakte de scheiding tussen staat en cultuur en het opdoeken
van een door de staat geleid cultureel beleid, dat culturele activiteiten sterk aan
maatschappelijke relevantie inboetten. Scheppen, kiezen en consumeren van cultuur
werd nu geprivatiseerd, verbannen naar de privé-sfeer. Het genot van een nooit eerder
geziene scheppingsvrijheid, verkregen dankzij de officiële erkenning van de politieke
neutraliteit van de cultuur, kreeg hierdoor een zure bijsmaak. De intellectuelen kregen
het wrange gevoel dat artistieke of literaire keuzes er niet meer toe deden. Niemand
was er nog in geïnteresseerd, behalve dan de artiesten en de schrijvers zelf. Culturele
vrijheid ging dus hand in hand met maatschappelijke irrelevantie. Ten tweede werd
de ‘controlekamer’ van de cultuur, die leeg was komen te staan nadat de staat zich
had teruggetrokken, niet bezet door de intellectuelen zoals ze gehoopt hadden. Zij
werd daarentegen ingepalmd door de markt. De druk van het politieke toezicht mocht
dan al drastisch zijn afgenomen; de greep van de marktcriteria op opbrengst en winst
bleek zo mogelijk nog prangender dan de politieke controle ooit was geweest. Met
de voormalige beheerders van de cultuur, de politieke elite van de natiestaat, deelden
de intellectuelen nog het geloof in de ‘objectieve hiërarchie’ van culturele waarden,
de overtuiging dat sommige culturele keuzes beter zijn dan andere, en de bekommernis
om de ‘juiste’ keuzes te helpen maken en het gevaar van inferieure keuzes te
bezweren. Dat geloof en die bekommernis ontbreken totaal op de markt van de
cultuur, die het cultuurbeleid heeft verdrongen. Cultureel favoritisme, van welke
aard dan ook, druist immers totaal in tegen de filosofie en de praktijk van de markt.
De markt erkent geen culturele hiërarchie, behalve die van de verkoopscijfers.
Bestsellerlijsten geven nu de erkende rangorde van culturele voorkeuren weer. Zij
vormen het enige criterium van
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uitmuntendheid. Het spreekt vanzelf dat de keuzes die door de markt worden gedaan
niet noodzakelijk overeenstemmen met de strikte en gesofistikeerde maatstaven van
de intellectuelen. Dit was voor hen al alarmerend genoeg, maar bovenop het feit dat
ze genegeerd werden door de markt, kregen de intellectuelen nog de belediging te
slikken dat (zoal niet in theorie, dan toch in de praktijk) andere maatstaven dan de
verkoopbaarheid niet mogelijk zijn, en al evenmin wenselijk. Met zo'n houding
tastten de nieuwe managers van de culturele distributie de maatschappelijke betekenis
van de intellectuelen aan. Onder de nieuwe voorwaarden ‘kan het filosofisch verlangen
om te onderscheiden wat kunst en wat geen kunst is, niet worden bevredigd’. Maar
intellectuelen hadden niet ‘enkel de bedoeling om dingen in nuttige categorieën onder
te brengen [...]. Zij wilden veeleer het waardevolle van het waardeloze scheiden, en
liefst definitief’[5]. Dit recht werd hen nu ontkend, indien niet expliciet, dan in ieder
geval in de praktijk. De vestiging van de heerschappij van de markt over de cultuur
werd daarom in het intellectuele milieu beschouwd als een soort onteigening. Het
eerste intellectuele antwoord op deze ontwikkeling bestond dan ook uit een regelrechte
vervloeking van de gecommercialiseerde cultuur. Dit kwam vooral tot uiting in de
theorie van de ‘massacultuur’, die de sociale wetenschappen in de jaren '50 en tijdens
de drie daarop volgende decennia domineerde. In die theorie werden de
marktmechanismen en de handelaars van cultuurgoederen die handelden uit
winstbejag, ervan beschuldigd culturele uniformiteit en een ‘homogenisering’ van
de cultuurprodukten te veroorzaken. Dat zou resulteren in een nieuw soort smakeloze
cultuur van de mediocriteit, ten koste van de kwaliteit van de ‘hogere cultuur’ en de
culturele creativiteit in het algemeen.

Privatisering en fragmentatie
Maar de door de intellectuelen zo gevreesde homogenisering bleef uit. Integendeel,
de cultuurmarkt gedijt pas goed in een milieu van culturele diversiteit. Zij snakt naar
een snelle opeenvolging van culturele modes. De door de markt in de hand gewerkte
cultuur lijkt dan ook meer op een caleidoscoop van rijkgeschakeerde, vaak
tegengestelde produkten en patronen. Er is geen sprake van versuffende uniformiteit.
Bijgevolg is het niet zozeer de grijze middelmatigheid en eentonigheid, maar veeleer
het ontbreken van geprivilegieerde maatstaven dat de grootste uitdaging vormt voor
de intellectuelen. Zij mogen dan misschien ooit de onbetwiste autoriteit zijn geweest
bij het maken van culturele en ethische keuzes, maar dat is nu door en door
geprivatiseerd. Het is een attribuut geworden van individuele vrijheid en iden-
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titeitsvorming. Een cultureel patroon bestempelen als ‘beter’, of op een of andere
manier ‘superieur’ in vergelijking met andere beschikbare of mogelijke keuzes, wordt
dan ook gelaakt en verworpen als een vorm van onderdrukking. Onverwacht is de
markt bevorderd tot de rang van steunpilaar van de vrijheid. En het moderne
fundament van de collectieve macht van de intellectuelen is volledig vermolmd. Er
is nog maar weinig vraag naar de vaardigheden waarop ze heel de moderne
geschiedenis door zo prat zijn gegaan: die van ethische en culturele legislatoren, de
ontwerpers en bewakers van de echte culturele standaarden. Het feit dat
samenhangende ‘levensprojecten’ van langsom meer vervangen worden door een
min of meer willekeurige opeenvolging van consumentenkeuzes, heeft nog een ander
gevolg voor de traditionele functie van de intellectueel. In het spoor van de
privatisering en fragmentatie van de identiteitsopbouw, werd ook de frustratie bij
een eventueel mislukken daarvan ‘geprivatiseerd’. Het ongenoegen waarmee mensen
kampen, gaat enkel henzelf aan. En het is zo diffuus dat alle pogingen om het te laten
samenvloeien tot een zaak die iedereen aanbelangt, tot mislukken gedoemd zijn. Om
nog maar te zwijgen van de poging om mensen te verenigen rond een alternatieve
sociale visie. Zij die nog altijd de traditionele intellectualistische rol willen spelen,
worden verdeeld over talloze partijen, actiegroepen, religieuze sekten enzovoort, die
ze hun diensten of leiding aanbieden. De diverse en verspreide ‘single-issue’ grieven
hebben zo weinig met elkaar te maken en worden door zoveel verschillende oorzaken
in het leven geroepen, dat ze niet onder een ‘gemeenschappelijke noemer’ gebracht
kunnen worden. Het hele gamma aan klachten en eisen kan niet op rekening
geschreven worden van één enkel conflict. Politieke programma's die de steun van
de meerderheid willen genieten kunnen nog enkel de vorm aannemen van ‘regenboog
coalities’, zonder veel kans om langer te blijven bestaan dan het prangend probleem
dat hen voor een vluchtig moment samenbrengt. En het belangrijkste van al is nog
dat het onbehagen dat veroorzaakt wordt door de werking van de markt zelf, eveneens
geprivatiseerd wordt en dus uitmondt in een nog grotere vraag naar marktgoederen
en diensten. Zodoende wordt de greep van de markt op het sociale en culturele domein
nog verstevigd. Ook deze pijler onder de positie van de intellectuelen - hun rol als
spreekbuis van het algemeen belang, als theoretici van de ‘goede samenleving’ en
als ontwerpers van alternatieve sociale regelingen - werd omver gehaald.
De markt bevordert daarenboven een cultuur van ‘maximale impact en
onmiddellijke veroudering’[6]. De markt kan niet gedijen zonder de voortdurende,
alsmaar sneller wordende opeenvolging van modes
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en grillen van het publiek (Zoals een Frans criticus ironisch opmerkte: ‘Indien Emile
Zola vandaag op het scherm zou verschijnen, zou hij net genoeg tijd hebben om uit
te roepen “j'accuse/rd’). De hoofdinzet in het spel van de markt is de aandacht van
het publiek. De langs alle kanten met de meest uiteenlopende aanbiedingen bestookte
publieke belangstelling is het meest begeerde en het meest schaarse goed van al
geworden. Doordat de belangstelling om de haverklap verschuift, wordt de zin voor
het historische proces vervangen door de zin voor het lukraak verbinden van
onsamenhangende episodes. De historische tijd wordt afgevlakt tot een ‘eeuwig nu’
(wat op een perverse manier weerspiegeld wordt in de recente aankondigingen van
het ‘einde van de geschiedenis’). Of, om het samen te vatten in de krachtige woorden
van George Steiner: we leven in een ‘kosmisch casino’. Er worden nog enkel
retorische spelletjes gespeeld. Soms hebben ze diepgang, maar altijd worden ze
gespeeld met het oog op het publiek, dus altijd met de schijn dat er een zeker impact
van uitgaat. En in ieder geval moeten ze amusant zijn, een ‘amusementswaarde’
hebben, zodat ze de aandacht van het publiek kunnen trekken, al is het maar even.
‘Men bestaat maar voor zover anderen over u spreken, u prijzen, citeren, bekritiseren,
belasteren, bespotten enzovoort’[7].
Roem is vervangen door bekendheid, en dat is iets heel anders. Bekendheid is niet,
zoals roem, de beloning voor een uitzonderlijke prestatie, een soort terugbetaling
van de publieke schuld voor een individuele dienst aan de publieke zaak. Het is
simpelweg met alle mogelijke middelen in de publieke belangstelling weten te komen.
De intellectuelen mochten zichzelf dan al rekenen tot diegenen die aanspraak konden
maken op roem, ze kunnen geen geprivilegieerde aanspraak maken op bekendheid.
Integendeel, de traditionele activiteiten, de reden van hun faam in het verleden, zijn
totaal ongeschikt om in de belangstelling van het publiek te staan en zijn niet berekend
op gemakkelijk applaus. Wanneer bekendheid en niet zozeer roem de maatstaf is
van iemands maatschappelijke betekenis, dan moeten de intellectuelen in competitie
treden met sportmannen, popsterren en winnaars van de loterij, of met terroristen en
seriemoordenaars. In deze competitie maken ze niet veel kans. Maar als ze willen
meedoen, moeten ze het spel van de bekendheid spelen volgens zijn eigen regels.
Dan moeten ze hun eigen activiteiten aanpassen aan het principe van ‘maximale
impact en onmiddellijke veroudering’. De rechtvaardigheid of waarheid van
intellectuele ideeën zijn alsmaar minder relevant voor het krijgen van publieke
belangstelling. Wat telt, zijn de repercussies ervan, de hoeveelheid mediatijd en
ruimte die eraan besteed wordt en die hangt in de eerste plaats af van hun
‘amusementswaarde’.
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Interpretatoren
Het historische hoogtepunt van de intellectuelen was nauw verbonden met andere,
nu grotendeels verdwenen factoren van de moderne tijd: de grote utopieën van een
perfecte samenleving, projecten van globale sociale planning, het zoeken naar de
universele maatstaven van waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid, en institutionele
machten met oecumenische ambities die deze maatstaven naar hun hand wilden en
konden zetten. De verheven positie van de intellectuelen als beheerders van de
historische vooruitgang en als de bewakers van het collectief bewustzijn van een
naar zelfverbetering strevende maatschappij, kon niet gehandhaafd blijven eenmaal
het geloof in de vooruitgang begon te tanen. En vooral: eenmaal het streven naar
zelfverbetering meer en meer een privé-aangelegenheid werd (Dit is trouwens, voor
sommige auteurs, de reden waarom de intellectuelen in de atmosfeer van ‘the
American Dream’, waar levensverbetering hoofdzakelijk opgevat werd als een
privé-aangelegenheid, nooit hetzelfde ‘Europese’ sociale prestige genoten).
Intellectuelen hebben de geprivatiseerde levens van de ‘tevreden meerderheid’ in
welvarende landen weinig te bieden, behalve wanneer ze zich begeven op de
gecommercialiseerde cultuurmarkt en hun ‘ideeën’ als koopwaar aanbieden in de
overbevolkte supermarkten en doe-het-zelf zaken die gespecialiseerd zijn in zingeving
en identiteitsopbouw. Het is zonder meer duidelijk dat de intellectuelen hun rol van
culturele legislatoren verloren hebben. Ondertussen hopen ze zich onmisbaar te
maken in hun nieuwe functie van culturele interpretatoren, als vertalers in de
onophoudelijke ruil tussen diverse autonome, maar evenwaardige culturele stijlen[8].
Veel meer rest hen niet. Want de ineenstorting van het communistisch alternatief
voor de consumptiemaatschappij betekende nog een bijkomende aantasting van hun
prestige als deskundigen in het beoordelen van, en kiezen tussen alternatieve sociale
regelingen. Wat ik hier tracht uiteen te zetten, kan niet beter samengevat worden dan
door een recente uitlating te citeren van Georges Balandier in Le Monde (22 oktober
1993):
‘Les grands débats publics perdent leur vigueur, les institutions
traditionelles - et notamment l'Université - se déforcent au profit de
nouvelles et des médias, et cette “cité des intellectuels” que constituaient
l'édition et, pour une part, la presse est ouverte aux effets d'une concurrence
multiforme [...]
Les passions faiblissent avec la perte des certitudes, le pluralisme des idées
accompagne le “compromis” avec le marché, la “logique du spectaculaire”
prévaut, mais (en hier komt de verrassing, ZB) la configuration
intellectuelle se recompose et la tendance au declin peut s'inverser’[9].
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Maar hoe is zo'n ommezwaai, zo'n ‘recompositie’ mogelijk? Hoe kan zo'n poging
succes hebben, als van een terugkeer naar de oude, nostalgisch gekoesterde rol van
legislatoren van de publieke moraal geen sprake kan zijn, hoewel sommige
intellectuele woordvoerders, o.m. Pierre Bourdieu (cfr. L'intellectuel dans la cité in
Le Monde van 5 november 1993) ons willen laten geloven dat alles bij het oude blijft,
en dat zo'n terugkeer wenselijk en mogelijk is? Van zo'n terugkeer kan inderdaad
geen sprake zijn als men ziet hoe groot de professionele en politieke verdeeldheid
is onder de intellectuelen zelf, als men ziet hoe vlotjes veel intellectuelen in deze
gehertribaliseerde wereld de universele Zon inruilen voor de huiselijke gloed van de
schemerlamp en optreden als de verlichters van onbeduidende lokale despoten. En
wat de terugkeer van de oude intellectueel helemaal onwaarschijnlijk maakt, is het
ontbreken van machtsinstanties die geïnteresseerd zijn in de boodschap van
universaliteit die door de intellectuelen werd uitgedragen.
Hoe moet het dan? Jean-François Lyotard, die de huidige toestand van de
intellectueel recht in de ogen kijkt, geeft het volgende antwoord (cfr. La Ligne de
Resistance in Le Monde van 22 oktober 1993): in dit post-legitimatie-tijdperk kan
niets van wat we ondernemen nog steunen op een bovenmenselijke waarheid die ons
bevrijdt van onze verantwoordelijkheid voor wat we doen en die iedereen, onszelf
inbegrepen, ervan zou overtuigen dat we het recht hebben om te doen wat we doen.
In het post-legitimatie tijdperk kunnen we enkel ‘s'avancer sans autorité’ [...]
‘Ecrire est une pauvre tentative de répondre à une exigence, un essai,
nécessairement manqué, de se mettre à la hauteur d'une dette émanant non
d'un Autre, dont on ne sait pas ce qu'il demande, ni même s'il demande
quelque chose, qui habite clandestinement celui qui se met à écrire, mais
de façon imprescriptible. L'“écrivain” écrit pour savoir dire ce que demande
l'Autre - à supposer qu'il demande quelque chose - ou pour savoir dire
pourquoi il ne demande rien [...] Cette demande, qui est aussi bien un
silence, en appelle à la capacité de faire dire à la langue quelque chose
qu'elle n'a pas dit, qu'elle ne sait pas dire’[10].
Schrijven is de plicht, suggereert Lyotard, niet een recht verkregen door geboorte,
zalving of door een machtsgreep van de intellectuelen. Het is de plicht om uit te
drukken wat anders ongehoord zou blijven. Maar het is een plicht zonder gezag. En
zonder de hoop dat ooit ergens de onaantastbare fundering van die plicht gevonden
of geconstrueerd zal worden om ons alsnog met terugwerkende kracht te bevrijden
van de verantwoordelijkheid (of is het schuld?) voor wat we
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gedaan hebben. Als men deze plicht vervult, beweegt men zich in het donker, loopt
men risico's en neemt men zijn verantwoordelijkheid in naam van hen die niet kunnen
spreken. Het is een opgave die geen strategische zekerheid of gewaarborgd succes
biedt. Ze vraagt moed en misschien offers, zonder beloning in het vooruitzicht,
behalve het gevoel zijn plicht te hebben gedaan. Die opdracht is niet ideaal, en
verlokkelijk is ze al helemaal niet. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat ze zal
worden verwelkomd als de lang gezochte oplossing voor de problemen van de
intellectueel. Maar het ziet er naar uit dat dit het enige uitvoerbare (en realistische!)
programma is dat de intellectueel in het postmoderne tijdperk nog kan hebben.
Tenminste, als deze metamorfose van de intellectueel niet de zoveelste doodgeboren
droom is.
Deze tekst is een bewerkte versie van de lezing Christian Universities and
European Culture, gehouden op 13 november 1993 aan de Universiteit
Antwerpen (UFSIA). Voor een inleiding op Z. Bauman: zie het artikel
van W. Weyns, Uitzicht op een postmoderne moraal in het vorige nummer
van Streven (september 1994, p. 675).
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[10] ‘Schrijven is een schamele poging om te antwoorden op een verzoek, een poging, gedoemd om
te mislukken, om een schuld af te lossen niet van een Andere van wie men niet eens weet wat
hij eist noch of hij wel iets eist, maar die zich clandestien nestelt in degene die zich aan het
schrijven zet, zonder daarbij iets voor te schrijven. De schrijver schrijft om via woorden er
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noemen, doet een beroep op de mogelijkheid de taal iets te doen zeggen wat ze niet heeft gezegd,
wat ze niet kan zeggen’.
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Franc Schuerewegen
Intellectuelen van nu en straks
20 september 1894. De inlichtingendienst van het Franse leger onderschept een
verdachte brief. De brief is gericht aan een zekere Schwartzkoppen, een Duits militair
die op dat moment in Parijs verblijft. Het zou om een spionagezaak gaan. Het leger
stelt een enquête in. Vrij snel wordt er een verdachte aangewezen. De brief aan
Schwartzkoppen zou geschreven zijn door Alfred Dreyfus, een officier bij de Franse
generale staf. Gezien het gevoelige politieke klimaat meent de minister van oorlog,
generaal Mercier, dat er onmiddellijk en krachtdadig moet worden ingegrepen.
Dreyfus wordt ontboden en na een zeer kort verhoor in staat van beschuldiging
gesteld.
Arme Dreyfus. Al gauw blijkt immers dat de minister te snel heeft geoordeeld en
dat de zaak moet worden herzien. Maar ondertussen is het proces al begonnen. En
Dreyfus maakt op dat proces een zeer slechte indruk. De getuigenis van commandant
Henry, de woordvoerder van de Franse inlichtingendienst, laat er niet de minste
twijfel over bestaan. Dreyfus is schuldig. Dreyfus is een spion. Dreyfus dient zwaar
te worden gestraft.
Wat men er niet bij vertelt, en wat natuurlijk erg belangrijk is voor het verder
verloop van het verhaal, is dat de rechters tijdens het proces inzage hebben gekregen
in een aantal documenten die hen ter beschikking werden gesteld door generaal
Mercier zelf. En blijkbaar hebben die documenten een belangrijke rol gespeeld bij
het vellen van het vonnis. Het doorspelen van documenten is onwettig omdat een
gedeelte van het dossier op deze manier voor de verdediging verborgen wordt
gehouden. Maar niemand schijnt daar op dat moment enige aandacht aan te besteden.
In 1895 wordt Dreyfus publiekelijk gedegradeerd op het binnenplein van de
militaire school. Er is heel wat volk aanwezig. De volksmassa
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steekt haar misprijzen voor de landverrader niet onder stoelen of banken. In maart
1896 - Dreyfus zit dan al bijna een jaar gevangen - komt de affaire in een
stroomversnelling terecht. De Franse inlichtingendienst krijgt nogmaals een verdacht
document toegespeeld. Dit keer gaat het om een telegram. Het is gericht aan de Franse
commandant Esterhazy die later als de ware schuldige in het Dreyfus-schandaal
ontmaskerd zal worden. Maar zo ver zijn we nog niet. Wanneer het hoofd van de
Franse inlichtingendienst probeert om een herziening van het Dreyfus-proces te
verkrijgen, wordt hij prompt weggepromoveerd. De generale staf weigert op zijn
stappen terug te keren. Er is duidelijk iets mis.
In hetzelfde jaar verschijnt er dan een eerste pamflet over de Dreyfus-affaire: Une
erreur judiciaire. La vérité sur l'affaire Dreyfus. De schrijver van het pamflet, de
journalist Bernard-Lazare, probeert een aantal bekende figuren voor de Dreyfus-zaak
te interesseren. En zo komt Bernard-Lazare in contact met de man die de eigenlijke
spilfiguur van dit verhaal is: Emile Zola, de beroemde schrijver, de stichter van de
naturalistische beweging, de auteur van Les Rougon-Macquart, de man die kort
daarvoor nog door de Franse Staat met het prestigieuze Légion d'Honneur werd
onderscheiden.
Aanvankelijk reageert Zola weigerachtig op Bernard-Lazare's
toenaderingspogingen. Hij lijkt niet echt overtuigd van Dreyfus’ onschuld. Maar
daar komt snel verandering in. Op 13 januari 1898 (we zijn dan bijna in de twintigste
eeuw) verschijnt in de Parijse krant L'Aurore het fameuze J'accuse!, de open brief
die Zola richt aan de toenmalige Franse president, Félix Faure. J'accuse! is niet echt
de titel van Zola's stuk. Het is de hoofdredacteur van L'Aurore, de toekomstige eerste
minister Clemenceau, die de kop J'accuse! aan het artikel toevoegt. Dat is een
publicitaire zet. Clemenceau is een meester in het bespelen van de media. Zola's
artikel is, zoals Clemenceau het had voorzien, een echte bom. Meer dan 300.000
exemplaren van L'Aurore gaan die dag over de toonbank. Voortaan is er geen mens
meer in Frankrijk die niet weet wie Alfred Dreyfus is en welk onrecht hem werd
aangedaan.
Zola wordt aangeklaagd. Hij moet voor de rechter verschijnen. Bijna onmiddellijk
al wordt hem zijn Légion d'Honneur afgenomen. Om aan een veroordeling te
ontsnappen ziet de schrijver zich verplicht een tijdje onder te duiken, ver van de luxe
en het comfort van zijn Parijse burgerbestaan. Maar Zola gaat door. En hij zal
uiteindelijk in zijn opzet slagen. Zeven maanden na het verschijnen van J'accuse!
maakt commandant Henry, de man wiens getuigenis op het eerste Dreyfus-proces
een doorslaggevende rol had gespeeld, een eind aan zijn leven. In hetzelfde jaar
wordt commandant Esterhazy, de ware schuldige, opgepakt. Alfred Dreyfus zal
uiteindelijk na nog heel wat politiek en juridisch gesjachel
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in 1906 in ere worden hersteld. Zola zelf zal het allemaal niet meer meemaken. Hij
overlijdt al in 1902, overigens in zeer verdachte omstandigheden.

Een scheldwoord
Voor 1889 (voor de publikatie van J'accuse!) wordt het woord intellectuel in het
Frans alleen maar als een bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Het substantief hebben
we aan de Dreyfus-affaire te danken. Je kan zonder overdrijven stellen dat er zonder
Dreyfus geen intellectuelen zouden hebben bestaan. Zola is misschien niet de eerste
die het woord in die betekenis in de mond heeft genomen. Maar hij is er wel indirect
de oorzaak van dat die betekenis er is gekomen.
Wat is er juist gebeurd? Onmiddellijk na de publikatie van J'accuse! in januari
1889 verschijnen er in L'Aurore een aantal verzoekschriften waarin gepoogd wordt
Zola's beschuldigingen aan de regering kracht bij te zetten. Tussen de ondertekenaars
van die verzoekschriften zitten er heel wat hoogleraren en academici. Maar we vinden
in de handtekeningenlijsten ook de namen terug van een groot aantal kunstenaars en
vooral dan van schrijvers: Anatole France, André Gide, Marcel Proust... Het is dit
allegaartje van academici en artiesten dat door Clemenceau enkele dagen later in
een ander artikel met het woord intellectuels wordt aangeduid (L'Aurore, 23 januari
1889). Bij Clemenceau heeft het woord nog iets exotisch: een lexicale eigenaardigheid.
Maar dat verandert snel wanneer enkele weken later een ander Frans schrijver,
Maurice Barrès, zich met het Dreyfus-debat bemoeit.
Barrès is een conservatief en een patriot. Hij is de tegenhanger van Zola en het
boegbeeld van de anti-Dreyfusards. Intellectuel is voor hem een scheldwoord. De
verschuiving die plaats heeft onmiddellijk na de publikatie van Barrès' artikel kan
klassiek worden genoemd in dit soort situaties: wat eerst als een scheldwoord werd
gebruikt, wordt plots een eretitel. Barrès noemt ons intellectuelen, zeggen de
Dreyfusards. Welnu, dat zijn we ook. Wij nemen dat woord voor onze rekening. Wij
willen inderdaad zo worden genoemd. En aan hun oproep wordt massaal gevolg
gegeven.
De Franse filosoof Jean-François Lyotard publiceerde in oktober 1983 in Le Monde
een merkwaardig artikel: Tombeau de l'intellectuel. ‘Tombeau’ betekent graf. Maar
het is in het Frans ook de naam van een literair of een muzikaal genre waarin een
overleden figuur wordt verheerlijkt. Zo heb je een Tombeau de Baudelaire, een
Tombeau de Mallarmé, enz. Lyotard speelt met deze dubbele betekenis. Zijn stelling
is gewild paradoxaal. Lyotard zegt in dit artikel dat je pas na de dood van de
intellectueel over de intellectueel kan beginnen na te denken. De intellectueel is met
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andere woorden het lijk dat Lyotard hier wil dissecteren. De directe aanleiding tot
Lyotard's artikel is een oproep die de schrijver Max Gallo eerder dat jaar in Le Monde
had laten verschijnen. Gallo was door president Mitterrand tot woordvoerder van de
socialistische regering benoemd. Zijn oproep was gericht aux intellectuels. Zij dienden
een uitgebreid debat te voeren over de recente veranderingen in de Franse samenleving
en meer bepaald over de achterstand die Frankrijk zou hebben opgelopen in een
aantal sociale en economische aangelegenheden.

De intelligente mens
Lyotard schrijft dat hij Gallo's oproep niet zo goed begrijpt. Hij vraagt zich af wat
de woordvoerder van de regering nu precies met het woord intellectuelen bedoelt.
Is dit appel niet eerder gericht tot de bedrijfswereld? Bedoelt Gallo met intellectuelen
niet eerder experten, managers..., mensen die beslissingen kunnen nemen en die je
ter verantwoording kan roepen? Max Gallo is zonder twijfel op zoek naar intelligente
mensen, zegt Lyotard. Maar daarom zijn dat nog geen intellectuelen. Intellectuelen
zijn geesten die zich in de plaats stellen van mensen. Intellectuelen verpersoonlijken
een groep: het volk, de natie, het proletariaat, de mensheid, enz. Zij zijn op zoek naar
universalia en vereenzelvigen zich met een universeel subject. Denken we maar aan
Zola tijdens de Dreyfus-affaire. Volgens Lyotard haalt Max Gallo in zijn oproep dan
ook een aantal zaken door elkaar die je nu juist beter gescheiden zou houden.
Wie gelooft er nog in universalia? Intelligente mensen zijn er in onze samenleving
op uit zo optimaal mogelijk te functioneren. Zij willen presteren. En een prestatie,
schrijft Lyotard, kan je definiëren als de best mogelijke verhouding tussen input en
output. Wie zich prestatie-gericht opstelt, denkt in functie van een aantal technische
criteria. Dit betekent eigenlijk dat de prestatie-gerichte mens niet in staat is de limieten
van zijn eigen prestatie aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Hij aanvaardt
dat er bepaalde evaluatie-criteria bestaan en tracht binnen dit bestaande kader zo
goed mogelijk te zijn.
Dat geldt niet alleen voor de technologische sfeer. Je kan dat ook opentrekken
naar de zachte sectoren. Nemen we als voorbeeld iemand die een cultureel centrum
leidt of iemand die in een commissie zetelt die creatieve arbeid of onderzoek wil
aanmoedigen. Een dergelijke functie veronderstelt dat je bezig bent met creativiteit.
Maar daarom ben je zelf nog niet creatief in de echte betekenis van het woord. De
directeur van het culturele centrum, het commissielid denken allebei in functie van
een bepaald publiek. Zij willen de houding van dat
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publiek veranderen, verbeteren. Zij hebben een bedoeling. Zij viseren een bepaalde
output. En indien ze er niet in slagen deze output te verwezenlijken, dan kunnen zij
daarvoor door een hogere instantie ter verantwoording worden geroepen.
Nemen we een ander voorbeeld: een kunstenaar, een filosoof. Hun
verantwoordelijkheid is van een geheel ander type. Zij kan niet worden ondergebracht
in de logica van input en output. Wanneer je aan een kunstenaar of aan een filosoof
verwijt dat je zijn werk onbegrijpelijk of hermetisch vindt, dan heeft die kunstenaar
of die filosoof het recht met je opmerking niet de minste rekening te houden. Want
volgens Lyotard richten de kunstenaar en de filosoof zich niet tot een bepaald publiek.
Eigenlijk hebben zij geen publiek. En dat is nu juist het kenmerkende van de kunst,
van de filosofie: je maakt een kunstwerk omdat je voelt dat je het moet maken; je
schrijft een tekst omdat je voelt dat je hem moet schrijven. Wie dat werk gaat bekijken
of lezen of interpreteren, is een vraag die niet door de kunstenaar zelf beantwoord
kan worden. De werkelijk creatieve mens leeft in een wereld zonder evaluatie-criteria.
Hij weet niet wie er over zijn werk zal oordelen. En dat is juist zijn sterkte. Want
door zijn onwetendheid is hij alleen in staat de bestaande evaluatie-criteria in vraag
te stellen.
Als ik zijn analyse goed begrijp, maakt Lyotard een onderscheid tussen drie
categorieën: [1] de prestatie-gerichte mens, [2] de kunstenaar-filosoof en [3] de
universele denker. Deze categorieën zijn niet persoonsgebonden. Eenzelfde persoon
kan nu eens als universalist, dan weer als kunstenaar of als prestatie-denker optreden.
Essentieel is echter dat deze drie functies totaal van elkaar verschillen en dat we ze
zeker niet met elkaar mogen verwarren. Universaliteit heeft niets te maken met
creativiteit. Een kunstwerk kan je niet beoordelen aan de hand van technische
prestatie-normen. Een universeel denker doet niet noodzakelijk aan creatieve arbeid,
enz.
De fout van Max Gallo bestaat erin dat de regeringswoordvoerder onder het woord
intellectueel een allegaartje (we hebben dat woord hier al eerder ontmoet) van zeer
uiteenlopende en waarschijnlijk onderling onverenigbare functies verstaat.

De universalist
Maar dan komt er een kentering in Lyotard's gedachtengang. In feite, zegt Lyotard,
was een dergelijke spraakverwarring onvermijdelijk. In feite is de conceptuele
wanorde die we in Gallo's oproep terugvinden, kenmerkend voor de manier waarop
er sinds de Dreyfus-affaire in onze samenleving over intellectuelen en intellectueel
zijn wordt gesproken. Een universalist meent immers dat hij tegelijkertijd
prestatie-denker,
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kunstenaar-filosoof én universalist kan zijn. Omdat hij gelooft in het bestaan van
universele waarden, leeft hij ook in de overtuiging dat hij deze drie functies in één
overkoepelend systeem kan samenbrengen en zo zichzelf sociaal nuttig kan maken.
Lyotard meent dat dit nu juist de grote illusie is waar we komaf mee moeten maken.
Je kan jezelf alleen maar als intellectueel profileren in een wereld waarin er een
duidelijk onderscheid bestaat tussen gelijk en ongelijk, een wereld waarin slachtoffers
slachtoffers zijn en beulen beulen. Zola leefde in een dergelijke wereld. Wij leven
in een andere wereld. In feite zouden er dan ook geen intellectuelen meer mogen
bestaan, zegt Lyotard. Indien er vandaag nog altijd mannen en vrouwen zijn die
zichzelf als intellectueel beschouwen, of die door anderen zo worden beschouwd,
dan komt dat omdat men aan een aantal fundamentele verschuivingen in de
samenleving voorbijgaat. Zola kon in J'accuse! nog het argument van universele
slachtoffer gebruiken. Voor ons is dat vandaag onmogelijk geworden. Een Sartre,
prototype van de klassieke, linkse intellectueel, had het daar trouwens ook al moeilijk
mee. Om zijn engagement te rechtvaardigen beweerde Sartre dat je altijd het standpunt
van de meest benadeelde moest innemen. Maar Lyotard vraagt zich af of een dergelijk
standpunt eigenlijk wel bestaat. De meest benadeelde is een negatieve en anonieme
categorie die altijd op een of andere manier empirisch moet worden ingevuld. En er
kan natuurlijk altijd iets fout lopen bij de overgang van het abstracte naar het concrete.
‘Ik beweer niet’, zegt Lyotard, ‘dat we ons niet over het lot van de meest benadeelden
moeten ontfermen. Maar ik denk dat er voor ons op het eind van de twintigste eeuw
alleen nog maar lokale en louter defensieve acties mogelijk zijn. Als we verder willen
gaan, dan vergissen we ons, zoals Sartre zich in zijn tijd heeft vergist’.
In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, vindt Lyotard zichzelf geen
pessimist. Integendeel. Hij is van mening dat de ondergang van het universele denken
ook bevrijdend kan werken voor de mens. Door te aanvaarden dat er geen universele
waarden meer bestaan, bevrijden we onszelf namelijk van een aantal holistische en
totalitaristische obsessies die te lang onze denkpatronen hebben bepaald. In een
wereld waarin zoveel verschillende en onderling onverenigbare verantwoordelijkheden
bestaan, is er een grote behoefte aan soepelheid en verdraagzaamheid, aan vlugheid
en behendigheid. Er is met andere woorden nood aan sveltesse: slankheid, want dat
is het woord dat Lyotard in zijn artikel gebruikt. Misschien is er geen plaats meer
voor de intellectuelen in onze wereld. Maar de intelligentie overleeft. Dat weet
Lyotard vast en zeker.
De dood van de intellectueel is vandaag een gemeenplaats geworden. Vooral dan
in milieus die door mensen die Lyotard niet hebben
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gelezen als intellectueel worden beschouwd. Want dat is nu juist de paradox waarmee
we tegenwoordig te maken hebben: voor sommigen is het afwijzen van de intellectueel
het beste bewijs dat ze kunnen geven van hun eigen intellectueel zijn. Er zijn
recentelijk nogal wat pogingen geweest om Lyotard's artikel via een omweg te
recupereren en om de filosoof het omgekeerde te laten zeggen van wat hij eigenlijk
zegt. Meestal probeert men dan een compromis-oplossing te vinden, waarbij enerzijds
een gedeelte van Lyotard's argumenten wordt overgenomen en anderzijds een poging
wordt gedaan om de fascinatie die nog steeds bij velen leeft voor de klassieke, zeg
maar Sartriaanse intellectueel terug op te rakelen.

Homo cathodicus
Zo heeft de beroemde maar omstreden Franse schrijver Bernard-Henri Lévy in 1987
een boekje gepubliceerd met de polemische titel Eloge des intellectuels. In dat boekje
zegt hij ongeveer het volgende: het is inderdaad waar dat wij onder invloed van een
aantal historische gebeurtenissen (Auschwitz, de Goelag, enz.) ons geloof in de
idealen van de Verlichting verloren hebben; het is inderdaad waar dat universaliteit
tegenwoordig een probleem geworden is. Maar niets is onherstelbaar. Waarom zou
ons geloof in universalia niet terugkomen? Waarom zou de intellectueel niet uit zijn
graf herrijzen? En BHL aarzelt dan ook niet om de terugkomst van de intellectuelen
aan te kondigen: intellectuelen van het derde type, mannen en vrouwen die veel
minder geëngageerd zijn dan hun voorgangers, die veel minder bezig zijn met petities
en verzoekschriften, intellectuelen die een beetje op afstand staan, en die durven toe
te geven dat ze het allemaal zelf niet zo goed meer weten, of je nu links of rechts
moet zijn, of je nu het best voor of tegen de revolutie bent, enz. Kortom, de
intellectuelen van het derde type zijn twijfelaars, zij concentreren hun aandacht op
single issues en zijn erg voorzichtig geworden met het gebruik van woorden met een
hoofdletter. Maar het blijven wel intellectuelen.
De onzekere intellectueel, die nu eens wit zegt en dan weer zwart, en die zijn
engagement kiest met het oog op wat hij leuk of interessant vindt, lijkt verdacht veel
op BHL zelf, die geamuseerd naar zijn beeltenis kijkt in de spiegel van de media.
Homo cathodicus. Je vindt die benaming trouwens terug in het boekje van BHL. De
intellectueel van het derde type mag geen angst hebben voor de media en dan vooral
niet voor de televisie. De intellectueel van het derde type is telegeniek.
Van bij het begin hebben intellectuelen immers een beroep gedaan op bepaalde
vormen van mediatisering. Denken we maar aan Clemenceau die de kop J'accuse!
toevoegt aan Zola's brief aan president Faure.
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Maar wanneer die mediatisering gebruikt wordt om een gemakkelijke sterrenstatus
te creëren, waarbij iemand inspeelt op de behoeften van een bepaald publiek om
enerzijds trendy ideeën te horen verkondigen en anderzijds te worden gerustgesteld
dat er fundamenteel niets veranderd is, dan heb ik daar toch wel enkele vragen bij.
Laten we terugkeren naar Lyotard. Over de analyse die de Franse wijsgeer bijna
tien jaar geleden in Le Monde publiceerde, valt zonder twijfel heel veel te zeggen.
Soms gaat Lyotard te snel. Soms klinken zijn woorden gewild geforceerd. Maar de
grondgedachte die de auteur van Tombeau de l'intellectuel naar voren schuift, kan
je wat mij betreft moeilijk tegenspreken. Misschien is de universele denker,
tegelijkertijd man (vrouw) van actie, filosoof en kunstenaar, nooit meer dan een
droom geweest: een illusie die op een bepaald moment van de geschiedenis ontsproten
is aan het brein van een paar verlichte geesten en die een eigen leven is gaan leiden.
Nemen we als voorbeeld nog maar eens de Dreyfus-affaire. Ik heb er hier de nadruk
op gelegd dat Zola Dreyfus verdedigt door een beroep te doen op een aantal abstracties
en ethisch geladen, algemene begrippen. Dat neemt niet weg dat Zola's bedoelingen
heel concreet waren en dat het universalisme van de schrijver in de eerste plaats als
een retorische strategie dient te worden gezien. Zola wil Dreyfus vrij. Punt uit. En
door te verwijzen naar universalia probeert hij zijn argumenten kracht bij te zetten.
De geschiedenis heeft bewezen dat Zola gelijk had en dat Dreyfus inderdaad
onschuldig werd veroordeeld. Maar wat zou er gebeurd zijn indien Zola zich had
vergist? Indien de anti-Dreyfusards gelijk hadden gehad? Zola zou zich wellicht met
dezelfde passie in het debat hebben gestort. En hij zou ook dezelfde retoriek hebben
gebruikt. En dat is nu juist wat de figuur van de intellectueel zo problematisch maakt.
Intellectueel zijn wordt al te gemakkelijk geassocieerd met een bepaald type van
universalistische retoriek. Intellectueel ben je volgens sommigen wanneer je op een
bepaalde manier praat of schrijft. En je kan over zowat alles op een universalistische
manier praten of schrijven. Bijgevolg is het risico ook erg groot dat een
universalistisch denker zich in zijn denken vergist. Sartre heeft zich vergist. Foucault
heeft zich vergist.
Het is niet omdat er veel over intellectuelen wordt gesproken dat ze er ook zijn.
Het is niet omdat iemand je een intellectueel noemt, of omdat je jezelf zo noemt, dat
je ook een intellectueel bent of dat intellectuelen ook echt bestaan. Misschien zullen
er ooit intellectuelen komen. Dat zou mooi zijn. Ik heb het dan niet over de
intellectuelen van het derde type, zoals Bernard Henri-Lévy dat doet. Ik heb het over
intellectuelen tout court: denkers, cultuurdragers die er inderdaad in zouden slagen
de drie ogenschijnlijk onverenigbare functies die Lyotard in zijn
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artikel onderscheidt, toch samen te brengen. Voorlopig zijn we echter nog niet zo
ver. En het is ook helemaal niet zeker dat we ooit zo ver zullen komen. Zola heeft
honderd jaar geleden een stap in de goede richting gezet. Maar sindsdien is het met
de intellectuelen eigenlijk alleen maar bergaf gegaan.

De klerk
In mijn meer metafysische momenten zie ik mezelf soms als een klerk. Ik bedoel
dan niet als een notarisklerk. Ik bedoel de klerk als clericus, de mens die zich bewust
van de wereld afwendt om zich geheel aan het geestelijke te wijden. Julien Benda
had het in 1927 al in zijn fameuze Verraad der Klerken over een dergelijk ministère
spirituel. Maar Benda maakte van de klerk een heilige. En dat ben ik zeker niet. Ik
ben maar een heel klein beetje een klerk. Een klerkje.
Ik vind het anderzijds ook erg moeilijk om mezelf te situeren binnen het
sociologische kader dat Lyotard ons voorhoudt. In welke socioprofessionele categorie
plaats je iemand die mijn beroep uitoefent? Ik ben geen kunstenaar, geen filosoof,
geen manager. Wel meen ik met enige zekerheid te kunnen zeggen dat in wat ik doe
creativiteit een fundamentele rol speelt. Ik bedoel dan creativiteit in de volledige
betekenis van het woord: het door-iets-gegrepen-zijn, het iets-moetenmaken, het
iets-moeten-zeggen, zoals Lyotard dat in zijn artikel beschrijft.
Ook wat dit laatste punt betreft, is er weinig reden tot optimisme. Voor het
door-iets-gegrepen-zijn is er tegenwoordig minder en minder plaats aan onze
universiteiten. Ook daar is men er zich van bewust geworden dat het universele geen
vanzelfsprekende gedachte meer is, en heeft er een verschuiving plaatsgehad van
universalistisch naar particularistisch en prestatiegericht denken. Maakbaarheid,
evalueerbaarheid, rendement, enz. zijn begrippen die heel erg belangrijk geworden
zijn aan onze faculteiten. Maar met die input-output logica loopt het wel eens fout,
vooral dan wanneer het over fundamenteel onderzoek gaat.
De klerk trekt zich terug in zijn studievertrek. Daar alleen kan hij (of zij: ik heb
geen enkele moeite met vrouwelijke klerken) in rust en stilte denken en schrijven.
Welke de sociale waarde of de bruikbaarheid van dat denken en schrijven is, daar
houdt de klerk zich niet mee bezig. Dat moeten anderen maar doen. Het is trouwens
helemaal niet zeker dat op de vraag naar de bruikbaarheid een sluitend antwoord
gegeven kan worden. Het merkwaardige aan echt creatief werk is namelijk dat je
altijd ergens anders uitkomt dan daar waar je eerst gedacht had. Het begrip output
heeft in een dergelijke context dan ook maar weinig zin.
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Het gebeurt wel eens dat de klerk zijn studeerkamer verlaat. Maar dat is dan niet om
zich naar de agora te begeven en daar de volksmassa toe te spreken. Neen, de klerk
onderhoudt zich dan met gelijkgestemde zielen: met studenten die door dezelfde
zaken werden gegrepen als hij; met collega's die met hem over dat gegrepen-zijn van
gedachten willen wisselen.
Voor het noodzakelijke isolement van de creatieve academicus (van de klerk)
moet er natuurlijk een prijs worden betaald. En wat ik nu ga zeggen is in tegenspraak
met wat ik hier eerder heb gezegd. Die prijs is in mijn ogen een bepaalde vorm van
publieksgerichtheid. Ik bedoel daarmee niet de mediageilheid van een Bernard-Henri
Lévy, het narcisme van de schrijver dat een doel op zichzelf wordt. Ik heb het over
een goed uitgewerkte media-strategie, waarmee de creatieve denker zich tracht te
beschermen tegen de bemoeienissen van de technocratie. Een van de belangrijkste
lessen die ik uit de Dreyfus-affaire trek, is niet dat een intellectueel zich per definitie
vereenzelvigt met universele waarden, wel dat hij, indien hij van iets overtuigd is,
en indien hij anderen van hetzelfde wil overtuigen, best een beroep doet op de pers
of op andere middelen tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie.
En zo kom ik tot mijn besluit. De paradox waarover ik het hier eerder had: de
intellectueel die van zichzelf beweert dat hij dood is, is in mijn ogen een valse
paradox. Je kan hem oplossen door hem te herformuleren. Dat heb ik hier ook
proberen te doen. Laat ik daarom afsluiten met een echte paradox, waar we wellicht
nooit uit zullen raken en waarmee we bijgevolg zullen moeten leren leven.
Creatief ben je pas (in dit beroep) wanneer je jezelf op een af andere manier kan
isoleren, d.i. wanneer je ongemoeid gelaten wordt. Maar je kan je alleen maar isoleren
in de mate waarin je ook naar buiten treedt. Je moet de anderen (de beleidsmensen,
het publiek) er namelijk van overtuigen dat je je werk alleen maar goed kan doen als
je ook daadwerkelijk ongemoeid gelaten wordt. Om in rust en stilte te kunnen werken,
moet je bijgevolg af en toe je eigen rust verstoren. Vandaar.
Dit artikel is een herwerkte versie van een Buytendijk-lezing, gehouden
in december 1993 aan het Studium Generale van de Katholieke Universiteit
Nijmegen.
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Raf Vanderstraeten
De onvermijdelijke blinde vlek
Op weg naar de tweede orde cybernetica
In de loop van de voorbije twintig jaar heeft de cybernetica een ware
gedaanteverwisseling ondergaan. In haar actuele zoektocht naar blinde vlekken,
paradoxen en circulaire verhoudingen laat ze haar oude preoccupatie met planningsen beheersprocessen grotendeels achter zich. In deze bijdrage wil ik die veranderingen
belichten en de relevantie ervan voor de studie van culturele en maatschappelijke
fenomenen verduidelijken. Na een inleiding in de vroege of eerste orde cybernetica
en een overzicht van de tweede orde cybernetica werp ik een cybernetische blik op
de (post-)moderne mens en de (postmoderne maatschappij.

Eerste orde cybernetica
Cybernetica (letterlijk: stuurmanskunde) is een relatief jonge discipline. Haar
beginpunt situeert men doorgaans in 1948, als Wieners boek Cybernetics verschijnt.
De ondertitel, Control and Communication in the Animal and the Machine, duidt
tegelijk het studieobject van de cybernetica aan: controle- en regelprocessen bij
levende wezens en machines[1].
De klassieke voorstelling van controle of regeling is het bevel. Zo beschrijft
Newtons mechanica een wereld, waarin zich iets in beweging zet als het wordt
aangestoten of geduwd. De beweging van dat object wordt zo gezien causaal
gecontroleerd: deze of gene handeling resulteert in dit of dat effect. Het is een
mechanische beschrijving die in een groot aantal gevallen van toepassing is. Ze kan
bijvoorbeeld gehanteerd worden om uitermate uiteenlopende menselijke activiteiten
te omschrijven: geslachtsverkeer zonder voorbehoedmiddelen dat tot zwangerschap
leidt, generaals die hun soldaten het strijdperk insturen, lesgevers die informatie
overdragen op hun leerlingen.
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Maar die beschrijving klopt niet. Geslachtsverkeer zonder anticonceptiva produceert
niet altijd baby's, zelfs niet als ze erg gewenst worden. En lesgevers controleren niet
geheel en al het gedrag van hun leerlingen. Zo vertelt Glanville[2] dat de
behavioristische psycholoog B.F. Skinner eens een college gaf aan studenten die
hadden afgesproken dat ze zouden lachen als hij zich naar rechts bewoog en hun
voorhoofd zouden fronsen als hij naar links ging. Toen het college ten einde was,
stond volgens Glanville Skinner onbeweeglijk in de rechterhoek van het collegelokaal.
De studenten droegen een bevroren grijns op hun gezicht.
Het proces dat hier aan de orde is, noemt men terugkoppeling of feedback. Skinner
zendt verbale en ruimtelijke boodschappen uit, zijn studenten beantwoorden de
ruimtelijke boodschap (lachen, voorhoofd fronsen), die op haar beurt Skinners positie
beïnvloedt, die dan weer... Tenslotte wordt in dat universum - het collegelokaal - een
stabiele toestand bereikt. Skinner staat stokstijf in de rechterhoek, de studenten
trekken een grijnzend gezicht.
Drie belangrijke concepten uit de vroege cybernetica worden hier duidelijk:
terugkoppeling of feedback, stabiliteit, toestand. In de regel wordt cybernetica
trouwens met feedback-processen geïdentificeerd. Toch is feedback niet de basis,
maar een mechanisme om een bepaald doel, een stabiele (vooraf bepaalde) toestand,
te bereiken.
Die voorstelling leidde evenwel tot een aantal problemen, onder meer in verband
met dynamiek en verandering. Om een bepaalde toestand te bereiken is immers
verandering nodig, terwijl het voorwerp dat men veranderen wil in andere opzichten
ook onveranderd moet blijven, zodat het dus tegelijk dynamisch en stabiel moet zijn.
Bovendien, als men rekening houdt met de wet van de ‘traagheid’, kan men zich
voorstellen hoe problematisch het is het hele proces eensklaps af te breken als de
gewenste toestand bereikt is. Denk in dit verband maar aan een reuzetanker die
ettelijke kilometers nodig heeft om te kunnen stoppen. Een remafstand die vaak te
lang is om ongelukken te vermijden.
Dat soort problemen werd gedurende de jaren '50 en tot in het midden van de jaren
'60 zowel theoretisch als praktisch onderzocht en ontwikkeld. Grosso modo met
vruchtbare resultaten. Cybernetica werd de kern van de studie van communicatie en
controle, en dat nog altijd met het oog op de klassieke geobserveerde systemen:
levende wezens en machines. In de humane en sociale wetenschappen zochten
prominente wetenschappers zoals Claude Lévi-Strauss en Talcott Parsons aansluiting
bij die bevindingen. Ook de pedagogiek heeft herhaaldelijk leentjebuur gespeeld bij
de cybernetica. Het meest manifest blijkt dat uit didactische modellen (Van Gelder
e.a.), die zo gecon-
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strueerd zijn dat middels terugkoppelingspijlen of -processen geëvalueerde
doelstellingen opnieuw voor het hele leerproces betekenis kunnen krijgen.
Ondanks dat klaarblijkelijke cybernetische succes wordt gedurende de jaren '60
duidelijk dat er zich iets ‘eigenaardigs’ verbergt in iedere controle en iedere relatie
tussen de alles observerende en beschrijvende observator en de geobserveerde
systemen.

Tweede orde cybernetica
Het conventionele en traditionele begrip van controle bestaat erin, dat er een controleur
is die de macht heeft het/de gecontroleerde precies dat te laten doen wat de controleur
wil, zonder dat die daardoor op een bepaalde wijze zelf mede beïnvloed wordt. Het
is de idee van het bevel.
Dat kan nauwkeuriger worden voorgesteld aan de hand van een vertrouwd, en
voor de cybernetica paradigmatisch apparaat: de thermostaat. Dat is een systeem dat
de warmtetoevoer in een ruimte regelt om er de gewenste temperatuur te bereiken
en te behouden. Het systeem bestaat uit een ketel of oven die warmte produceert,
radiatoren die de warmte in de kamer geleiden, een pomp die het
warmte-transporterende medium (water) naar de radiatoren brengt, een warmte-afvoer
(het koude weer buiten) en de in de kamer aangebrachte warmtegevoelige regulator
die op de gewenste temperatuur ingesteld wordt. Als de kamertemperatuur onder de
gekozen temperatuur duikelt, worden de ketel en de pomp ingeschakeld en wordt
warm water naar de radiatoren gestuwd, die dan de kamer verwarmen totdat de
temperatuur de ingestelde gekozen temperatuur overstijgt, waarna de schakelaar de
ketel en de pomp uitschakelt. Als de temperatuur weer daalt, herhaalt zich deze
kringloop.
Deze voorstelling lijkt overeen te stemmen met de beschrijving van een klassiek
causaal systeem. De schakelaar in de thermostaat is de controleur die ervoor zorgt
dat de warmte naar een te koude kamer gebracht wordt, waardoor de temperatuur
geregeld wordt. Maar de schakelaar verandert van instelling of toestand (aan/uit).
Hoe gebeurt dat? Wat is de oorzaak van die verandering? Het antwoord is natuurlijk
de kamertemperatuur, die op haar beurt door de warmte-afvoer beïnvloed wordt en
door de radiator, die dan weer op zijn beurt door de ketel en de pomp beïnvloed
wordt. Waardoor wordt de schakelaar dan gecontroleerd? Antwoord: door al het
andere. De controleur (schakelaar) wordt door de gecontroleerden (alle andere delen)
evengoed gecontroleerd als hij hen controleert. Maar dan kan men het klassieke
begrip van controle niet meer handhaven: alle onderdelen
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zijn tegelijk controleur en gecontroleerde. (Als men, zoals in de cybernetica
gebruikelijk is, observatie in een ruime, niet-visuele zin definieert, kan men ook
stellen: tegelijk observator en geobserveerde). De controle, die de gezochte stabiliteit
produceert, situeert zich in de lus of de cirkel die alle onderdelen met elkander
verbindt.
Observator en geobserveerde, controleur en gecontroleerde zijn bijgevolg circulair
gedefinieerd. Posities worden vastgelegd in de loop van de observatieprocessen. Dit
inzicht vormt de grondslag van de tweede orde cybernetica.

Objectiviteit?
De vroege cybernetica bestudeerde - op een bepaald domein, namelijk controle systemen, en dan zowel technische apparaten als levende wezens. Dat onderzoek
leverde resultaten op die de premissen van dat onderzoek zelf in vraag stelden. De
vastgestelde circulaire verhoudingen tussen observerend systeem (onderzoeker) en
geobserveerd systeem (onderzoeksobject) duiden er namelijk op dat onderzoeker en
onderzoeksobject niet los van elkaar bestaan. Dat kan men op een ander niveau ook
zien. Wittgensteins argument is bekend: een taalanalyticus die de menselijke taal wil
analyseren, moet gebruik maken van die taal om zijn onderzoek door te voeren. Hij
moet dus het object dat hij wil onderzoeken al kennen en kunnen hanteren. Zo moet
ook de psycholoog die de psyche van mensen onderzoekt noodzakelijkerwijze anders is zijn onderzoek onmogelijk - gebruik maken van zijn eigen psyche. Dus
datgene wat hij wil en moet onderzoeken, moet hij vooronderstellen en gebruiken
om dat onderzoek te kunnen doen. Een bioloog die levende cellen wil onderzoeken,
moet zelf ook leven. Enzovoort. Ik som deze voorbeelden op omdat ze aantonen dat
de klassieke epistemologische vereisten inzake objectiviteit onhoudbaar zijn.
Objectieve kennis is afstandelijke kennis. Subject (onderzoeker) en object dienen
strikt gescheiden te zijn. Maar hoe is onderzoek mogelijk als de onderzoeker niet
over de kenmerken mag beschikken (taal, psyche, leven,...) die een dergelijk
onderzoek juist mogelijk maken?
De oplossing die de cybernetica voor dit probleem suggereert, is het stellen van
een andere onderzoeksvraag. De vraag namelijk wat de kenmerken zijn van de
observator. De tweede orde cybernetica is een cybernetica van de cybernetica; een
cybernetica van observerende systemen. Ze wenst te observeren hoe in de vroege
cybernetica controleprocessen werden geobserveerd. Op treffende wijze maakt de
ambivalente titel van het boek waarin de belangrijkste artikelen van Heinz von
Foerster - de vader van de tweede orde cybernetica-
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werden verzameld, die paradigmawissel duidelijk. Die titel, Observing systems, is
namelijk dubbelzinnig interpreteerbaar: als Observing systems (observerende
systemen) en als Observing systems (systemen observeren).

We zien niet wat we niet zien
De tweede orde cybernetica vraagt dus naar de kenmerken van de observator. Ze wil
nagaan hoe de observator (onderzoeker) het geobserveerde voorwerp construeert[3].
Haar interesse is daarbij specifiek op de blinde vlek van de observator gericht. De
term ‘blinde vlek’ verwijst, zoals bekend, naar een optisch fenomeen. Het kan door
middel van een eenvoudig experiment dat Heinz von Foerster regelmatig opvoert,
verduidelijkt worden[4].

Hou dit blad in je rechterhand, sluit je linkeroog en fixeer de ster met je rechteroog.
Beweeg het blad langzaam naar voor en naar achter in de lijn waarin je kijkt, totdat
op een bepaalde afstand, tussen ongeveer 30 en 35 centimeter, de ronde zwarte bol
verdwijnt. Als je je blik op de ster blijft fixeren, blijft de zwarte bol onzichtbaar,
zelfs als je de figuur parallel met zichzelf langzaam beweegt.
De gelokaliseerde blindheid is een gevolg van de afwezigheid van fotoreceptoren
in dat punt van de retina, waar alle zenuwen van de lichtgevoelige receptoren van
het oog samenkomen om de optische zenuw te vormen, die dan naar de hersenen
leidt. Als de zwarte bol precies op dat punt geprojecteerd wordt, kan hij bijgevolg
niet gezien worden. Die gelokaliseerde blindheid wordt echter niet als een blinde
vlek waargenomen. De blinde vlek zien, zou betekenen dat we ze ‘zien’. De blindheid
wordt helemaal niet gepercipieerd, dat wil zeggen
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noch als iets dat aanwezig is noch als iets dat afwezig is. Via het experiment weten
we dat we een blinde vlek hebben, maar ook via dit experiment kunnen we die blinde
vlek niet zien. We zien met andere woorden niet wat we niet zien. Of nog: we zien
niet dat we niet zien wat we niet zien.

Laws of form
Bovenstaande beschrijving van de blinde vlek heeft enkel betrekking op visuele
waarneming. Als we kijken blijft steeds een gedeelte van de wereld aan ons ‘oog’
onttrokken. We kunnen dat gedeelte enkel zien als we onze blik verleggen en vanuit
een andere invalshoek de wereld bekijken. Of iemand anders kan ons onze blinde
vlek tonen, zoals in het experiment.
Bij het omschrijven van de achtergronden van de tweede orde cybernetica heb ik
er op gewezen dat de term observatie binnen de cybernetica ruimer gedefinieerd
wordt dan enkel visuele waarneming. Observatie sluit naast waarneming ook denken
(kennis) en handelen in. Aan deze activiteiten ligt namelijk - voldoende abstract
beschreven - een gemeenschappelijke operatie ten grondslag. George Spencer Browns
mathematica beschrijft die operatie[5].
Spencer Brown vat observeren op als het handhaven van een onderscheiding. Een
onderscheiding heeft altijd twee zijden en bestaat dus eigenlijk uit een grens, die het
mogelijk maakt de beide zijden van elkaar te (onder-)scheiden en eventueel van de
ene zijde naar de andere over te stappen (crossing). Het scheiden van beide zijden
houdt in dat het de observator verplicht van één zijde, en niet van de andere zijde,
van de onderscheiding uit te gaan. De observatie moet aanduiden (indicate) wat
geobserveerd wordt. Er moet een referentie aangegeven worden. En daarin ligt tegelijk
een verborgen indicatie dat er ook nog een andere zijde is die (op dat moment althans)
niet bedoeld wordt. Daarbij kan datgene waarvan iets welbepaald onderscheiden
wordt, gewoon de rest van de wereld zijn. Als ik bijvoorbeeld schrijf ‘Niklas
Luhmann’, duid ik een welbepaald persoon aan en onderscheid ik hem van al het/de
overige(n). Doorgaans wordt evenwel het niet-bedoelde door de aard van de
gehanteerde onderscheiding ingeperkt. Als ik ‘reuzetanker’ schrijf, onderscheid ik
dat schip van andere soorten schepen. Men zal echter niet vlug op het idee komen
dat vissen, appels of Niklas Luhmann de andere zijde van deze onderscheiding
bevolken.
Observatie is voor Spencer Brown zodoende een operatie die een onderscheiding
hanteert om de ene (en niet de andere) zijde aan te duiden. Een operatie dus met twee
componenten: het onderscheiden
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en het aanduiden. In de observatie zelf kunnen ze noch gescheiden, noch versmolten
worden. Een observatie heeft beide nodig. Dat leidt evenwel tot de vraag naar de
positie van de onderscheiding zelf. Als de onderscheiding er toe dient het aanduiden
van één van haar zijden mogelijk te maken, kan ze niet nog eens in zichzelf
voorkomen. Een onderscheiding heeft twee zijden, maar zelf komt ze noch op de
ene noch op de andere zijde voor. Als observeren onderscheiden is, blijft de
onderscheiding zelf onobserveerbaar, want de onderscheiding zelf kan noch als de
ene noch als de andere zijde van de onderscheiding aangeduid worden. Men kan
natuurlijk onderscheidingen onderscheiden, zoals een boek aanduiden als duur (en
niet goedkoop) in onderscheid met interessant (en niet oninteressant) of mooi (en
niet lelijk). Maar met het onderscheiden van onderscheidingen wordt het probleem
enkel verschoven en niet opgelost. Want dan is precies die onderscheiding van
onderscheidingen niet in zichzelf onder te brengen. Enzovoort. Iedere onderscheiding
is dus een blinde vlek, die bij iedere observatie als voorwaarde voor haar mogelijkheid
voorondersteld wordt. Zonder blinde vlek kan men niet observeren[6].

Tweede orde observatie
Met het voorgaande is in grote lijnen het begrippenapparaat, de vraagstelling en de
werkwijze van de tweede orde cybernetica aangeduid. Maar keren we terug naar de
centrale onderzoeksvraag: wat is de blinde vlek van degene die observeert? Wat
‘ziet’ (in de ruimere betekenis van observeren) hij/zij niet als
mogelijkheidsvoorwaarde om te zien wat hij/zij ziet?
Nu is het opvallend dat onze samenleving al in belangrijke mate functioneert dank
zij tweede orde observaties. Eerste orde observaties komen natuurlijk nog altijd voor.
In Zaventem lopen de vluchten alweer vertraging op. Dat kan men (in alle
betekenissen) gewaarworden. En evenzo kan de lezer de zin die ik nu schrijf ook nu
lezen. Steeds meer sferen van het maatschappelijke leven bouwen echter voort op
tweede orde observatieprocessen. Dat geldt zeer opvallend ten aanzien van de wijze
waarop de ‘laat-twintigste-eeuwse mens’ met zijn lichaam omgaat. We stemmen
onze ‘look’ voortdurend af op het beeld dat we op anderen willen overbrengen. ‘Men
weet zich bekeken en bekijkt zichzelf ook zo - als een object, een aanschouwelijk
wezen, een bezienswaardigheid, een tentoongesteld voorwerp, een toonbeeld. De
blik van de ander wordt verinnerlijkt, men bekijkt zichzelf onophoudelijk door de
ogen van derden’[7]. De moderne mens gaat met andere woorden via een omweg met
zijn lichaam om: hij observeert hoe zijn voorkomen geobserveerd wordt en trekt
daaruit zijn conclusies.
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Maar ook politici hebben een grote expertise opgebouwd in het observeren van de
wijze waarop zij geobserveerd worden. (Wets-)voorstellen worden gelanceerd nadat
men heeft ingeschat hoe de media of de bevolking (of partijgenoten, of de
coalitiepartner,...) op die voorstellen zullen reageren. Hun uitgangspunt is zowat
steeds: wat zullen de kiezers van mij (of mijn partij) denken als ik dit zo en zo doe?
Kan ik aan populariteit winnen of verliezen met die maatregel? En net zo plannen
kernleden van de diverse nieuwe sociale bewegingen acties en activiteiten uit het
oogpunt van: Kunnen we voor deze actie sympathisanten warm maken? Kunnen we
er sympathisanten mee winnen? Kunnen we de pers halen? Allemaal tweede orde
observaties. (Dat is ook de reden waarom b.v. milieuorganisaties zo vaak acties
plannen tijdens het weekend, dus op ogenblikken dat er omwille van de zondagsrust
minder ‘gewoon’ nieuws is, en mensen anderzijds meer tijd hebben om TV te kijken).
Dit normaal gedrag komt bijvoorbeeld ook in de ‘ivoren toren’ van de wetenschap
voor. Als methodologische vereiste geldt in de wetenschap namelijk dat een
onderzoeker zeer nauwkeurig de weg moet aangeven waarlangs hij zijn gegevens
heeft verzameld, zodat andere wetenschappers (observators) kunnen observeren hoe
hij geobserveerd en zijn resultaten geconstrueerd heeft, en desgewenst het onderzoek
kunnen overdoen. Tegelijk moet een onderzoeker in een artikel of boek duidelijk
maken dat hij van de actuele stand van zaken in zijn vakdomein op de hoogte is. Hij
moet laten zien dat hij andere auteurs die over ‘hetzelfde’ fenomeen hebben
geschreven, heeft gelezen. Hij moet met andere woorden tonen dat hij heeft
geobserveerd hoe andere wetenschappers hebben geobserveerd. Vervolgens kan hij
pogen tekorten (blinde vlekken) in dat bestaande onderzoek aan het licht te brengen
en te corrigeren. Die richtlijnen gelden ook voor dit artikel. Ik kan dat verder alleen
maar duidelijk maken door af te sluiten met een verwijzing naar de voetnoten waarin
de belangrijkste literatuur wordt vermeld. Of dat werkelijk overeenstemt met de
huidige stand van zaken in de tweede orde cybernetica, en of ik dit materiaal op de
juiste wijze heb gelezen, is aan de lezer om uit te maken (te observeren).

Eindnoten:
[1] N. Wiener, Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine, John
Wiley, New York, 1949 (eerste druk 1948). De Engelse term control stemt niet geheel overeen
met het Nederlandse controle. In het Engels denkt men aan een toekomstgerichte sturing en
zelfs beheersing, aan een vergelijking tussen inputs en doelen (pur-poses); in het Nederlands
denkt men veeleer aan het historische of achteruit-gerichte onder-controle-houden, aan een
vergelijking dus tussen inputs en een bepaalde herinnering. De lezer doet er goed aan de Engelse
betekenis in het achterhoofd te houden bij het verder lezen.
[2] R. Glanville, Objekte, Merve, Berlijn, 1988, pp. 200-201.
[3] Hier ligt ook het raakvlak met die epistemologische vernieuwingsbeweging die vooral in
Duitsland bekend is geraakt en die zichzelf de naam ‘radicaal constructivisme’ heeft gegeven.
Het meest toegankelijke standaardwerk ervan is H.R. Maturana & F.J. Varela, De boom der
kennis. Hoe wij de wereld door onze eigen waarneming creëren, Contact, Amsterdam, 1989.
[4] H. von Foerster, Observing Systems, Intersystems Publications, Seaside (Calif.), 1984 (eerste
editie 1981), p. 289.
[5] G. Spencer Brown, Laws of Form, Allen & Unwin, Londen, 1971 (eerste druk 1969).
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[6] Vgl. N. Luhmann, Wie lassen sich latente Struktuur beobachten? in P. Watzlawick & P. Kroeg,
(Hrg.), Das Auge der Betrachters. Beiträge zum Konstruktivismus, Piper, München, pp. 61-74.
Recent heeft G. Schulte (Der blinde Fleck in Luhmanns Systemtheorie, Campus, Frankfurt,
1993) die analyse op een grappige wijze als een onrechtstreeks Godsbewijs geïnterpreteerd in
die zin dat God de eerste onderscheiding zou geschapen hebben (of de blinde vlek van de
onderscheiding is). Vermits er geen God is zonder duivel, duikt Lucifer op als eerste observator,
als degene die de eerste blinde vlek zichtbaar maakt en zo verantwoordelijk is voor de dynamiek
in de wereld en in de theorie. De cybernetici houden echter liever aan de paradox als ‘laatste
principe’ vast.
[7] R. Laermans, De mannequinmaatschappij. Over ‘look’, lijfstijl en lichamelijkheid, in F. De
Wachter (red.), Over nut en nadeel van het postmodernisme voor het leven, Pelckmans, Kapellen,
1993, pp. 65-79.
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Peter Verhezen
Indonesië: een tijger rekt zich uit
Onlangs werd alweer het zoveelste luxueuze winkelcomplex geopend in Zuid-Jakarta.
De financier van deze shoppingmall is Sudwikatmono, een familielid van President
Soeharto. Sudwikatmono verdiende zijn sporen in de cementindustrie. Je vraagt je
soms af of deze consumptiepaleizen reden van bestaan hebben in een Derde
Wereld-land.
Derde Wereld, Vierde Wereld, het zijn betrekkelijke concepten. Indonesië mag
dan een ‘Derde Wereld-land’ genoemd worden, het is zeker in volle ‘ontwikkeling’.
Sinds 1987 kent het een gemiddelde groei van 7% per jaar in reële termen. Vanaf
1967, het jaar waarin Soeharto de macht overnam van de charismatische Soekarno,
heeft Indonesië een ‘lange tocht’ afgelegd. De Indonesische regering koos sinds de
jaren '80 welbewust voor een exportgerichte groei-economie. Deze groei wist ze
door te zetten ondanks de erg hoge rentevoeten die het gevolg waren van een
dreigende inflatie. Deze economische ontwikkeling moet een heterogeen land als
Indonesië in staat stellen zijn ‘rationeel verlangen’ naar een hogere levensstandaard
te bevredigen. Van zodra primaire, consumptiegerichte behoeften bevredigd zijn,
zullen andere noden aandacht krijgen. Mag een volgende mars ingeluid worden? Een
mars die een meer democratische samenleving voorstaat? Wellicht kan de behoefte
aan ‘rationele erkenning’[1] tot politieke hervormingen, tot democratisering leiden.
Dit proces van democratisering, dat paradoxaal genoeg zijn grond vindt in de gevoerde
economisch politiek, zal het politieke autoritaire bewind van president Soeharto en
zijn fel omstreden mensenrechtenpolitiek grondig beïnvloeden. De ‘geleide
democratie’ (zoals het huidig regime wordt gedefinieerd) met haar ‘verlichte’
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autocraat die dit economisch succes heeft mogelijk gemaakt, zal dan (in haar huidige
vorm) geen reden van bestaan meer hebben.

Economische hoogtijdagen
President Soeharto erfde in 1967 een economische chaos. De Indonesische economie
werd geteisterd door een torenhoge inflatie van meer dan 650% en het land was niet
in staat zichzelf te voeden. Eind jaren '60 leefde ruim de helft van de Indonesische
bevolking in volstrekte armoede met een gemiddeld BNP van $ 70 per hoofd.
Indonesië was slechts half zo rijk als Indië of Bangladesh. In 1990 bedroeg het BNP
$ 600 per hoofd, ongeveer evenveel als in Egypte. De Wereldbank is ervan overtuigd
dat als de huidige ontwikkeling kan worden gehandhaafd, Indonesië zich in 2000 als
een ‘nieuw ontwikkeld land’ kan beschouwen met een BNP van $ 2000 per capita.
De huidige macro-economische doelstellingen van de Indonesische overheid zijn
duidelijk: een economische groei met een beperkte inflatie en een streven naar een
evenwichtige betalingsbalans. Op het politiek vlak betekent dit het nastreven van
zoveel mogelijk binnenlandse stabiliteit. Soeharto heeft steeds een erg autoritaire
koers gevaren; hij is verscheidene malen internationaal op zijn vingers getikt wegens
het niet in acht nemen van de mensenrechten. Oost-Timor, Aceh en Irian Jaya blijven
in negatieve zin de internationale pers halen. Toch is tijdens zijn bewind een situatie
van politieke en economische stabiliteit ontstaan, waarbij het aantal armen onder het
absolute levensminimum is teruggebracht tot minder dan 15% van de bevolking. Dit
neemt niet weg dat de relatieve ongelijkheid tussen rijk en arm in Indonesië niet echt
is verminderd. Men schat ruwweg dat 5% van de bevolking meer dan 60% van de
Indonesische koopkracht bezit. Wel ontstond er de laatste 5 jaren een middenklasse
in de grotere steden (geschat op 20 miljoen mensen op een totale bevolking van 185
miljoen) die in koopkracht niet hoeft onder te doen voor de gemiddelde Portugees
die men bezwaarlijk ‘minder ontwikkeld’ kan noemen.

Monetair beleid
In de jaren '60 leden de Indonesiërs honger. Gedurende de jaren '70 bleven ze lange
tijd de grootste rijstinvoerders ter wereld. In 1984 konden ze er prat op gaan volledig
in de eigen behoeften aan rijst te kunnen voorzien d.m.v. nieuwe en meer efficiënte
ontginningsmethoden, en door staatsinterventie in de vorm van subsidies aan de
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rijsttelers en koelkastproducenten. Deze zelfvoorziening werd als een belangrijke
psychologische overwinning gevierd.
Indonesië is erin geslaagd zich als een (prijs-) concurrentiële mededinger op de
wereldmarkt te werpen, voornamelijk dankzij zijn lage arbeidskosten. Aan een
Indonesische textielarbeider - textiel is Indonesië's snelst groeiende exportsector wordt gemiddeld $ 2,4 per dag betaald, wat overeenkomt met 1/3 van wat
gelijkaardige arbeiders in Thailand of Maleisië, of 1/10 van wat ze in Zuid-Korea
betaald worden. Alleen Sri Lanka en Viëtnam doen ‘beter’ (verdienen nog minder!)
in de Pacific.
Met een jaarlijkse aangroei van 2,3 miljoen jonge mensen op de arbeidsmarkt is
werkgelegenheid wel een economische prioriteit voor de regering. De lage loonkost
wordt dan ook volledig uitgespeeld om buitenlandse investeerders aan te trekken.
Indonesië kan rekenen op buitenlandse investeringen ter waarde van meer dan $ 34
miljard over de laatste 5 jaren. Tegenover het voordeel van de lage lonen staat een
gebrekkige efficiëntie die te wijten is aan een tergende bureaucratie. Op lange termijn
vraagt men zich af of Indonesië zich kan blijven vastklampen aan een loutere
lageloonkosten-politiek[2].
Indonesië is een van de nieuwe geïndustrialiseerde landen, samen met Maleisië,
Thailand en Zuid-Korea (hoewel Zuid-Korea ook wel in één adem wordt genoemd
met de drie oudere ‘tijgers’: Singapore, Hong Kong en Taiwan). Japan, de VS en
Singapore zijn de grootste invoerders van Indonesische produkten. In het oog springt
vooral dat Indonesië zich ondanks een enorm hoge (nominale) rentevoet (als gevolg
van een strikt monetair beleid) is blijven ontwikkelen.

Een oververhitte economie
Algemeen wordt aangenomen dat inflatie de stabiliteit van een economie ondermijnt
en de economische groei op lange termijn bemoeilijkt en zelfs onmogelijk maakt.
De jaren '70 en de beginjaren '80 stonden in het teken van een expansieve,
interventionistische politiek om de economie aan te zwengelen. De overvloed van
oliedollars was in dit licht meer dan welkom.
Vanaf 1983 kan men van een ommekeer spreken in de gevoerde
macro-economische politiek in Jakarta[3]. De regering devalueerde de Indonesische
roupiah tweemaal in 1983 en nogmaals in 1986. Bureaucratische belemmeringen
zoals importlicenties werden geleidelijk afgezwakt: in 1986 was nog 43% van alle
import onderworpen aan dergelijke licenties (en dus ook aan bureaucratische pesterijen
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en alle mogelijke corruptie). In 1992 moest men nog slechts voor 13% van alle import
aankloppen bij de bevoegde ministeries. Financiële ‘deregulariseringsmaatregelen’
vulden in 1988 de beginnende liberalisering aan. Deze richten zich vooral op de snel
groeiende privé sector en hebben tot doel de toegang tot (internationale) kredieten
te vergemakkelijken om zo de algemene economische groei aan te wakkeren.
Hoewel het teruglopen van olie-inkomsten en de slecht functionerende
staatsondernemingen zeker niet bevorderlijk waren voor een economische groei,
ging het met de Indonesische economie bergop. De exportgerichte, verwerkende
nijverheid bijvoorbeeld groeide met meer dan 25% per jaar. Indonesië kon zo zijn
economie ‘wegdiversifiëren’ van de dalende olie-inkomsten. Dit inflatoir proces
zette zich echter te snel door. Daardoor geraakte de economie op het eind van de
jaren '80 in een stroomversnelling, en ontstond er ‘oververhitting’ met het
alomgekende gevaar van inflatie. De psychologische grens van 10% inflatie werd
begin '90 opnieuw overschreden. Sommige economen vreesden zelfs voor een inflatie
van 30%. Een ongecontroleerde inflatie ondermijnt de geloofwaardigheid van de
Indonesische roupiah. Zonder maatregelen zouden de zuur verdiende inkomsten in
geen tijd weggesluisd worden naar veiligere beleggingsoorden zoals Singapore.
Vanaf 1990 probeerde de Centrale Bank van Indonesië deze oververhitting onder
controle te brengen door een strenge fiscale en monetaire politiek. Gedurende 1988-90
steeg het Indonesische geldaanbod met meer dan 40% per jaar (15%-20% wordt als
een meer conservatief aanvaardbaar criterium beoordeeld). Dit betekende een enorme
golf van nieuw geld en indirect dus investeringen met de gekende oververhitting
voor gevolg. Deze ontwikkeling bracht een stabiele economische groei op langere
termijn in gevaar.
De Indonesische regering opteerde voor een strikt gevoerde monetaire politiek die
door inkrimping van het geldaanbod de economie moest afkoelen om op deze wijze
de inflatievoet onder de 10% te houden[4]. Zonder te grote en onberekenbare
prijsschommelingen kon een gezonde economische groei gevrijwaard worden.

Economische groei ondanks hoge rentevoeten
Het beperken van kredieten vanaf 1990 resulteerde in erg hoge (nominale) rentevoeten,
tot 30%-33% op jaarbasis. Op het ogenblik ligt de nominale rentevoet op korte termijn
rond de 18-24% op jaarbasis. Hoe kan zich een relatief stabiele economische groei
doorzetten als de Indonesische ondernemer rekening moet houden met

Streven. Jaargang 61

805
zulke hoge rentes en een restrictief overheidsbeleid?
Om dit beter te begrijpen moeten we een onderscheid maken tussen de reële en
nominale rentevoet. De reële rente weerspiegelt de reële rentabiliteit van activa omdat
deze rekening houdt met de inflatie en een eventuele inkomstenbelasting[5]. Torenhoge
rentevoeten maken investeringen economisch onaantrekkelijk wegens de te hoge
lasten. Een reële rentevoet van 6% wordt blijkbaar als haalbaar geacht voor een
gezonde economische groei. De verantwoordelijke financiële instanties moeten
immers rekening houden met de voortdurende depreciatieverwachtingen van de
roupiah tegenover de dollar. Ligt de nationale rente te laag in vergelijking met de
rente op de dollar, dan vloeit daar automatisch een kapitaalvlucht uit voort. Algemeen
wordt aangenomen dat de reële rentevoet, of anders gesteld de rentabiliteit op
financiële activa, minstens gelijk moet zijn aan 4-5%. Deze minimale rentabiliteit
komt overeen met de jaarlijkse depreciatie van de roupiah tegenover de Amerikaanse
dollar.
Een niet inflatoire economische groei kan maar bestendigd worden als de financiële
instanties de relatieve groei van het totale geldaanbod niet veel sneller laten verlopen
dan de groei van het Nationaal Produkt. Door een strikt gevoerde financiële politiek
heeft Indonesië de inflatie onder controle weten te houden waarbij de steeds
terugkerende speculatie op de internationale wisselkoersmarkt voorlopig werd
afgeremd. Sinds februari 1993 hebben de banken hun korte-termijn-rentevoeten
verminderd, wat de economie opnieuw wat ruimte gaf.

Fiscaal Beleid
Het fiscaal beleid is er vooral op gericht om de eventuele dalende opbrengsten van
de olie te compenseren door verhoogde belastingopbrengsten van de niet-olie
uitvoerende sector. Daarnaast ziet men er zeer nauwkeurig op toe dat de
overheidsuitgaven (veelal gefinancierd met buitenlandse leningen) onder controle
worden gehouden. Het gros van de overheidsleningen in het buitenland werd
aangewend om de infrastructuur zoals telecommunicatie, elektriciteit, scholen en
ziekenhuizen uit te bouwen.
In december 1992 bereikte de totale buitenlandse schuldenlast van Indonesië $
81,7 miljard. Ondanks deze stijging daalde de relatieve schuldenlast (debt service
ratio) tot 30% van de exportopbrengsten of 58% van zijn BNP. Dit wordt veelal
beoordeeld als een draaglijke last. België heeft bijvoorbeeld te kampen met een
schuldenlast die nu 140% van het BNP uitmaakt! De daling van de relatieve
schuldenlast is toe te schrijven aan de enorme groei van de
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exportinkomsten (vooral de niet-olieprodukten) die in 1991-92 zo maar eventjes met
29% stegen[6].
Met de terugval van de olieprijzen tijdens de jaren '80 werd er bespaard op
mega-projecten en voedselsubsidies. Een gedevalueerde munt (1983 en 1986) en een
aantal liberale economische hervormingen bliezen de economie nieuw leven in. Dit
leidde tot een snelle groei van de niet-olie export die in 1992 meer dan 60% bedroeg
van het BNP (versus 20% in 1981) met een totale waarde van $ 21 miljard in 1992[7].
Een verhoging van 250% over de laatste 5 jaar. Hoewel de betalingsbalans de laatste
jaren grosso modo geen dramatische rode cijfers uitwees, vertoont de ‘courante
rekening’ een deficit van $ 10 miljard wat vooral te wijten is aan de te betalen interest
op uitstaande leningen. De Indonesische regering stelt alles in het werk om die
schuldenlast de verminderen. In vergelijking met Zuid-Amerika heeft Indonesië een
erg goede reputatie wat betreft schuldaflossing.

Buitenlandse leningen en mensenrechtenclausules
De idee om deze buitenlandse schuld zo snel mogelijk te verminderen heeft zeer
zeker economische redenen. Maar het streven naar ‘autarkie’ (self-reliance) wordt
misschien nog meer ingegeven door politieke motieven. Indonesië wil een eigen
onafhankelijke (nationalistische?) koers varen. In dit verband is het incident met
minister Derijcke of minister Pronk geen alleenstaand voorval. Zoals elke soevereine
staat gevoelig is voor buitenlandse inmenging, reageerde ook Indonesië bits op de
Belgische economische hulp die gekoppeld werd aan een mensenrechtenclausule.
De Indonesische minister van economische zaken weigerde in mei 1993 de toegestane
Belgische hulp (lening zeg maar) te aanvaarden. Beleefd werd aan Derijcke uitgelegd:
‘We understand the concept of human rights. But maybe there are differences in
perceiving those rights due to our cultural and social values’. Soeharto was nog
duidelijker in zijn bewoordingen: ‘We do not deny that human rights is important
for development. What we do not accept is to make the linkage one of conditionality’.
Wat Soeharto echter uit het oog verloor, was het feit dat de zo gegeerde (westerse)
buitenlandse investeringen onlosmakelijk verbonden zijn met westerse waarden. Zijn
economische politiek haalt dus in zekere zin die westerse waarden in huis. Nochtans
is een sterke economische groei even goed mogelijk zonder het aanvaarden van die
westerse waarden. Zo is ontegensprekelijk aangetoond dat marktgerichte autoritaire
regimes (zoals de Indonesische of Singaporese) economisch bekeken zeker niet
moeten onderdoen
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voor hun democratische tegenhangers[8]. Hun autoritair gevoerde politiek hoeft zich
namelijk (voorlopig) geen zorgen te maken over bijvoorbeeld een
herverdelingspolitiek[9]. Dit gelijkheidsidee speelt daarentegen wel een belangrijke
rol in een democratisch geleide economie zoals in Europa.

Democratisering en mensenrechten
Officieel heten de pijlers van de Indonesische ontwikkeling groei, gelijkheid en
stabiliteit. Economische en politieke stabiliteit zijn een conditio sine qua non voor
groei en gelijkheid, vooral in een land dat zowel geografisch als cultureel niet echt
homogeen is. Gedurende 25 jaar werd die ‘stabiliteit’ van bovenaf opgelegd.
Terecht mag men zich afvragen of een economische groei zonder inflatie een
voldoende objectief is. Noodzakelijk, dat wel. Die economische, financiële stabiliteit
is nodig om de weg van ontwikkeling te bewandelen. Uit wat vooraf gaat mag blijken
dat het Indonesische regime dit doel erg serieus heeft genomen. Indonesië krijgt
hierbij de onomwonden steun van de IMF- en Wereldbanktechnocraten. Snelle
ontwikkeling, niet-inflatoire groei en modernisering konden bereikt worden zonder
stil te staan bij waarden zoals ‘gelijkheid’. Technisch gesproken is Indonesië erin
geslaagd de absolute armoede te drukken. Ondanks de enorme groei en ontwikkeling
(met de ontegensprekelijke hulp van een socio-economische en politieke stabiliteit)
is de inkomensverdeling er echter niet wezenlijk op verbeterd. Dit betekent dat het
leeuwedeel van de recente welvaartsstijging ten goede is gekomen aan een minderheid
van de bevolking. President Soeharto onderkent dan ook dat een minder ‘frappante’
inkomensongelijkheid een economische prioriteit is geworden.
Secretaris-generaal Boutros-Ghali van de VN stelde op de
Mensenrechtenconferentie in Wenen begin 1993 onomwonden dat de mensenrechten
niet alleen historisch maar ook universeel zijn omdat ze ‘deel uitmaken van het
mens-zijn’. De Indonesische regering erkent de universaliteit van deze mensenrechten
maar wil evenzeer dat de internationale gemeenschap rekening houdt met de culturele
achtergrond en historiciteit van de complexe Indonesische samenleving. De
Indonesische regering acht het belangrijk dat men bij de implementatie van de
universele mensenrechten een weloverwogen consensus nastreeft die zowel aan de
individuele (mensen)rechten als aan het algemeen groepsbelang recht doet[10]. Dat
dit algemeen belang zo benadrukt wordt, vindt zijn grond niet alleen in de Aziatische
consensus-cultuur maar evenzeer in de geografische gegevenheid van Indonesië zelf.
Dit land omvat meer dan 13.000 eilanden
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die geen echte natuurlijke of culturele eenheid vormen. Het is een politieke macht
die hen die eenheid oplegt.
In Azië is men ervan overtuigd dat het de soevereine staat is die de autoriteit en
verantwoordelijkheid heeft om mensenrechten toe te passen, rekening houdend met
de nationale en cultureel bepaalde belangen[11]. Indonesië meent dat de (plaatselijke
en dus ‘individuele’) afscheidingsbewegingen in Aceh en Oost-Timor een gevaar
vormen voor de soevereine staat, d.i. het groepsbelang. Internationale kritiek werd
afgedaan als politieke inmenging in binnenlandse aangelegenheden[12].
We stellen ons hier natuurlijk de vraag in hoeverre een machtsapparaat de politieke
(opgelegde) grenzen mag gebruiken om het staatsbelang (de zogenaamde
groepsgebondenheid) steeds prioritair te stellen boven het individuele belang van
bepaalde regio's in Indonesië. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat in heel
wat Aziatische culturen het groepsbelang primeert boven het individueel belang.
Nog niet zo lang geleden brachten Indonesische families eigen dissidente familieleden
om het leven die door de overheid (de ‘groep’) verdacht werden er communistische
sympathieën op na te houden. Dit om de familienaam van elke blaam te vrijwaren!
In een land waar ‘consensus’ een enorm belangrijke plaats inneemt in het dagelijkse
politieke en economische leven, moeten we niet verwachten dat men
‘waarheidszoekende’ revoluties nastreeft. De Indonesische overheid hanteert een
typisch Aziatische ‘waarheid’ die veelal als een ‘gradualistisch pragmatisme’
omschreven kan worden. De nadruk ligt op wat er moet gebeuren[13], en niet zozeer
op wie of op welke wijze: ‘first development, democracy later’[14].

Een Aziatische pragmatiek
Universele mensenrechten verwijzen niet alleen naar economische aspecten, maar
zijn van nature gericht op het verlangen van elke mens naar erkenning van zijn
waardigheid. Democratie moet zeer zeker als een doel gezien worden omdat ze
(totnogtoe) wellicht het best tegemoet komt aan zowel dit rationeel verlangen naar
een betere socio-economische welvaart als aan de rationele erkenning van en door
de ander. We moeten ons echter behoeden voor al te etnocentrisch georiënteerde
politieke acties.
Het echte gevaar voor Indonesië schuilt niet zozeer in het niet strikt naleven van
de individuele mensenrechten (hoe laakbaar we dat ook mogen vinden) maar in een
eventueel internationaal isolement. Een (voorlopig sluimerend) islamitisch
fundamentalisme in Indonesië zou een dergelijk (door het Westen opgedrongen)
isole-
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ment zeker inroepen om erkenning bij gelijkgezinden af de dwingen. De enorme
opleving van de islam kan alleen worden verklaard als men begrijpt hoezeer de
‘waardigheid’ van de islamitische religie gekrenkt werd. Ze slaagde er immers niet
in om de succesvolle economische westerse waarden te assimileren en haar
maatschappelijke coherentie te behouden[15].
Bij een eventueel internationaal isolement zouden twee antagonisten verschijnen,
meer specifiek twee ideologieën, te weten een (joods-christelijk geïnspireerd) westers
liberalisme versus een islamitisch conformistisch nationalisme. De economische
ontwikkeling die in staat is gebleken de absolute armoede in Indonesië terug te
dringen, zal dan hoogstwaarschijnlijk op de helling komen te staan.
Elke verdere democratisering en liberalisering van het economische en politieke
systeem wordt dan onmogelijk.
Met de verdere ontwikkeling van de Indonesische economie verwachten we ook
een voortzetting van een democratiseringsproces tenzij een islamitisch
fundamentalisme de overhand zou krijgen. Soeharto heeft totnogtoe zeer behendig
gevaarlijke klippen weten te omzeilen en dit fundamentalisme weten te neutraliseren.
Soms met harde hand zoals in Aceh in Noord-Sumatra.
Politiek gesproken betekent dit concreet dat Indonesië (en andere Aziatische
landen) zijn ‘onafhankelijke’ koers voorlopig zal blijven aanhouden. Het is juist deze
‘groepsgeest’ die Soeharto (al dan niet ongepast) inroept om zijn
mensenrechtenpolitiek (of tekort aan) te verdedigen: het belang van de groep mag
niet in gevaar worden gebracht door het belang van een anders denkend individu of
regio.
We wijzen elke vorm van economische of militaire sancties niet a priori af. Wel
prefereren we een consistent en coherent beleid onder het vaandel van een
supra-nationale organisatie zoals de Verenigde Naties. Individuele ‘economische
sancties’ tegen Indonesië (hoe subtiel ook geformuleerd) als reactie tegen het niet
strikt naleven van de mensenrechten lijken ons weinig efficiënt. Ook al kan men
druk blijven uitoefenen in diplomatieke zin, toch menen we dat de economische
ontwikkeling zelf de ingrediënten bevat om een (verdere) democratisering mogelijk
te maken.

Democratisering
President Soeharto heeft de touwtjes voorlopig nog stevig in handen. Toch nemen
we een langzame ‘democratiseringstendens’ waar. Logisch, vermits een verbetering
van de inkomensverdeling, praktisch gesproken, hand in hand gaat met een verdeling
van de politieke macht: ‘The secret of Soeharto's grip on power is less the po-
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wer of the gun and more the power of the purse’.
De recente ervaringen in Thailand en Zuid-Korea leren ons dat in Zuidoost Azië
‘rijker’ ook ‘democratischer’ kan betekenen. Die democratisering werd vooral gestuwd
door een groeiende middenklasse in Bangkok en Seoel. In Indonesië is er eveneens
een opkomst van een koopkrachtigere middenklasse - in absolute termen te vergelijken
met de Benelux-populatie - maar die kan nog geen echte (politieke) vuist maken.
Het is die geschoolde middenklasse die uiteindelijk zal opkomen voor economische
en politieke (gelijke) rechten. Uiteindelijk zal deze middenklasse méér willen dan
alleen een materiële bevrediging. Zij zal zelf-waardering en erkenning vragen als
individu of als lid van een bepaalde groep.
Het economisch materialisme dat in zekere zin individualistisch gericht is zal op
zijn beurt inspelen op individuele, bijna driftmatige emoties, die de hiërarchische
maatschappij - zo kenmerkend voor deze Aziatische samenleving - in zekere zin zal
ondermijnen. Het is juist het economische succes van een samenleving dat de mens
ertoe aanzet om zelferkenning na te streven. De verleiding die uitgaat van deze drang
naar erkenning impliceert een proces van democratisering. Anders gesteld: van zodra
het levensminimum verwezenlijkt is, zoekt de rationele mens naar sociale erkenning
die hij in een democratie kan vinden. Politiek-filosofisch durven we stellen dat elke
mens fundamenteel gericht is op de ander. Een democratisch rechtssysteem beperkt
zich niet louter tot de homo oeconomicus maar richt zich tevens naar de homo socialis.
Het bindmiddel is die drang naar erkenning. Een democratisering in Indonesië kan
dan nog steeds de nadruk leggen op het ‘groepsgebeuren’ waarbij haar specifieke
(niet homogene) culturele waarden kunnen worden gerespecteerd. Elke mens, elke
groep en elke natie wordt immers gedreven door zowel een rationeel verlangen naar
een betere socioeconomische levensstandaard als door een inherente drang naar een
rationele erkenning.
In een welvarender Indonesië zullen op langere termijn automatisch
gedecentraliseerde centra van economische macht ontstaan en als gevolg daarvan
zal het huidige politiek regime ‘onpraktisch’ van aard blijken te zijn. Na een 25 jaar
durende nadruk op economische ontwikkeling mag men zich stilaan klaarmaken om
de overwinning op de armoede te vieren. De volgende etappe - een andere 25 jaar?
- biedt het Indonesische volk het perspectief van een vrijere en wellicht meer open
samenleving.
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Geert Verschuuren
De oorsprong van het leven
Waar is het leven begonnen? Een vraag die waarschijnlijk al zo oud is als de mensheid
zelf. Maar het juiste antwoord op die vraag is verre van oud. Als u goed bent
voorgelicht - maar dat is ook pas sinds kort - weet u in elk geval waar uw eígen leven
is begonnen. Dat was op het moment dat er één bevruchte eicel was ontstaan. Met
die bevruchte eicel begon inderdaad úw leven. Maar niet hét leven, want een bevruchte
eicel is een versmelting van een eicel en een zaadcel - en die komen weer voort uit
andere cellen. De vraag is dus of er ooit cellen zonder voorouders zijn geweest, en
zo ja, wanneer en hoe die zijn ontstaan.
Zoals u ziet is het vraagstuk van de oorsprong van het leven teruggebracht tot het
vraagstuk van de oorsprong van de cel. Tegenwoordig is ‘leven’ identiek aan een
‘cel’; de cel is de moderne, wetenschappelijke basiseenheid van het leven. Diepzinnige
vragen over het leven, zoals filosofische en theologische denkers die graag stellen,
worden door moderne biologen afgeslankt tot technische vragen over de cel, dat wil
zeggen over een pakketje DNA of RNA, omgeven door een celmembraan en uitgerust
met een eigen stofwisselingsmechanisme. Biologen spreken pas van leven als iets
uit minstens één cel bestaat. Omdat een virus alleen DNA of RNA bevat en voor de
rest op bestaande cellen is aangewezen, mogen we bij een virus dus niet van ‘leven’
spreken. Zo simpel is dat.

De basiseenheid van het leven
Wie naar het begin van het leven vraagt, kan dus beter vragen naar het begin van de
cel. Een bevruchte eicel mag dan het begin van uw leven zijn geweest, deze bevruchte
eicel komt zelf weer uit andere
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cellen voort. Onze vraag moet dus eigenlijk luiden: zijn er cellen die niet uit cellen
zijn voortgekomen? En als dat zo is, gebeurde dat dan lang geleden of gebeurt dat
nog steeds?
Ook voordat men wist dat leven een kwestie van cellen is, waren deze vragen niet
anders. Sommigen zeiden dat de keten van het leven slechts eenmaal is begonnen;
anderen beweerden dat het leven elk moment opnieuw kan ontstaan. Die laatste visie
is lange tijd erg gangbaar geweest en in dit artikel wil ik u laten zien wat er van die
populaire opvatting terecht is gekomen.
Als je niet over een microscoop beschikt en dus geen cellen kunt zien, kun je
gemakkelijk de indruk krijgen dat leven voortdurend om je heen uit het ‘niets’ ontstaat.
De grote filosoof (en bioloog!) Aristoteles zag zoiets dan ook overal om zich heen
gebeuren, juist omdat hij zo'n scherp waarnemer was. Hij sprak terecht van het feit
dat leven niet alleen uit zaden en eieren voortkomt maar ook uit kadavers of zelfs
uit modder. Zoals een vuur in een hooiberg spontaan kan ontstaan (dat wil zeggen
zonder lucifers of iets dergelijks), zo kan in een kadaver ‘spontaan’ leven ontstaan
(dat wil zeggen zonder zaden of eieren). Daarom sprak hij van generatio spontanea.
De verklaring die Aristoteles voor dit ‘feit’ had, was uiteraard in overeenstemming
met de rest van zijn filosofische systeem. Voor leven is behalve een voedingsbron
ook een levenskracht (actief principe) vereist. Bij bevruchting levert het ei de
voedingsbron, maar het ei kan zich pas tot een volwassen organisme ontwikkelen
dankzij een levenskracht (die bijvoorbeeld van het sperma afkomstig is). Welnu,
voor ‘spontane generatie’ geldt iets soortgelijks. Wanneer er in de voedingsbodem
van rottend vlees een levenskracht komt (bijvoorbeeld uit het zonlicht), kan er
spontaan nieuw leven ontstaan. En zo komt het dat in Keulse potten met graan
gemakkelijk muizen kunnen ontstaan en dat zich op kadavers van rundvee
vliegenzwermen kunnen ontwikkelen. Dat is geen kwestie van volksgeloof maar van
gezond verstand en nuchtere waarneming, moeten tijdgenoten en volgelingen van
Aristoteles hebben gedacht.
Hoe is het mogelijk dat zo'n evidente visie niet de 20e eeuw heeft gehaald? Dat
hebben we aan de triomftocht van de wetenschap te danken, hoor je tegenwoordig
vele natuurwetenschappers beweren. Zo zegt bijvoorbeeld de Belgische
Nobelprijswinnaar Christian De Duve dat het Louis Pasteur was die aan de theorie
van de spontane generatie de nekslag heeft gegeven. In de eerste helft van dit artikel
wil ik u laten zien hoe stevig deze nekslag is geweest en in de tweede helft wat er
daarna is gebeurd.
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De nekslag
Er bestaat een bekende Amerikaanse biologiemethode die middelbare scholieren
leert hoe je wetenschappelijk onderzoek moet doen. En daarvoor wordt uitgerekend
het succesverhaal van Louis Pasteur gebruikt! Pasteur heeft de wetenschappelijke
methode laten zegevieren over het oude volksgeloof, zo is de boodschap van het
boek. Daar zouden we dus wat van moeten kunnen leren.
Om te beginnen zet het genoemde boek enkele vraagtekens bij de ‘feiten’ die
Aristoteles had te melden. Natuurlijk waren dat geen feiten maar interpretaties, zegt
ons boek. Maar twintig eeuwen later is dat wel erg gemakkelijk gezegd. Wat
biologieboeken anno 1994 aan feiten oplepelen, zou ook wel eens tijdgebonden
interpretatie kunnen zijn. Biologieboeken worden namelijk niet alleen voortdurend
uitgebreid maar ook op details herschreven. Er bestaat nu eenmaal geen informatie
zonder interpretatie (zie Streven, mei 1994).
Lange tijd zijn de ‘feiten’ van Aristoteles gemeengoed gebleven. In de 17e eeuw
was de jezuïet Athanasius Kircher nog een overtuigd aanhanger van de theorie van
de spontane generatie. Hij kon laten zien dat uit dode vliegen op honingwater
‘wormen’ ontstaan. Ook de Belgische wetenschapper Jean Baptiste Van Helmont
kon zoiets. Zijn recept voor het ‘maken’ van muizen was het toevoegen van
graankorrels aan een vuil hemd. Daaruit komen dan na 21 dagen spontaan jonge
muisjes tevoorschijn. Het graan levert de voedingsbron en het zweet van het vuile
hemd levert de levenskracht - keurig volgens de theorie.
Ofschoon Van Helmont bekend staat voor zijn goede onderzoek naar de
stofwisseling van planten, heeft hij hier toch wat steken laten vallen, volgens het
zojuist genoemde boek uit 1963. Aan de leerling wordt gevraagd welk
controle-experiment Van Helmont had moeten uitvoeren. Het juiste antwoord zal de
meeste leerlingen uit deze eeuw weinig problemen opleveren. Natuurlijk had de
alternatieve hypothese - namelijk dat jonge muizen niet spontaan ontstaan maar uit
ouders voortkomen - uitgesloten moeten worden door het hemd en het graan van de
buitenwereld af te sluiten. Dat heet dan keurig een controleproef. Hoe had Van
Helmont zoiets kunnen vergeten! De les is duidelijk: wat vooroordelen al niet kunnen
aanrichten.
Gelukkig wist de Italiaanse onderzoeker Francesco Redi beter (1628-1698). Hij
was sterk geïnspireerd door de stelling van William Harvey dat alle leven uit een ei
komt (‘omne vivum ex ovo’). In zijn experimenten werd die test dan ook expliciet
ingebouwd. Hij gebruikte open én gesloten flessen met vlees. Alleen in de open
flessen ontstonden ‘wormen’ (vliegelarven), maar niet in de afgesloten flessen. Was
dat
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niet de nekslag voor de theorie van de spontane generatie?
Nee, zo eenvoudig zijn de ‘feiten’ niet. Het wel of niet afsluiten van flessen is niet
alleen een kwestie van het al of niet binnenlaten van eitjes, maar ook van het al of
niet toelaten van verse lucht. En die lucht zou wel eens het levensprincipe kunnen
bevatten, dat zo noodzakelijk is voor spontane generatie. Kortom, het ideale
experiment van Redi had wel het ene maar niet het andere ‘onder controle’. Daarom
deed bij vervolgens zijn experimenten over met fijn gaas. Er ontstond onder het gaas
géén leven, althans geen ‘wormen’.
De zaak werd echter gecompliceerder toen Anthonie van Leeuwenhoek onder zijn
microscoop ‘kleine diertgens’ zag. Hij zag ze wél in aantal maar niet in grootte
toenemen. Wees dat niet op een of andere vorm van spontane generatie? Misschien
ontstaat er voortdurend leven, dat we alleen met de microscoop kunnen waarnemen.
De discussie kreeg hiermee een nieuwe impuls en verplaatste zich nu naar
micro-niveau.
In 1745 werkte de Engelsman John Needham met vruchtesappen in flessen die hij
verwarmde en vervolgens afsloot. Ondanks het verwarmen en afsluiten begon het
mengsel in alle flessen te rotten als gevolg van micro-organismen. Het zal duidelijk
zijn dat Needham de spontane generatie weer tot leven had gewekt. Het zal ook
duidelijk zijn dat het voorheen genoemde biologieboek hier aan de leerlingen vraagt:
wat ging er in deze proef mis, denk je? Het antwoord zal wel zijn dat de vloeistof
niet voldoende was gesteriliseerd of dat het afsluiten niet onder steriele
omstandigheden was gebeurd. Maar er gaat pas iets mis, als je ervan uitgaat dat er
in afgesloten flessen geen rotting mág optreden. En dat laatste uitgangspunt stond
in de 18e eeuw nu juist ter discussie.
Behalve dan voor de Italiaanse priester Lazzaro Spalanzani. Spalanzani geloofde
gewoon niet in spontane generatie en daarom liet hij in 1770 zijn flessen met
voedingsbodem een uur lang koken, waarna ze hermetisch werden afgesloten. In
geen enkele van zijn 19 flessen trad rotting op of werden micro-organismen
aangetroffen. Dat kon ook moeilijk anders, want in feite had hij, volgens zijn
tegenstander Needham, elke fles door langdurige en hoge verhitting mishandeld,
zodat het levensprincipe minstens verzwakt of misschien wel vernietigd moest zijn.
Ook deze keer ‘moest’ er dus iets mis zijn met de behandeling, maar nu geredeneerd
vanuit de tegenpartij.
Daarom deed Spalanzani zijn experimenten over, maar nu met verschillende
kooktijden en zonder de flessen hermetisch af te sluiten. Als het zogenaamde
levensprincipe door koken wordt verzwakt, dan zou er minder rotting moeten zijn
naarmate de kooktijd langer was, zo redeneerde hij. In feite vond hij bij de meeste
typen voedingsbodems

Streven. Jaargang 61

816
juist het omgekeerde. Kwam dat misschien doordat koken voeding beter toegankelijk
maakt voor micro-organismen?

Een beslissend experiment?
Nog een eeuw lang ging de discussie zo verder; discussie is de motor van de
wetenschap. Intussen was men gaan ontdekken dat lucht niet alleen vol levenskracht
kan zitten, maar ook vol micro-organismen. Het werd dus zaak om na te gaan of
lucht zónder micro-organismen nu wel of niet in staat is om spontaan leven op te
wekken. Zo ja, dan moét er wel zoiets als een levensprincipe in de lucht zitten.
En dat gaat dus het beslissende experiment van Pasteur worden. Voor zijn kolven
ontwierp hij een zwanehals, die wél lucht doorlaat (en zonodig levenskracht) maar
géén micro-organismen (want die blijven in de bocht van de hals ‘steken’). Wat bleek
nu? In dergelijke kolven kon gekookt fruitsap niet rotten, ondanks de vrije toegang
van verse lucht. En na afvijlen van de zwanehals bleek rotting alsnog op te treden,
ondanks de mogelijkheid dat de zogenaamde levenskracht door koken was vernietigd.
Het experiment had ten lange leste beslist vóór de theorie van de biogenese en tégen
de theorie van de spontane generatie. Eindelijk hadden de wetenschap en haar
wetenschappelijke methode gezegevierd.
Maar hoe beslissend was dat experiment van Pasteur? Pasteur had een opponent,
Pouchet, die later (of al bij voorbaat?) de grote verliezer in dit ‘proces’ zou worden.
Hij wordt in de meeste boeken doodgezwegen, omdat de strijd eigenlijk al vóór het
beslissende experiment van Pasteur was beslecht. Wat was er precies aan de hand?
In 1861 werkte Pasteur met fruitsap in zwanehalskolven. Door het koken verdween
de lucht uit de kolf en werd de opening dichtgekit. Zo bleef de inhoud onaangetast.
Daarna werd het uiteinde van de hals met een verhitte pincet afgebroken, maar dan
wel in schone lucht, dat wil zeggen in lucht die vrij was van micro-organismen. Dit
gebeurde op 2 km hoogte in de Franse Alpen; 19 van de 20 kolven bleken geen rotting
te vertonen. Pasteur zei: dus geen spontane generatie.
In 1863 deed Pouchet hetzelfde, hoog in de Pyreneeën, alleen gebruikte hij kolven
met hooisuspensie in plaats van fruitsuspensie, plus een verhitte vijl in plaats van
een verhit pincet. Het resultaat was dat alle acht kolven rotting vertoonden. Pouchet
zei: die rotting is blijkbaar het gevolg van spontane generatie. Pasteur zou zeggen:
nee, de lucht daar moét met micro-organismen verontreinigd zijn geweest, anders
kán er onmogelijk rotting optreden. Zo'n welles-nietes-spel verwacht je in de
wetenschap niet. Dat vraagt om een commissie.
En die kwam er. De Franse Académie des Sciences installeerde de
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commissie in 1864. Deze commissie bevatte voornamelijk leden die zich al tégen de
theorie van de spontane generatie hadden uitgesproken. Pouchet was bereid aan te
tonen dat al (!) zijn kolven zouden veranderen als er lucht in kon komen. Maar de
commissie was al tevreden als zijn tegenstander, Pasteur, kon aantonen dat enkele
(!) kolven niet zouden veranderen als er lucht in kon komen. Pouchet trok zich terug
zodra hij de samenstelling van de commissie en haar eenzijdige eisen vernam. De
uitslag was eigenlijk al beslist.

Mensenwerk
Het is merkwaardig te noemen dat de commissie nooit heeft geëist het verschil in
gereedschap (vijl of pincet) en het verschil in voedingsmedium (fruit of hooi) uit te
testen. Pasteur klaagde weliswaar dat een vijl meer besmetting kan veroorzaken dan
een pincet, maar voor zover we weten werd het nooit uitgetest (een pikant detail: op
verzoek van Pasteur bleven zijn laboratoriumverslagen een eeuw lang niet
toegankelijk; nu ze wél toegankelijk zijn, blijkt ook Pasteur wel eens gefraudeerd te
hebben). En het andere verschil werd zelfs nooit ter sprake gebracht. Tegenwoordig
weten we dat hooi vaak een bacteriespore bevat die ook door langdurig koken niet
te vernietigen is. Had Pouchet zijn experimenten met hooi voortgezet, dan had hij
de commissie waarschijnlijk een grote verrassing kunnen bezorgen. Zo gaat dat in
de wetenschap. Wetenschap is nu eenmaal mensenwerk.
De experimenten van Pasteur waren dus helemaal niet zo beslissend als men
tegenwoordig vaak denkt. Maar Pasteur had de wind mee; de theorie van spontane
generatie begon in onmin te raken. Daar was trouwens nog een andere reden voor.
Intussen had Charles Darwin zijn evolutietheorie gepubliceerd en die theorie had
aanvankelijk veel wind tégen. Evolutie, en zeker evolutie van het levende uit het
levenloze, kon alleen maar aan de fantasie zijn ontsproten. Eindelijk was er nu een
degelijke wetenschapper, Louis Pasteur, die onweerlegbaar kon aantonen dat uit het
levenloze geen leven kan ontstaan. Dat waren dus eigenlijk twee vliegen in één klap:
de nekslag voor de theorie van de spontane generatie maar ook de nekslag voor de
theorie van de natuurlijke selectie.
Zoals we al gezien hebben, was de eerste nekslag aanvankelijk niet zo dodelijk
als Pasteur had gesuggereerd. De procedures voor sterilisatie moesten nog worden
verfijnd. Om hittebestendige sporen te kunnen vernietigen, zijn soms een hoge
temperatuur en een hoge druk nodig, of juist een bepaalde afwisseling van hitte en
kou. Zelfs nog in 1910 durfde Henry Bastian de ketterij van de spontane generatie
aan te hangen als verklaring voor het feit dat sommige levensvormen hitte
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overleven. Feiten kunnen even weerbarstig zijn als hittebestendige sporen.
Ook de tweede nekslag was niet dodelijk. De evolutietheorie van Charles Darwin
begon in de wereld van biologen geleidelijk steeds meer aanhang te krijgen en dus
ging men op zoek naar het moment van ontstaan van leven uit het levenloze - niet
als een telkens terugkerend gebeuren maar als een eenmalig proces van lange duur.
Aan dat onderzoek wil ik in de tweede helft van dit artikel enige aandacht besteden.

De oercel
In rotsen met een ouderdom van zo'n 3.500.000.000 jaar zijn fossiele resten gevonden
die op bacteriën lijken. Ofschoon onze planeet ongeveer 4.500.000.000 jaren geleden
werd gevormd, kennen we uit die eerste miljard jaren van onze planeet geen fossielen.
Als we deze dateringen accepteren (uiteraard binnen bepaalde foutenmarges) en
aannemen dat er zoiets als evolutie bestaat, moeten we ook aannemen dat de eerste
cellen zo'n 1.000.000.000 jaren de tijd hebben gehad om te ontstaan uit bestanddelen
die nog geen cellen waren. Als we bovendien mogen aannemen dat er geen spontane
generatie bestaat op basis van levenskrachten, moeten we wel naar iets anders gaan
zoeken dat deze overgang van levenloos naar levend op gang heeft gebracht.
Een ‘moderne’ bioloog zal dan zoeken naar een energiebron die in staat is om
eenvoudige grondstoffen op te vijzelen tot grotere complexen, en uiteindelijk tot een
‘oercel’. Tegenwoordig worden organische moleculen, zoals koolhydraten, kernzuren
en eiwitten, door cellen met eigen energie (uit voeding of van de zon) opgebouwd.
Maar die cellen waren er toen nog niet! Hoe konden er dan tóch organische moleculen
ontstaan?
Voor de opbouw van organische moleculen is zowel een koolstofbron (C) als een
waterstofbron (H) nodig. De koolstofbron was waarschijnlijk, zoals ook nu nog bij
groene planten, koolstofdioxide (CO2); daar was in de oeratmosfeer genoeg van. De
waterstofbron daarentegen was een groot probleem. In water (H2O) zit weliswaar
waterstof opgesloten, maar dat is een geoxideerde en daarmee waardeloze vorm van
waterstof. Zuurstof neemt namelijk gemakkelijk waterstof op en vormt dan water.
Om deze waterstof weer vrij te maken zijn krachtige reductoren nodig, waartegen
zuurstof niet is opgewassen. Waren er in de oeratmosfeer dergelijke krachtige
reductoren?
In vele oude aardlagen vinden we formaties van ‘gelaagd-ijzer’. Dit ijzer was
mogelijk betrokken bij het vormen van krachtige reductoren.
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Onder invloed van ultraviolette straling - en ook die was er genoeg in de oeratmosfeer
- kan tweewaardig ijzer worden omgezet in driewaardig ijzer. Daarbij komt een
elektron vrij en dat elektron is een krachtige reductor. Gewoonlijk worden dergelijke
elektronen onmiddellijk door zuurstof opgepeuzeld, maar in de oeratmosfeer was er
praktisch geen vrije zuurstof, zo is gebleken. De primitieve oceaan was dus
waarschijnlijk doordrenkt met elektronen, die in staat zijn om waterstof vrij te maken
en daarmee koolstof te verrijken tot eenvoudige organische moleculen. Een sterke
ultraviolette straling zorgde voor voldoende en constante energieaanvoer. Een moderne
vorm van spontane generatie dus.
Welke organische moleculen speelden een sleutelrol bij het ontstaan van het leven?
Met kennis van bestaande cellen valt die vraag niet te beantwoorden, want cellen
bevatten zowel kernzuren (DNA en RNA) als eiwitten (structuureiwitten en
enzymeiwitten). De kernzuren bevatten de genetische code voor het maken van
eiwitten, maar die code kan alleen worden afgelezen en gekopieerd met behulp van
bepaalde enzymeiwitten. Zonder kernzuren zijn er dus geen eiwitten mogelijk, maar
zonder eiwitten zijn er ook geen kernzuren mogelijk. Wat was er eerder, kernzuren
of eiwitten, de ‘kip’ of het ‘ei’?
Intussen lijkt dat probleem te zijn opgelost. Er zijn namelijk kernzuren ontdekt,
bepaalde RNA-moleculen, die ook als enzym kunnen functioneren (en daarmee
enzymeiwitten zouden kunnen vervangen bij het versnellen van reacties). Dit RNA
zou dus beide taken kunnen vervullen: het kan worden gekopieerd en daarmee
genetische informatie opslaan en doorgeven, én het kan reacties versnellen zonder
de aanwezigheid van enzymeiwitten. Dit RNA zou een goede kandidaat kunnen zijn
voor de schakel tussen levenloos en levend. Met energie uit ultraviolette straling
zouden koolstof en waterstof kunnen worden opgebouwd tot RNA-moleculen.
In plaats van een spontane generatie hebben we hier een spontane vorming van
RNA-moleculen. Aristoteles zou er trots op zijn. Dit ‘spontane’ proces is zelfs in het
laboratorium uitgeprobeerd. Onder experimentele omstandigheden werden eenvoudige
bouwstenen uit de zogenaamde oeratmosfeer aan een sterke energiebron blootgesteld.
Inderdaad werden er toen bestanddelen van RNA gevormd, die voordien niet aanwezig
waren. Overigens zijn dit nog geen complete RNA-moleculen, maar dat is misschien
slechts een kwestie van tijd. En RNA-moleculen zijn nog geen complete cellen, maar
in miljoenen jaren kan er heel wat gebeuren.
Echte bewijzen dat iets zus of zo is gebeurd, bestaan er in de wetenschap niet, en
al zeker niet als het gaat over zo'n langdurig historisch proces als het ontstaan van
het leven. Wat we in het voor-

Streven. Jaargang 61

820
gaande hebben geschetst, is eerder een onderzoekprogramma dan een
onderzoeksresultaat. Het enige dat we kunnen aantonen is dat het niet onmogelijk is
dat iets zus of zo is gegaan. De wetenschap zoekt intussen verder.

Het grote toeval
De drijvende kracht achter zo'n proces is nog steeds de zon - niet meer omdat de zon
een levensprincipe levert, zoals Aristoteles dacht, maar omdat de zon een rijke bron
van energie is. Deze energiebron groepeert moleculen volgens het toeval. Toeval is
het nieuwe levensprincipe van de biologie. En als we om ons heen kijken moeten
we constateren dat het toeval al heel wat wonderen heeft kunnen verrichten.
Hoe heeft het begrip toeval zo diep kunnen doordringen in de evolutietheorie? Dat
is vooral aan de eerder genoemde Charles Darwin te danken. Door zijn toedoen zijn
we dat grote evolutieproces - van primitieve oercel tot en met de huidige rijkdom
aan levensvormen, inclusief de mens - gaan zien als een aaneenschakeling van kleine
veranderingsprocessen: van stap tot stap, van gen tot gen. Het is de grote verdienste
van Darwin geweest dat hij dat complexe, omvangrijke en langdurige evolutieproces
heeft teruggebracht tot een keten van stapsgewijze processen op kleine schaal. Deze
stapsgewijze processen op kleine schaal heeft men zelfs in het laboratorium kunnen
nabootsen, bijvoorbeeld met het beruchte fruitvliegje Drosophila, waarvan in één
jaar 25 generaties te kweken zijn. Door bepaalde kenmerken te selecteren kon men
binnen een jaar soorten aanmerkelijk zien veranderen.
Stel je voor, kunstmatige evolutie vlak voor je eigen ogen! Men noemt dit proces
wel micro-evolutie. Het is voor populatiegenetici en evolutiebiologen het basisproces
van de evolutie. Hoe stellen we ons dit proces voor en welke rol speelt het toeval
daarbij?
Selectie werkt alleen als er verschillen zijn, want anders valt er niets te selecteren.
Bovendien moeten die verschillen erfelijk zijn, wil het effect bij volgende generaties
zichtbaar zijn (het selecteren van bijvoorbeeld paarden met afgeknipte staarten levert
geen veulens op met afgeknipte staarten). Welnu, dergelijke erfelijke verschillen
ontstaan door mutaties, en die mutaties ontstaan toevallig. Wat bedoelt men daarmee?
Mutaties ontstaan niet op verzoek maar ‘overkomen je’, ongeacht de behoeften.
Ze zijn dus toevallig in die zin dat ze ongericht of aselect optreden, zoals wanneer
iemand blindelings een lot trekt; je moet maar afwachten wat je krijgt. Ze zijn
bovendien toevallig in die zin dat het
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onbekend en onvoorspelbaar is welke mutatie optreedt en wanneer. We weten wél
dat bepaalde straling en bepaalde chemicaliën de kans op mutaties kunnen verhogen,
maar we kunnen niet voorspellen welke mutaties dan zullen optreden; we weten
namelijk (nog?) niet wat het achterliggende mechanisme is. Mutaties zijn dus niet
alleen ongericht maar ook onvoorspelbaar. Ze zijn dus ‘dubbel’ toevallig.
Of ze ook toevallig zijn in de zin van onbepaald of onwetmatig is nog maar de
vraag. Sommige biologen, zoals Jacques Monod, beweren dat een mutatie een
quantumgebeurtenis is, waarvoor het onzekerheidsprincipe van Heisenberg zou
gelden. In dat geval is een mutatie inderdaad onbepaald en dáárom onvoorspelbaar.
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat een mutatie wel degelijk bepaald en wetmatig
is, maar dat we nog te weinig weten van het wetmatige mechanisme dat erachter zit.
In dat geval zou een mutatie slechts voorlopig onvoorspelbaar zijn. Op dit moment
is niet duidelijk welk standpunt het juiste is. Daarom moeten we voorzichtig zijn met
de toevalligheid van mutaties: ze zijn in elk geval ongericht, voorlopig onvoorspelbaar
en misschien onbepaald. Dat zijn drie verschillende ‘soorten’ toeval. Op de vraag of
mutaties ‘toevallig’ zijn hoort dus als wedervraag: hoe bedoelt u?
Wat gebeurt er vervolgens met deze mutaties? Of ze in de volgende generatie(s)
terechtkomen, hangt ook weer van een aantal toevalsfactoren af. Bij organismen die
alle erfelijke factoren in tweevoud bezitten, is er slechts 50% kans dat de gemuteerde
factor in de zaad- of eicel terechtkomt. Of de cel met de gemuteerde factor vervolgens
met een andere cel zal versmelten, is opnieuw van toeval afhankelijk. In dergelijke
gevallen gaan we weer uit van een loterij; er wordt als het ware om het nageslacht
gedobbeld. Het ‘toevallige’ zit 'm in de blinde, aselecte of ongerichte trekking, waarbij
er geen voorkeur voor bepaalde varianten in het spel is. Maar dat wil niet zeggen dat
deze processen ook toevallig zijn in de zin van onvoorspelbaar (want de kansen laten
zich gemakkelijk in percentages uitdrukken), laat staan dat ze onbepaald of
onwetmatig zouden zijn.
Er komen ook nog andere toevalsfactoren om de hoek kijken. Dragers van bepaalde
mutaties kunnen toevallig de wind mee hebben. Een meteoriet die toevallig inslaat,
kan grote gevolgen hebben. Dat soort toevalligheden vinden we in de evolutie
voortdurend. Wat is er zo toevallig aan? Ze zijn beslist niet onwetmatig, want er
zitten duidelijke oorzaken achter. Ze zijn meestal ook niet onvoorspelbaar, al missen
we vaak de benodigde detailkennis om ze exact te kunnen voorspellen. Maar ze zijn
waarschijnlijk wel ongericht, in die zin dat ze een aselecte ‘slachting’ houden onder
alles wat leeft; meteorieten en dergelijke hebben weinig voorkeur voor wat ze treffen.
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Toeval met voorkeur
Maar daarmee hebben we toch wel alle toevalligheden in de evolutie gehad, want
daarna gaan alle organismen (met al hun erfelijke factoren) door de zeef van de
natuurlijke selectie - en die ‘slachting’ is niét aselect. Bepaalde organismen hebben,
vergeleken met hun soortgenoten, relatief betere kansen om te overleven en zich
voort te planten, en zo hun erfelijke factoren door te geven aan een volgende generatie.
De natuurlijke selectie heeft dus een ‘duidelijke’ voorkeur voor bepaalde organismen
en is dus allerminst een a-select proces, en al zeker geen onvoorspelbaar, laat staan
een onwetmatig gebeuren. En toch noemen vele biologen natuurlijke selectie
‘toevallig’. Maar daarmee introduceren ze een nieuwe (vierde) betekenis van het
begrip toeval. Ze bedoelen dan dat de natuurlijke selectie een kortzichtig en
opportunistisch keuzeproces is. Natuurlijke selectie gebeurt op basis van momentane
milieueisen. Snel en efficiënt, maar ook grillig. Men zegt wel eens dat wie met de
mode is getrouwd, binnen korte tijd weduwe of weduwnaar zal zijn. Of een bepaalde
aanpassing ook op langere termijn voordelig is, is voor natuurlijke selectie niet
relevant. Aanpassingen zijn dus inderdaad soms toevallig, maar dan in de zin van
‘opportunistisch’.
Waar leiden al deze toevalligheden nu toe in de evolutie? In de micro-evolutie
leiden ze tot veranderingen in de erfelijke samenstelling van een groep organismen;
dat is zelfs in het laboratorium aangetoond. Maar voor evolutie is meer nodig. En
daarmee verlaten we het microdomein van de populatiebioloog en betreden het terrein
van de evolutiebioloog. Deze laatste probeert te verklaren dat er in de evolutie nieuwe
soorten ontstaan. Soorten zijn van elkaar gescheiden door voortplantingsbarrières.
Hoe kunnen we nu de stap zetten van microevolutie naar soortvorming? Anders
gezegd: kunnen twee populaties van één soort zodanig van erfelijke samenstelling
veranderen dat er twéé soorten ontstaan?
In het laboratorium hebben we zoiets nog nooit zien gebeuren. Toch nemen de
meeste evolutiebiologen aan dat micro-evolutie op den duur tot soortvorming leidt.
Daar hebben ze namelijk wel indirecte aanwijzingen voor. Vaak moet men dan
aannemen dat er tussen twee populaties toevallig een geografische barrière is
opgetreden, waardoor ze zonder verder contact met elkaar zó sterk uiteengroeien dat
ze elkaar na verloop van tijd bij hernieuwd contact niet meer ‘herkennen’ en niet
meer kunnen paren. De geografische barrière is dan uitgegroeid tot een
voortplantingsbarrière. Hier komt dus een nieuwe toevalsfactor om de hoek kijken:
het toevallige optreden van een geografische barrière. Dat is dan weer een ongerichte
toevalligheid, die
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verder beslist wetmatig en vaak ook voorspelbaar is.
Intussen kunnen we ons bijna niet meer aan de indruk onttrekken dat evolutie althans micro-evolutie en soortvorming - van toevalligheden aan elkaar hangt. Is
daarmee alles over evolutie gezegd? Er zijn nog altijd biologen die beweren van niet.
Dat zijn dan met name de paleontologen onder hen, die evolutie niet kleinschalig
maar grootschalig bekijken. Zij zien evolutie vooral als macro-evolutie, dat wil
zeggen niet alleen als een geleidelijke verandering van genetische samenstelling en
zelfs niet alleen als een opsplitsing van soorten, maar ook als een grootschalig
transformatieproces, waarbij drastische structurele veranderingen en overgangen
kunnen optreden - bijvoorbeeld van reptiel naar zoogdier. Is macro-evolutie werkelijk
niets anders dan een aaneenschakeling van micro-evoluties - stap voor stap, gen voor
gen? En als dat zo is, hoe kunnen dan de vele toevalligheden van een
micro-evolutieproces toch zoiets indrukwekkends als de rijke stamboom van het
leven opleveren? Van oercel tot mens? Richard Dawkins heeft de vraag zo
geparafraseerd: is een aap die op een typemachine speelt in staat de werken van
Shakespeare te produceren?

Evolutie op grote schaal
Het probleem is dat het toevallige, dat wil zeggen ongerichte, karakter van mutaties
en het toevallige, dat wil zeggen opportunistische, karakter van natuurlijke selectie
- zoals we dat van de micro-evolutie kennen - in de macro-evolutie bijna niet meer
terug te vinden is. In het grootschalige evolutieproces vinden we juist weinig
ongerichtheid en opportunisme. We constateren dat macro-evolutie één bepaalde
richting opgaat. Als we een film over de evolutie van het leven achterstevoren zouden
afdraaien, zou dat een hoogst merkwaardige indruk maken; de evolutie zou de
‘verkeerde’ kant opgaan. Maar zouden we daarentegen de micro-evolutie filmen van
die bekende witte motten op witte berkenstammen, die eerst allebei lichtgekleurd
zijn, vervolgens donker worden ten gevolge van luchtvervuiling, en daarna weer
lichter worden als de vervuilende industrie wordt teruggedrongen, dan zouden we
deze film ook achterstevoren kunnen afdraaien zonder dat iemand het merkt.
Micro-evolutie kan alle kanten opgaan.
Macro-evolutie daarentegen lijkt één bepaalde richting op te gaan. Wat is dan
precies de ‘richting’ die we in de film van het leven op aarde bespeuren? Niet alleen
constateren we een toename in soorten (al zijn er ook vele soorten die zijn
uitgestorven), maar ook een toename in complexiteit, dat wil zeggen meer
verscheidenheid van lichaamsdelen en meer verscheidenheid van lichaamsfuncties.
Complexiteit is als het ware een criterium om de voortgang van de evolutie te
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meten. Overigens zijn er ook typen of soorten van organismen die in miljoenen jaren
nauwelijks enige verandering hebben doorgemaakt, de zogenaamde levende fossielen,
maar de meeste takken van de stamboom van het leven hebben ingrijpende
veranderingen doorgemaakt, gepaard gaande met een toenemende complexiteit.
Als er inderdaad zoiets als toename in complexiteit bestaat, dan is de volgende
vraag wat de drijvende ‘kracht’ achter dit proces is. Is het een voortstuwende kracht
of aan aanzuigende kracht? Om het eens met een metafoor te zeggen: wordt de
stroomrichting van een rivier door de aantrekkende kracht van de zee bepaald of
door een voortstuwende kracht langs de weg van de minste weerstand?
Het is erg verleidelijk om in de macro-evolutie een aantrekkingskracht te zoeken,
die het evolutieproces naar een bepaald doel zou zuigen. Dat zou niet alleen een
richting inhouden maar ook een doel, niet alleen voortgang maar ook vooruitgang.
Vaak beschouwt men evolutie dan ook als een ontwikkeling van ‘lagere’ naar ‘hogere’
levensvormen. Maar het is zo moeilijk aan te geven wat het ‘hoogtepunt’ is. Wensen
zijn er genoeg. Een enkeling ziet als einddoel de volmaaktheid van het leven, maar
hoe zou het volmaakte leven eruit moeten zien? Anderen zien een duidelijke groei
naar meer individualiteit (Julian Huxley) of zelfs naar meer (zelf-)bewustzijn en als
einddoel het culminatiepunt Omega (Teilhard de Chardin). Maar is dat werkelijk een
aantrekkingskracht die overal werkzaam en zichtbaar is? Is dit nog biologie of moeten
we hier spreken van een filosofie of levensbeschouwing, die dan vervolgens in het
evolutieproces wordt geprojecteerd? Bovendien zijn dergelijke opvattingen te vaag
en te algemeen om toetsbaar te zijn.
Daarom denk ik dat we met minder tevreden moeten zijn - niet een aantrekkende
kracht maar een voortstuwende kracht. Zoals het water in de richting van de minste
weerstand stroomt, zo stroomt het leven in de richting van betere overlevingskansen,
betere voortplantingskansen, en op langere termijn meer complexiteit, efficiëntie,
flexibiliteit, onafhankelijkheid, meer controle over de omgeving, meer besef van de
omgeving en van zichzelf. Een algemenere omschrijving zou zijn: evolutie is een
proces dat in de richting gaat van een beter georganiseerd en daardoor beter
functionerend systeem - wat technischer gezegd: een verandering waarbij de vrije
energie van het systeem toeneemt. Volgens deze zienswijze is de grootschalige
evolutie als een grote stroom die op basis van kleinschalige evolutie verder slingert...
om zo uiteindelijk ‘bij de zee’ uit te komen.
De grote vraag is nu hoe de micro-evolutie met zijn vele toevalligheden de grote
stroom van de macro-evolutie in goede banen kan leiden. Hoe kan zoveel wanorde
zoveel orde scheppen? Hoe kan het
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toeval van de micro-evolutie de macro-evolutie in banen leiden? Zitten er in de
micro-evolutie dan toch sterke richtinggevende factoren?

Het evolutiedraaiboek
Het lijkt er wel op. We hebben al gezien dat natuurlijke selectie weliswaar toevallig
is in de zin van opportunistisch, maar niet in de zin van ongericht, onvoorspelbaar
of onwetmatig. Dat laatste geldt hoogstens voor mutaties, maar het voordeel daarvan
is weer dat er op die manier een voorraad aan overdadig en verborgen genetisch
potentieel ontstaat, waaruit toekomstige generaties onder onverwachte omstandigheden
kunnen putten. De toevallige mutaties leveren dus de grondstof voor de evolutie en
daaruit kan de natuurlijke selectie als ordenende en richtende factor selectief putten.
Zo ontstaat er orde in de wanorde. Bovendien is dit selectieproces cumulatief - dat
wil zeggen, het is een proces met een ‘geheugen’: wat uitgezeefd wordt, is ook al in
eerdere processen uitgezeefd.
Daarmee komen we op een andere richtinggevende factor uit de micro-evolutie.
De natuurlijke selectie werkt met individuele organismen; dat zijn dus produkten die
als één geïntegreerd geheel zijn uitgezeefd. De natuurlijke selectie selecteert geen
losse eigenschappen of genen maar complete individuen. Het zijn de individuen die
meer of minder succes hebben bij overleving en voortplanting, al hangt hun succes
uiteraard af van de eigenschappen en genen die ze bezitten. Maar de genen zelf zijn
voor de natuurlijke selectie ‘onzichtbaar’. We hebben dus te maken met complexe
en uitgebalanceerde eenheden van eigenschappen en genen. Zo hoeft een verandering
in het aantal vingers, veroorzaakt door een erfelijke factor voor polydactylie, niet te
berusten op een serie gelijktijdige mutaties voor extra botten, zenuwen en bloedvaten.
Anders gezegd: een organisme bezit niet alleen een milieu om zich heen, maar het
biedt aan elk van zijn onderdelen tevens een ‘intern milieu’, waarbinnen veranderingen
gerealiseerd en gekanaliseerd worden.
Organismen zijn eenheden met hun eigen structuur, hun eigen interne interacties.
En daarmee is als het ware de ‘bedding’ aangegeven waarbinnen mutaties en
veranderingen kunnen optreden. Toevallige maar ingrijpende verstoringen van dit
subtiele evenwicht hebben bij voorbaat geen kans van slagen. Daardoor komt het
dat bepaalde typen organismen zich in een bepaalde richting ontwikkelen; wat teveel
van die richting afwijkt, wordt in de kiem gesmoord. Sommige constructies laten
veel uitbouwmogelijkheden toe, andere weinig.
En daarom is het beeld van de evolutie als een meanderende rivier bij nader inzien
toch niet zo'n goede voorstelling van zaken. Organis-
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men zijn namelijk niet zo vervormbaar als water, maar ze hebben een eigen ‘harnas’.
En daarmee zijn de contouren van het evolutiedraaiboek aangegeven. Het ongerichte
toeval wordt gestroomlijnd en gekanaliseerd zowel door de ‘bedding van de
natuurlijke selectie’ als door het ‘harnas van de levensvormen’. Met een ander beeld:
het toeval volgt de bedding van de noodzaak. De spontaneïteit van het toeval wordt
in de evolutie dus aan banden gelegd.

Een laatste valkuil
Nog een laatste waarschuwing. We hebben het in de tweede helft van dit artikel
gehad over het begrip toeval zoals dat in de wetenschap wordt gehanteerd. Dit ‘toeval’
is vooral ongericht, vaak opportunistisch, soms onvoorspelbaar, maar zelden of nooit
onbepaald. Buiten de wetenschap heeft ‘toeval’ nog een heel andere (vijfde) betekenis:
het is de aanduiding voor zoiets als een geheimzinnige kracht die buiten natuurlijke
oorzaken om werkt. Dat is het toeval van het fatalisme. Wat in die zin ‘toevallig’
heet, is niet alleen onwetmatig, onvoorspelbaar en ongericht, maar ook nog zinloos.
Achter de opvatting van het fatalisme zit een levensfilosofie die niets met de
levenswetenschappen te maken heeft. De natuurwetenschappen houden zich nu
eenmaal niet met vragen over zin bezig (zie Streven, oktober 1993). Dit belet biologen
uiteraard niet om er een fatalistische levensbeschouwing op na te houden, maar áls
ze dat doen, hebben ze het begrip ‘toeval’ wel een totaal andere betekenis gegeven.
De vraag of evolutie ook ‘zin’ heeft, is niet een natuurwetenschappelijke vraag, maar
is van levensbeschouwelijke en/of theologische aard. Daar kan de natuurwetenschap
onmogelijk een antwoord op geven - al zouden sommige biologen dat als mens nog
zo graag willen.

Om verder te lezen
Harry Collins en Trevor Pinch, The Golem: What Everyone Should Know About
Science, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
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Een bundeling van de artikelen van Geert Verschuuren die in Streven verschenen,
vindt u vanaf deze maand in de boekhandel onder de titel De uitgeklede mens. Over
de grenzen van wetenschap en leven (Pelckmans, Kapellen / Kok Agora, Kampen,
152 pp, BEF 525).
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Jan Muylle
De klank van het kubisme
Dit is het vierde artikel in een reeks over schilderkunst en muziek. In
volgende nummers komen nog aan bod: Jazz, Synesthesie.
‘Notre avenir est dans l'air’ Picasso, 1912
Pablo Picasso, Georges Braque en latere kubisten zoals Juan Gris interesseerden zich
weinig voor muziek. Toch gaf het werk van deze grondleggers van de 20e eeuwse
avant-garde blijk van een uitzonderlijke voorkeur voor muzikale onderwerpen. En
critici hebben kubistische composities vaak muzikale kwaliteiten toegeschreven.
Deze paradox wil ik hier even toelichten.

Muzikale belangstelling
Picasso heeft, voor zover bekend, nooit hoog opgelopen met zijn muzikale kennis.
Van muziek begreep hij niets, beweerde hij eens. Hij stond zeker niet open voor de
belangrijkste muziekvormen entradities. Muziek bleef voor hem, ondanks occasionele
bijdragen aan innoverende balletprodukties, een gesloten wereld. Een anekdote vertelt
dat de struise en vitale kunstenaar op het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen
de militaire overheid alle lawaai verbood, een helse pret beleefde aan woest
hoorngetoeter. Picasso wilde vooral zijn zelfstandigheid als beeldend kunstenaar
beklemtonen, zijn autonomie affirmeren. Muzikale affiniteiten, zo vreesde hij, konden
zijn autonomie in het gedrang brengen. Muziek moest gescheiden blijven van schilderen beeldhouwkunst. Het ergerde hem dat critici zijn kubistische schilderijen en
assemblages als een muzikale sensatie ervoeren. Dergelijke interpretaties wees hij
verontwaardigd van de hand.
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Braque daarentegen was een muziekliefhebber. Een broer van de muzikaal begaafde
schilder Raoul Dufy leerde hem op jonge leeftijd fluit spelen. Via Dufy raakte Braque
in 1905 bevriend met de schilder Maurice Vlaminck. Deze deelde het muzikale
enthousiasme van Braque. Dit zou ons ertoe kunnen verleiden dit enthousiasme in
verband te brengen met de muzikale thematiek die Braque als eerste vanaf 1908 in
zijn kubistische stillevens introduceerde en die hij, zoals later Picasso en ook Gris,
in de loop van de volgende jaren heeft uitgewerkt. Uitspraken van Braque over zijn
thematische voorkeur sluiten deze veronderstelling echter uit. Vormen en volumes
van de muziekinstrumenten zouden, naar zijn zeggen, zijn iconografie hebben bepaald.
Hun vormen en volumes waren bij uitstek geschikt om de kubistische ruimteopvatting
te construeren. Wel erg willekeurig klinkt zijn verklaring: ‘Toen ik
muziekinstrumenten in mijn stillevens opnam, was dat ten dele omdat ik er door
omringd werd [...]’.
Gris behoorde met Picasso en Braque tot de vriendenkring van Erik Satie.
Decorontwerpen voor het Ballet Russe van Serge de Diaghilev brachten hem in
contact met musici. Toch schreef hij in een brief aan Daniel-Henry Kahnweiler, de
galeriehouder van de kubisten: ‘Hier bevinden zich ook jonge muzikanten, maar van
muziek heb ik geen verstand’ (1919). Gris koesterde maar weinig belangstelling voor
klassieke muziek. Het werk van bevriende componisten interesseerde hem minder
dan moderne dansmuziek. Met zijn vrouw Josette danste hij uitbundig de foxtrot en
de tango. Evenmin als Picasso en Braque heeft Gris uitdrukkelijk een muzikale
interesse ingeroepen om de muziekiconografie van het kubisme te verklaren. Hun
uitspraken zijn echter in tegenspraak met de commentaren van critici.

Muzikale belevenis
Veel tijdgenoten hebben de kubistische benadering van de ruimte ervaren als een
muzikale belevenis. Commentatoren en critici omschreven de kwaliteiten van de
kubistische ruimte namelijk als vibrerend, trillend en doorleefd. De indruk die deze
schilderijen maakten, verwekte een muzikale sensatie. Dit muzikale effect is door
de kubisten uiteraard niet bewust nagestreefd. De muzikale analogieën die de
kunstkritiek in dit werk ontwaarde, vindt men niet terug in de artistieke intenties van
de schilders. Toch zijn ze belangrijk voor een beter begrip van het kubisme. De
muzikale ervaring of de formulering van de visuele indruk in muzikale termen vindt
alleen een verklaring in de fundamentele uitgangspunten van het kubisme.
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In muzikale termen denken en spreken over schilderkunst was toen modieus. Vassilli
Kandinski, die ca. 1911-1912 in München een totale abstractie voorstond, zocht steun
in de muziek. In Arnold Schönberg vond hij een muzikale geestverwant. Kandinski
prees in 1911 ook de kunst van Cézanne, de inspirerende voorganger van Picasso en
Braque. Cézanne had volgens Kandinski aansluiting gevonden bij het muzikale:
‘Geen mens, geen appel, geen boom stelt hij voor. Cézanne bouwt een inwendig
schilderachtig klinkend ding op, dat beeld heet’. Zo oordeelde Kandinski ook over
het werk van de kubisten. Hij meende ten onrechte dat ze met muziek vertrouwd
waren. Kandinski stond met zijn interpretatie niet alleen. Nog anderen hebben
herhaaldelijk gewezen op parallellen met de muziek van Schönberg, van Stravinski
en vooral van Johann Sebastiaan Bach.
In 1920 sprak een criticus over de vermeende verwantschap van het kubisme met
de muziek van Bach als volgt: ‘Uit vele kleurenharmonieën stijgen lijnen op; prisma's
bewegen zich voort, komen ons tegemoet, wijken terug, breken, treden in de oneindige
ruimte, voeren naar omhoog en in de diepte, verbreden, vermenigvuldigen zich,
verzamelen zich tot akkoorden, worden door ritme bezield en dansen nu op de absolute
muziek van de ruimte. Men beleeft deze transcendente dynamiek niet anders dan als
de werkelijkheidsvreemde contrapuntiek van Bachs fuga's’. Kleurenharmonieen in
een somber, bijna monochroom koloriet; een opbouw van lijnen tot prismatische
facetten of cubes; akkoorden, ritme en dans van prisma's op de absolute muziek van
de ruimte. Deze criticus ziet overeenkomsten met de fuga's van Bach. Deze fuga's
en het kubisme zijn bovenwerelds. Zij overstijgen het aardse, de zichtbare
werkelijkheid.
Een jaar later schreef de Tsjechische verzamelaar en kunsthistoricus Vincenc
Kramar dat Picasso's schilderijen echt uitgroeien tot polyfone bouwwerken van Bach.
Contrapunt en polyfonie golden beide als gepaste begrippen om het constructieve
karakter van het kubisme te typeren. Kahnweiler sprak op dezelfde wijze over het
werk van Gris. Hij beoordeelde diens schilderijen als muzikale gebouwen van Bach,
polyfone composities met contrapuntische kenmerken. Kahnweiler heeft deze parallel
ook doorgetrokken tot de dodecafonie van Schönberg en de seriële muziek. In deze
geest moet ook de vergelijking met Stravinski worden begrepen.
Hoe dit alles te begrijpen? De kubisten zochten naar een openbreken van de
vertrouwde perspectivistische ruimte. Zij wilden figuren en voorwerpen in
tegenstrijdige elementen fragmenteren. Het resultaat dwingt de kijker tot een nieuwe
manier van zien. Hij ziet niet langer de illusionistische weergave van personen en
objec-
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ten in een omgeving die volgens de traditionele perspectiefregels is opgebouwd. Een
oriënterend vluchtpunt wordt hem ontnomen. De kubistische schilder bouwt zijn
compositie op door een weloverwogen schikking van fragmenten die met transparante
overgangen verschillende gezichtspunten simultaan opnemen. Deze voortdurende
wisseling van standpunt confronteert ons met een rusteloos veelvoud van relaties en
gegevens. In een onophoudelijke pendelbeweging vloeien personen, voorwerpen en
de omgevende ruimte in elkaar over. Dit noopt de liefhebber tot een beweeglijk
kijken, tot een intensief en soms moeizaam ontcijferen. Dit nieuwe trillende beeld
bootst de zichtbare werkelijkheid niet langer na. Het representeert deze realiteit niet
langer door zijn illusiekarakter. Contouren zijn opgegeven. Vormen verliezen de
illusie van diepte en volume. Zij lossen zich op in elkaar overlappende vlakken en
kleurpartijen. De schilderkunstige werkelijkheid van het kubistisch schilderij poneert
een nieuwe tastbare ruimteopvatting. Braque sprak van een tactiele of manuele ruimte.
Het strenge ontledings- of analyseproces van de voorstelling en van de
werkelijkheid leidde tot een vibratie, een resonantie die muzikaal werd bevonden.
Deze vibratie is het resultaat van de versmelting van de beweging in een tijdsmoment.
Het verschijnen en samenbrengen van verschillende gezichtspunten veronderstelt
beweging. Deze beweging wordt op een gefragmenteerde wijze simultaan getoond.

Muzikale onderwerpen
De voorliefde van de kubisten voor muzikale onderwerpen is opmerkelijk. De 20e
eeuwse kunstgeschiedenis kent geen tweede stroming die deze voorkeur in gelijke
mate vertoont. De muziekiconografie van het kubisme vertoont drie hoofdmotieven:
De Muzikant, Het Stilleven met Muziekinstrumenten en De Hommage aan
Componisten.
Picasso legde zich meer dan Braque toe op de voorstelling van musicerende figuren.
Beiden sloten met de keuze van dit motief, De Muzikant, aan bij een oudere
iconografische traditie. Dit thema ontstond in de Italiaanse renaissance en werd verder
ontwikkeld in de 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst. Ook in de 19e eeuw bleef
het een geliefd motief. Ingres en Corot erotiseerden de voorstelling van de
musicerende vrouw. Het vrouwelijk lichaam werd geïnstrumentaliseerd tot een
mandoline, een viool of een gitaar. Het muziekinstrument verkreeg vrouwelijke,
erotische trekken. Deze dubbelzinnigheid is door Picasso en Braque in het kubistisch
idioom geneu-
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traliseerd. Vrouwelijke en mannelijke muzikanten worden opgenomen in een formele
structuur. Vooral in 1911 heeft Picasso zich met dit motief beziggehouden.
Muzikanten bespelen een viool, mandoline, accordeon of klarinet. De figuren zijn
slechts schematisch aangeduid. Allerlei fragmentarische details, een armleuning, een
tafelpoot, een kwast suggereren verschillende dieptelagen. Verticalen, horizontalen,
diagonalen en ellipsen structureren de vaag herkenbare figuur die oplicht in de
picturale constructie. Figuur en instrument zijn tot een onontwarbaar geheel in elkaar
geschoven. Kenmerkend is Picasso's Femme à la guitare près d'un piano (ill. 1).
Soms liet Picasso figuur en instrument zelfs volledig versmelten tot één orgaan. Een
gitaarspeler is zelf snaarinstrument. De gitaar is een muzikant. Deze symbiose is
later hernomen door kubistische beeldhouwers. We noemen Jacques Lipchitz, Henri
Laurens en Osip Zadkine.
Ook het Stilleven met Muziekinstrumenten had een stevige iconografische traditie.
Reeds in de 17e eeuw was het een vertrouwd thema. De weloverwogen schikking
van luit, viool, fluit, clavecimbel en partituren bood de mogelijkheid de materie en
de volumewerking op een illusionistische wijze weer te geven. Vooral tijdens de
barok was dit soort stillevens doordrongen van een belerende Vanitas-symboliek.
De kubisten hebben deze traditie geactualiseerd. Ze maakten stillevens die ontdaan
zijn van elke didactisch-moraliserende betekenis. Mandoline, gitaar, klarinet,
accordeon en viool duiken herhaaldelijk op. Meer uitzonderlijk zijn metronoom,
harp, piano en mandoline. Soms worden deze instrumenten voorgesteld met andere
voorwerpen: een tafel of een stoel, een palet, een fles, een pijp, een glas, een krant,
een speelkaart of een affiche. Gecombineerd roepen deze voorwerpen de sfeer op
van publieke gezelligheid, van musiceren en drinken in een volks café in Parijs.
Braque heeft het thema al ca. 1908 in zijn werken opgenomen. Weliswaar in een
terugblik en ingegeven door de ondertussen verschenen commentaren, waarvan ik
er enkele gesignaleerd heb, verklaarde hij hierover: ‘Ik was al op weg naar een
tastbare of, zoals ik gewoonlijk zei, manuele ruimte. Een muziekinstrument heeft als
object de ongewone eigenschap dat het door aanraking bezield kan worden’. De
resonantie en de klank van het instrument is analoog aan de beweging en vibratie
van het kubistisch schilderij. Het instrument visualiseert als het ware deze
overeenkomst. Het openbreken van een muziekinstrument, bijvoorbeeld van een
viool, in fragmenten en facetten maakt de wedersamenstelling tot een proces dat
vergelijkbaar is met de compositie van een muziekstuk. Violon et palette (ill. 2)
illustreert hoe Braque de vioolkrul, de toets en de klankkast verstrooid in de ruimte
situeert. Hun fragmentatie ver-
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[1] Pablo Picasso, Man met gitaar, 1911 (New York, Museum of Modern Art).
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[2] Pablo Picasso, De viool, 1912-13 (Stuttgart, Staatsgalerie).
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[3] Pablo Picasso, Violon jolie Eva, 1912 (Stuttgart, Staatsgalerie).

Streven. Jaargang 61

IV

[4] Georges Braque, Hommage à Bach, 1912 (New York, Sidney Janis Collection).
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splintert de ruimte tot een trillende omgeving.
Vanaf 1912-1913 experimenteerde Picasso ook op het vlak van de beeldhouwkunst.
Met karton, hout, touw en andere voor de hand liggende, alledaagse materialen
assembleerde hij een gitaar, een viool, een mandoline, een klarinet. De invloed van
deze assemblages werd snel bespeurbaar in de kubistische sculptuur. Rond 1911 zijn
Picasso en Braque ertoe overgegaan in hun schilderijen de imitatie van notenschrift
te verwerken: sol- en ut-sleutels, notenbalken en zo meer. Braque nam ook
muziektermen op: wals, rondo, duo, étude, sonate, concert en dergelijke. Deze
muzikale tekens en begrippen sluiten aan bij de ingevoegde woordspelletjes. Picasso
verwees met de Ma Jolie-schilderijen naar het refrein O Manon, ma jolie, mon coeur
te dit bonjour uit het populaire deuntje Dernière chanson van Fragson (1911). Tevens
verwees Picasso naar zijn vriendin Eva Gouel; vandaar het schilderij Violon Jolie
Eva (ill. 3). Braque zinspeelde minder op entertainment en meer op ernstige muziek.
In Hommage à Bach (ill. 4) vlot de lettrage BACH JS bovenop een complexe structuur
van vormen en plans waarin de contouren van een viool op een tafel zichtbaar zijn.
Een Hommage aan de Componist die door de critici als de muzikale evenknie van
het kubisme zou worden uitgeroepen.

Bronnen
K. von Maur, Braque und die Musik im Umkreis des Kubismus, in Vom Klang
der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts, o.l.v. K. von Maur,
München, 1985, pp. 374-379.
J. Langner, ‘Jolie Eva’. Stilleben statt Porträt bei Picasso, in Kunst um 1800
und die Folgen. Werner Hofmann zu Ehren, o.l.v. C. Beutler e.a., München,
1988, pp. 352-359.
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Podium
Eric de Kuyper als een intermediair
Aan het slot van Bruxelles, here I come, het vijfde boek in De Kuypers autobiografie,
begonnen aan zee, in Oostende aan het einde van de jaren veertig, zijn we aanbeland
in 1961. De Kuyper heeft een jaar lang en met succes in het Frans gestudeerd aan
het Brusselse katholieke Institut des Arts de Diffusion. Hij besluit het tweede jaar
niet aan te vatten, maar zich in te schrijven in het eerste jaar van het pas opgerichte
vrijzinnige RITC (Rijks Hoger Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding) waar het
Nederlands de voertaal is. Zijn motivering formuleert hij als volgt: ‘Wat hem (...)
onontbeerlijk leek voor zijn eigen werkzaamheid in de cultuur, was een rol als
intermediair, het ging juist om wat de naam van de instelling waaraan hij nu had
besloten te gaan studeren wellicht een beetje naïef met “cultuurspreiding” aanduidde;
of om wat het instituut dat hij nu vaarwel zei “arts de diffusion” noemde: de speciale
kunst om cultuur op te vangen, te verwerken en door te geven’ (p. 157).
Hoe hij zijn rol als intermediair ontdekt, ingestudeerd en als eerstejaarsstudent
ingevuld heeft, daarover gaat Bruxelles, here I come. In tegenstelling tot de vorige
boeken van zijn autobiografie met hun sterk anekdotisch narratief karakter, groeit in
dit vijfde deel het aandeel van het essayistische. Ook de lineaire chronologie in de
vertelling wordt geregeld doorbroken. De keuze voor een actief leven in de wereld
van de cultuur verduidelijkt de auteur aan de lezer door de antecedenten van die
keuze uit de doeken te doen. Dat zijn in de tijd verspreide ervaringen zoals zijn bijna
wekelijkse theaterbezoek aan de KNS te Antwerpen vanaf 1956, toneelstages in
Genval aan het einde van de jaren '50, een verblijf te Avignon tijdens het jaarlijkse
festival, na een provinciale opstelwedstrijd gewonnen te hebben over ‘Waarom ik
van het theater houd’ in 1959, en natuurlijk het op de voet volgen van het
filmgebeuren. Samen met de auteur terugblikkend op diens adolescentieperiode kan
de lezer niet anders dan concluderen dat dit allemaal moest culmineren in de beslissing
het lot te tarten door na de middelbare studies geen kantoorwerk te zoeken zoals in
zijn familie gebruikelijk was, maar van een gekte (theater) en een ziekte (film) zijn
toekom-
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stig beroep te maken en dat dan ook eerst te gaan studeren
Maar niet alleen uiterlijke factoren, ook de persoonlijke invloed die hij ondergaan
heeft van zijn oudere broer Michel, die een estheet genoemd werd, gepassioneerd
was door de film, vaktijdschriften over fotografie las en in zijn kelder een donkere
kamer had ingericht, en van ma De Kuyper die hij een ideale Brecht-toeschouwer
noemt, ‘iemand die in staat was abstract en rationeel te argumenteren en volks, naïef
aan te voelen’ (p. 59) suggereert dat zijn keuze voor een bestaan als culturele
intermediair niet zo maar uit de lucht is komen vallen, ze lijkt wel genetisch bepaald,
want het zit immers in de familie.
Waar De Kuyper dus van in het begin naar zoekt, is de confrontatie van de
verschillende kunsten met elkaar en dan in het bijzonder het theater en de film. Als
men uit Bruxelles, here I come de verspreide beschouwingen samenbrengt die hij
over het theater ten beste geeft, kan men zijn persoonlijke visie op de diverse aspecten
ervan - toeschouwen, acteren, regisseren - moeiteloos distilleren. Acteren is een en
al beheerste kunstmatigheid (p. 80) en toneelspelen is voor de volwassene een
herontdekking van wat beweging en wat ruimte is (p. 110). De erotische functie van
het theater is geen bijzaak, want van alle beeldende kunsten (film, schilderkunst)
geeft alleen het theater de lichamen en niet de afbeeldingen ervan te zien (p. 101).
Theater moet altijd iets van het provincialistische hebben om te kunnen werken. Dat
betekent dat er een familie-gevoel, een band moet zijn tussen het gezelschap en de
toeschouwers. En dat de toeschouwers onderling, zonder elkaar persoonlijk te kennen,
beseffen dat ze die avond om dezelfde reden aanwezig zijn (p. 62). Zijn eigen positie
vat hij kernachtig als volgt samen: ‘Als acteur boeide hem voornamelijk het theatrale
woord, als regisseur het schouwspel, en als recensent het theater als cultuurhistorisch
verschijnsel’ (p. 121). Bruxelles, here I come is een boek over de keuzes van de
auteur. Want hij kiest niet alleen voor een bestaan in dienst van de cultuurverspreiding,
maar ook voor de taal die hij zal gebruiken. Nu is Eric de Kuyper een Vlaming die
bij een Nederlandse uitgever publiceert, hij had ook een Franstalige Belg kunnen
zijn die bij een Parijse uitgever onderdak gezocht zou hebben. De familie De Kuyper
was veeleer Frans dan Nederlands georiënteerd. ‘Al spraken ze Nederlands, ze dachten
Frans en voelden de fijnere emoties aan in die taal’ (p. 34). Door zijn zgn. Franche
R die hij niet kon metamorfoseren in een zgn. Vlaamsche rollende tongpunt-r werd
hij in 1959 in de Antwerpse Koninklijke Vlaamse Muziekacademie niet toegelaten
tot de hogere niveaus van de voordrachtkunst. Wat De Kuyper in deze context noteert
hebben sociolinguïsten onderzocht als de effecten van taalattitudes. Het
taalattitude-onderzoek in de voorbije decennia richtte zich o.m. op esthetische en
correctheidsoordelen over taalvariëteiten en op de beoordeling van personen op grond
van hun taalgebruik. De sociale connotaties en de daaruit voortvloeiende waardering
of afwijzing van het persoonlijk taalgebruik blijken bepaald te zijn door vigerende
maatschappelijke waarden en idealen. Wie aan die normen niet beantwoordt wordt
vaak in een linguïstische onzekerheid geduwd die kan voeren tot aanpassing door
hypercorrectie of tot een soort linguïstische zelfhaat. De
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Kuyper is, na zich een jaar lang met succes in een homogeen (Brussels) Frans klimaat
te hebben bewogen, tot het pragmatische besluit gekomen dat de keuze voor het
Nederlands hem zou dwingen een dubbel cultuurleven te leiden: zijn kennis van en
vertrouwdheid met het Frans en de Franse cultuur zou worden aangevuld en verrijkt
door de Vlaamse en Nederlandse cultuur. En, na zijn ontdekking van de zondagse
editie van The Observer, waarvan hij de culturele pagina's als jobstudent tijdens de
stille uren in een tramhokje aan een halte van de kusttram eerst moeizaam ontcijferde
en gaandeweg verslond, opende zich een nieuw perspectief. ‘Er groeide in hem in
zijn tramhokje iets als een heimwee naar kosmopolitisme, naar verruiming, naar een
middel om te ontsnappen aan de begrenzing en vernauwing van België, waar zowel
de Vlaamse als de Franse cultuur hem plotseling te eng voorkwamen, onvoldoende
gericht op wat daar buiten allemaal gebeurde’ (p. 155).
Hoe intens ook het besef is een wereldburger-in-spe te zijn, een ander besef, nl.
van minderwaardigheid en twijfel aan zichzelf is even reëel in Bruxelles, here I come.
‘Hij kwam aan in de nieuwe wereld met een overdaad van moed en een overvloed
aan lust en begeerte, maar hij was ook erg onzeker en had een vaag gevoel van
minderwaardigheid en twijfel aan zichzelf’ (p. 33). Het feit dat Eric de Kuyper dat
niet verheimelijkt bezorgt zijn autobiografie-in-afleveringen de aantrekkelijkheid
die een band schept tussen auteur en lezer, vergelijkbaar met de boven genoemde
familie-band tussen een toneelgezelschap en zijn toeschouwers.
Het gevoel een achterstand te hebben bij zijn medestudenten op het gebied van
het theater blijkt al vlug irreël te zijn. Zijn als naïef omschreven opvattingen over
liefde, seksualiteit en erotiek zijn echter wel reëel evenals de frustratie over zijn
onaantrekkelijk lichamelijke voorkomen.
‘Wanneer zou er nu eens zoiets duidelijks als liefde zijn, of als fysieke aantrekking,
en wanneer zou hij die op het juiste moment ook herkennen? En wanneer zou dat en dat leek hem nog ongeloofwaardiger - synchroon tussen hem en een ander
plaatsvinden?’ (p. 132).
Die vraag wordt alleen maar als een echte vraag gelezen voor wie de vorige boeken
van De Kuyper niet kent. Want in Mowgli's tranen en Grand Hotel Solitude komen
passages voor waarin de fascinatie van de auteur door het mannelijke, geseksueerde
lichaam, niet louter tot het domein van zijn verbeelding behoort, maar door een
concrete jongen of vriend gedeeld wordt. Ook in deze ‘Nieuwe taferelen uit de
Antwerpse en Brusselse tijd’, de ondertitel van Bruxelles, here I come, beoogt De
Kuyper, zoals in de eerdere taferelen uit de kinder- en adolescentiejaren, op een
discrete en behoedzame wijze te peilen naar de kern van zijn intieme en kwetsbare
bestaan. Dat is ogenschijnlijk geen centraal thema - de auteur heeft het nog te druk
met de verkenning van de wereld van de cultuur - maar het is wel op elke bladzijde
als filigraan aanwezig.
□ Joris Gerits
Eric de Kuyper, Bruxelles, here I come, Sun, Nijmegen, 1993, 158 pp.
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Zomerfilms '94
Ik maakte voor het eerst kennis met ‘De proef van de eerste regel’ in een artikel van
Leo Geerts. Deze methode, die, zegt Geerts, ook wordt aanbevolen door W.F.
Hermans, gaat ervan uit dat de kwaliteit van het hele literaire werk weerspiegeld
wordt in de eerste zin. Hoewel elk fatsoenlijk mens sceptisch hoort te staan tegenover
dergelijk literair snelrecht, moet ik toegeven dat ik bij films ook meestal genoeg heb
aan de eerste scène: de eerste indruk wordt na afloop meestal bevestigd. Niet dat een
filmauteur daarin noodzakelijk zijn beste kunnen demonstreert (het wordt scenaristen
op scenariocursussen wel zo ingeprent), maar je krijgt wel meteen een impressie van
de visuele stijl, de originaliteit. Heb ik het al honderd keer gehoord en gezien of
worden de clichés overstegen? Is hier een creatief filmauteur aan het werk of de
marketingafdeling van een mediabedrijf?
Regelmatig krijg je met deze proef ook wel het deksel op de neus: dan hebben we
te maken met films die een bevlogen entree maken, maar later ofwel inspiratieloos
imploderen ofwel (eervoller) het noorden kwijt raken. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld
met twee films waar ik met hoge verwachtingen naartoe trok: Mac, het regiedebuut
van de Amerikaanse acteur John Turturro, vooral bekend van zijn samenwerking
met de gebroeders Coen, en Le sourire van Claude Miller, een Frans regisseur die
mij nauw aan het hart ligt.

Mac & Le sourire
Mac begint met een intrigerende beeldenreeks: we zien heel aardse en fysische
beelden van zware werkschoenen die door modder ploeteren, een schop die wat
cement opschept, regen die neergutst op een verzopen, naakte aarde. Een geslaagde
introductie in een film over het wroeten in (met) de materie, over mensen die huizen
bouwen. Het thema op zich is origineel; niet een zoveelste film over de crimineel en
de smeris. Mac (John Tuturro) is een van de drie gebroeders Vitelli die een eigen
aannemersbedrijfje opstart. Mac is de drijvende kracht, maar door de stress, eigen
aan het vrije ondernemen, ontpopt hij zich tot een tirannieke ploegbaas die zich
voortdurend afreageert op zijn naaste omgeving, zijn broers dus. Mac verzuurt de
werksfeer met als gevolg dat zijn broers Vico en Bruno (Michael Badalucco en Carl
Capotorto) het na het eerste project voor bekeken houden en een ontgoochelde Mac
alleen achter laten. Het is regisseur, auteur en acteur John Turturro in deze film vooral
om de ethisch geladen thematiek te doen: de waarde van arbeid en
zelfverwezenlijking, van vakkennis en stieldeontologie. Hij zwaait de lof van het
vrije ondernemen en klaagt de bedrijfscultuur aan waar alleen het vlugge gewin telt.
Deze boodschap is op zich wel waardevol, maar wordt rechttoe rechtaan aan de
toeschouwer medegedeeld. De filmische vorm blijkt na een beloftevolle start toch
maar aan de elementaire kant.
Met Le sourire is het niet anders gesteld, zij het dat Claude Miller over een grotere
stijlvaardigheid beschikt dan John Turturro. Le Clainche (Jean-Pierre Marielle),
psychiater en direc-
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teur van een dito instelling, is ruim de vijftig voorbij en krijgt te horen van zijn dokter,
tevens zijn vrouw, dat hij een nieuwe serieuze hartaanval nabij is. Geplaagd door
lichamelijke klachten en depressies, besluit hij het leven dat hem nog rest diep in te
ademen, zich te laten meeslepen door zijn passies, i.c. zijn verliefdheid op de
aantrekkelijke Odile (Emmanuelle Seigner). Ook zij leeft op het ritme van haar
passies: de oude psychiater intrigeert haar op dezelfde manier als b.v. de directe
erotiek van Jeanjean's striptent (Richard Bohringer). Met deze drie personages
(Jeanjean, Le Clainche en Odile) als inzet ontstaat een bizar sprookje over liefde,
passie en dood, een variatie op het eros-thanatos thema in een bevlogen visuele stijl,
maar opnieuw te nadrukkelijk. Zoals Mac blijft de film ergens steken tussen abstract
concept en concrete vorm.

Drie komedies
De proef van de eerste scène werkte wel uitstekend bij het erg succesvolle Four
Weddings and a Funeral. Waarom deze kleffe prent over seks, liefde, vriendschap
en de daarbijhorende rituelen zo'n succes kent is mij niet duidelijk. Het is een
voorspelbare sentimentele komedie - Charles (Hugh Grant) verovert na een aantal
hindernissen (o.a. huwelijken) uiteindelijk het meisje Carrie (Andie Mac Dowell) waarbij ook de humor niet boven de clichés uitstijgt. Wat kan er allemaal fout gaan
bij een huwelijksplechtigheid (en aldus voor de nodige hilariteit zorgen)? Ik schud
uit mijn mouw: te laat komen (daarmee opent de film), nee zeggen in de kerk, vroegere
liefjes op het feest, een stuntelige priester die zich verspreekt (een kort optreden van
Rowan Atkinson oftewel Mr. Bean), de ringen vergeten... Je krijgt het allemaal te
zien. Four Weddings is een film die verzuipt in romantiserende gemeenplaatsen. Het
publiek identificeert zich zonder slag of stoot met de twee protagonisten, propt zich
maar al te graag vol met deze onschuldige schuimtaart, niet beseffend dat een teveel
aan zoetigheid tot kiespijn leidt.
De andere publiekstrekker van de voorbije zomer, The Flintstones, is me
daarentegen beter bekomen. Deze verfilming van de gelijknamige populaire
tekenfilmreeks uit de jaren '60 sluit aan bij een trend die al een tijdje aan de gang is:
cineasten doen een beroep op de strip- en tekenfilmcultuur, op stripfiguurtjes die een
hyperbolische weergave van de moderne Amerikaanse identiteit laten zien, en die
voor de gelegenheid uitgebeeld worden door echte acteurs.
Brian Levant zet van bij het begin een plezierig satirische toon die, naar het model
van de televisieserie, vooral verwijst naar de jaren '60: het vrolijke consumeren, de
belangstelling voor de nieuwste huistechnologie, beginnende fast-food, drive-in, enz.
De plot daarentegen trekt de lijn door naar de jaren '90: managementcultuur,
rationalisering, afdankingen, werkloosheid, enz. Manager Cliff Vandercave (Kyle
MacLachlan) schrijft een examen uit voor een nieuw kaderlid. In werkelijkheid moet
de winnaar dienen als zondebok voor een fraudezaak. Fred Flintstone - een gouden
hart, maar oliedom - is een gewillig slachtoffer (ongeveer het verhaaltje van de The
Hudsucker Proxy dus). Fred wordt van zijn sjieke job almaar rijker en verwaander
en heeft nauwelijks oog voor de miserie van zijn vriend Barney (die hij, gedwongen
door Vandercave, moest ontslagen). Tot hij op het einde
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terug met beide benen op de grond terecht komt.
Gelukkig is deze verfilming geen botte imitatie van de TV-reeks van Hanna &
Barbara. Het is een huldebetoon en tegelijk een parodie, met veel vaart en goed
humeur gemaakt: helemaal in de stijl van de popgroep ‘The B-52's’ (in de film met
een gastoptreden als de ‘BC-52's’).
Heel vergelijkbaar met deze scènes uit het prototypische dagelijkse Amerikaanse
leven is de laatste film (eigenlijk- alle films) van de Amerikaanse regisseur John
Waters. Serial Mom begint met een heerlijk hyperkitscherige, slijmerige ontbijtscène:
ziehier the happy family samen aan tafel. Met een wat zoeterig strijkersdeuntje op
de achtergrond maken we kennis met een bijzonder liefdevol, gelukkig, hygiënisch
en milieubewust gezin (er wordt in Serial Mom duchtig gerecycleerd). De enige
stoorzender is het geluid van een bromvlieg, maar daar wordt aan verholpen.
Huismoeder Beverly Sutphin (Kathleen Turner) haalt uit met de vliegenmepper en
van de vlieg blijft alleen een hoopje pus over op de tafel. Op dit beeld komt dan de
titel: ‘written and directed by John Waters’. Prachtig! We kunnen ons dus aan ‘gore
and filth’ verwachten. Die komt er onvermijdelijk want zoonlief is verslaafd aan
geweldvideo's en moeder is een seriemoordenares: iedereen die haar ook maar lichtjes
irriteert, ruimt ze uit de weg. Na een tijdje krijg je als toeschouwer een gevoel van
gewenning aan de groteske toonzetting. Het is op die momenten dat films van John
Waters een beetje ineenzakken. Maar dit keer volgt er een sterke ontknoping: Serial
Mom wordt opgepakt en na een proces... vrijgesproken. Het verhaaltje is, zoals in
alle films van John Waters, een grote kleurrijke zeepbel: een voorwendsel voor een
aantal vrolijk expressionistische kiekjes van wat er in de Amerikaanse samenleving
- en vooral in de marges daarvan - zoal leeft. Na een halve minuut weet je al dat je
van dit fotoalbum nog vele uurtjes zult nagenieten.
□ Erik Martens
Mac, John Turturro (reg. & scen.), Brandon Cole (scen.) met in de belangrijkste
rollen John Turturro (‘Mac’ Vitelli), Michael Badalucco (Vico Vitelli), Carl
Capotorto (Bruno Vitelli), Katherine Borowitz (Alice), World Films (prod.),
Concorde Film (distr.), VS, 1994, 118 min.
Le sourire, Claude Miller (reg. & scen.) met in de belangrijkste rollen Jean-Pierre
Marielle (Le Clainche), Richard Bohringer (Jeanjean), Emmanuelle Seigner
(Odile), Les Films de la Boissière, Film Par Film, TF1 Films Production (prod.),
Les films de l'élysee (distr.), Frankrijk, 1994, 90 min.
Four Weddings and a Funeral, Mike Newell (reg.), Richard Curtis (scen.) met
in de belangrijkste rollen Hugh Grant (Charles), Andie MacDowell (Carrie),
Polygram Filmed Entertainment & Channel Four Films (prod.), Independent
(distr.).
The Flintstones, Brian Levant (reg.), Tom S. Parker, Jim Jennewein & Steven
E. deSouza (scen.) naar de tekenfilmserie van Hanna-Barbara productions, The
B52's, David Newman (muz.) met in de belangrijkste rollen John Goodman
(Fred Flintstone), Elizabeth Perkins (Wilma Fimtstone), Rick Moranis (Barney
Rubble), Rosie O'Donnell (Betty Rubble), Kyle MacLachlan (Cliff Vandercave),
Universal (prod.), UIP (distr.), VS, 1994.
Serial Mom, John Waters (reg. & scen.), Basil Poledouris (muz.) met in de
belangrijkste rollen Kathleen Turner (Mom, Beverly Sutphin), Sam Waterston
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(Dad, Eugene Sutphin), Ricky Lake (Mysty Sutphin), Matthew Lillard (Chip
Sutphin), Savoy Pictures (prod.), Concorde Film (distr.), VS, 1994.
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Memling
Zowat de helft van het gekende werk van Memling op een tentoonstelling
bijeenbrengen is een riskante onderneming. De houten panelen zijn uiterst kwetsbaar.
Eventuele beschadiging is onherstelbaar. Nu werken uit de hele wereld zo dicht bij
huis te zien zijn, zou het haast onbetamelijk zijn de gelegenheid aan zich voorbij te
laten gaan.
Naar Memling kijken is binnentreden in een uitzonderlijk gave ruimte. De schilder
is een meester in het opbouwen en invullen van een ruimtelijk decor. Die kwaliteit
valt het sterkst op bij ingewikkelde composities, zoals het Panorama met de Passie
(cat. nr. 4) waar drieëntwintig episodes uit het Passieverhaal in een breed uitgewerkt
stedelijk landschap worden ondergebracht[1]. Maar ook eenvoudige composities
getuigen van de trefzekerheid van de kunstenaar. Op een paneel waar slechts één
figuur wordt voorgesteld, Christus aan de geselkolom (nr. 27), staan de geselkolom
een beetje links, en de voeten van Jezus een beetje rechts van de middellijn, zodat
een visueel evenwicht wordt bereikt. In vele gevallen is de invulling van de volmaakt
geordende ruimte weelderig. Op de achtergrond verschijnen uiterst gedetailleerde
natuurlandschappen en stadsgezichten, zoals de prachtig weergegeven Keulse
kerktorens op het beroemde Ursulaschrijn. De personages op de voorgrond worden
vaak in een architecturale omgeving (huiskamer, bogen, ruïne...) geplaatst.
Door de juiste verhoudingen tussen voor- en achtergrond en door de
nauwkeurigheid van elk detail krijgen de afgebeelde figuren een discreet innemende
présence. De plechtstatigheid van hun houding en de verhevenheid van de
gelaatstrekken wekken echter een indruk van afstandelijkheid. De spanning tussen
nabijheid en afstandelijkheid wordt vaak verscherpt door het subtiele spel tussen
handen en ogen. Op devotiepanelen ziet men hoe handen gebaren stellen: de handen
van Maria houden het Kind Jezus stevig vast, die van de heiligen dragen een of ander
attribuut, de handen van engelen bespelen muziekinstrumenten. Maar de ogen van
al die figuren zijn niet naar de toeschouwer gericht. Niemand kijkt ons aan. Nog
treffender is dit bij portretten. Vaak laat Memling één van beide handen van de
geportretteerde op de rand van het schilderij rusten (nr. 11, 20; ook bij de zegenende
Christus, nr. 10 en 24). Eén keer zelfs treden de vingertoppen buiten het paneel en
worden zij op de lijst zelf geschilderd (nr. 16). Zo wekken de positie en de gebaren
van de handen een indruk van aanwezigheid, terwijl de ogen in de verte staren, aan
ons voorbij.
Hierop is één grote uitzondering: de blik van Christus. Hij kijkt ons aan, als Kind
op de moederschoot (nr. 21), als zegenende Heer (nr. 10, 24), als lijdende en
kruisdragende Christus (nrs. 27, 4), als verheerlijkte Zoon Gods (nr. 26), als Heer
van het Laatste Oordeel (nr. 2). Wij stellen hier een omgekeerde beweging vast.
Terwijl de blik van alle menselijke figuren (heiligen of tijdgenoten van de schilder)
ons naar de verte verwijzen, treedt de goddelijke figuur ons door zijn indrin-
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gende

Hans Memling, uit het middenpaneel van de Triptiek van de aardse IJdelheid en de hemelse
Verlossing, 1485 of later, Musée des Beaux-Arts, Straatsburg.

blik uit de verte naderbij.
Niet enkel door de perfecte beheersing van zijn stiel maakt Memling voor de
toeschouwer dit kleine wonder mogelijk. De helderheid van de voorstelling lijkt wel
een uitvloeisel van de zuiverheid van de geestelijke grondhouding. De kunstenaar
schijnt te beseffen dat mensen slechts tot hun volle pracht uitgroeien als zij verder
kijken dan hun eigen wereldje en dat een schilderij misleidend is wanneer het de
toeschouwer zou insluiten in de beschouwing van zijn eigen menselijke verschijning.
De personages van Memling zijn nergens verleiders. Zij eisen geen aandacht voor
zichzelf op. Zij wijzen de weg naar elders. Oog in oog met de goddelijke blik worden
wij uit de droomwereld van menselijke bespiegelingen bevrijd.
Een kunstenaar als Memling preekt niet over zuiverheid. De plastische kwaliteiten
van zijn oeuvre volstaan om in ons een helder oog te scheppen. Wat het kunstwerk
kan bereiken, blijkt uit de esthetische betekenis van twee tegengestelde figuren: de
vrouw met de spiegel en de heilige Veronica met de zweetdoek. Op het Triptiekje
van de Aardse IJdelheid en de Hemelse Verlossing (nr. 26) verschijnt een naakte
vrouw met een spiegel, die door de duivel en de dood wordt geflankeerd. De ethische
boodschap die hier wordt uitgedrukt, slaat ook op het kunstwerk zelf. Een schilderij
dat als een spiegel de mens op zichzelf terugwerpt, bedriegt. Verlossing veronderstelt
een bekering van de blikrichting. De heilige Veronica, die geen zelfgekozen beelden
koestert, maar door de realiteit van de lijdende Christus wordt bewogen, ontvangt
op de aangeboden zweetdoek de niet door mensenhanden gemaakte afbeelding van
het goddelijk gelaat. De Veronicafiguur, traditioneel een sleutelfiguur in de christelijke
theologie van het beeld
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Hans Memling, fragment uit het gesloten Jan Floreinsaltaar, 1479, Memlingmuseum, Brugge.

(‘icoon’...), komt bij Memling meermaals voor[2]. Wellicht heeft hij zich als kunstenaar
ermee verwant gevoeld. Elke voorstelling van Christus' hoofd heeft iets van die
oorspronkelijke afbeelding. Daarom schildert hij een Christus die ons recht in de
ogen kijkt, terwijl de andere figuren van ons wegkijken, ons naar elders verwijzen,
naar hun geheim, of naar de Heer die zij aanbidden.
Memlings oeuvre kan beschouwd worden als een sprekend voorbeeld van
christelijke kunst. De opvatting van het kunstwerk als theofanie of openbaring van
de goddelijke aanwezigheid behoort tot een oude traditie. Terwijl de figuren van
byzantijnse iconen in een sfeer van sacraliteit baden, valt bij Memling echter de haast
vanzelfsprekendheid op waarmee het goddelijke in menselijke gedaante verschijnt:
het goddelijke ziet er even menselijk uit als het menselijke goddelijk. Hiermee staat
hij aan het eindpunt van een proces van vermenselijking dat in de westerse
schilderkunst van de 14e eeuw al duidelijk merkbaar is[3] en dat bij de Vlaamse
Primitieven een indrukwekkend evenwicht bereikt alvorens in de Renaissance
verbroken te worden.
In dit perspectief dient men het realisme van Memling te situeren. Realistisch is
zijn werk natuurlijk niet in de zin van een exacte weergave van de actualiteit.
Idealistisch is zijn oeuvre evenmin. Memling is niet op zoek naar een eeuwige essentie
achter de schijn der dingen. De gelaatsuitdrukking van zijn personages is geen
weergave van het eeuwig Schone, maar van verinnerlijking. Memlings realisme
betreft de realiteit van het scheppingsgebeuren in de natuurlijke glans van de materiële
dingen en van het heilsgebeuren in de tastbare werkelijkheid van de menselijke
geschiedenis. Als een ziener geeft Memling op zijn panelen zowel in de overvloedige
details als in de synthetische constructies de volheid van tijd en
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ruimte weer.
Zo is ook de kleding openbaring. Kleren en haardracht van geportretteerden worden
waarheidsgetrouw afgebeeld. Op devotiepanelen daarentegen dragen heiligen een
gefantaseerde mengeling van ouderwetse kledij en vorstelijke staatsiegewaden. In
haar bijdrage Kleding en mode in het oeuvre van Memling, vindt Mireille Madou die
kleding vanuit het standpunt van de ‘materiële cultuur’ niet relevant: wij kunnen er
niets uit afleiden over de mode van toen[4]. Wetenschappelijk is de studie van de
kostuumgeschiedenis aan de hand van oude panelen zeker verantwoord, maar die
gaat wel helemaal aan de eigen wereld van het oeuvre voorbij. Is het toeval dat
heiligen, als leden van het hemelse hof, vorstelijke kleding dragen? Juist het contrast
tussen de sobere, eigentijdse kleding van de opdrachtgevers en de misschien
ouderwetse, maar kleurrijke kleding van de heiligen drukt tegelijk het hiërarchisch
onderscheid en de wederzijdse betrokkenheid uit tussen natuur en bovennatuur, tussen
het menselijke en het goddelijke. In verband met kleding zijn er nog meer interessante
details te vermelden. Bij de Tronende Madonna's (nrs. 13, 14, 21,...) zit het Kindje
Jezus vaak op een keurig wit doekje[5]; door de plastische perfectie waarmee dit
onopvallend element geschilderd is, wordt de plaats van de Incarnatie voor ons op
nieuw een tastbare, stoffelijke werkelijkheid. Het is verder ook boeiend vast te stellen
dat de gelukzaligen, die naakt opstaan uit de dood (Laatste Oordeel, nr. 2), bij het
binnentreden van de hemelpoort hun kleren terugkrijgen.
De tweedelige catalogus biedt interessante informatie over technische aspecten
van het oeuvre. Het is jammer dat dit onvoldoende wordt gesitueerd in de ontwikkeling
van de esthetische perceptie in de overgangstijd tussen de middeleeuwen en de
Renaissance en dat de lezer niet geïntroduceerd wordt in de spirituele tendensen die
de toenmalige Brugse burgelijke kringen beïnvloedden. Zonder inzicht in de
geestelijke achtergrond van zijn kunst staat de toeschouwer aan de buitenkant en
blijft Memling, ook dicht bij huis, mijlenver weg.
□ Jan Koenot
Hans Memling, Groeningemuseum Brugge, tot 15 november 1994.
Tweedelige catalogus (o.l.v. Dirk De Vos), BEF 1600.

Eindnoten:
[1] Ander voorbeeld: het bekende paneel De zeven vreugden van Maria, in de Alte Pinakothek van
München (niet op de tentoonstelling).
[2] Zie catalogus p. 206.
[3] Zie Anton Legner, Ikon und Porträt, in de catalogus Die Parler und der schöne Stil 1350-1400,
Köln, 1978, deel 3, pp. 216-235.
[4] Catalogus, deel II, pp. 50-62.
[5] Dit motief neemt Memling van Van Eyck en Van der Weyden over.
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Forum
Aids en urgentie-ethiek
Waar het kwaad vernietigend uithaalt, is de Franse filosoof André Glucksmann
present met een scherpe analyse, een veel omvattende verklaring, een passievolle
aanklacht en met het dringende voorschift van de urgentie-ethiek[1].
Kwamen reeds aan de beurt: het politieke totalitarisme in de marxistische staten
(1975), het totalitaire denken in de filosofie (1977), de nucleaire bedreiging, de
genocide alom in de wereld (1986) en het intolerante fundamentalisme (1991). Aan
deze lange rij van rampen voegt Glucksmann met zijn jongste boek de zich
verspreidende aids-ziekte toe[2]. In de hoofdsteden van zwart Afrika dreigt aids de
herhaling te worden van de pest die Europa eertijds teisterde. Nochtans richt
Glucksmann zijn aandacht eerst en vooral op zijn Franse vaderland, waar de ziekte
catastrofale vormen aanneemt.
Volgens een rapport van de wereldgezondheidsorganisatie van 30 september 1993,
hebben zich onder de Fransen reeds 26.493 gevallen van gedeclareerde aids
voorgedaan, tegen 7.983 in Engeland en 10351 in Duitsland. Dit Franse record wordt
benaderd door Spanje (20.626) en door Italië (18.454).
Op basis van deze onbetwistbare cijfers schatten deskundigen dat tussen de 130.000
en 300.000 Fransen seropositief zijn. Het verschijnsel kan men niet langer
marginaliseren. Op 17 april jl. zonden alle Franse zenders een ‘oorverdovende stille
mis tegen aids’ uit (cfr. het NRC-Handelsblad). Glucksmann wijst erop dat dergelijke
media-events slechts hun nut hebben als men tevens beseft dat zij het tij niet kunnen
keren. Opvallend is dat hij de verdediging opneemt van de fel gecontesteerde abbé
Pierre omdat die geen enkele vorm van urgentie-ethiek in verband met aids afwijst,
ofschoon hij stelt dat volkomen partnertrouw de meest zekere beveiliging tegen aids
is.
Ofschoon de meeste recensenten het boek van Glucksmann waarderen omdat de
auteur de aids-epidemie tracht te verklaren tegen een culturele achtergrond, hebben
zij toch vooral aandacht voor de politieke aanklacht van de auteur. Het droevige
record van de Fransen is onder meer het gevolg van zware fouten die de overheid
beging. Aan hemofiliepatiënten werd tot in 1985 bloed toegediend waarvan men wist
dat het besmet
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was, al had men geen zekerheid over de gevolgen van de besmetting. Minstens tot
in 1986 heeft men bloed ingezameld in milieus met besmettingsgevaar: gevangenissen
en buurten van prostitutie en druggebruik. Wegens onderlinge meningsverschillen
en machtsstrijd, duurde het meerdere jaren vóór de verkoop van onbesmette
injectienaalden (aan drugsverslaafden) in de apotheken werd gelegaliseerd. Pas in
1992 informeerde de minister van volksgezondheid - de toen pas benoemde Kouchner
-, de bevolking over de begane fouten en hun mogelijke gevolgen.
De aanklacht die Glucksmann formuleert, betreft niet alleen de betrokken politici,
maar ook de medische wereld en met name de directie van het nationaal centrum
voor bloedtransfusie, en tenslotte de hele samenleving. Ieder heeft zich
onverantwoordelijk gedragen: ‘Onbezorgd haasten we ons naar de afgrond, we hebben
oogkleppen opgezet om de afgrond niet te zien’ (Pascal).
De ontkenning van het kwaad in onze cultuur vraagt om een analyse die de politieke
aanklacht ver overstijgt. De verantwoordelijken voor de nationale dienst voor
bloedtransfusie gedroegen zich als beheerders van een soort vaderlands monument.
Het nationaal gevoel verkiest het Franse bloed, dat kosteloos wordt afgestaan, boven
geïmporteerd bloed waarvoor betaald moet worden. ‘Het bloed is een metafoor voor
de sociale band’ (p. 71). Door bloed te geven blijft de gevangene, de prostituée en
de verslaafde met het volk verbonden. Bureaucratie en inertie droegen er het hunne
toe bij om de problemen te verdonkeremanen.
Glucksmann verruimt nog de verklaring van de ontkenning van het kwaad. In de
lijn van Foucault (Naissance de la Clinique, 1972[2]) gaat hij in op de mythe dat
dokters garant staan voor ons fysisch welbevinden. Vooral sinds de successen die
Pasteur en de vaccinatietechniek hebben geoogst, heerst het medisch paradigma dat
de westerse beschaving de overwinning op de ziekte aan het behalen is. ‘De aids-ziekte
is voor dit paradigma een belediging’ (p. 101). Aids is volgens Glucksmann een
synthese van twee andere kwalen: tuberculose en kanker. Zoals aids wordt ook
tuberculose doorgegeven in de sfeer van intimiteit en zoals door kanker vernietigt
ook door aids het organisme zichzelf van binnenuit.

Verzet tegen het kwaad
Waar vinden we de inspiratie om het kwaad niet langer te ontkennen? In zijn boek
Cynisme et Passion (1981) ging Glucksmann te rade bij de tragedies uit de Griekse
oudheid. Daaruit trok hij de les dat we met het kwaad moeten leren leven, zonder er
ons bij neer te leggen. In La Fêlure du monde verwijst hij de hedendaagse westerling
naar de medische wijsheid van Hippocrates. Hippocrates leert ons te verzaken aan
de mythe dat de ziekte kan worden overwonnen. Mensen zijn broos, niet alleen in
hun emotioneel en in hun seksueel leven. Ziekte is een ingrediënt van het leven.
Daartegen moeten ze zichzelf en de anderen beschermen. Volgens Glucksmann is
het verzet tegen het concrete kwaad dat ik hier en nu tracht te voorkomen te verkiezen
boven het nastreven van het goede. Met deze voorkeur opteert hij voor de
urgentie-ethiek. In de lijn van Hippocrates, die de artsen voorhield dat ze in de
uitoefening van hun kunde eerst en vooral ‘het primaat van
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het niet schaden’ (p. 143) moeten respecteren, definieert Glucksmann ‘de gezondheid
als een verminderde, een beheerste en een op afstand gehouden ziekte’ (p. 143). Hij
raadt de leiding van de wereldgezondheidsorganisatie aan in dat licht te zoeken naar
een definitie van de gezondheid die niet langer ontkent dat het er om gaat de mensen
zoveel mogelijk te behoeden tegen ziekte. In dit perspectief zou veel
overmedicalisering uit de wereld worden geholpen.
Hippocrates’ voorschrift is actueel. Artsen kunnen onzichtbaar schade toebrengen.
Glucksmann illustreert dit aan de hand van Gyges, de koning van Lydië (685-657
v.C.). Deze herder van oorsprong bezat volgens de legende een onzichtbaar makende
ring. Zo kan hij zich onttrekken aan de wet. Elke arts bezit zo'n ring. Als hij schade
toebrengt, blijft hij ongestraft, want hij kan zich onttrekken aan het licht van de
openbaarheid. Ook wie seropositief is, beschikt volgens Glucksmann over het
gevaarlijke privilegie van Gyges. In naam van de seropositieven vraagt hij aan de
samenleving: ‘Verzorg me!’ Maar, in naam van de samenleving spoort hij de
seropositieven aan te zweren: ‘Ofschoon ik veroordeeld ben, zal ik niet doden, ik zal
voorkomen...’ (p. 162). Op grond van deze wederzijdse verantwoordelijkheid verwerpt
Glucksmann de opvatting dat aidsbestrijding een louter medisch-technische kwestie
is. Aids kan slechts worden bestreden als ieder zich, wat ook zijn levenswijze verder
weze, verantwoordelijk weet en beseft dat hij in alle omstandigheden zichzelf en de
anderen moet behoeden tegen het kwaad, in casu aids.
Getuigt dit zich terugplooien op Hippocrates’ enerzijds veeleisende en anderzijds
minimale voorschrift: ‘ge zult niet schaden’, van een diep ingeworteld pessimisme?
Glucksmann is pessimist omdat hij niet wil ontkennen dat het kwaad universeel
verspreid is. Hij bestrijdt echter dat het pessimisme het radicale cynisme rechtvaardigt.
Pessimisme moet leiden tot verzet tegen het kwaad dat men onder ogen ziet. In zijn
vroeger werk interpreteerde Glucksmann de figuur van Diogenes als de mens die
een dusdanige zelfbeheersing nastreeft dat hij ook voor zijn eigen dood kan kiezen.
De opvatting: ‘Er is geen kwaad’ (p. 250) veronderstelt dat de mens een absolute
controle heeft over zichzelf, een controle die hem brengt ‘voorbij goed en kwaad’.
Reeds in Les Maîtres Penseurs’ (1977) bestreed Glucksmann deze Nietzscheaanse
stelling. De mens beschikt niet over absolute zelfcontrole. Het tegengif voor de
ontaarding van pessimisme in cynisme, put Glucksmann uit de komedie. Haast als
intermezzo schrijft hij een hoofdstuk (VI) over Molières Malade imaginaire. Daarin
toont hij aan dat ‘de wil om zijn lichaam volledig te controleren’ (p. 225) vanuit de
obsessie de ideale gezondheid te verwerven, op een lachwekkende maar tevens trieste
ziektetoestand uitloopt.

Waakzaamheid
Wat staat ons te doen? Wat schrijft de urgentie-ethiek ons dringend voor? In verband
met de nucleaire vernietigingswapens hield Glucksmann de ethiek van de afschrikking
voor. Geconfronteerd met de aidsbedreiging herneemt hij dit vocabularium. In plaats
van een cultuur waarin de slogan ‘make love’ een vrijbrief is voor elke vorm van
ondoordacht gedrag, pleit hij voor een cultuur van waak-
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zaamheid. Omdat mensen elkaar via seksueel contact kunnen vernietigen, is ook hier
een vorm van afschrikking geboden. De intieme omgang kan zich niet langer aan
elke vorm van controle onttrekken. Glucksmann verwijt aan de Franse
voorlichtingscampagne dat ze de ernst van de zaak verbloemt, bijvoorbeeld met een
slogan als: ‘Les préservatifs te souhaitent de bonnes vacances’. Verbloemende
voorlichting valt niet te rechtvaardigen vanuit de goede bedoeling de besmetten te
ontzien. Dit is even onverantwoord als de ‘totalitaire ontkenning van aids’ (p. 202),
aangeprezen door Le Pen die alle seropositieven wil isoleren zoals vroeger pestlijders.
De historicus Delumeau kan ons, volgens Glucksmann, leren hoe we verantwoord
met onze angsten moeten omgaan. In ieder geval vraagt deze omgang om
waarheidsliefde. Tot op vandaag is aids een kwaal waar we geen macht over hebben.
Niets verzekert ons dat de kwaal zal uitdoven. Integendeel, we zijn allen bedreigd.
Analoog aan de stelling van Hans Jonas in Prinzip Verantwortung, besluit Glucksmann
dat een ernstige voorlichting ons moet zeggen dat we nooit het recht hebben te kiezen
voor een waagstuk dat kan eindigen in het niets, ‘et qu'au long terme nous serons
tous morts’ (p. 194).

Een ethisch minimum
Enkele kanttekeningen toch bij deze urgentie-ethiek. Men kan ongetwijfeld bezwaren
maken tegen het feit dat de urgentie-ethiek geen positieve idealen voorhoudt. Het
type van ethiek waarvoor men kiest, hangt echter ook af van het publiek waarop men
zich richt. Glucksmann richt zich tot een publiek dat beslist geen eensgezinde positieve
waardeoordelen aanhangt over seksuele omgang. Zijn publiek leeft in de nabijheid
van de ramphaarden: het milieu waarin de HIV-besmetting zich verspreidt. Het zou
bovendien onverantwoord zijn af te zien van een urgentie-ethiek omdat men op
veilige afstand meent te leven van het rampgebied. Nog afgezien van onze eigen
veiligheid, hebben we behoefte aan een ethiek die voor allen geldt, ook voor hen die
er een andere seksuele levensstijl op nahouden dan de levenswijze waarvoor we zelf
vanuit een positieve zingeving kiezen. Bovendien kunnen diverse oorzaken de
aids-ziekte hebben voortgebracht. Op de vraag die iedere geïnfecteerde aanbelangt:
‘verheft de status van zieke hem tot een punt voorbij goed en kwaad?’ (p. 177),
antwoordt Glucksmann duidelijk: neen.
De zwakte van de urgentie-ethiek is dat ze te gehaast is om alsnog een discussie
te voeren over het goede dat ons kan inspireren. Haar sterkte is dat ze dwingende en
onmiddellijk haalbare voorschriften formuleert die in alle milieus erkenning dienen
te vinden. Het zal de ethicus niet verwonderen dat de urgentie uitmondt in de minimale
verantwoordelijkheid: gij zult niet doden. Glucksmann heeft de verdienste dat hij dit
minimum tot in zijn uiterste consequenties voorhoudt.
□ Koen Boey
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Intellectuelen en hun reservaat
Pierre Bourdieu in gesprek met Hans Haacke
Libre-échange[1] is niet een boek zoals we dat van de socioloog Pierre Bourdieu
gewend zijn: lijvige cultuursociologische studies, geschreven volgens academische
zeden en normen[2]. Libreéchange is geen sociologisch werk, het is niet hecht
geschreven, het is zelfs niet van voetnoten of verwijzingen voorzien. Op het eerste
gezicht is het niets anders dan de weergave van een gesprek (of een reeks gesprekken)
tussen de Bourdieu en de beeldend kunstenaar Hans Haacke. Zij spreken over kunst,
de rol van de intellectueel, de ontwikkeling van de cultuur en andere thema's waarover
beschaafde borrelaars aan de bittertafel zo graag hun gedachten laten uitwaaieren.
Maar naarmate men verder in het boek vordert, wordt duidelijk welke relatie er
bestaat met Bourdieu's laatste grote studie Les règies de l'art[3] en vooral met het
daarin opgenomen slotmanifest waarin Bourdieu pleitte voor de autonomie van de
intellectueel en de schepping van een intellectuele gemeenschap die tegenover de
markt en de macht bereid is haar eigen waarden uit te dragen.
Hans Haacke is, als kunstenaar, voor Bourdieu een ideale gesprekspartner. In zijn
werk - installaties en fotomontages - tracht hij consistent de mystificaties en het
bedrog van de politieke, economische en culturele wereld te ontmaskeren. Zo liet
hij in 1986 in een installatie zien hoe de onderneming van Cartier enerzijds als
kunstmecenas optreedt, maar anderzijds als onderdeel van de Rembrandtgroep
economische banden onderhield met het toen nog officieel geboycotte Zuid-Afrika.
In zijn beroemd geworden installatie voor de Biënnale van Venetië in 1993
benadrukte hij de continuïteit tussen het verleden en het heden van deze internationale
kunstmanifestatie zelf. In het paviljoen waarin Duitsland haar kunst al sinds 1934
tentoonstelt sloeg hij de marmeren vloertegels aan stukken. Een grote foto toonde
Hitlers bezoek aan de expositie in datzelfde jaar, het geheel overschaduwd door een
enorme afbeelding van de Duitse Mark. De politieke boodschap was duidelijk: de
Biënnale vindt niet plaats in een historisch vacuüm. Als politiek kunstenaar lijkt
Haacke daarmee een eminent voorbeeld te zijn van de kritische intellectueel, zoals
die door Bourdieu in het nawoord van Les règies d'art zo hartstochtelijk verdedigd
werd.

Van Zola tot Sartre
In Libre-échange blijkt Bourdieu de intellectueel echter op een nogal wonderlijke
en onverwachte wijze te idealiseren. In boeken als La distinction, La noblesse d'Etat
en Les règies d'art onderwierp hij de complexe samenhang van de culturele wereld
(en het cultuurwereldje) aan een ontnuchterende sociologische analyse. Ook
kunstenaars zijn concurrenten op de maatschappelijke markt, ook intellectuelen
hebben hun eigen belangen, die zij met een beroep op de door hen vertegenwoordigde
‘eeuwige’ waarden veelal maskeren - zo maakte hij duidelijk. De intellectueel, de
kunstenaar en de denker werden door hem op
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hardhandige wijze teruggeplaatst in het maatschappelijk veld en de strijd om macht
en aanzien.
Die les lijkt Bourdieu in Libreéchange geheel vergeten te zijn. Bourdieu's aandeel
in het gesprek is een lange klacht over de teloorgang van de intellectueel, die het
moet afleggen tegen de mechanismen van het marktdenken, politieke overmacht en
de massamedia. Vooral de journalistiek is bij Bourdieu de gebeten hond. Journalisten,
aldus Bourdieu, weigeren zich te beperken tot hun taak, die ligt in de bemiddeling
van het maatschappelijk debat; zij willen het liefst zelf dat maatschappelijk debat en
de publieke opinie bepalen. Daarmee maken ze zich volgens Bourdieu tot usurpators
van de plaats die rechtens de intellectuelen toekomt. ‘Liefst zouden zij de figuur en
de functie van de intellectueel herdefiniëren naar hun eigen beeld’, aldus Bourdieu.
Het zijn Zola's die een J'accuse de wereld in willen sturen zonder een Assomoir of
Germinal te hebben geschreven’[4].
Dat alles leidt tot de vernietiging van de intellectueel, zoals die van Zola tot Sartre
gestalte heeft gekregen. Dat gevaar wil Bourdieu keren door de oprichting van een
Internationaal Schrijversparlement, dat deze maand in Lissabon (Europa's culturele
hoofdstad van 1994) officieel zal worden opgericht. Er zal aan worden deelgenomen
door intellectuelen als Jacques Derrida, Carlos Fuentes, Salman Rushdie en uiteraard
Bourdieu zelf.
Het is niet het eerste project dat Bourdieu in dit verband lanceert. Een paar jaar
geleden was hij een van de drijvende krachten achter het inmiddels gestrande
internationale boekensupplement Liber, dat een Europees platform wilde zijn voor
de uitwisseling van ideeën, gericht op een groot publiek. Aanvankelijk verscheen
het als bijlage bij vooraanstaande Europese kranten als Le Monde, The Independent,
El País en La Republica; momenteel leidt het nog slechts een kwijnend bestaan als
losse bijlage in Bourdieu's eigen onderzoekstijdschrift Actes de la recherche.
Bourdieu's meest recente initiatief is beperkter van opzet, zij het niet van retoriek.
In eerste instantie gaat het slechts om het bijeenbrengen van zo'n vijftig intellectuelen,
die via dit netwerk met enige kracht hun stem kunnen laten horen, zonder
gemanipuleerd te worden door de politiek of de vermaledijde massamedia. Het
Schrijversparlement heeft, strikt genomen, meer weg van een pressiegroep of een
lobby dan van een parlement. Het heeft geen enkel vertegenwoordigend mandaat,
en is voornamelijk opgericht ter verdediging van de specifieke belangen van de
bedreigde intellectuelen.
Daar wordt dan ook de merkwaardige discrepantie zichtbaar in Bourdieu's analyse
en de remedies die hij aandraagt. Waarop baseren deze intellectuelen hun bijzondere
status, wanneer het waar is dat zij - zoals Bourdieu eerder liet zien - niet werkelijk
boven het spel van macht en invloed verheven zijn? Dát ze dat niet zijn, bewijst de
instelling van dit Schrijversparlement zelf en het feit dat dit - wil het ooit enige
weerklank, ja zelfs bekendheid genieten - juist de massamedia hard nodig zal hebben.
Veelzeggend is dat intellectuelen in toenemende mate hun toevlucht nemen tot kranten
(weekendsupplementen) en weekbladen om hun ideeën uit te dragen en zich daarmee
uit eigener beweging steeds meer van journalistieke vormen en technieken bedienen.
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Was het ooit wel anders? Verscheen ook Zola's beroemde pamflet J'accuse niet in
eerste instantie als artikel in het dagblad L'aurore? En wendde ook hij zijn interventie
in de Dreyfus-affaire niet mede aan om zijn eigen intellectuele en ethische status op
de vijzelen[5]? En wie is anderzijds nog bereid om Sartre als politiek intellectueel een
bijzonder lucide status te geven en als hoogstaand voorbeeld naar voren te schuiven?

In het werk ligt de kunst
Het heeft er alle schijn van dat Bourdieu zijn vroegere sociologische reducties van
de wereld van de geest inmiddels tracht te compenseren door een al even extreme
idealisering van de intellectueel. Paradoxaal genoeg is het in Libre-échange de
kunstenaar Haacke die voor de nodige sociologische nuchterheid moet zorgen. Uit
zijn woorden blijkt dat de wereld van kunstenaars en intellectuelen haar eigen
machtsstructuren, -concentraties en -misbruik kent en zelf bepaald niet vrij is van de
ondeugden die Bourdieu in zijn manicheïsme uitsluitend de politiek en de massamedia
verwijt. Zo hebben bepaalde kunststromingen in de afgelopen decennia niet alleen
zeer succesvol op de markt weten te opereren, maar ook sleutelposities weten te
veroveren in de wereld van subsidies en cultuurpromotie.
Opmerkelijk genoeg gaat het daarbij vaak om stromingen die voor de commerciële
markt juist het minst aantrekkelijk zijn; de conceptuele kunst was daarin - althans
tot voor kort - aanzienlijk succesvoller dan de figuratieve. Zo hebben ook conservators
en museumdirecteuren de afgelopen decennia soms een ware tirannie weten uit te
oefenen op de kunstwereld, en als gevolg daarvan ook op de markt. En opnieuw
betrof het daarbij veelal figuren die ten aanzien van de door Bourdieu zo gevreesde
politiek juist een uitgesproken onafhankelijke positie innamen.
Succes is in de kunst vrijwel nooit het resultaat van berekening of politieke
manipulatie, noch het automatische gevolg van toegekende subsidies of uitgekiende
lanceringen. De greep van de politiek op de ontwikkelingen binnen de kunst is slechts
gering. Op dezelfde wijze als Bourdieu de ondergang van de intellectueel ziet naderen,
ziet hij ook de kritische kunst verdwijnen, ingekapseld als ze zou zijn door een
alomtegenwoordige politieke drang tot conformisme. Vaag meent men op de
achtergrond de echo's van Marcuse te horen, wiens aanwezigheid in het pantheon
van Bourdieu's intellectuelen wellicht niet zou misstaan.
Maar anders dan Bourdieu meent, is de politieke kunst de laatste jaren duidelijker
aanwezig dan ooit. Men denke slechts aan de laatste Biënnale van het Whitney
Museum in New York, dat geheel in het teken van de political correctness stond.
Men mag deze kunst bekritiseren om haar tendens tot een nieuw conformisme (een
mengsel van Amerikaans puritanisme, verzuiling en de erfenis van de jaren zestig),
maar gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid en een wil tot politieke relevantie
kan men haar niet ontzeggen.
De internationale kritiek die de tentoonstelling in het Whitney Museum ten deel
viel, had in belangrijke mate betrekking op het onvermogen van de exposerende
kunstenaars om hun boodschap op een artistiek sterke wijze naar voren te brengen.
Terecht merkt Haacke in zijn gesprek met
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Bourdieu dan ook op dat de kunstenaar er met goede, kritische of ‘politiek correcte’
ideeën nog niet is. Beslissend is de vraag of hij in staat is deze op een kunstzinnige
wijze vorm te geven. Per slot van rekening is het juist de vorm waarin de beeldende
kunst áls kunst pas bestaat.
Misschien is dat wel de belangrijkste les die uit het gesprek tussen Haacke en
Bourdieu getrokken kan worden. De kracht van de intellectueel en de kunstenaar,
zijn vermogen tot beïnvloeding van de maatschappij en zijn overlevingskansen in
een moderne cultuur moeten eerder gezocht worden in het werk dat hij produceert
dan in pogingen tot corporativistische zelfverdediging. Als zijn rol relevant is, dan
moet dat blijken in de bijdra gen die hij in concreto te leveren heeft. Als zijn behoud
verzekerd moet worden door middel van kunstmatige platforms en hersenschimmige
parlementen, dat is zijn bijzondere status terecht een anachronisme en een relikwie
geworden.
□ Charo Crego

Eindnoten:
[1] De urgentie-ethiek heeft oog voor het duidelijk kwaad en voelt zich verplicht om er hoe dan
ook aan te weerstaan. In zijn overtuiging beoefent dr. Kouchner met zijn artsen zonder grenzen
(slechts?) urgentie-ethiek.
[2] La Fêlure du monde, Ethique et Sida, Flammarion, Paris, 1994.
[2] La Fêlure du monde, Ethique et Sida, Flammarion, Paris, 1994.
[1] Pierre Bourdieu en Hans Haacke, Libreéchange, Seuil, Parijs, 1994, pp. FF 147,89.
[2] Zie daarover Paul Pelckmans, Pierre Bourdieu over de concurrentieslag literatuur, in Streven,
februari 1994, pp. 141-150; Charo Crego en Ger Groot, De smaak der distinctie. Kunstsociologie
en esthetiek bij Pierre Bourdieu, in Streven, december 1981, pp. 222-235.
[3] Onlangs bij Van Gennep (Amsterdam) in het Nederlands verschenen onder de titel De regels
van de kunst.
[4] Libre-échange, p. 58.
[5] Zie daarvoor Otto Friedrich, Olympia ten tijde van Manet, Anthos, Baarn. 1992.
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Boeken
Filosofie
Immanuel Kant
De belangrijkste Verlichtingswijsgeer I. Kant (1724-1804) heeft de inzet van zijn
denken rond drie vragen gecentreerd. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Waarop
mag ik hopen? De drie vragen kunnen uiteindelijk worden samengevat in de meest
radicale vraag die gesteld kan worden: Wat is de mens? De Kant-bundel in de stilaan
ingeburgerde reeks Monografieën staat bij deze centrale vragen stil.
De filosofie van Kant wil in de eerste plaats een kritisch oordeel vellen over de
mogelijkheden en de grenzen van de kennis. Onbeslisbare twisten omtrent God, de
wereld en de mens staan in schril contrast met de gefundeerde kennis van de
natuurwetenschappen (Newton). In zijn metafysisch werk verwoordt Kant hoe kennis
gevormd wordt en ontluistert hij de schijnkennis omtrent de metafysische
werkelijkheden. Over God, de wereld en de mens kan de rede niets meer zeggen dan
het feit dat ze moeten bestaan. Een positieve kennis is onmogelijk.
Zoals hij deed voor de kennis op het vlak van de theoretische rede, onderzoekt
Kant in zijn ethiek het moment dat eenheid en objectiviteit verleent aan het streven
en het handelen. De ethiek wordt niet gegrond in de veelvuldigheid van de menselijke
strevingen of in het bereiken van een persoonlijk goed, maar in de universele plicht.
Ethisch handelen is handelen volgens intenties waarvan men kan wensen dat ze
universeel zijn. Vanuit de intrinsieke eis tot zinvolheid van het ethische handelen,
kan de mens hopen op het bestaan van de wereld en God en op de onsterfelijkheid
van de ziel.
In het derde gedeelte van zijn kritische trilogie botst Kant op de vraag hoe de
wereld van de kennis en die van de vrijheid samen gedacht kunnen worden. Komt
het handelen in vrijheid onder de zedenwet op een of andere wijze tot uitdrukking
in de kenbare wereld zelf? De verbinding wordt gemaakt door het oordeelsvermogen.
De esthetische ervaring van het schone en het sublieme toont de mens wat hem
overstijgt. Daarnaast vertoont de natuur een doelgerichtheid die het mogelijk maakt
dat het menselijke handelen kan bijdragen tot de realisatie van het hoogste goed.
Naast de drie grote kritieken heeft Kant ook een politieke filosofie geschreven die
vandaag een groeiende belangstelling kent. Thema's als het eigendomsrecht, het
sociaal contract, de interne staatsordening en de verhouding tussen de staten komen
hier aan de orde.
De auteurs leiden de lezer op een voortreffelijke wijze binnen in deze
kernvraagstukken van Kants filosofie. Een biografische nota sluit het geheel af. De
niet altijd eenvoudige teksten - eenvoud zou tekort doen aan het rijke denken van
Kant - worden
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niet alleen aangeraden als grondige kennisname, maar ook als heropfrissing voor
wie min of meer met het kantiaanse oeuvre vertrouwd is.
□ Luc Anckaert
J. Leilich (ed.), Immanuel Kant. Een inleiding, Pelckmans, Kapellen / Kok
Agora, Kampen, 1944, 195 pp.

De muze van het leven
De auteur van De muze van het leven, fysicus Diederik Aerts, is lid van Worldviews
omheen filosoof Leo Apostel. Niet verwonderlijk dat hij zijn nek durft uitsteken en
zijn vakgebied durft verlaten. Dit doet hij open en bloot bij het schetsen van zijn
wereldbeeld van de rechtoplopende mens, gangmaker in de evolutie dank zij zijn
bewustzijn. Wereldbeeldconstructie als overgang naar een hoger bewustzijnsniveau.
Elders in het boek weet hij de leek met episodische gesprekken in het hooggebergte
meesterlijk te oriënteren in zijn vakgebied, de toch niet vanzelfspekende wereld van
de quantummechanica. Metaforen zoals die van een kampvuur voor de big bang en
het ontstaan van de kosmos, zijn daarbij sprekende hulpmiddelen. Gaandeweg weet
hij ons mee te slepen in zijn enthousiasme en te overtuigen van de betekenis van de
avonturen van de quantummechanica voor het leven van alledag.
In het debat over de aard van de werkelijkheid die de quantummechanica deze
eeuw aan de orde van de dag heeft gesteld, neemt Aerts een erg persoonlijke stelling
in. Ondanks het feit dat hij zijn eigenzinnige visie ondermeer in de term
‘ontdekkingscreatie beeld’ tracht te vatten, zet hij zich toch af tegen de
subjectivistische ‘Kopenhagen interpretatie’ van Niels Bohr. Ofschoon hij zelf stelt
dat het quantumobject tijdens de meting als het ware ‘in de ruimte wordt gevangen’,
wat toch ook als een vorm van menselijke manipulatie van de werkelijkheid
beschouwd kan worden, neemt hij dus de facto positie bij de ‘objectivisten’, in het
gezelschap van Einstein. Hij zet dit zelf nog eens dik in de verf waar hij de
context-onafhankelijkheid van zijn interpretatie onderstreept. Heel anders dus dan
David Bohm, idool van holistische ecologisten omwille van zijn uitermate
context-afhankelijke visie van het heelal als hologram. Nochtans is deze laatste,
wegens zijn ‘verborgen variabelen theorie’ niet zo gemakkelijk onder te brengen in
één van de twee hierboven aangegeven kampen.
Zolang een experiment geen uitsluitsel brengt, zijn creatieve speculaties als die
van Aerts welkom en nodig. De auteur is trouwens als onderzoeker te Brussel zelf
actief met het experimenteren in het ‘middenveld’ (tussen quantum en klassiek). Dat
dit in handen van werkelijkheids-scheppers als Aerts erg veelbelovend is, daarvan
getuigt dit boek.
□ Willy Weyns
D. Aerts, De Muze van het Leven, Pelckmans, Kapellen / Kok Agora,
Kampen, 1993, 256 pp.
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Vergeten vaderland
Ben Macintyre had het goede idee het spoor terug te zoeken van de Duitse kolonie
Nueva Germania, die Nietzsches zuster Elisabeth, samen met haar man Bernhard
Förster ruim honderd jaar geleden in Paraguay stichtte. Hij had het slechte idee zijn
bevindingen te presenteren in de vorm van een journalistiek reisverslag. Dat heeft
een boek opgeleverd dat intrigeert door zijn originele onderwerp, en voortdurend
irriteert door de vele irrelevante, soms ook weinig ter zake kundige uitweidingen.
Macintyre presenteert zich niet als een kenner van Nietzsches werk en de wijze
waarop hij de inhoud ervan naar voren brengt zou een dergelijke pretentie ook niet
wettigen. Wel pleit hij Nietzsche op alle fronten vrij van het antisemitisme dat zo'n
drijvende kracht achter het project van Nueva Germania is geweest en dat ook het
nazisme zou bezielen, waartoe Elisabeth zich op latere leeftijd zou bekennen. Dat is
allemaal niet onjuist, maar Macintyre zet de tegenstellingen tussen beide Nietzsches
zo scherp aan dat de eerste alle scherpe
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kantjes verliest en de tweede als een waar monster tevoorschijn komt. Elisabeth mag
dan niet het meest aangename gezelschap zijn geweest, een grotere subtiliteit legde
eerder H.F. Peters in zijn portret Zarathustra's Sister aan de dag.
Heeft deze laatste de geschiedenis van Nueva Germania al op hoofdlijnen
beschreven, Macintyre vult daarin nog enkele relevante (en daaromheen heel veel
irrelevante) witte vlekken in en ging na wat er heden ten dage nog aan sporen rest.
Dat leverde een paar aandoenlijke slotbladzijden op, waarin Macintyre tenslotte met
de nazaten van het koloniale experiment in gesprek komt: Duitsers die temidden van
schrijnende armoede Duitse tradities hooghouden waarvan zij zelf de zin nauwelijks
nog lijken te begrijpen.
Maar ook dan is Macintyre te gretig om die aandoenlijkheid lang te laten duren.
Geen alinea blijft zonder afronding met een sweeping statement, geen zijweg of
toevalligheid zonder veelbetekenende samenhang. Zo zwart-wit als het mensenras
bij Macintyre is, zo coherent zijn ook de gebeurtenissen die hij beschrijft. Dat hij
aan het slot tracht plausibel te maken dat ook Josef Mengele nog enige tijd in Nueva
Germania heeft gewoond, komt dan niet meer als een verrassing.
□ Ger Groot
Ben Macintyre, Vergeten vaderland, vertaald door Kees van Ginneken,
Balans, Amsterdam, 1994, 224 pp., f 34.50.

Godsdienst
Antijudaïsme en de kerk
In de term ‘antisemitisme’ worden doorgaans alle historische ontwikkelingen en
gebeurtenissen samengenomen waarvan joden op een of andere wijze het slachtoffer
zijn geweest. In een onlangs verschenen boek, dat overigens al jaren was
aangekondigd, probeert Klaas Smelik, hoogleraar Oude Testament te Brussel, uit te
leggen dat het zowel historisch als theologisch zuiverder is om elke vorm van
negatieve uitlatingen of handelingen tegenover joden afzonderlijk te benoemen.
Wanneer we het over de Oudheid hebben, is het woord ‘antisemitisme’ zonder meer
een anachronisme, aangezien de term pas in 1879 voor het eerst werd gebruikt door
de Duitse journalist Wilhelm Marr, en nog wel buiten elke kerkelijke context; hij
schreef over de emancipaptie van de joden in Duitsland. Aan de hand van een groot
aantal voorvallen en teksten uit de geschiedenis, zowel in de Oudheid als in de
Middeleeuwen, zowel in de 14e als in de 19e en 20e eeuw, laat S. zien dat het
verwarring schept wanneer men de typisch 19e eeuwse term ‘antisemitisme’ ook gaat
gebruiken om er de antijoodse houding van de kerk mee aan te duiden. Hij gebruikt
daarom ‘anti-judaïsme’ voor de christelijke bestrijding van het jodendom, en
‘antisemitisme’ voor de racistische haat jegens het als ‘semitisch’ beschouwde joodse
volk. Daarnaast laat hij zien dat de anti-joodse uitlatingen bij Grieks-Romeinse
auteurs begrepen moeten worden vanuit de historische context van de Oudheid zelf.
Er is daar namelijk geen sprake van een bijzondere haat tegen de joden, maar van

Streven. Jaargang 61

algemene vooroordelen tegen alle ‘barbaarse’ volken en culturen, waartoe men ook
het jodendom rekende. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het boek te lijden
heeft gehad onder zijn ontstaansgeschiedenis. Elk van de twaalf hoofdstukken is op
zichzelf weliswaar uiterst leesbaar en informatief, maar de studie als geheel maakt
een wat rommelige indruk. Mij dunkt dat de auteur - die zich met de ondertitel ‘Een
verkenning’ tot op zekere hoogte heeft ingedekt - veel duidelijker dan thans het geval
is het verschil tussen antisemitisme en anti-judaïsme had moeten uitleggen en
uitwerken.
□ Panc Beentjes
K.A.D. Smelik, Anti-judaïsme en de kerk. Een verkenning, Ten Have,
Baarn (voor België: Uitgeverij Westland, Schoten), 1993, 152 pp., f 24,50.
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Ruusbroec (voor beginners)
De gereformeerde predikant K. Bras promoveerde een tijd geleden met een
proefschrift over de begeerte en de agape bij de middeleeuwse mysticus Jan van
Ruusbroec. Hij werkte ook zijn kennis over het werk van deze nog altijd te weinig
gekende geestelijke schrijver, uit in een ‘cursus’ die hij gaf in zijn gemeente. Het
boekje is daar de neerslag van. Bras verzamelt thematisch een aantal sleutelteksten
uit verschillende werken en leidt die beknopt in. Bij ieder hoofdstukje staan praktische
oefeningen vermeld. Dat maakt het handig voor wie de teksten van Ruusbroec met
een leesgroep ter hand wil nemen en ook enkele meer bezinnende of actieve elementen
erbij wil betrekken. In het geheel van het boekje valt het op hoe leesbaar de teksten
van Ruusbroec na vele eeuwen blijven en wat een hedendaags geestelijk begeleider
kan doen met die rijkdom uit de middeleeuwen. Dat men steeds terug moet grijpen
naar de modern-Nederlandse vertaling achteraan in het boek is wat jammer (en
onhandig) en misschien had ook een meer systematische (wat historischer) inleiding
niet mogen ontbreken. Toch getuigt dit kleine boekje van heel wat creativiteit en van
een verfrissende omgang met een middeleeuwse auteur.
□ Erik de Smet
K. Bras, Verlangen en vervulling. Geloofsverdieping aan de hand van
Ruusbroec (1293-1381), Kok, Kampen / Altiora, Averbode, 132 pp., BEF
495.

Ter Herkenning
Wie de 21e jaargang van Ter Herkenning, tijdschrift voor christenen en joden, de
revue laat passeren zal het ongetwijfeld met mij eens zijn dat de redactie er het
afgelopen jaar wederom in is geslaagd de lezers een grote verscheidenheid aan
interessante onderwerpen voor te leggen. Naast de twee uitvoerige lijsten met nieuw
verschenen Nederlandstalige literatuur over het jodendom (februari en december)
vallen twee thema's dit jaar bijzonder in het oog. Enerzijds is dat de herdenking van
de opstand in het getto van Warschau (19 april 1943), anderzijds is dat de aandacht
voor de middeleeuwse joodse wijsgeer Maimonides. Driemaal in de 21e jaargang
komen we artikelen tegen waarin zijn denkbeelden centraal staan; zijn visie op Jezus
en Mohammed als wegbereiders voor de messias en de messiaanse tijd en zijn
denkbeelden over de lichamelijke opstanding zullen ons christenen het meest
intrigeren. Van de overige bijdragen noem ik in elk geval die van Theo Salemink,
kerkhistoricus te Utrecht. Hij heeft een studie gemaakt hoe in het familieblad De
Katholieke Illustratie tussen 1867 en 1968 over de joden wordt geschreven. De titel
van zijn artikel is Taai theologisch antisemitisme en dat zegt genoeg. Bijzonder de
moeite waard is ook de uitvoerige analyse van Peter Tompson, hoogleraar Nieuwe
Testament te Brussel, over twee in 1990 verschenen Engelstalige boeken die zich
beide grondig bezighouden met het moeilijke vraagstuk of en hoe Jezus, zijn
leerlingen, en Paulus zich aan de gangbare joodse wet hielden. Van het
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decembernummer noem ik tenslotte nog de vertaling die P. van der Horst geeft van
het oudste christelijke pelgrimsverslag (uit 333) naar het Heilige Land.
□ Panc Beentjes
Ter Herkenning. Tijdschrift voor Christenen en Joden, Boekencentrum,
Zoetermeer, f 52 per jaar (4 afleveringen). Voor België: p/a D. Rouges,
Marialei 62, 2018 Antwerpen, BEF 1000.

Antipapisme na 1945
‘Op de bodem van de Nederlandse ziel smeult een antipapistisch vuurtje’. Met deze
opmerking besluit Bert Wartena een boek over het antipapisme in Nederland vanaf
de Tweede Wereldoorlog tot nu.
Antipapisme wordt gedefinieerd als ‘die attitude die de rooms-katholieke Kerk,
haar gezagsdragers, haar leer, haar cultuur en haar leden als vijand beschouwt’. De
studie is een omgewerkte doctoraalscriptie, maar aan welke Nederlandse universiteit
blijft
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onbekend, evenals elk gegeven over de auteur.
De schrijver heeft bij een aantal belangrijke gebeurtenissen van na de Tweede
Wereldoorlog (het bisschoppelijk Mandement van 1954; de overgang van prinses
Irene naar de R.K. Kerk in 1964; de VPRO-documentaire ‘Godsdienst: R.K.’ van
1979, en het pausbezoek aan Nederland in 1985) bestudeerd of, en op welke wijze,
het fenomeen antipapisme, dat altijd latent aanwezig blijkt te zijn, weer de kop
opsteekt. Resultaat van deze studie is dat we sedert de Tweede Wereldoorlog
onderscheid moeten maken tussen de diverse vormen waaronder antipapisme zich
manifesteert: religieus, politiek en sociaal-cultureel.
Het is bijzonder jammer dat dit boek bij tijd en wijle slordig in elkaar steekt. Zo
ontbreken de noten bij de Inleiding en is een gedeelte van de tekst van Hoofdstuk 2
niet opgenomen, terwijl daarvan wél de noten zijn opgenomen. Een boeiend
onderwerp als dit zou mijns inziens gediend zijn geweest met een wat meer accurate
presentatie en nauwkeuriger uitwerking. Niettemin als tijdsdocument erg verhelderend.
□ Panc Beentjes
Bert Wartena, Een smeulend vuur, Antipapisme in Nederland na 1945,
Kok, Kampen, 1993,148 pp., f 31,50.

Literatuur
Afscheid van Schouwenaars
De aarde is niet uit haar baan gedreven. Toen Clem Schouwenaars op 10 september
1993 stierf aan de gevolgen van kanker, bracht dat in Vlaanderen nauwelijks enige
beroering teweeg. Literair was hij al langer uitgeteld. Met zijn laatste boeken was
hij herhaaldelijk onzacht op de mat neergekomen. Een gebrek aan zelfkritiek?
Schouwenaars schreef sneller dan zijn schaduw, want om den brode. Te veel en te
snel volgens de critici, nooit te snel voor zijn lezers. De kritiek mocht hem dan al
naar de coulissen schrijven, op een trouw, vooral vrouwelijk publiek kon hij blijven
rekenen. Tot op het einde.
Met Het Loofhuttenfeest heeft Manteau voor de laatste keer een roman van
Schouwenaars in de ring gebracht. Letterlijk een zwaargewicht: 463 bladzijden.
Bovendien vormt het boek een tweeluik met Het manuscript van Villabrune. Gelukkig
zijn beide romans ook afzonderlijk te lezen, want na de pijn en de smart van Het
Loofhuttenfeest zullen weinigen er wat voor voelen om naar de vorige roman terug
te grijpen.
De hoofdpersoon in Het Loofhuttenfeest is de joodse vrouw Zia Goldberg. Zij is
de schrijfster van het bewuste, één bladzijde tellende manuscript van Villabrune.
Tijdens een slapeloze nacht op het einde van september 1968 ziet zij haar leven mooi chronologisch! - als in een film voor haar ogen voorbij trekken. Een toevallige
ontmoeting met haar lievelingsauteur Axel Mangen heeft haar zodanig beroerd dat
beelden uit haar geheugen opborrelen, beelden die ze lang vergeten waande. Zij heeft
vernomen dat zij een rol speelt in zijn nieuwe roman Het cahier van Oudemont
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(‘Oudemont’ verwijst naar ‘Oldenberg’, waar het landhuis Villabrune gelegen was).
Het benieuwt haar nu van welke feiten hij op de hoogte is en hoe hij haar leven met
zijn fantasie heeft ingekleurd. Om die reden houdt ze troepenschouw van haar
herinneringen.
De verhaalstroom komt vlot op gang. Zia's traumatische oorlogservaringen (vanaf
1943) leveren boeiende vertelstof op. Maar het verhaal begint naar adem te snakken
vanaf het ogenblik dat Zia, nog tijdens de oorlog, een schuilplaats vindt bij haar
‘beschermheer’ Jules Winter. Alsof zij de gedachten van de lezer kan raden, merkt
zij op: ‘Maar wat kan zelfs een begenadigd auteur voorts aan tragiek uitvinden, van
de aankomst van Zia in de residentie van mijnheer Winter tot op de dag van heden?’
(p. 172).
In wezen vertelt deze roman het verhaal van een gevangenschap of, symbolisch,
een leven in de woestijn. Zia Goldberg leeft eerst ondergedoken in een stapelhuis en
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wordt daarna verbannen naar Villabrune. Tenslotte wordt ze levenslang opgesloten
in het luxueuze getto van Jules Winter, met wie ze op 21-jarige leeftijd trouwt.
Wanneer alle verhaaldraden samenkomen, blijkt dat hij een ordinaire
oorlogsmisdadiger is geweest. Ook de dood van haar ouders heeft hij op zijn geweten.
Kort na zijn overlijden maakt Zia zich vrij van haar verleden. In de slotsequens valt
zij in de armen van Axel Mangen. Handig laat Clem Schouwenaars deze gebeurtenis
plaatsvinden op de dag van haar veertigste verjaardag, die samenvalt met het
Loofhuttenfeest, het feest waarop de joden hun verblijf in de woestijn herdenken.
Het Loofhuttenfeest bereikt lang niet het niveau van de grote Schouwenaars, die
de Nederlandse literatuur verrijkte met een klassieker als De Seizoenen (1972). Van
1955 tot 1993 publiceerde hij een twintigtal poeziebundels en meer dan dertig romans.
Tot die reeks behoren ook andere opmerkelijke werken als Dokter Simon Falbeck
(1962), Twee maal leven (1968), Baldriaan (1974), de Emily Beyns-cyclus
(1981-1982) en nog een handvol meer. Afscheid nemen van Clem Schouwenaars is
daar vrede mee nemen.
□ Jos Van Thienen
Clem Schouwenaars, Het Loofhuttenfeest, Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1993, 463 pp.

Juan José Saer
Wat is een filosofische roman? In ieder geval geen roman waarin de helden kwistig
strooien met namen van wijsgeren en zich daarom diepzinnig wanen. Als er zoiets
als een filosofische roman bestaat, dan is Het onuitwisbare van de Argentijnse
schrijver Saer er een goed voorbeeld van. Het drukt op indirecte wijze een wereldvisie
uit die men het beste als Nietzscheaans (en via hem Heraclitisch) kan omschrijven.
Het universum is een bewegende stroom van vergaan en ontstaan; niets is blijvend;
alles vloeit.
Er stroomt veel water (regen, drank, grondwater) in het verhaal van Saer, dat een
ogenschijnlijk banaal gegeven vertelt. De verlopen schrijver Tomatis wordt aangezocht
om een nieuw, schimmig literair tijdschrift te leiden, dat de handschoen moet opnemen
tegen de cultuur van vervlakking die de banale tegenhanger was van de Argentijnse
dictatuur. Hij twijfelt, en wordt in die twijfel geregeld overvallen door een kosmisch
besef van de vergankelijkheid van alles. Vergankelijkheid ook van de strijd tegen de
culturele arrogantie van een burgerklasse die de literatuur voortbracht die het
tijdschrift aan de kaak wil stellen. Ook die strijdbaarheid gaat immers - ze kan niet
anders - uit van overtuigingen, dus van een waarheid die vaststaat en houvast zou
bieden.
Het is de vraag of Tomatis zijn twijfel kan overwinnen en, ondanks zijn ongeloof,
besluit een daad te stellen. Het einde van de roman blijft open, zoals het dilemma
zelf geen afdoende antwoord kent.
Dit tweede boek dat van Saer in het Nederlands wordt vertaald bewijst opnieuw
het meesterschap dat hij in zijn eerder vertaalde roman De ooggetuige al zo krachtig
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(misschien wel nóg indrukwekkender) had getoond. In dat boek waren de belevenissen
van een 16e eeuwse schipbreukeling onder Zuidamerikaanse Indianen het voertuig
voor een aangrijpende, kentheoretische beschouwing over de verschillen tussen de
werkelijkheidsbeleving van uiteenlopende culturen en het lot van het westerse
realisme. Toen vormden o.a. Bataille en Derrida het achtergrondkoor, nu is het
Nietzsche. Het is niet verwonderlijk dat Saer al jaren in Parijs woont.
□ Ger Groot
Juan José Saer, Het onuitwisbare, vert. Johanna Vuyk-Bosdriesz,
Prometheus, Amsterdam, 1994, 275 pp., BEF 735.

Schoten in de concertzaal
Een paar jaar geleden publiceerde Arnold Heumakers, literair criticus van de
Volkskrant, een programmatisch geschriftje waarin hij zijn opvatting over het wezen
en de functie van de literatuur uiteenzette. Onleef-
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bare waarheden heette het boekje, en die uitdrukking komt ook in het voorwoord
van de essaybundel Schoten in de concertzaal weer terug. Literatuur, aldus
Heumakers, heeft zich sinds het einde van de klassieke periode uit het gewone leven
teruggetrokken. Ze werd een eigen domein, eerst - in de romantiek - een tegen-wereld
die eventueel nog een politieke betekenis kon hebben (al was het maar als utopische
of proteststem). Maar ook het romantisch paradigma begint uitputtingsverschijnselen
te vertonen, aldus Heumakers. En voor de literatuur blijft dan alleen nog een zuiver
negatief speelveld over. Ze spreekt datgene uit wat in de orde van de wereld niet
meer tolerabel wordt geacht, maar daarvan de geheime, zwarte tegenkant vormt. Ze
formuleert verboden gedachten en wensen, niet om ze te propageren, maar om ze
een plaats te geven waar althans erkend kan worden dat ze verboden zijn, en
waarschijnlijk ook terecht.
Deze idee is schatplichtig aan Bataille en de zwarte romantiek, zoals die door
onder meer Mario Praz beschreven is, en beide spelen in deze bundel van Heumakers
een grote rol. Wat hem in de literatuur fascineert is het Kwaad, dat gestalte krijgt in
figuren als Sade, Céline en Jünger, om de onderwerpen van enkele van de meest
erudiete opstellen in deze bundel te noemen.
Heumakers stelling is aantrekkelijk, niet in de laatste plaats omdat deze er althans
in slaagt de literatuur een coherente en betekenisvolle plaats binnen de hedendaagse
cultuur te geven. Ze is de naïviteit voorbij die meent dat het kwade en onwenselijke
in de menselijke natuur ooit overwonnen zou kunnen worden. Als ze dan toch moet
worden erkend, aldus Heumakers, dan liefst in een onschuldig tijdverdrijf als de
literatuur. Langs dezelfde lijnen zou men ook de pornografie kunnen rechtvaardigen.
En inderdaad: een overtuigender rechtvaardiging heeft zij niet.
Maar de literatuur zal wel even moeten slikken, wanneer ze zich tot zo'n secundaire
rol verbannen ziet. Heumakers lijkt er weinig illusie over te laten bestaan: literatuur
is een culturele bijkomstigheid. Maar ze is als supplement wel noodzakelijk, wil de
beschaving zich tegen de infectie van het kwaad teweer kunnen stellen.
Toch blijft de verhouding tussen reëel en literair kwaad ook bij Heumakers
onopgelost. Men mag Céline's antisemitisme dan literair accepteren, omdat het zo,
als het ondenkbare, tóch gedacht kan worden, datzelfde antisemitisme is als literatuur
nog niet van zijn mogelijke giftigheid ontdaan. Hoe de verbeelding van het kwaad
opnieuw reële vormen kan aannemen, heeft de Engelse discussie rond gewelds- en
griezelfilms laten zien (de Bulger-case). Men ontkracht Céline's smaadschriften niet
door ze in het literaire pantheon op te nemen. Of de literatuur zichzelf graag als
verzamelplaats van het onverteerbare en als besmetteüjke factor van onmachtigheid
zou willen zien is dan nog een heel andere vraag.
□ Ger Groot
Arnold Heumakers, Schoten in de concertzaal, Arbeiderspers, Amsterdam,
1993, 188 pp.

Amanda en de widowmaker
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De jongste publikatie van Walter van den Broeck, een novelle, werd geschreven ter
gelegenheid van het gouden jubileum van uitgeverij De Bezige Bij en kreeg de ietwat
raadselachtige titel Amanda en de widowmaker mee. Amanda is de Mexicaanse
vrouw van een Belgisch immigrant in Latijns-Amerika die, omdat hij op 't einde
doodgaat, wel de bedoelde widowmaker zal zijn. Al zit er misschien ook wel een
verwijzing in naar de verzen van Kipling: ‘What is a woman that you forsake her, /
And the hearth-fire and the home-acre, / To go with the old grey Widow-maker?’
Want Amanda's echtgenoot is inderdaad chronisch overspelig, zij het niet met een
schip zoals Kiplings personage. Het relaas van de turbulente uren die aan zijn dood
voorafgaan, zijn het onderwerp van de hier door Amanda uitgesproken monoloog.
Dat dit werk is van een vakman, is duidelijk. Maar naar mijn gevoel wringt er iets.
‘Je kan wel een jongen uit Sint-Jozef-Olen weghalen, maar je kan Sint-Jozef-Olen
onmogelijk uit die jongen weghalen’, schreef
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Walter van den Broeck in !Querido Hermano! Nu weet ik wel dat Van den Broeck
een broer heeft in Mexico, dat hij hem er in 1982 heeft opgezocht en dat de
‘widowmaker’ wel vader Van den Broek in het kwadraat lijkt. Maar een wijf dat
‘begot’ zegt, leeft in een heel andere wereld dan deze Amanda die ‘madre de Dios’
zegt. In de ene schrijft een Olenaar een brief aan Boudewijn en in de andere krijgt
de kolonel nooit post...
□ Manu van der Aa
Walter van den Broeck, Amanda en de Widowmaker, De Bezige Bij,
Amsterdam, 1994, 78 pp., BEF 298.

Naar Merelbeke
‘Al wat ge zegt, zijt ge zelf’ of de waarheid van een volksgezegde: in welke mate is
de parodie voor de auteur een gedroomd alibi om zelf een bepaalde literaire vorm te
gebruiken?
De publikatie van Stefan Hertmans' nieuwste roman roept deze vraag op. Naar
Merelbeke is een persiflage op het populairste thema in de Vlaamse romanliteratuur
van het laatste decennium: de zoektocht naar de verloren tijd. Maar dat is niet alles.
Hoezeer ironie en groteske humor ook op de voorgrond treden, toch gaat de roman
niet aan vluchtigheid, spotlust en lichtvoetigheid ten onder. De reden? De
onderneming van Hertmans is gedeeltelijk ook een ernstige maar gecamoufleerde
poging om zijn verleden in kaart te brengen.
Hertmans zit dus in een paradox gevangen. Hij ridiculiseert het verlangen naar
zelfkennis, dat ook het zijne is. Op die manier wordt de parodie omgeswitcht tot
zelfironie en krijgt de roman een dubbele bodem. Over het waarom zegt zijn vertellend
personage zelf: ik werd erop bedacht ‘om hoe dan ook de dingen die me echt hadden
geraakt niet prijs te geven en er toch over te schrijven. Ik zou zo schrijven dat ik het
zou vertellen en verzwijgen tegelijk’ (p. 111).
Dit spel van waarheid en vertekening krijgt zijn beslag in 38 zeer korte
hoofdstukken, die gespreid zijn over twee delen. Een structurele ingreep die een niet
onbelangrijke repercussie heeft op het inhoudelijke vlak. De wisselwerking tussen
de twee delen maakt de grote charme van deze roman uit. Doordat ze verteltechnisch
van elkaar verschillen, ontstaat er een dubbele belichting. In het tweede deel is er
een grotere tijdsafstand én vooral een grotere psychologische afstand van de verteller
tot het gebeurde. Hierdoor komen de eerder vertelde feiten in een heel ander daglicht
te staan.
De rijpere verteller uit het laatste deel plaatst de gebeurtenissen in het juiste
verband. Hij prikt de fantasieballonnetjes van de jongere door en staat met beide
voeten op de grond. Dat kunnen we niet zeggen van het ‘aanstellerke’, zoals zijn
moeder hem noemt, uit de eerste 24 hoofdstukken. Hij is een fantast, die zijn dromen
liefst voor werkelijkheid neemt. Bij een ontmoeting met God in de gedaante van een
insect heeft hij het rechterbeen verloren. Op één voet beweegt hij zich nu door het
leven.
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De beide vertellers zijn weliswaar alter ego's van de auteur, maar staan a.h.w. elk
aan een andere kant van de Grote Muur in zijn leven. De ene bevindt zich nog dicht
bij het jongetje dat hij was; het jongetje dat in het oerwater van zijn dromen leefde
(in zijn fantasie leek Merelbeke wel het paradijs, tot hij er een bezoek bracht) De
andere heeft het paradijs al lang achter zich gelaten. Maar zijn been heeft hij wel
teruggekregen!
Wie deze roman leest, begint eveneens gehandicapt aan hel avontuur Stefan
Hertmans plaatst de lezer meteen op één been (natuurlijk het verkeerde). Om weer
vaste voet op de aarde te krijgen moet hij het boek ten einde lezen. Dat loont beslist
de moeite.
□ Jos Van Thienen
Stefan Hertmans, Naar Merelbeke Meulenhoff, Amsterdam / Kritak,
Leuven, 1994, 189 pp., BEF 698.

Neef Bazilio
Met Neef Bazilio verschijnt de vierde roman van de Portugese schrijver Eça de
Queiroz
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in Nederlandse vertaling. Het moeten er uiteindelijk zes worden. Neef Bazilio is
zonder twijfel de sterkste van de vier, op neuslengte gevolgd door Het vergrijp van
pater Amaro, Queiroz' romandebuut uit 1875. Neef Bazilio volgde drie jaar later.
Beide romans hekelen op weergaloze wijze de bekrompen sfeer van de kleine
bourgeoisie en de achterlijke sfeer van het 19e eeuwse Portugal in het algemeen. Eça
wilde die atmosfeer, schrijft Rentes de Carvalho in zijn nawoord, analyseren op de
wijze die Balzac en Zola hem met hun grote projecten La comédie humaine en de
Rougon-Maquart in Frankrijk hadden voorgedaan. Maar zelfs voor zulke grote
projecten was Portugal te kleintjes. Het bleef bij losse romans, die in hun striemende
ironie niettemin voor de grote Franse voorbeelden niet onder doen.
In Neef Bazilio lijkt Queiroz dichter bij Flaubert dan bij de genoemde auteurs te
staan. Het boek roept direct reminiscenties op aan Madame Bovary. Ook hier staat
een ontevreden vrouw uit de kleine burgerij centraal, ook hier zoekt ze ontsnapping
en een grootser leven in een buitenechtelijk avontuur, ook hier wordt zij slachtoffer
van de gevolgen en sterft ze tenslotte een bittere dood. Stilistisch kan Queiroz zijn
Franse voorbeeld misschien niet evenaren, maar zijn sardonische evocatie van het
Lissabonse burgermilieu en de portrettering van de diverse hoofdrolspelers van het
tragikomisch drama verlenen het boek de dwingende kracht van de beste voorbeelden
uit de 19e eeuwse romantraditie.
Queroz ontwikkelt zijn intrige stap voor stap, met een traagheid waarin het noodlot
zich voortdurend aankondigt maar zich tegelijk in zijn banaliteit te kijk zet. Queiroz
schuwt de pathetiek niet, maar slechts om deze te gebruiken voor een des te effectiever
sarcasme. Zo dwingt Neef Bazilio aandacht en overgave af tot aan de laatste regel een regel als een oordeel. Dat zijn onmiskenbare tekenen van het klassieke
meesterwerk.
□ Ger Groot
Eça de Queiroz, Neef Bazilio, vert. H. Lemmens, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1994, 441 pp., BEF 1380.

Geschiedenis
Historische atlas van het joodse volk
Er zijn de afgelopen tijd heel wat verzamelwerken op de markt gebracht waarvan de
samensteller(s) zich ten doel hebben gesteld de boeiende en tegelijk tragische
geschiedenis van het joodse volk in beeld en kaart te brengen. Een aantal ervan heb
ik in dit tijdschrift besproken: Bezalel Narkiss, Spiegel van de joodse beschaving,
Utrecht/ Antwerpen, 1974; Nicolas de Lange, Atlas van de joodse wereld, Amsterdam/
Brussel, 1986; Ilana Shamir & Shlomo Shavit, Encyclopedie van de Joodse
geschiedenis, Kampen/Turnhout, 1988; Josephine Bacon, De geïllustreerde atlas
van de Joodse beschaving, Den Haag, 1991.
Toen onlangs weer zo'n atlas werd gepubliceerd heb ik serieus overwogen om dat
bericht maar voor kennisgeving aan te nemen. Nu ik het boekwerk heb bestudeerd
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ben ik blij dat ik het in handen heb gekregen. Enerzijds omdat de formule ervan goed
gekozen is en aanspreekt, anderzijds omdat er wat de illustraties betreft heel veel
onbekend materiaal is opgenomen.
Negenenveertig auteurs, allen eminente joodse geleerden, hebben een lees- en
kijkboek samengesteld - beide termen zijn eigenlijk een beetje oneerbiedig voor de
hoge kwaliteit van het gebodene - dat van begin tot einde boeit. Het boek kan worden
gelezen als één doorlopend, samenhangend verhaal. Maar tegelijkertijd kan men elk
hoofdstuk ook apart lezen. Ieder hoofdstuk is ondergebracht op een dubbelpagina
en bestaat uit vier onderdelen: een tekst die de lezer inzicht biedt in een specifieke
periode, een sociaal-cultureel probleem of een fundamentele mythe. Vervolgens een
kaart, of een combinatie van kaarten, waarmee de historische gebeurtenissen ruimtelijk
worden uitgebeeld, een chronologische tabel die de tijd weergeeft waarin de
gebeurtenissen zich afspelen, en tenslotte illustraties die meer doen dan alleen maar
de tekst verluchten.
Eén van de eerste beslissingen van de hoofdredacteur is geweest dat dit boek een
geschiedenis moest worden van het joodse
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volk, en niet van de joodse godsdienst. In die opzet is men volledig geslaagd. Erg
moedig is ook dat de auteurs van deze atlas stelling nemen tegen wat zij noemen ‘de
zionistische mythologie’ die ertoe neigt de twintig eeuwen ballingschap (Diaspora)
voor te stellen als ‘één lange zware tocht door een nauwe, duistere tunnel’ (p. IV).
Dit betekent uiteraard niet dat de geschiedenis van het joodse volk dan opeens een
luchtig onderwerp is geworden, maar wél dat hetgeen hier wordt beschreven erg
realistisch en eerlijk overkomt. Hetgeen mij naast allerhande positieve zaken erg
heeft verheugd is dat er in deze atlas veel informatie is verwerkt die verkregen is na
bestudering van de vele documenten die omstreeks 1896 zijn gevonden in de genizah
(‘afvalkamer’) van de Karaïetensynagoge van Fustat bij Cairo. Tot nu toe hebben
die tienduizenden documenten veel te weinig bekendheid gekregen. We hebben dus
te maken met een zeer geslaagd boek dat uw aandacht meer dan waard is.
□ Panc Beentjes
Eli Barnavi (hoofdred.), Historische atlas van het joodse volk. Van de
aartsvaders tot heden, Bosch & Keuning, Baarn, 1993, xiii + 299 pp., f
125 (voor België: Westland, Schoten, BEF 2390).

Van muiters en dissonanten
Jan Debrouwere heeft een vooraanstaande rol gespeeld in de communistische partij.
In een Davidsfondspublikatie heeft hij verteld over die tijd en over zijn ontgoocheling.
In zijn nieuw boek behandelt hij historische figuren en tijdperken: de ketter Tanchelm,
enkele leiders van de Duitse boerenopstanden, Louise Michel tijdens de commune
van Parijs, Boecharin tijdens het stalinistische schrikbewind - niet de grote namen
uit de geschiedenis, maar de verliezers.
Het is een bonte mengelmoes zonder echt veel samenhang. Over Tanchelm is te
weinig geweten om hem echt als historische figuur te kunnen benaderen, Boecharin
is een historische marginaal geworden tegen wil en dank; individueel en collectief
gebeuren lopen elkaar nogal eens voor de voeten; de gebeurtenissen en hun
maatschappelijke of culturele impact worden niet harmonisch gecombineerd; vertelling
en beschouwing staan soms haaks op elkaar. Debrouwere is geen begenadigd verteller
die meesleept of de lezer sterk emotioneel bij gebeuren of personage kan betrekken;
evenmin gaat hij zeer diepgaand in op de historische essentie.
Een mislukt boek? Schitterend is het niet, maar toch nuttig. Door het doorbreken
van de ijzeren causaliteit die de indruk wekt dat wat gebeurd is ook moest gebeuren,
functioneert het als antidotum tegen de histoire-bataille, de geschiedschrijving van
de winnaars. In dit boek treden de dromers op, de durvers die even hun gelijk hebben
gehaald vooraleer ze met harde hand werden weggeduwd en (meestal) uitgeroeid,
zij die (misschien juist omdat ze vlug verdwenen!) de suggestie wekten dat het ook
anders, beter, humaner kon: zij zijn de ‘warme onderstroom’ van de geschiedenis
(p. 8). En het strekt Debrouwere tot eer dat hij de herinnering levendig houdt aan
hen die niet mogen worden vergeten en toch bijna vergeten zijn.
□ Jaak De Maere
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Jan Debrouwere, Van muiters en dissonanten, Acco, Leuven/ Amersfoort,
1994, 174 pp., BEF 595.

Geschiedenis van het persoonlijk leven
Met de vertaling van de ‘Histoire de la vie privée’ (in tien delen) heeft uitgeverij
Agon een grote bijdrage geleverd tot de (nog grondiger) kennis van de Franse
historiografie.
Deze reeks heeft zeer prestigieuze bedoelingen: ze wil ruim 2000 jaar geschiedenis
schetsen van het ‘gewone’ leven in het Westen (en in de latere delen alleen in
Frankrijk). Een grote uitdaging, en bijna een provocatie: het centraal plaatsen van
de gemiddelde bevolking in haar totaliteit, en van het gewone leven in plaats van de
uitschieters betekent een afwijzing van de
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traditionele geschiedschrijving, terwijl de ambitieuze omvang (in tijd, in object...)
ingaat tegen de neiging tot kleinschaligheid van heel wat nouvelle histoire (wat niet
belet dat de hoofdredacteurs van de reeks - Duby en Ariès - doorgaans tot de
vaandeldragers van deze vernieuwende historici worden gerekend).
In de pas verschenen delen 9 en 10 (over respectievelijk de 19e en 20e eeuw)
worden wonen, normen, omgangsvormen en ontspanning, omgaan met leed, werk
en familie, oorlog en lichaamscultus behandeld, en telkens komen zowel individueel
als collectief niveau aan bod.
Niemand - ook de samenstellers niet - zal de illusie koesteren dat met een dergelijke
reeks alles gezegd is, maar het werk is toch wel zeer significatief. Deel 9 gaat nog
enigszins traditioneel met de geschiedenis om, maar past een aantal gekende
technieken toe op de massa, die gevat wordt in statistische evoluties (voor het
collectieve niveau) en in anekdotes (die exemplarisch zijn voor de meer persoonlijke
situering in de tijd). Uit de combinatie van beide technieken blijkt de meestal
doorslaggevende, richting bepalende kracht van de massa. Zij is de onbepaalde
bepaler van het historisch verloop, ze bestaat uit vrijwel machteloze individu's die
niet goed weten welke richting ze uit willen. Collectief en individueel niveau zijn
niet harmonisch verbonden, tenzij in de bruisende narrativiteit van de auteurs - de
lezer meeslepen is deze Franse historici wel toevertrouwd. De boeiende petite histoire
met bijna voyeuristische anekdotiek, de onverwachte bronnen die worden gebruikt
(b.v. de standbeelden van de Eerste Wereldoorlog), de fascinerende maatschappelijke
evoluties (b.v. in de geschiedenis van de ‘sociale’ woningbouw), de dikwijls gewaagde
stellingen van een verteller die maar niet achter zijn object wil verdwijnen, maken
het boek tot een intellectueel genot.
Voor de 20e eeuw tappen ze uit een ander vaatje. Het gebrek aan afstand leidt ook
tot afstand van de gewone historiografie. Dit boek steunt meer op filosofie,
antropologie, psychologie: de verinnerlijking wordt sterker, men graaft dieper en
formuleert speculatiever omdat men nog niet aan brede conclusies is. Onze wereld
lijkt in de greep van de individuele ontreddering (met veel artistieke voorbeelden)
en van een duizelingwekkende, richtingloze versnelling. Latere generaties zullen
moeten oordelen of dit klopt, of dat het gaat om een verengd perspectief wegens
gebrek aan distantie.
Wat de toekomst ook brengt: we mogen in elk geval tevreden zijn met deze
uiteraard onvolledige, maar zeer indrukwekkende status quaestionis.
□ Jaak De Maere
G. Duby en P. Ariès (red.), Geschiedenis van het persoonlijk leven. De
negentiende eeuw: materiële cultuur en de wereld van het individu; De
twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte, Agon,
Amsterdam, 1993 & 1994, 292 pp. & 336 pp., BEF 840 & BEF 840.

Biografie
Domela Nieuwenhuis
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Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was een Nederlands dominee die
geleidelijk evolueerde naar vrijzinnigheid, socialisme en anarchisme. Hij was enorm
populair bij de kleine luiden (‘de koning der armen’), wekte een grote aversie en
agressie op bij zijn tegenstanders, werd naar het parlement gestuurd na een
memorabele verkiezing maar verloor zijn geloof in de parlementaire structuur, sprak
en correspondeerde met alle linkse groten der aarde, zat onschuldig in de gevangenis,
analyseerde met groot oratorisch en journalistiek talent (in zijn blad Recht voor Allen)
zijn halve eeuw en had een immens moreel gezag. Een leven als een roman.
Auteur Jan Meyers heeft zijn sporen verdiend als biograaf van de NSB-leider
Mussert, maar hier bakt hij er weinig van. Hij slaagt er niet in Domela vanuit de
mentaliteit van toen te benaderen: zijn nu overdreven klinkende redevoeringen, zijn
messianisme, zijn verering voor Jezus Christus,
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de overspannen reacties van de aanhangers worden bekeken door een laatdunkende
postmoderne bril die in zijn negativisme bijzonder vooringenomen en ook erg
pretentieus is: Meyers moraliseert en (ver)oordeelt vanuit zijn moderne apriorismen
veel meer dan een ‘moralistisch’ auteur uit de 19e eeuw. Dit is geen
geschiedschrijving, maar irritante zelfgenoegzaamheid.
Toch blijft deze eerste uitvoerige biografie van Domela Nieuwenhuis een
aanbeveling waard. De figuur zelf is zo interessant dat geen biograaf haar klein kan
krijgen. En voor Vlamingen is er altijd interessant vergelijkingsmateriaal: de
parallellen met het leven van priester Daens zijn immers zeer flagrant.
□ Jaak De Maere
Jan Meyers, Domela, een hemel op aarde, Privé-Domein, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1993, 459 pp., BEF 1100.

Calvijn
Het woord ‘calvinisme’ roept verschillende associaties op: een rigide levensstijl, de
ideeën van de predestinatie, de theorie van Weber over het vroege kapitalisme, en
sinds de nieuwe plaat van zanger Stef Bos ook de smaak van pepermunt. Wat is de
plaats van Jean Calvin in het geheel van de leer én van dit segment van de christelijke
cultuur? Daarover heeft de Engelse theoloog en historicus A.E. McGrath een lijvig
boek gepubliceerd met de Nederlandse titel Johannes Calvijn. Verlicht hervormer
of vormgever van een othodox keurslijf? Met de ondertitel is de toon van het boek
aangegeven. McGrath wil aantonen dat het calvinisme in zijn bekende
verschijningsvorm pas optreedt ná de dood van Calvijn. In het boek, dat verschijnt
in de biografische reeks van uitgeverij Tirion, volgen we Calvijn op de voet. Veel
aandacht wordt besteed aan een schets van het historisch kader - b.v. de politieke en
sociale situatie van de stad Genève - en aan de mogelijke historische valstrikken
waarin de 20e eeuwse lezer kan lopen. De beruchte zaak-Servet, waarbij een opponent
van Calvijn door diens toedoen in Genève op de brandstapel kwam, wekt inderdaad
afschuw op, maar is historisch te begrijpen omdat er in de 16e eeuw maar twee straffen
bestonden: de dood of de verbanning. Het boek van McGrath leest als een roman.
Vooral het eerste deel, over de reformatie aan de Parijse universiteit, is bijzonder
interessant om een ander beeld van de reformatie te krijgen dan het gangbare.
□ Erik De Smet
A.E. McGrath, Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van
een othodox keurslijf?, Tirion, Baarn (voor België: Lannoo, Tielt), 1994,
380 pp., BEF 1190.

Getuigenis
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In augustus 1975 stierf Sjostakovitsj, na Stravinski waarschijnlijk de grootste
Russische componist van deze eeuw. Anders dan de laatste had hij de tragiek en
ellende van zijn vaderland zijn leven lang meebeleefd, en was hij er ook het slachtoffer
van geworden. Hij was onder Stalin afwisselend een gevierd en verguisd componist,
in een tijd waarin het minste misnoegen van hogerhand de dood kon betekenen. Als
annex aan deze uitgave van Sjostakovitsj' Herinneringen (waarvan de eerste druk in
1981 in Nederland verscheen) is een Pravda-artikel uit 1936 opgenomen: Chaos in
plaats van muziek. Het is een kritisch, behoudzuchtig artikel, zoals er tegen de 20e
eeuwse muziek duizenden geschreven zijn. Maar voor Sjostakovitsj stond het vrijwel
gelijk met een doodvonnis, temeer daar gefluisterd werd dat Stalin zelf ervan de
auteur zou zijn. Het doodvonnis werd niet voltrokken, maar het heeft het leven van
de componist blijvend getekend.
De Herinneringen, die in 1979 voor het eerst in Amerika verschenen, hebben een
enigszins schimmige achtergrond. De jonge musicus Solomon Volkov zou in het
begin van de jaren zeventig lange gesprekken met de componist gevoerd hebben. De
tekst daarvan werd het land uitgesmokkeld en enkele jaren na Sjostakovitsj' dood
gepubliceerd. Van die oorsprong draagt dit boek

Streven. Jaargang 61

864
duidelijke sporen. De tekst is springerig, wisselt bijna per alinea van onderwerp en
heeft de informaliteit van de spreektoon. Dat kan af en toe irriteren, maar de
gebeurtenissen die Sjostakovitsj verhaalt verdringen elke irritatie. Nog altijd blijft
het absurde, van angst vervulde sovjet-leven - vooral uit de tijd van Stalin verbijsteren: de willekeur, de wanhoop, en het verraad en de halfheden die daarvan
het gevolg waren.
Sjostakovitsj komt in deze gesprekken niet als een held naar voren. Hij heeft weinig
waardering voor grootheden die de machten openlijk trotseerden, zoals Sacharov of
Solzjenitsyn. Hij bleef altijd een wat bangelijke staatsburger, die min of meer deed
wat van hem verwacht werd. Na de publikatie van deze voor de Sovjetunie zeer
compromitterende Herinneringen werd hij in zijn vaderland opnieuw postuum zwaar
aangevallen; zijn weduwe verweet Volkov daarentegen een veel te zwakke en
conformistische Sjostakovitsj te hebben neergezet. De onlangs gepubliceerde
correspondentie tussen de componist en Isaac Glikman (Lettres à un ami, Ed. Albin
Michel) lijken dat beeld echter volledig te bevestigen.
□ Ger Groot
Dmitri Sjostakovitsj, Getuigenis, vert. Marja Wiebes en Yolanda Bloemen,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1993, 400 pp., BEF 1199.

Schubert
In 1997 zal het tweehonderd jaar geleden zijn dat Schubert geboren werd en nu al
beginnen culturele producenten er zich voorzichtig voor warm te lopen. Peter Härtling
schreef een korte, geromantiseerde biografie van het al bijna even korte leven van
de componist, sterk geïnspireerd door de teksten van diens liederen, die kunstig door
het verhaal gevlochten zijn. Härtling beschrijft Schuberts leven in beknopte, soms
bijna naïef vertelde scènes, waarin hij beschrijving en dialoog vaak zonder overgang
in elkaar laat overvloeien en zich soms ook zelf middels een vraag of uitroep in het
koor mengt. Het is niet zonder vakmanschap gedaan, maar het boek krijgt er soms
wel iets zoetelijks door. Natuurlijk, die zoetelijkheid was het gemoed van de vroege
19e eeuw niet vreemd. Wellicht heeft Härtling zijn boek bewust in de toonzetting
van Schuberts tijd geschreven. Ook dat zou niet onverdienstelijk zijn, maar men moet
ervan houden om het te kunnen waarderen.
□ Ger Groot
Peter Härtling, Schubert, vert. Hans Hom, De Prom, Baarn, 1993, 220 pp.,
BEF 690.
Streven in de betere boekhandel
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Frans Denkers
Politie, strafrecht en kerken
Een bijdrage tot sociale integratie
Er is nauwelijks nog een korps dat niet een of andere vorm van sociale integratie in
zijn vaandel voert. Tussen de politie en de samenleving, tussen de politie en andere
(overheids-) instellingen, tussen verschillende bevolkingsgroepen: allochtonen en
autochtonen, werkenden en werklozen, fietsers en automobilisten, en wie eigenlijk
niet. De politie kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren, want als geen ander,
beweer ik altijd, beweegt die zich aan de voet van de samenleving en weet zij wat
zich daar afspeelt. Onlangs begon ik echter te twijfelen. Heeft de politie een monopolie
op wetenschap over de samenleving? Ik dacht ineens aan al die priesters, predikanten
en pastoraal werkers die bij nacht en ontij door de wijken sjouwen om daar vonkjes
inspiratie en leefbaarheid in te krijgen. Als we het over sociale integratie hebben,
mogen we daar toch niet aan voorbijgaan. Ik had die ingeving nog geen tien minuten
op me laten inwerken, of de Raad van Kerken belde met de vraag of ik een voordracht
wilde houden over de politie, strafrecht, criminaliteit en de rol van de kerken. Ik
noem dat genade, en heb geleerd dat je daarmee moet meewerken. Dus greep ik deze
gelegenheid aan voor wat persoonlijke mijmeringen over de sociale integratie van
politie, strafrecht en kerken. Hoe kunnen zij samenwerken, van elkaar leren en elkaar
eventueel aanvullen?
Politie, justitie en kerken hebben veel gemeenschappelijks. Zij kennen allemaal,
althans de katholieke kerk, een hiërarchische opbouw en verkeren in het dagelijks
leven van de gewone mensen. Toch denk ik zo dat ondanks de raakvlakken de
contacten mondjesmaat zijn. Ik heb de indruk dat de verwijsbakjes van de centrale
meldkamer en de politiebureaus voller zitten met telefoonnummers van de
professionele (hulpverlenings)instellingen dan met die van kerkelijke instel-
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lingen. En als er al contacten zijn, dan misschien wel meer met de moskeeën en de
imams dan met de christelijke kerken.
Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen relatie tussen politie en kerken bestaat.
Piekerend over mijn ingeving, herinnerde ik me een aantal gebeurtenissen waar ik
zelf bij betrokken ben geweest. Ik noem de gesprekken die in het begin van de jaren
'80, in de hitte van de strijd, in het Mozeshuis zijn gevoerd tussen krakers (en niet
de liefste) en ME-ers, onder leiding van pastor Jaap Zuidgeest en Jan Ruiter. Ik zie
nog levendig voor me hoe Lonneke, een kraakster, uitlegde wanneer die moeizame
gesprekken toch gingen lonen: op het moment dat Bernard Weiten, de huidige chef
van de centrale recherche, aangaf dat ook hij nachten had wakker gelegen van deze
gesprekken. Integratie komt kennelijk pas tot stand als mensen zich in hun heelheid
vertonen, hun masker afleggen. Ik denk voorts aan de geslaagde poging van
Amsterdamse pastores om toegang te krijgen tot de arrestanten op het hoofdbureau.
Ik heb gesproken met de pastores op Schiphol en het asielzoekerscentrum daar over
de vraag wat te doen met de massa familieleden als daar een vliegtuig neerstort. Ik
wijs op de cursus Criminaliteit en Gezelligheid en de daarop volgende confrontaties
onder de noemer Lammeren en Leeuwen tussen daders en slachtoffers, geleid door
Jan Ruiter in de crypte van de Mozes en Aaronkerk.

De kerk als pleitbezorger voor strafrechtelijke normen?
De politie en het strafrechtelijke apparaat in het algemeen (openbaar ministerie,
zittende magistratuur, gevangeniswezen) enerzijds en de kerken en de godsdienst
anderzijds hebben ook in die zin raakvlakken dat zij historisch in elkaars verlengde
liggen. De wacht van de godsdienst is afgelost door het strafrecht, zou men kunnen
zeggen. Wat mocht en niet mocht, wat maatschappelijk oirbaar was of niet, werd tot
voor kort in hoge mate gereguleerd door de kerken en de maatschappelijk verzuilde
instellingen. Die sociale controle heeft aan betekenis ingeboet. De controle op
wangedrag is steeds meer neergekomen op de politie en andere strafrechtelijke
organen. Die verandering weerspiegelt zich ook in de taal: Veel van wat vroeger
‘zonde’ werd genoemd, heet nu ‘criminaliteit’. Met soortgelijke gradaties in ernst:
doodzonden zijn nu misdrijven, zware en georganiseerde criminaliteit; dagelijkse
zonden zijn nu overtredingen, kleine en banale criminaliteit.
De politie en het strafrecht kunnen het echter in hun eentje niet aan. Vandaar die
noodzaak tot sociale integratie, ook met de kerken. Maar betekent dit dan dat de
kerken hun oude functie weer moeten oppakken, gerevitaliseerd moeten worden, en
dat de integratie hieruit
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bestaat dat zij de politie en het strafrechtelijke apparaat moeten helpen bij het herstel
van normen en waarden?
Er zijn er die deze opvatting zijn toegedaan. De krachtigste pleitbezorger hiervoor
is de vorige minister van justitie en huidig kamerlid Hirsch Ballin. De essentiële
strafrechtelijke normen en waarden zijn teloorgegaan, houdt hij niet op te betogen.
Als die niet worden gedragen door de samenleving in haar geheel, zijn politie en
justitie bij voorbaat kansloos. Daarom doet hij een klemmend beroep op ouders,
onderwijzers, jongerenwerkers en sportverenigingen om jongeren deze normen en
waarden in te prenten. Vooral de religieuze en levensbeschouwelijke instellingen
mogen zich niet langer verschansen in de schuilkerken waarin zij zich hebben
teruggetrokken, bang om voor moralist te worden uitgemaakt, niet wetend wat te
zeggen als de mensen, ook jongeren, hen om raad vragen. Hun geestelijke en
intellectuele elite is in dit postmodernistische tijdvak het bestaan van universele
waarden gaan ontkennen of betwijfelen, en beschouwt religieuze bezinning op het
bestaan als een strikt individuele aangelegenheid. Dat is een vergissing, houdt Hirsch
Ballin u voor: de geloofsbeleving richt zich van oudsher ook op gemeenschappelijke
zingeving. In alle grote levensbeschouwelijke stromingen is altijd gereflecteerd op
de relaties van het individu tot zijn medeburgers, van de overheid tot de burgers en
andersom. Verlaat daarom uw ethisch relativisme. Pak uw publieke functie weer op.
Overwin uw koudwatervrees voor zedenmeesterij. Laat u niet alleen in met
verafgelegen ethische kwesties als de wereldvrede, de armoede in
ontwikkelingslanden, de afbraak van de ozonlaag of ergens een burgeroorlog. Maar
geef ook impulsen aan de sensibiliteit van de burger voor onrecht en wantoestanden
in zijn directe omgeving en voor de verantwoordelijkheid die hij daarvoor dient te
dragen. Praat binnen uw levensbeschouwelijke organisaties vaker en luider over
diefstal, fraude, geweldpleging, zwartrijden, de belastingmoraal en de moraal met
betrekking tot sociale uitkeringen. Zo kunt u bijdragen aan de vorming van
maatschappelijke deugden en aan de schepping van het onmisbare draagvlak voor
een effectieve rechtshandhaving.
Ik sta uiterst sceptisch tegenover deze aandrang om de kerken strafrechtelijke
normen en waarden te laten inprenten teneinde het strafrechtelijke apparaat te voorzien
van dat draagvlak voor een effectieve rechtshandhaving. U laat zich dan voor het
karretje van het strafrecht spannen. Ik vind dat u zich daar niet in moet laten
meeslepen. Ik vind dat u inzake criminaliteit en onveiligheid en in uw verhouding
tot het strafrecht, politie en justitie uw eigen autonomie en identiteit moet handhaven.
Waarom? Om te beginnen is het nog maar de vraag of de diagnose
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wel juist is. Is er wel sprake van zo'n ernstige verloedering en teloorgang van normen
en waarden? Ik heb het gevoel dat dit publicitair en politiek zo'n modieus thema is
geworden dat wij elkaar met deze somberheid bedruipen. Sommige normen mogen
dan aan kracht hebben ingeboet, andere zijn daarvoor in de plaats gekomen. Eerbied
voor het milieu, hulp aan Derde-Wereldlanden, afwijzing van onnodige hiërarchische
verhoudingen, onderkenning van discriminatie van vrouwen en mensen van
buitenlandse afkomst, gevoel voor de rechten van het kind en mensenrechten in het
algemeen, veroordeling van fysiek en psychisch geweld in persoonlijke verhoudingen
(incest, vrouwenmishandeling, kindermishandeling), te veel om op te noemen. In
plaats van over normvervaging kunnen we beter over normverschuiving en op
sommige gebieden zelfs over normverstrakking spreken.
Voor zover er wel sprake is van normvervagend gedrag, is het voorts nog niet zo
zeker of dat nu komt doordat mensen geen normen en waarden meer kennen. De
meesten, ook zij die zich ertegen bezondigen, weten best dat er altijd een ethische
code is die zegt dat je niet mag stelen, geen doodslag mag plegen en je niet mag
vergrijpen aan een vrouw. Het heeft dus niet zoveel zin om de tien geboden - als dat
al een normenstelsel is - of variante moraalstelsels in te prenten.
Daar komt bij dat ik ten zeerste betwijfel of het beroep op kerken en
levensbeschouwelijke organisaties om te praten over essentiële strafrechtelijke
normen, aanslaat bij hun leden. Ik moet daar tenminste niets van hebben. Ik ben in
mijn jeugd jarenlang vanaf de kansel doodgegooid met geboden en verboden: op
vrijdag geen vlees eten, niet gemengd zwemmen, niet masturberen, of ik kreeg
ruggemergtering, niet met meisjes spelen, want ik moest de naam van de familie
hoog houden. Tijden lang heb ik daarom de kerk en alles wat maar zweemde naar
religie de rug toegekeerd. Als ik dan nu, omdat mijn wortels niet te verloochenen
zijn, aarzelend op mijn schreden begin terug te keren en af en toe mijn neus om een
kerkdeur steek, heb ik geen trek meer in welk moralistisch praatje dan ook. Ik wil,
zoals de publiciste Rita Kohnstamm dat uitdrukte, niet het gevoel hebben in een
schoolklas verzeild te zijn geraakt. Ik zoek iets anders. Licht en lucht, bevrijding,
niet in het minst van mijn eigen beknellingen, vrede met mezelf, en een zodanige,
liefst woordloze, gemeenzaamheid, dat ik bij het verlaten van de kerk uit mezelf en niet omdat de pastor dat heeft gezegd - gas terugneem voor een overstekende
voetganger. Met andere woorden: noch thuis, noch op scholen, noch in kerken gaat
het om overdracht van normen en waarden, maar veeleer om zoiets als opvoeding
en inspiratie tot verantwoordelijkheid. Dat wordt bereikt door, in plaats van extern
basisnormen in te prenten, in te gaan
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op de basisbehoeften (respect, het gevoel nodig en er te mogen zijn) die alle mensen
in zichzelf hebben en op de zingevingsvragen die alle mensen uit zichzelf stellen.
Normen en waarden draag je niet over en prent je niet in. Die wek je op.
Vervolgens, wanneer kerken wordt gevraagd essentiële (strafrechtelijke) normen
en waarden uit te dragen, wordt net gedaan alsof de kerken en het strafrecht een
gemeenschappelijke moraliteit hebben. Daar valt wel het een en ander op af te dingen.
Ten eerste is het strafrecht - het Wetboek van Strafrecht met zijn strafbepalingen ‘hij
die...’ en de andere strafbepalingen neergelegd in o.m. de Wet Economische Delicten
en de Wegenverkeerswetgeving - strikt genomen zelf al geen normenstelsel. Het
Wetboek van Strafrecht heeft betrekking op een aantal zeer heterogene gedragingen,
die alleen dit gemeen hebben, dat de wetgever heeft gemeend ze met strafbedreigingen
te kunnen voorkomen, beheersen of bestrijden. Daaronder vallen allerlei ethisch
neutrale ordeningsregels, doodgewone afspraken die niets met moraliteit, essentiële
christelijke normen en waarden van doen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de
verkeersregels. Dat wil niet zeggen dat je in het verkeer geen rekening moet houden
met elkaar. Maar noem dat dan ook zo. En wat te denken van de strafbepaling
‘belediging van een bevriend staatshoofd?’ Velen van u liepen in de
Viëtnamdemonstraties in de jaren '60 zelf voorop om zo'n bevriend staatshoofd aan
de kaak te stellen (‘Johnson moordenaar’).
Dat strafbepalingen bezwaarlijk kunnen doorgaan voor essentiële normen, blijkt
ten tweede uit het feit dat het in tijd en van plaats verschilt wat essentieel is.
Homoseksueel verkeer onder de 21 jaar werd hier vroeger als een schending van een
essentiële norm beschouwd, in Cuba nog steeds. In Engeland is het ‘essentieel’ in
het verkeer links te houden, hier rechts. Overspel is elders strafbaar, hier niet. Voor
mijn schoonvader was het vroeger de gewoonste zaak van de wereld om zijn afval,
beddenspiralen incluis, in het bos te dumpen; nu zou hij voor crimineel worden
versleten. Dat het strafrecht geen normenstelsel is, maar vooral een
negatief-sanctionerend instrument, blijkt ten derde uit wat er niet strafbaar is gesteld.
De meest essentiële normen en waarden - vernederen, minachten, kleineren - zijn
niet in het Wetboek van Strafrecht opgenomen.
Aan de andere kant is het evenmin duidelijk of de kerken wel zo'n helder pakket
normen en waarden hebben, althans in de zin waarin justitie dat tegenwoordig bedoelt.
Als kerken wordt gevraagd het strafrecht het noodzakelijke draagvlak te verschaffen,
wordt het voorgesteld alsof b.v. de tien geboden uit het Oude Testament van dezelfde
orde zijn als de normen in het Wetboek van Strafrecht. Maar is dat zo? Als ik het
goed begrijp, zegt Lapide: die tien geboden moet je niet
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als geboden en verboden opvatten, het waren wenken, een uitnodiging, een uitdaging:
een perspectief. We moeten niet lezen ‘Gij zult niet doden’, maar ‘Gij zult een land
betreden waar we elkaar dit alles niet aandoen’. Daar moest natuurlijk wel wat voor
gedaan worden, de toekomstige bewoners moesten daar zelf inspanningen voor
verrichten. Maar toch, ze waren primair een belofte, een bevrijding. In die zin is ‘Gij
zult niet doden’ niet vergelijkbaar met en inwisselbaar voor het Wetboek van
Strafrecht dat zegt: ‘Hij die een moord pleegt...’. Strafbepalingen zijn van een heel
andere orde, hebben een heel andere oorsprong en strekking. Het zijn geen bevrijdende
perspectieven, maar dreigementen van de staat.

Het strafrecht voorbij
Dit pièce de résistance uit het Oude Testament is dus geen stelsel van normen en
waarden in de betekenis die Hirsch Ballin c.s. daaraan toekennen. En in het Nieuwe
Testament? Hoe dacht Jezus, de grondlegger van dat noodzakelijke religieuze
draagvlak voor een effectieve strafrechtshandhaving, over normen en waarden, regels
en overtredingen daarvan, en over het (straf)recht of wat daar toen voor doorging?
Jezus bestreed onrecht, kantte zich tegen iedere aanslag op de psychische en fysieke
integriteit van mensen. Maar daarom was hij nog geen bondgenoot van de
strafrechtelijke autoriteiten. Ten eerste bestond zijn bestrijding van onrecht en geweld
niet uit de inprenting van normen en waarden. Hij bestreed door te doen, door het
voorbeeld te geven. En als hij sprak, was dat vaak als reactie op een vraag van iemand
die om raad vroeg of hem met strikvragen wilde vastzetten. Dan hield hij zijn
gesprekspartner een spiegel voor, wierp hem op zichzelf en zijn eigen
verantwoordelijkheid terug, zette hem op het verkeerde been en liet hem meestal in
verwarring, maar wel met stof tot nadenken, achter. De parabels in het evangelie,
vol met paradoxen en altijd met een onverwachte afloop, zijn daarom, zeker in
didactisch opzicht, in de verste verte geen verhalen met een ‘moraal’. Lascaris zegt
hiervan in zijn studie Het soevereine slachtoffer: ‘De groep rond Jezus wordt niet
gekenmerkt door een verscherping van de normen [...]. De tekst “eenieder die een
vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar
gepleegd” [...] heeft geen moraliserende betekenis en stelt geen ethische norm [...]’.
Teksten als deze zijn analyses van de menselijke drijfveren. Er wordt niet mee beoogd
prescripties te geven, maar een descriptie.
Ten tweede, wanneer Jezus onrecht en geweld bestreed - wat wij criminaliteit
zouden noemen - richtte hij zich tot iedereen, ook tot diegene die in het strafrecht
‘de dader’ heet. Maar, volstrekt in afwij-
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king van wat wordt beoogd met ‘een effectieve strafrechtshandhaving’, namelijk dat
burgers als (potentiële) daders worden aangesproken, rekende Jezus vooral de
slachtoffers tot zijn doelgroep. Hij keerde zich tegen wraak, het automatisme om
kwaad met kwaad te vergelden. De geweldspiraal die daarvan het gevolg is, is in het
intermenselijk verkeer een heilloze weg. De theoloog Lascaris:
‘Het geweld doet inbreuk op het recht van een ander te bestaan, en omdat
mensen altijd leven in een geheel van mimetische (nabootsende)
verhoudingen, ontwricht het de gehele samenleving. [...] Vanwege de
mimesis is het vanzelfsprekend dat het slachtoffer met geweld terugbetaalt.
[...] Slachtoffers kunnen mimetische daders worden, daders worden
slachtoffer. We worden gevangen in gewelddadige verhoudingen. Het [...]
unieke karakter van het Tweede Testament is (daarom), dat er tegenover
het geweld waarop bestaande gemeenschappen gebouwd zijn, geen
gemeenschap gesteld wordt die eveneens, zij het op een andere gewelddaad,
is gebouwd. Zij is gevestigd op het fundament van Jezus, die de vervolgde
en gekruisigde is, tegen wie geweld is gebruikt maar die zelf geen geweld
aanwendde. Dan gelden echter alle grenzen, waarden, normen, regels en
gewoonten niet meer die bedoeld zijn om gemeenschappen in stand te
houden die ontstaan zijn op basis van geweld’.
Al zijn er geen overtredingen van de Torah door Jezus zelf bekend, hij had er geen
moeite mee wanneer een ander dat wel deed: ‘Een van zijn leerlingen zei hem: “Heer,
sta me toe eerst mijn vader te begraven”. Maar Jezus zei hem: “Volg mij, en laat de
doden hun doden begraven”’ (Mt. 8,15). Dit ging in tegen het vijfde gebod ‘Eer uw
vader en uw moeder’. ‘Het laat wel zien dat zelfs de heiligste regels voor Jezus geen
taboes waren’ (Lascaris). En zeker niet de regels die vergeldend geweld van de zijde
van het slachtoffer toestonden of propageerden. Het is dit uitgangspunt - geen geweld
om de overtreding van een ethische eis of een rechtsregel te vergelden - dat het
Nieuwe Testament doet wemelen van aansporingen tot alternatieve houdingen. Zoals
in de Bergrede: ‘Als iemand jou een klap op je wang geeft, houd hem dan ook de
andere voor’ (Mt. 5,39). Of Jezus' houding tegenover de overspelige vrouw, die
volgens de wet gestenigd moest worden. Het doel van de regel om een overspelige
vrouw te stenigen was misschien niet onzinnig: hij was erop gericht om zonde en
geweld in de gemeenschap tegen te gaan. Maar omdat het toepassen van deze regel
zelf wederom tegengeweld met zich meebrengt, moeten we geheel buiten de cirkel
van het geweld gaan staan.
Dit geldt ook voor al diegenen die namens het slachtoffer - de staat, het
strafrechtelijke apparaat - met vergeldend geweld reageren. Op verschillende plaatsen
zet Jezus zich dan ook af tegen het (straf)-
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recht. In Mattheus 5,25 ontraadt hij ten stelligste langs die weg geschillen te
beslechten: ‘Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan en je met hem
onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter, en de rechter
aan de gerechtsdienaar, die je in de gevangenis zet’. Elders tast hij de fundamenten
van het (straf)recht nog explicieter aan: ‘Je hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om
oog, tand om tand. Maar ik zeg jullie iemand die je kwaad doet niet te weerstaan’,
geweld niet te vergelden met geweld. Jezus doorziet het functioneren van het
(straf)recht. De essentiële waarde en norm die hij heeft uitgedragen, is daarom niet
de strafrechtshandhaving - met zijn vervolging, uitstoting en vergeldend geweld van het noodzakelijke draagvlak te voorzien. Hij heeft niets anders gedaan dan dit
soort strafrechtelijke praktijken juist te overstijgen. En dat zou hij nu nog doen.

Kerk versus strafrecht
Al gaan moderne staten er nog zo prat op ‘rechtsstaten’ te zijn en al wordt de
verharding van het strafrechtelijke klimaat nog zo aangeprezen ‘om de slag tegen de
criminaliteit niet te verliezen’, het strafrecht is structureel gebaseerd op mimetische
wederkerigheid. Het heeft als vergelding van aangedaan onrecht altijd de vorm van
wraak, welke pogingen men ook heeft ondernomen om een andere betekenis te
hechten aan het toedelen van straf (speciale preventie, generale preventie). Van
‘recht’ in de juridische zin van het woord is slechts sprake wanneer het afgedwongen
kan worden: het geweld is de behoeder van het recht.
Strafrechtgeleerden zitten er zelf ook mee in hun maag. De rechtsfilosoof Polak
schreef in 1921: ‘Het strafrecht is het ongelukkigste deel van het recht. Want het
heeft tot dusver [...] vergeefs gepoogd te bewijzen dat het recht is. Het klinkt hard,
maar wij moeten het zeggen en tonen: het kent noch z'n grond, noch z'n grens - noch
zijn doel, noch zijn maatstaf. De grondvragen van het strafrecht of eigenlijk de
grondvraag van het strafrecht, die naar zin, doel en maat van het “verdiende” strafleed,
is een onopgelost probleem’. Waarop de Nijmeegse hoogleraar penitentiair recht
Jonkers in zijn oratie Het onvermijdelijke kwaad van het strafrecht verzucht: ‘Wij
zijn nu 50 jaar verder, maar dat thans de grondvraag van het strafrecht, die naar zin,
doel en maat van de straf, opgelost zou zijn, niemand zal het in ernst durven beweren’.
Die vraag zál ook niet worden opgelost, omdat in het strafrecht een onoplosbare
paradox zit ingebakken: het snijdt in eigen vlees. Omderwille van de psychische en
fysieke integriteit van burgers tast het zelf die psychische en fysieke integriteit aan.
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We hebben gezien dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament incompatibel zijn
met de strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht. De eerste staan door hun
overstijgende perspectieven in het teken van bevrijding, de tweede zijn dreigementen
van de staat. Hoewel, zelfs bij die opvatting dat strafbepalingen dreigende
boodschappen aan burgers zijn, kunnen nog vraagtekens worden gezet. Het Wetboek
van Strafrecht met zijn juridisch nauwkeurig omschreven strafbepalingen is er van
origine om willekeur, partijdigheid, discriminatie en bevooroordeeldheid van de zijde
van de overheid (politie en justitie) tegen te gaan. Zo bezien, zijn deze strafbepalingen
niet zozeer dreigementen aan de burger, maar gecodificeerde fatsoensnormen voor
de overheid. De strafbepalingen die betrekking hebben op b.v. diefstal, moeten niet
worden gelezen als ‘Gij, burger, moogt niet stelen, anders kunt gij gestraft worden
met...’, maar als ‘Gij, strafrechtelijk apparaat, moogt alleen iemand voor diefstal
veroordelen als aan die en die nauwkeurig omschreven voorwaarden is voldaan’.
Als het strafrecht al een stelsel van normen en waarden is, is het dat niet alleen voor
de burger, maar ook en vooral voor het strafrechtelijke apparaat zelf. Dat wordt
gevraagd zichzelf aan normen en waarden van fatsoen te houden. Daaraan heeft het
zijn handen al meer dan vol. En daarom kan het beter bij zijn eigen leest blijven, in
plaats van ons, burgers, met behulp van de kerken in te prenten wat wij hebben te
doen en te laten. Het komt mij trouwens voor dat dát, het geven van het goede
voorbeeld, bij uitstek een evangelisch-christelijke waarde is.
En als er dan toch gepreekt moet worden over normvervaging en criminaliteit,
waarom dan steeds de naleving van (strafrechtelijke) normen en waarden zo hoog
opschroeven, alsof het verlies van een autoradio het ergste is wat een mens kan
overkomen en zwart rijden een nationale ramp. Zo houd je het gevoel van onveiligheid
en verloedering natuurlijk wel in stand. Waarom de kerkgangers niet ook eens
aanspreken in hun hoedanigheid van (potentieel) slachtoffer? Niet om hen te
bevestigen in hun zelfbeklag, maar om hen daar juist uit te trekken. Want waar práten
we in deze villawijk van de wereld toch over met onze plastic problemen? Ben een
keer tevreden met wat je allemaal nog wel hebt! Vroeger waren de steden één open
riool, in driekwart van de wereld is dat nog altijd zo. En waar komt onze vervuiling
eigenlijk vandaan? Van onze overvloed, van colablikjes. In Nepal is er geen vervuiling
en hebben ze geen stadsreiniging nodig voor dat soort zaken. Alle afval en colablikjes
worden er onmiddellijk voor eigen gebruik gerecycleerd. Vanwaar de absurd hoge
eisen die we stellen aan veiligheid, orde en netheid? Verwend door onze ervaringen
met de verzorgingsstaat? Hondedrollen op straat, is dat nu zo verschrikkelijk? Als
je er last van hebt, ruim ze dan zelf op.
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Als er dan toch zo nodig christelijke waarden hersteld moeten worden, zijn er nog
andere dan waar nu zo op getamboereerd wordt, zoals het respect voor het verschil
tussen mijn en dijn. Jezus en Franciscus van Assisi hebben het dáár nooit over gehad,
integendeel. Dat was volgens hen nu net de bron van alle ellende, dat we ons zo
vastklampen aan het mijn, aan bezit. Zij wilden dat verschil tussen mijn en dijn juist
laten vervagen. Dat mag de beminde gelovigen ook wel eens worden voorgehouden.
Dan gaat het met die normvervaging en verloedering al een stuk beter.
Kortom, zijn de uitgangspunten, mensbeelden, waarden en normen van de kerken
en die van het strafrecht niet zo fundamenteel verschillend, dat het voor de kerken
haast onmogelijk is om zich daarmee te identificeren en zij zichzelf ontrouw zouden
worden wanneer zij klakkeloos het noodzakelijke draagvlak zouden leveren voor
een effectieve strafrechtshandhaving? Want hoe ziet dat karretje eruit waarvoor zij
zich zouden laten spannen? Het strafrecht biedt zelden een bevredigende oplossing
voor de betrokken partijen. In wezen is het strafrecht zo onchristelijk als maar kan:
straffen, uitstoting en stigmatisering, interacties tussen daders en slachtoffers die
worden afgesneden, de selectiviteit in de strafrechtspleging die met name een toch
al kansloze onderklasse treft. Over afzonderlijke strafbepalingen, ook die welke over
essentiële zaken als leven en dood gaan (abortus, euthanasie), bestaan er tussen de
kerken (én daarbinnen) en het strafrecht zo veel verschillen van mening, dat ‘de
verschaffing van het noodzakelijke draagvlak voor een effectieve
strafrechtshandhaving’ lang geen vanzelfsprekendheid is. Ik weet niet of u zich wel
zo kunt vinden in de toenemende verharding van de huidige strafrechtshandhaving,
waarin gekort wordt op rechten van verdachten, en het gevangeniswezen, naar
Amerikaans model, gecommercialiseerd dreigt te worden. In concrete gevallen laten
sommigen van u trouwens merken het niet eens te zijn met de (straf)rechtshandhaving.
Denk aan de wetgeving inzake en het optreden tegen asielzoekers. Het met geweld
terugpikken van land van uitbuitende grootgrondbezitters wordt in Zuidamerikaanse
landen strafrechtelijk aangepakt, maar ik heb de indruk dat bevrijdingstheologen niet
zo gauw bereid zijn daarvoor het maatschappelijke draagvlak te verschaffen.
De kerken en het strafrecht gaan m.a.w. uit van totaal verschillende
referentiekaders. Dat is al een voldoende reden om u niet voor het karretje van het
strafrecht te laten spannen. Ik weet ook wel: dat strafrecht is er en zal er nog wel
even blijven ook. Het is een noodzakelijk kwaad. Het wordt echter alleen maar erger
en dominanter, als u daar ook nog eens een draagvlak voor verschaft. Ga daar dus
niet in mee, in die war against crime. Behoud echter wel het goede in het
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appel dat Hirsch Ballin c.s. op u doen. Kom daarom inderdaad uit uw schuilhoek,
maar om tegenwicht te bieden, andere perspectieven en bevredigender oplossingen
aan te reiken.

Bevrijding van de zwakkeren
Misschien heb ik strafrecht, politie en justitie enerzijds en de kerken en de religies
anderzijds wat al te zeer uit elkaar getrokken, en doe ik onrecht aan ontwikkelingen
die er bij politie en justitie ook gaande zijn en waar u zich bij kunt aansluiten. Ik
belicht de verschillen, omdat ik weet dat de kerken naar hun houding zoeken, onzeker
zijn, en omdat ik beducht ben dat zij, gezien de aandrang die vanuit justitie op hen
wordt uitgeoefend, hun eigenheid verliezen. Terwijl er al zo weinig tijden en plekken
met eigenheid zijn. Laat de kerken plekken blijven van rustige bezinning - vrijplaatsen
- waar niet (behalve voor de direct noodlijdenden) naar onmiddellijke oplossingen
wordt gezocht.
Als ik denk aan integratie tussen strafrecht, politie, justitie en kerken zoek ik het
daarom in een andere hoek dan deze eerste: het draagvlak voor een effectieve
strafrechtshandhaving te verschaffen en pastores of imams (potentieel) delinquente
Marokkaanse jongeren uit koffieshops te laten slepen. Als dat het enige resultaat zou
zijn van de integratie tussen het strafrechtelijke apparaat en de kerken, is er sprake
van een justitiële kolonisering van de (kerkelijke) samenleving. Dat is desintegratie.
Op zichzelf is er niets op tegen dat imams of pastores meedoen om Marokkaanse
jongeren van de straat en hun criminele vrienden af te houden. Maar als het resultaat
van de door de politie nagestreefde integratie met de kerken alleen daaraan wordt
afgemeten, vind ik dat een politiële kolonisering van de (kerkelijke) samenleving.
Ook dat is desintegratie.
U bent geroepen om op te komen voor de bevrijding van de zwakkeren, zegt mijn
leermeester Van Kilsdonk. Dat lijkt mij uw evangelische opdracht, die u overigens
deelt met de politie. Zo wordt in het rapport Politie in verandering (1977), dat aan
de wieg staat van alle veranderingen bij de politie gedurende de laatste vijftien jaar
uitdrukkelijk gesteld: vóór de zwakkeren.
Wie zijn zoal die zwakkeren en waarom verdienen zij aandacht? Ik heb dan vooral
voor ogen degenen die het slachtoffer zijn geworden van geestelijke of lichamelijke
pijn: door een ongeluk, overheidsmaatregelen, intermenselijk gedrag, formeel strafbaar
(‘criminaliteit’) of niet. Slachtoffers die aangifte deden, zijn door politie en justitie
lange tijd in de kou gelaten. Dadergericht als zij waren, behandelden zij de aangever
als de belangrijkste getuige op grond van wiens informatie
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de dader gepakt kon worden. Ze sloegen nauwelijks acht op de pijn die het gebeuren
bij het slachtoffer had teweeggebracht. Die tijd is voorbij. Het slachtoffer is in het
plaatje gekomen. Op grond van de wettelijke politietaak ‘hulp te verlenen aan hen
die dat behoeven’, op grond van ministeriële circulaires die aandringen op
‘slachtofferopvang’, op grond van de psychiatrische ontdekking van het
‘posttraumatisch stresssyndroom’, bij verwaarlozing waarvan er na de ‘primaire
victimisatie’ (door de dader) een ‘secundaire victimisatie’ (door de politie en het
strafrechtelijke apparaat) dreigt. Die wettelijke, juridische, psychiatrische,
sociaal-wetenschappelijke en criminologische referentiekaders met hun bijbehorend
jargon zijn goed geïntegreerd in het denken en optreden van politie en justitie.
Ik vind wel dat de aandacht voor het slachtoffer hier en daar inmiddels is
doorgeslagen naar een zelfbeklagende slachtofferismecultuur, maar ik juich deze
ontwikkelingen van harte toe. Alleen, ik sluit me aan bij wat Schreurs, de voormalige
directeur van Paradiso, in zijn voorwoord tot de kostelijke pamflettenbundel Alles
is te koop verzucht: ‘Ik ben voor het opnieuw wegen van de waarde en betekenis van
een aantal in onbruik geraakte woorden, die eerst vanaf de jaren '60 overbodig leken
en later onbruikbaar, omdat ze niet verzakelijkt konden worden. Begrippen als
mededogen, troost, integriteit, fatsoen, humaniteit en respect voor het menselijk
lichaam en lot [...]’. Waarom, inderdaad, in plaats van over het ‘posttraumatisch
stresssyndroom’ en ‘primaire’ of ‘secundaire victimisatie’ niet gesproken van
‘gebroken’? En in plaats van over ‘wettelijke taak om hulp te verlenen aan hen die
dat behoeven’ en over ‘slachtofferopvang’ niet gewoon gesproken van ‘troost’? Want
daar gaat het toch vooral om, om die arm over de schouder. Dat zijn begrippen waar
u vertrouwd mee bent en die politie en justitie van u zouden kunnen lenen. Het zijn
oeroude christelijke begrippen die helemaal verweven zijn in de dagelijkse leefwereld.
Ze zijn de laatste jaren wat weggezakt misschien, we hoeven ze alleen maar een
nieuwe vitaliteit te geven. Want wie deze noties tot zijn tenen in zich laat doordringen,
weet dat hij geen ministeriële circulaires hoeft af te wachten om toch die troost te
bieden, weet dat ook hij dat kan zonder daarvoor allerlei ingewikkelde cursussen te
volgen. Al hoor ik dat er tegenwoordig zelfs in pastorale kringen diploma's moeten
worden gehaald voor je kunt en mag troosten. Dat is iets waarover ik in geen van de
evangeliën iets ben tegengekomen.
Ik denk voorts aan de daders en potentiële daders. Die worden om de oren geslagen
met strafrechtelijke normen en waarden die zij in acht hebben te nemen. De kerken
wordt gevraagd die - ook christelijke - normen en waarden in te prenten teneinde
een steeds
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repressiever wordende strafrechtshandhaving te ondersteunen. Ik blik met weemoed
terug op de tijd dat criminaliteit nog zonde heette. Niet dat ik hem nog terug zou
willen hebben, want er zat een hoop verstikkende humbug aan vast. Maar aan dat
zondebegrip was iets verbonden dat ik wel graag zou willen terugzien, maar dat in
het strafrechtelijke debat nog nauwelijks een plaats heeft: vergeving. Niet om onrecht
toe te dekken, maar in de betekenis van opnieuw mogen beginnen. Ik wacht op het
moment dat politieke partijen en ministers die zeggen zo pal te staan voor het herstel
van christelijke normen en waarden, deze christelijke waarde - vergeving - ook weer
eens in de mond nemen. Van u, de kerken, verwacht ik dat u dat wel doet, ook en
juist met betrekking tot criminaliteit. U vindt hierin dan overigens een bondgenoot
in de Amsterdamse politie, die alles in het werk stelt om sommige categorieën van
ex-gedetineerden aan een baan of scholing te helpen en werkgevers opwekt om
daaraan mee te werken. Dit streven, dat raakt aan het begrip ‘vergeving’, is een uiterst
moeizame en kwetsbare onderneming, maar daaraan zou u een breder draagvlak
kunnen geven.
Tot de zwakkeren die bescherming behoeven, behoort ook het milieu. Aanvankelijk
schoorvoetend, want er komt al zoveel op haar af, begint de politie zich daarover te
‘ontfermen’. Nog zo'n prachtige ouderwetse term trouwens. Om zich deze
mileuproblematiek eigen te maken, worden naarstig cursussen gevolgd. Dat heeft u
nog onlangs in de krant kunnen lezen:
‘Driehonderd agenten van het politiedistrict Amsterdam-Oost krijgen van
de korpsleiding een gratis video-recorder als zij de komende maanden met
goed resultaat een milieucursus volgen. Politiemensen die al een
videorecorder hebben, ontvangen een beloning van vijfhonderd gulden
netto. Het is, volgens de woordvoerder, een tegemoetkoming, omdat de
cursus voor een groot deel in vrije tijd moet worden gevolgd’.
U kunt hier van vinden wat u wilt, mij gaat het hier, als ik even met mijn collega
woordvoerder in discussie mag gaan, om de verdedigende toevoeging: ‘Het
verstrekken van dergelijke bonussen is inderdaad nieuw voor de politie, maar in het
bedrijfsleven gebeurt dit vaak’.
Wat mij hierin opvalt, in de bedrijfsmatig-industriële metafoor, die in korte tijd
in het denken van politie en andere overheidsorganisaties is geïnfiltreerd en daar
goed is geïntegreerd. We leven niet meer in de jaren '60 waarin alles wat naar het
bedrijfsleven riekte, voor progressief Nederland bij voorbaat ‘vies’, uitbuitend en
kapitalistisch, was. En het is een hele vooruitgang dat de politie ook in die zin uit
haar isolement is gekropen en tracht te leren van de ervaringen van
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het bedrijfsleven. Ik zou echter wensen dat zij zich, daarnaast, ook (meer) wendde
tot andere organisaties en maatschappelijke bewegingen en die eveneens als
inspirerende metafoor gebruikte. Wat het milieu betreft denk ik b.v. aan de
Franciscaanse traditie, die van de eerbied voor het milieu haar eigen spiritualiteit
maakte. Een politie die, met de haar ter beschikking staande middelen, het milieu
wil eerbiedigen, kan er niet omheen om aansluiting te zoeken bij deze Franciscaanse
traditie.

Integratie
Hiermee kom ik op een fundamenteel aspect bij het streven naar sociale integratie.
Sociale integratie houdt in ‘integer’, en dat komt van: ‘tangere’, aanraken: ongedeerd
dus, ongeschonden, onbevangen, rechtschapen, zuiver, onbaatzuchtig. Als je ertoe
wilt bijdragen dat anderen sociaal geïntegreerd zijn, ‘integer’ zijn en zich ‘integer’
tegenover elkaar verhouden, moet je in de eerste plaats zelf integer zijn. Je kunt nooit
sociaal integreren, als je zelf niet integer, geïntegreerd bent. Technische, juridische
of andere ‘methoden’ zijn daarvoor onvoldoende. De belangrijkste uitstraling is
gelegen in de eigen persoonlijke integriteit, heelheid, zuiverheid, of hoe je het ook
noemen wilt. Met betrekking tot slachtoffers hebben we al gezien: die zuiverheid en
heelheid bestaan uit meer dan toepassing van psychiatrische diagnoses en therapieën
en wettelijke of ministeriële missiven. Zo is het ook met het milieu. Eerbied voor
het milieu moet je je eigen maken, het moet een deel van jezelf worden. Daarbij
kunnen de kerken, in het bijzonder de Franciscanen, helpen.
Menig politiekorps heeft dat uitgangspunt, de eigen integriteit, inmiddels tot het
zijne gemaakt. Het behelst veel meer dan afwijzing van corruptie en ander
normafwijkend gedrag. Het slaat op alles waar de politie zich mee bezighoudt. Ik
denk bijvoorbeeld ook aan rellen. Ik kan u verzekeren: het maakt voor het verloop
van een rel, voor de vrede in de stad, heel veel uit of de ME-ers goed in hun vel zitten
of niet, in die zin: heel integer zijn of niet. Het is mijn rotsvaste overtuiging - of liever
mijn ten dele nog gefrustreerde verlangen - dat die integriteit niet is te bereiken
zonder religie, in de meest ruime betekenis van het woord. Vandaar dat het zo'n goed
idee is geweest van de Amsterdamse politie om een aalmoezenier in dienst te nemen.
zo'n vijf jaar geleden kondigde hij zich aan. Ik moet zeggen dat ik, vanuit mijn
vooroordelen over de machocultuur binnen de (Amsterdamse) politie, mijn tenen
samenkneep: als dat maar goed gaat. Ik kan u echter verzekeren: hij wordt korpsbreed
op handen gedragen. Sociale integratie tussen politie, kerken en religie kan dus.
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Ik kom terug op de sociale integratie in de stad. Integratie van al die individuen,
kleine informele groepjes in buurten en wijken, maar ook van de georganiseerde
verbanden (commissies, clubs, verenigingen) en de verschillende lokale overheden.
Als die geïntegreerd moeten samenleven, is het natuurlijk allereerst zaak dat zij elkaar
in hun geheelheid kennen, over elkaar geïnformeerd zijn, elkaar ruiken, zien, horen,
voor mijn part betasten. Zonder dat is er geen integratie mogelijk. Het probleem is
echter dat de sociale afstanden zo groot zijn geworden. We houden ons dagelijks op
in verschillende omgevingen (werk, wonen, winkelen, recreëren), waar we vreemden
voor elkaar zijn en elkaar niet meer in onze totaliteit meemaken. Het komt er dus op
aan die vervreemdende sociale afstanden op te heffen. Sociale integratie begint met
het aanbieden van contexten waarin mensen beelden over elkaar kunnen uitwisselen,
en elkaar duidelijk kunnen maken wat die of die gebeurtenis voor hen betekent.
Het paradoxale is nu dat de politie, ofschoon strevend naar sociale integratie,
tegelijkertijd deel uitmaakt van een systeem dat die interacties juist afsnijdt. Daders
en slachtoffers krijgen in het strafrecht hun eigen gefixeerde rol toebedeeld. In het
gunstigste geval worden zij over elkaar geïnformeerd via het proces-verbaal of, nog
erger, via de media. Maar dat zijn juridische reconstructies van het gebeuren en van
de betekenis(sen) die dat voor de betrokken partijen heeft. Niet de integrale en zeker
niet hun waarheid. Je zal derhalve ook die schotten moeten weghalen en ook voor
hen contexten creëren waarin zij, bij voorkeur rechtstreeks door henzelf, over elkaar
geïnformeerd kunnen worden.
Ik noem hier met name de schotten tussen daders en slachtoffers. Want van sociale
integratie mag niemand worden uitgesloten. Ten tijde van Franciscus niet de leprosen,
en nu niet de zwervers, die het straatbeeld verstoren; de junks, die zo'n overlast
bezorgen; de zigeuners, de georganiseerde misdadigers, de asielzoekers, de
AIDS-patiënten, die een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Wie één
uitzondering maakt begeeft zich op een hellend vlak. Voor je het weet heb je
duizend-en-één argumenten om uitzonderingen te maken voor andere personen en
groeperingen. Tot er nog maar één persoon of ras overblijft dat deugt en mag
overleven. Daar waar het strafrechtelijke apparaat vaak gevangen zit in dat
interactieafsnijdende model, zouden de kerken een behulpzame rol kunnen vervullen.
Zij zijn niet gehouden aan dat strafrechtelijke keurslijf dat interacties afsnijdt, minder
gedeformeerd door het negatieve mensbeeld van politie en justitie, niet
geconditioneerd door de dichotomie: dit is de dader, de bad guy, en dat het slachtoffer,
de good guy, de zielepiet. Kerken zijn eerder in staat de andere kant te (laten)
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zien in ieders mensenleven en ook het goede boven te halen.
Dát het aanbieden van die interactieve contexten kan lonen, bewijst de
casus die de Rotterdamse emeritus-hoogleraar strafrecht Hulsman heeft
beschreven. Toen er bij hem thuis was ingebroken en de jeugdige daders
bij de politie bekend waren geworden, vroeg hij haar deze zaak zelf met
de daders te mogen afhandelen. Hij wist interventies van het strafrechtelijke
apparaat niet helemaal buiten de deur te houden (de daders werden
uiteindelijk toch berecht), maar de confrontaties met de daders en hun
ouders leidden tot interessante ontwikkelingen. Aan de keukentafel werden
informaties en gevoelens uitgewisseld die de betrokken partijen nooit van
elkaar hadden vernomen via het proces-verbaal. Zo verschoof voor
Hulsman, de oorspronkelijke gedupeerde, het slachtofferschap, toen hij
merkte hoe ontdaan de ouders waren. Ofschoon er zeer dierbare bezittingen
waren ontvreemd en vernield, realiseerde hij zich dat die ouders er eigenlijk
veel beroerder aan toe waren dan hij. Die verschuiving, dat overstijgen
van de fixerende dichotomie dader versus slachtoffer is voor mij een
voorbeeld van sociale integratie.
Alleen in dergelijke interactieve contexten krijgen ook noties als ‘berouw’ en
‘verzoening’ een kans. Berouw toon je niet zo gauw als je letterlijk of figuurlijk
gevangen zit binnen het strafrechtelijke apparaat en bent afgesneden van degene aan
wie je schade hebt berokkend. Eerder ga je je dan zelf een slachtoffer voelen of
daartoe rationaliseren, een slachtoffer van het strafrechtelijke apparaat. Alleen in een
interactieve context kan het eventueel ook tot ‘verzoening’ komen, ook al zo'n oeroud
religieus begrip. Vaak kan dat niet: de dader is onbekend, het slachtoffer is te
verbitterd, of wil het gebeuren niet opnieuw oprakelen, de schaamte van de dader is
te groot. Dat moeten we respecteren. Het gaat er dus niet om mensen tot verzoening
te pressen of te verplichten. Het gaat erom dat het niet bij voorbaat onmogelijk wordt
gemaakt en dat doet het strafrechtelijk apparaat juist wel. Het is ook alleen in
dergelijke contexten dat er normen en waarden kunnen worden overgedragen:
geactualiseerd en gepersonificeerd. Geen vrouw houdt haar echtgenoot van zijn
buitenechtelijke avontuurtjes, andere pijn of bedrog af door te citeren uit pauselijke
encyclieken over trouw in het huwelijk of hem op wettelijke strafbepalingen te wijzen.
Wel door zichzelf te zijn: ‘En nu ben ik het spuugzat’ of hem anderszins voor te
houden wat zijn gedrag voor háár voor betekenis heeft. Zo'n actualisering en
personificering tikt aan. Hetzelfde geldt met betrekking tot criminaliteit in formele
zin. Niemand kan een dader beter duidelijk maken waarom dat wat hij heeft aangericht
niet door de beugel kan dan het direct betrokken slachtoffer.
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Daders versus slachtoffers?
Als gevolg van de grote aandacht die criminaliteit en onveiligheid de laatste jaren
genieten en de verharding van het strafrechtelijke klimaat dreigt een nieuwe soort
tweedeling in de samenleving te ontstaan: tussen de ‘criminelen’, die we zwaar
moeten straffen en die aan rechten moeten inleveren, en de slachtoffers, die moeten
worden beveiligd en opgevangen. Natuurlijk, er zíjn zeer ernstige problemen als
gevolg van criminaliteit. Maar is die tweedeling wel zo scherp? We zijn allemaal
meer of minder crimineel of daartoe in staat, we hebben gewoon een beetje mazzel
als het niet zo ver komt. Wat zouden u en ik in de oorlog gedaan hebben als we Duitse
staatsburgers waren geweest? Ik weet het niet, ik sta er niet voor in. Ook dat hoort
bij integriteit: de erkenning dat het kwaad dat ons treft of waar wij bang voor zijn,
ook in onszelf huist. Daarnaast vrees ik dat die tweedeling met alle daarbij behorende
vijandbeelden de onveiligheid of het gevoel van onveiligheid alleen maar aanwakkert.
Het schept afstanden, zet mensen tegen elkaar op en werkt in die zin sociaal
desintegrerend. En, ten derde, een overdreven aandacht voor criminaliteit en de
aangescherpte dichotomie daders versus slachtoffers verleiden mensen ertoe allerlei
andere problemen en ongenoegens te projecteren op criminaliteit en te herdefiniëren
als criminaliteit. Nogmaals, ik wil niets bagatelliseren, maar stel wel vast dat met
deze projecties onrecht wordt gedaan aan de zondebokken. En dat ook de
projecteerders zelfzich daarmee te kort doen. Het gaat ten koste van datgene wat hen
werkelijk bezighoudt, van hun zuiverheid, echtheid, kortom: hun integriteit.
Om al deze redenen moeten we af van die vijandisering. Temeer daar criminaliteit
maar een fractie is van alle manieren waarop mensen elkaar voortdurend pijn doen:
vernederingen, minachting, kleineren, treiteren. Dat zijn manieren van pijn doen die
formeel niet strafbaar zijn gesteld en dus geen criminaliteit heten. Maar ze zijn
minstens zo erg. En we doen daar allemaal aan mee.
Er valt een hoop samen te werken en te integreren tussen strafrecht, justitie, politie
en kerken. Maar laten we niet te idyllisch worden. Als ik dit soort sociale integratie
voorsta, moet u niet verwachten dat de Projectgroep Milieu van de politie binnenkort
de deur zal plat lopen bij de Franciscaanse gemeenschap hier ter stede. Het gaat om
de verbinding met de waarden die deze vertegenwoordigt. En daar heeft noch deze
gemeenschap noch u trouwens het monopolie op. De waarden die u vertegenwoordigt,
zijn ook in de gelederen van het strafrechtelijke apparaat - zij het soms latent aanwezig. Ware dat niet zo, konden zij nooit worden opgewekt.
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Het is ook een illusie om te denken dat we het over alles eens zullen worden. Dat
hoeft ook niet, dat staat zelfs haaks op de notie sociale integratie. Die houdt immers
verscheidenheid in. Die verscheidenheid zal zelfs tot conflicten leiden. Bijvoorbeeld
als u illegale vreemdelingen asiel verleent in een van uw kerken, ziet de politie zich
misschien verplicht hen daaruit, desnoods met geweld, te verwijderen: dat vindt u
niet zo'n goed idee. Of de politie wil een pand aan de Prins Hendrikkade ontruimen
(zoals begin jaren '80) en de aangrenzende St.-Nicolaaskerk biedt middels een gat
in de muur de krakers een vluchtweg: dat vindt de politie weer niet zo'n goed idee.
Maar erg zijn die tegenstellingen en conflicten niet. Integendeel, ze verhelderen de
spanningen en belangen. En daardoor kan er iets moois uit groeien. Kijk naar provo.
Je moet er toch niet aan denken dat daar door de politie en het stadsbestuur harmonieus
op gereageerd zou zijn. Dan was nooit boven tafel gekomen wat er broeide: de
regentenmentaliteit, democratisering, emancipatie. In dat opzicht zijn aanscherping
van tegenstellingen en conflicten zelfs voorwaarde voor sociale integratie. Ze zuiveren
uit.
Ik herinner mij van jaren geleden: de St.-Nicolaaskerk verleende asiel aan een
groep Tamils. Van de overheid moesten zij eruit, richting Amersfoort. Een conflict!
Op een avond loopt een ambtenaar van de gemeente, die daar een fijne neus voor
heeft, die kerk zomaar even binnen. Met in haar hoofd de stedelijke of nationale rel
die op uitbarsten stond, verwachtte zij dat de spanning daar te snijden zou zijn. Wat
trof zij echter aan? Tamils die vroegen wanneer die bus nu eens een keer kwam om
hen naar Amersfoort te brengen! Mensen, als individuen en in hun kleine, informele
groepsverbanden, lossen hun problemen dus vaak zelf wel op. De kunst voor zowel
politie, justitie, andere overheden als de kerken is dat te zien. En zij kunnen elkaar
helpen om goed te kijken: naar wat die samenleving op eigen kracht al presteert en
hoe ze zichzelf al integreert. Het mag niet meer gebeuren dat er een vliegtuig op de
Bijlmermeer moet neerstorten om onze ogen te openen voor de vitaliteit van dat ten
onrechte afgeschreven stadsdeel.
Lezing gehouden in het Theologencafé van de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 18
februari 1994.
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Ricus Dullaert
Drugspastoraat in Amsterdam
Sinds 1 januari 1990 ben ik pastor voor de Amsterdamse hard-druggebruikers. Daartoe
ben ik aangesteld door de taakgroep Drugs en Pastoraat van de Raad van Kerken.
De salariskosten worden door de gereformeerde Kerken landelijk betaald, de
werkgeversrol wordt vervuld door de R.K. Citykerk van Amsterdam en de bijkomende
kosten van het pastoraat worden gedragen door kloosterorden en fondsen. Al met al
een waarlijk oecumenisch opzet.

De ‘scene’
Hard-druggebruikers noemen de wereld waarin zij leven de scene. Deze sub-cultuur
bestaat in Amsterdam uit circa 7.000 hard-druggebruikers plus alles wat daar aan
hulpverlening, dealers, profiteurs e.d. omheen zit. Van deze 7.000 zijn er naar
schatting 3.500 Nederlands, 1.500 Surinaams of Antilliaans en 2.000 buitenlands,
waarvan het grootste deel Duits.
Van deze 7.000 hard-druggebruikers spuiten er ongeveer 2.500, de anderen roken
of snuiven alleen. Het grootste deel van deze harddruggebruikers gebruikt methadon
als voorzorg om niet ziek te worden van ontwenning als er niets te hosselen valt.
De meesten gebruiken zowel heroïne (bruin) als cocaïne (wit) en daarnaast nog
alcohol, pillen (rohypnol en saresta) en valium. Van deze 7.000 druggebruikers heeft
naar schatting 60% een eigen woonruimte. De anderen wonen bij iemand in (veel
vrouwen bij een ‘grijze hulpverlener’: een oudere, eenzame man die in ruil voor seks
gratis onderdak en voedsel verschaft), wonen in pensions, daklozenopvanghuizen of
zijn zwervend. Veel vrouwen komen door prostitutie aan geld om hun dagelijkse
portie dope te kopen. Mannen dealen soms, leiden toeristen
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tegen betaling naar een deal-adres, stelen of roven. Een druggebruiker die flink
hooked is, heeft per dag al gauw tussen f 200 en f 800 nodig voor zijn behoefte aan
bruin en wit. Waar heroïne in ieder geval zes uur werkt en mensen rustig maakt,
heeft cocaïne de eigenschap mensen hyperactief en opgefokt te maken. De coke geeft
maar een korte flash, daarna verlangt men alweer naar de volgende dosis. De meeste
gebruikers nemen gelijktijdig wit en bruin. Wit voor de kick en bruin om daarna weer
in rustiger vaarwater te komen.
Van de 7.000 druggebruikers zijn er naar schatting van de Gemeentelijke en
Geneeskundige Gezondheidsdienst (GG&GD) ongeveer 1.000 besmet met het
HIV-virus dat AIDS kan veroorzaken. Van deze 1.000 waren er in 1993 zo'n 370
bekend bij de GG&GD.
Een vrij omvangrijke hulpverlening probeert het leven van de druggebruiker
draaglijk te maken. Er zijn diverse wijkposten van de GG&GD waar methadon wordt
verstrekt en waar men de gebruikers medisch in de gaten probeert te houden.
Daarnaast zijn er op de wijkposten ook enkele maatschappelijk werkers actief. Onder
de koepel van de Jellinek-kliniek huist tegenwoordig, behalve een aantal afkickcentra,
ook een vrouwen-crisiscentrum en de SDA, de Stichting Drugs-hulpverlening
Amsterdam. Deze stichting zorgt voor uitkeringen-beheer, maatschappelijk werk,
en exploiteert een mensa voor druggebruikers. Ook Progein, een
werkervarings-project voor ex-gebruikers, valt onder de Jellinek. De stichting De
Regenboog heeft, dankzij haar christelijke signatuur, haar zelfstandigheid kunnen
behouden t.o.v. de Jellinek en GG&GD. Zij staat in voor de spuitenomruil, voor een
buddy-project, een aanloopcentrum voor Surinaamse gebruikers, een algemeen
aanloopcentrum en ook voor maatschappelijk werk. De door religieuzen opgezette
Huiskamer voor Straat-prostituées vangt 's avonds en 's nachts de vrouwen op die
als prostituée achter het Amsterdamse Centraal Station werken.
Voor daklozen uit de scene is er het HVO, het Huis voor Onbehuisden met een
passanten-opvang en een ziekenboeg, het Leger des Heils met een passante en
permanente opvang en het Princenhof, een nachtvoorziening voor dakloze gebruikers.
Tot slot is er nog allerlei zorg rond de HIV-positieve gebruikers. Bij medische
klachten komen zij het meest in het O.L.V. Gasthuis in Amsterdam-Oost terecht.
Worden de klachten zo erg dat een verpleeghuis noodzakelijk is, dan kan gekozen
worden uit verpleeghuis Vreugdehof in Buitenveldert, Flevohuis in Oost of Kuria in
Zuid. Ook Huize Vogelsingh in Hilversum van het Leger des Heils vangt veel
HIV-positieve, zieke of dakloze druggebruikers op. Een voorziening voor
HIV-positieve druggebruikers die nog te goed zijn voor een verpleegtehuis, ontbreekt
nog. Amsterdam heeft ook een vakbond voor harddruggebruikers. Deze junkie-bond
heeft een sectie voor HIV-positieve
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druggebruikers. Ook de HIV-vereniging zelf heeft een sectie voor HIV-positieve
druggebruikers. De voormalige stichting MHV, Maatschappelijke Herstelvoorziening,
probeert (ex-)drug-gebruikers te helpen met scholing en cursussen. Deze stichting
organiseert ook een ontspanningsmiddag voor HIV-positieve gebruikers.
De sfeer in de scene is er de laatste jaren niet op vooruit gegaan. Bij de gemeente
en politie is er meer aandacht voor vraagstukken van openbare orde dan voor de
andere kanten van deze problematiek. Vandaar dat het antwoord, naast de hierboven
geschetste hulpverlening, vooral het opjaagbeleid is. Gebruikers worden van de ene
kant van de stad naar de andere gejaagd. Er is geen gedoogzone voor straatprostituées
en achter het Centraal Station worden tijdens twee van de drie nachten vrouwen
opgepakt door de politie. Het gevolg is dat vrouwen veel sneller bij een klant instappen
op weg naar een afgelegen afwerkplek. Verkrachting, mishandeling en misbruik zijn
aan de orde van de dag en de laatste jaren zijn er zes prostituées, die bekend waren
in de Huiskamer, vermoord.
De meeste hard-druggebruikers in Amsterdam zijn tussen 20 en 40 jaar oud. De
grootste groep gebruikers behoort tot de generatie van de na-oorlogse geboortegolf
en is nu rond de 35. Het aantal hard-druggebruikers in Amsterdam is vrij constant,
maar er is een toename te bespeuren onder de jonge allochtonen van Marokkaanse
of Antilliaanse afkomst. Bij de Nederlandse jeugd heeft de wat traditionele coke- en
heroïne-scene wat afgedaan. Nederlandse jongeren zijn meer vatbaar voor het gebruik
van XTC (Ecstasy) op party's.

Het drugspastoraat
In de bovengeschetste sfeer en scene heeft ook het drugspastoraat zijn plaats. Dat de
taakgroep Drugs en Pastoraat in 1989 overwoog een drugspastor aan te stellen, had
twee oorzaken. Ten eerste was een aantal vrijwilligers van De Regenboog al enkele
jaren voordien begonnen met zo'n experiment. Er kwamen steeds meer gebruikers
naar deze middagen met een dialoog rond een bijbeltekst, en de bezoekers gingen
ook steeds meer vragen naar individueel pastoraat. Een tweede reden was de opkomst
van de HIV-epidemie. Steeds meer mensen in de scene vernamen dat ze HIV-positief
waren en zochten geestelijke ondersteuning.
In januari 1990 kon ik van start gaan met als twee belangrijkste opdrachten: de
zondagsvieringen tot een wekelijkse gebeurtenis laten uitgroeien, en een individueel
pastoraat opzetten met name voor HIV-positieve druggebruikers. In maart 1990
begonnen de wekelijkse vieringen, die uitgroeiden van een middagdiscussie rond
bijbelteksten
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tot een liturgie. In december 1990 konden we gaan vieren in de middeleeuwse Petrusen Pauluscrypte van het voormalige Bethaniënklooster in de Amsterdamse
Barndesteeg. Een perfecte locatie midden op de wallen, midden in de scene en toch
met een zeer spirituele uitstraling en sfeer. De zondagsviering vormt de kern van ons
pastoraat en wordt momenteel door zo'n 50 tot 70 gebruikers bijgewoond. De peilers
van de viering zijn de gastvrijheid, de ontmoeting en de verkondiging. Een viering
ziet er uit als volgt:
160.01-63.0 Deur open (met vriendelijke portier), gratis koffie en thee, meditatieve muziek,
brandende kaarsen, het altaar versierd met ikonen, altaardoeken, de Paaskaars
en bloemen. Langs de muren van de crypte staan kaarsen en in een nis een
Mariabeeld. Aan een wand hangt een drieluik van Herman Brood, door hem
speciaal voor de crypte geschilderd.
163.01-64.5 Woorddienst. Eerst het nieuws uit de scene, dan de mededeling waar de twee
wekelijkse ansichtkaarten van deze zondag heengaan (meestal naar gebruikers
die in de gevangenis of in het ziekenhuis zijn beland). Daarna volgt het vast
openingslied (‘Zomaar een dak...’) en een bijbelverhaal met toelichting waarin
een verband wordt gelegd met het leven in de scene, en waarbij aan de
aanwezigen twee vragen worden gesteld.
164.51-70.5 Dialoog. Onder leiding van een gespreksleider/ster kunnen de aanwezigen hun
zegje doen (aan de hand van de twee gestelde vragen).
170.51-71.5 Dienst van de gebeden. Er wordt een lied ingestudeerd en gezamenlijk gezongen.
Daarna wordt er stilte voor het gebed gevraagd. De voorganger bidt spontaan
voor, als het kan over wat er in het bijbelverhaal en in de dialoog naar voren
kwam. Dan volgt een gebed voor de zieken, gevangenen, overledenen en de
afkickers uit ons midden, allen met naam en toenaam. Het gebed wordt besloten
met een stilte voor persoonlijk gebed en een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’.
Daarna komt de zegen en de ‘Vredeswens’.
171.51-80.0 Tijd voor koffie en thee, en een gesprek met elkaar, de vieringsmedewerkers
en de pastor.
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De zondagsvieringen in de crypte zijn een begrip geworden in de scene en de
gebruikers nemen elkaar mee naar ‘hun’ kerkje. In de crypte mogen gebruikers zijn
wie ze zijn, er mag alleen niet worden gevochten. Hoewel er wekelijks 100 jaar
‘bajes’ bij elkaar zit, is er in vierenhalf jaar slechts driemaal gevochten en was dat
steeds direct afgelopen door ingrijpen van de vieringsmedewerkers en gebruikers
zelf.
Naast de vieringen is het individuele pastoraat van groot belang. Dat heeft vooral
te maken met de HIV-epidemie en is ook belangrijk bij het afkicken en bij
rouwprocessen. Tot nu ken ik 140 druggebruikers met HIV of AIDS bij naam en
toenaam. Van hen zijn er 30 overleden. Een groep van acht personen staat mij sinds
december 1993 bij voor het individuele pastoraat van deze mensen. Momenteel liggen
er vier gebruikers met AIDS in het O.L.V.G., een andere gebruikster in het O.L.V.G.
hoorde deze week dat zij HIV-positief is. Drie gebruikers met AIDS in het
verpleeghuis Vreugdehof, twee gebruikers met HIV in Vogelsangh in Hilversum en
vier gebruikers met AIDS in De Gastenburgh van het Leger des Heils verwachten
ons bezoek. Daarnaast zijn er een heel stel HIV-positieve gebruikers op straat of
thuis die op onze pastorale begeleiding rekenen en zitten er twee in de gevangenis
die verwachten dat we hen opzoeken. Tot slot hebben we contact met een twintigtal
ouders van veelal aan AIDS overleden gebruikers. De pastoraatsgroep en de pastor
hebben dus wel de handen vol.
Eenmaal in de zes weken komt de pastoraatsgroep bijeen. We wisselen onze
ervaringen uit en verdelen het werk, daarnaast houden we telefonisch contact over
lopende zaken. De leden van de pastoraatsgroep hebben een gedegen cursus gevolgd
over pastoraal omgaan met druggebruikers (met of zonder HIV), waarin ook het
samen bidden met deze mensen aandacht kreeg. Want ‘schoenmaker blijf bij je leest’
is het parool. Wij zijn geen buddy's of artsen, maar mensen die vanuit een
oecumenisch-christelijke geloofsgemeenschap elkaar inspireren en contact met elkaar
houden en daarbij communiceren over wat voor ons belangrijk is in het leven.
Voor een niet-druggebruiker is het misschien moeilijk zich voor te stellen wat
deze pastorale bezoeken in ziekenhuis, verpleeghuis en gevangenis kunnen betekenen.
Druggebruikers hebben meestal hun hele sociale omgeving verwoest. De banden
met familie en kinderen zijn vaak verbroken. Vrienden hebben velen niet; in de scene
heb je enkel vrienden als je geld op zak hebt. Vandaar dat velen bij een opname in
een ziekenhuis, verpleeghuis, afkickkliniek of gevangenis, volledig op zichzelf
worden teruggeworpen en dat ze nauwelijks of geen bezoek ontvangen. Dan is bezoek
uit hun eigen wereld, waar de crypte ook bijhoort, een weldaad.
Al 4 jaar maken een vieringsmedewerker, die zelf gebruiker is, en
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zijn moeder om de drie weken een ‘Drugspastoraatsnieuwsblad’. Dit blad, waar o.a.
de rubrieken ‘lief en leed’ en de ‘In Memoriams’ van overleden scenegenoten in
staan, wordt verslonden en is een welkom relatiegeschenk aan het ziekbed, in de lik
(bajes, gevangenis) of elders.
Ik denk dat onze pastorale bezoeken zo op prijs worden gesteld omdat we de scene
zo goed kennen, omdat we niet komen bekeren, maar toch spiritueel bezig zijn. Bij
een heel aantal gebruikers is er, zeker in crisismomenten, honger naar religieuze
gesprekken, naar een gedachtenwisseling over thema's als ‘leven na de dood’, over
‘het doel van het leven’, over ‘het gebed’ en over ‘euthanasie’. De leden van de
pastoraatsgroep zijn toegerust om over dit soort thema's te praten.

Lourdes
Van 1 tot 7 juni jl. werd vanuit het drugspastoraat opnieuw een bedevaart naar Lourdes
georganiseerd voor HIV-positieve of aan AIDS lijdende druggebruikers. Voor de
eerste maal vond deze bedevaart plaats in 1993. Doel van de reis is in het geloof en
bij elkaar steun te vinden in de strijd tegen de tijdbom, die je als HIV-positieve
gebruiker in je lichaam meedraagt.
In 1993 ondernamen we de reis met acht positieve gebruikers en vier begeleiders,
dit jaar met tien positieve gebruikers en vijf begeleiders. De reis wordt zelfstandig
per trein ondernomen en we logeren in de gastvrije Cité Saint Pierre van de Secours
Catholique in Lourdes. Het reisgezelschap van 1993 was zeer kleurrijk: een
Antilliaanse katholiek, een communistisch opgevoede Amsterdammer, een
Amsterdammer die zonder geloof en een vrouw die hervormd was opgevoed, een
half-jood, een Schot, van huis uit rooms-katholiek, een half-Surinaamse,
jordaanskatholieke deelnemer etc. Lourdes heeft een zeer verwelkomende sfeer,
ieder lijkt er te mogen zijn wie hij of zij is en ons reisgezelschap gaf zich over aan
deze, haast vrouwelijke, troostende sfeer. Iedere dag deden we mee aan een religieuze
activiteit. We baden de kruisweg en herkenden er onze eigen kruisweg in, we deden
mee aan de lichtprocessie, we woonden de pinkstermis in de ondergrondse basiliek
bij, we hielden zelf een gebedsdienst in een stal en we ontvingen de ziekenzegen.
Gebeurtenissen die op velen een diepe indruk maakten.
's Avonds hielden we een rondje over: ‘Wat heeft je getroffen vandaag?’ Dat werd
soms een halve sensitivity training, want nogal wat gebruikers hebben al aardig wat
therapieën achter de rug en kunnen goed zeggen waar het op staat. We genoten van
de gastvrijheid en de internationale sfeer van de Cité, we maakten een dagtocht in
de Pyreneeën en we zongen uit onze liederenbundel. Natuurlijk was een week zonder
dope voor de deelnemers niet eenvoudig, maar met de methadon
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en de medicijnen en voor velen een extra dosis alcohol, was het te doen. Er kwamen
heel wat emoties los, ook vanwege het zien van zoveel ernstig zieke medemensen.
Als HIV-positieve gebruiker kijk je daar toch anders naar dan als een gezond iemand.
Je eerste gedachte is dan: ‘Zou ik ook zo aan mijn eind komen’?
De positieve indrukken hebben zich als een lopend vuurtje over heel de scene
verspreid. Het gevolg is dat alle deelnemers van vorig jaar weer mee zouden willen
en dat allerlei anderen zich eveneens hebben opgegeven. Dit jaar gaan we met een
heel nieuw reisgezelschap, want ieder moet een keer de kans hebben mee te kunnen.

Diaconie en politiek
Aan de wortel van de miserabele toestand waarin vele gebruikers verkeren, ligt vaak
een groot gebrek aan liefde in de jeugd. Veel gebruikers hebben een kindertehuisof internaatsverleden. Veel druggebruikende vrouwen waren het slachtoffer van
incest of van andere mishandelingen en zijn voor hun leven beschadigd. Veel
gebruikers hebben al jong bij scheidingen moeten ervaren dat ze er te veel zijn, kregen
in hun pubertijd moeilijkheden met stiefvader of stiefmoeder en kozen voor de vlucht.
Die vlucht werd vaak de vlucht in de roes die de dope hen geeft.
Deze situatie kan men best benaderen door liefde te geven zoveel als mogelijk is.
En door te wijzen op de liefde die God voor iedere persoon heeft, in welke situatie
hij of zij ook geraakt is. God heeft ook de dief, de hoer en de druggebruiker lief.
Daarnaast moet men ook aandacht besteden aan de politieke dimensie van het
drugprobleem. Een gedeelte van de miserie van de individuele gebruiker is te wijten
aan de illegaliteit van hard drugs en aan de maffia die aan de drugs handen vol geld
verdient. In de taakgroep Drugs en Pastoraat hebben we regelmatig over dit aspect
gesproken en ons proberen in te zetten voor gedoogruimten waar gebruikers kunnen
gebruiken, en voor een gelegaliseerde verstrekking aan bepaalde groepen gebruikers.
Naast de taakgroep Drugs en Pastoraat, is de stichting Rafaël opgericht, waar ik als
drugspastor voorzitter van ben. Deze stichting strijdt voor onderdak en goede
woonvoorzieningen voor een groep HIV-positieve druggebruikers die dakloos is,
maar te goed voor een verpleeghuis en te slecht voor een eigen woning. Op dit
moment hebben we de gemeentelijke overheid zover dat ze erkend heeft dat een
groep van minstens zesendertig positieve dakloze gebruikers aan zo'n
woonvoorziening behoefte heeft. De gemeente werkt nu samen met het Huis voor
Onbehuisden en de Thuishulp voor een passende opvang van deze groep. Dit is een
goed voorbeeld van hoe de diaconale

Streven. Jaargang 61

892
en de politieke dimensie hand in hand kunnen gaan in het drugspastoraat.

Spiritualiteit
Achter het drugspastoraat zit een bepaalde filosofie en een bepaalde manier van
kerk-zijn. Uitgangspunt van het pastoraat is de menselijke waardigheid. Vandaar dat
de gebruiker benaderd wordt als beeld van God en niet als junk (wat betekent: afval).
We proberen ook de termen junk en verslaafde te vermijden, we noemen het
druggebruikers, zoals ze dat zelf graag doen.
Groepen uit de meer evangelikale hoek als de Pinkstergemeente en Victory
Outreach, hebben vaak één preoccupatie: we moeten de gebruikers bekeren en weer
clean krijgen. In ons pastoraat staat dit niet op de voorgrond. We willen mensen uit
de scene opzoeken waar ze zijn. Niet met de boodschap dat ze alles verkeerd doen,
maar wel met een houding die laat zien dat er mensen zijn die hen de moeite waard
vinden, die naast hen willen gaan staan en die hen willen ‘optrekken’.
Daarbij delen we ook de ervaring dat God bestaat en dat we tot God kunnen bidden,
dat God ons zoekt en met ons nieuwe wegen wil inslaan. Maar of die ‘nieuwe weg’
betekent clean worden en christen worden, dat laten we over aan de vrije keuze van
de gebruiker en aan Gods wil. Wij als drugspastoraat zijn er in ieder geval net zo
goed voor mensen die niet clean kunnen of willen worden en die de vruchten van
het geloof eerst maar eens langzaam en vanop een afstandje willen ontdekken. Het
drugspastoraat probeert wel een spiritueel pastoraat te zijn. Hoogtepunt van de viering
op zondag is iedere keer weer het gebed en de stilte daarna. In de dialoog kan ieder
zijn geloof en ongeloof, zijn twijfels en hoop, naar voren brengen. Tijdens het gebed
wordt er eerbied en stilte gevraagd, want we roepen God aan. Dat wordt zeer goed
begrepen door de bezoekers van de crypte en een chaotische viering wordt vaak
besloten met een indrukwekkend gebed gevolgd door een adembenemende stilte.
Ook aan het ziekbed en in de gevangenis proberen ik en mijn medewerkers, als
dat op prijs wordt gesteld, tot God te bidden. Ikzelf houd daarbij meestal de handen
van degene met wie ik bid stevig vast en deze gebeden behoren tot de wonderlijkste
momenten van dit pastoraat. Vaak vraag ik iemand: ‘Zal ik met je bidden?’, zonder
te weten welke religieuze achtergrond die persoon heeft. In een groot aantal gevallen,
hoor ik achteraf dat deze persoon toen voor het eerst bad, en dat juist dat gebed de
diepste indruk heeft gemaakt.
In 1993 heb ik zo'n twintig crematies en begrafenissen met een gebedsdienst
verzorgd. Bij deze gebeurtenissen stond ook de waardig-
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heid van de overledene, zijn beeld-zijn van God, op de voorgrond. Bij de vier doopsels
die ik in 1993 aan volwassenen toediende, stond eveneens de roeping om ‘beeld van
God’ te zijn, centraal.

Reflectie
Veel mensen denken dat het een vreselijke baan is pastor te zijn voor druggebruikers,
zeker als ze ook nog horen dat de HIV-epidemie zo dominant aanwezig is in de scene.
Toch is dat niet mijn ervaring. Ik vind het om verschillende redenen een voorrecht
pastor voor de gebruikers te zijn. Ten eerste, heb je niet het idee met luxe-problemen
bezig te zijn, en ook niet met ‘getrut’. Het gaat iedere dag weer over leven en dood,
en over het keiharde gevecht om een menswaardig bestaan in de jungle van de scene.
Ten tweede, zijn gebruikers religieus zeer gevoelig en op dit gebied veel volwassener
dan hun leeftijdsgenoten. Aan de zelfkant, op de rand van leven en dood, wordt veel
dieper over religieuze vragen nagedacht dan in de wereld van mensen die het
‘gemaakt’ hebben. Het is een plezier om met gebruikers liturgie te vieren. Ten derde,
hebben veel gebruikers geen masker meer en doen ze zich niet beter voor dan ze zijn.
Ze vertellen direct en onopgesmukt over de onderwereld waarin ze verkeren en uiten
hun affectie of agressie heel direct, ook naar hun pastor.
Pastor zijn voor druggebruikers betekent: heel goed kunnen improviseren, niet te
veel verwachten en je geen moment hoeven te vervelen of het gevoel te hebben: wat
is het hier saai en voorspelbaar. Bovendien geniet ik er erg van ‘kerk’ met hen op te
bouwen door te zien dat het evangelie blijkbaar voldoende zeggingskracht heeft om
in deze wereld van opgejaagde mensen, wortel te schieten en vrucht te dragen. Iets
anders is dat je er wel om moet denken als persoon niet ten onder te gaan in de ellende
die deze wereld kenmerkt. Naast mijn pastoraat, waar ik zo'n veertig uur per week
aan besteed, ben ik nog antiquair en beëdigd makelaar in antiquiteiten en
inboedelgoederen. Mijn antiquairs-pet opzetten is een zeer welkome afwisseling
voor mij, om alles vanuit een ander perspectief te kunnen zien. Verder ben ik blij
dat ik een geloof heb, dat ik aan God mijn ervaringen kan voorleggen en dat ik van
de liturgie kan genieten. Tot slot heb ik, met name door het drugspastoraat, gemerkt
wat een geschenk het is om een gelukkige jeugd te hebben gehad en om met
vertrouwen in het leven te staan. Van mijn vreugde daarover kan ik makkelijk wat
aan anderen geven, niet?
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Daniël Cuypers
Exit de doodstraf
België heeft lang vertoefd in de schemerzone tussen niet-toepassing en afschaffing
van de doodstraf in vredestijd. Een merkwaardig fenomeen. In andere landen werd
de doodstraf langer effectief uitgevoerd, maar verliep de aanpassing van het
strafwetboek veel sneller. In Frankrijk bijvoorbeeld, werd de doodstraf nog uitgevoerd
in 1977, maar effectief afgeschaft in 1981[1]. Nederland schafte de doodstraf af in
1870, maar voerde ze in 1943 wegens de oorlogsomstandigheden weer in. In 1983
verdween de doodstraf er volledig uit het strafrecht. Art. 114 van de Nederlandse
Grondwet bepaalt zelfs dat de doodstraf niet kan worden opgelegd[2]. Het onderscheid
tussen België en Nederland kan men als volgt samenvatten: In België bestaat de
doodstraf alleen nog in theorie, en er is weinig discussie. Nederland kent de doodstraf
niet meer, maar er wordt des te meer over gedebatteerd[3]. Een merkwaardige paradox!
In het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden eisten vooral de Franstalige liberalen
de afschaffing van de doodstraf, terwijl het Noorden meer voor het behoud was[4].
Op 25 september 1991 legde de Belgische Minister van Justitie Wathelet een
wetsontwerp neer tot afschaffing van de doodstraf. De regering nam daarmee zelf
het initiatief nadat een indrukwekkende lijst van parlementsleden reeds herhaaldelijk
een voorstel had ingediend[5]. De bespreking van het ontwerp door de Kamers bleef
echter uit tijdens de vorige legislatuur. Daarom werden in de loop van 1992 opnieuw
wetsvoorstellen ingediend om de doodstraf uit het Strafwetboek te lichten[6]. De
Vlaamse regering werkt eveneens een wetsontwerp uit, maar dat is gelet op de
beperkte strafrechtelijke bevoegdheid eerder symbolisch. In juni jl. werd eindelijk
de discussie geopend in de Commissie van Justitie van de Kamer[7].
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Het wetsontwerp van Wathelet betrof alleen de vermelding in het Strafwetboek. De
doodstraf wordt nog wel regelmatig door de Assisenhoven uitgesproken, maar al
lang niet meer uitgevoerd voor gewone misdrijven[8]. Terdoodveroordeelden worden
steeds door de Koning begenadigd[9]. De laatste terechtstellingen hadden plaats in
1863. In 1918 werd nog een onderofficier terechtgesteld voor een gemeenrechtelijk
misdrijf. Koning Albert oordeelde toen dat een militair niet rustig in de gevangenis
mocht blijven terwijl zijn makkers aan het front elke dag de dood trotseerden. Het
wetsontwerp zwijgt over de doodstraf voor misdrijven in oorlogstijd. In de nasleep
van de Tweede Wereldoorlog werden 242 executies effectief uitgevoerd wegens
feiten gepleegd in oorlogstijd.

Afschaffing
Wat zijn volgens de memorie van toelichting de beweegredenen van de Belgische
regering om de doodstraf uit het Strafwetboek te lichten? Enerzijds is de doodstraf
een nutteloze straf geworden, omdat ze nooit wordt toegepast. Anderzijds is het een
misleidende straf, omdat de gevolgen van de straf dezelfde zijn als die van een
veroordeling tot levenslange hechtenis. De voornaamste beweegredenen zijn echter
van internationale aard. Sommige landen weigeren principieel verdachten uit te
leveren, indien zij de doodstraf riskeren. De uitlevering van verdachten aan landen
die de doodstraf uitvoeren, kan volgens het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens neerkomen op een verdragsschennis[10]. Ook is er de paradoxale situatie dat
België wel het Protocol betreffende de afschaffing van de doodstraf heeft ondertekend,
maar het niet kan ratificeren[11].
Hoewel de internationale context op zichzelf geen slecht argument is voor een
aanpassing van de strafwet, zou een ethische of principiële motivering niet misstaan.
Door te verwijzen naar de ondertekening van het Protocol stelt de regering het
parlement voor een voldongen feit. De parlementsleden lijken een debat ten gronde
te schuwen en wel om twee redenen.
Vooreerst zijn de argumenten voor en tegen de doodstraf weinig gekend omdat er
in België over dit onderwerp geen traditie van publiek debat bestaat. Ofschoon sedert
de Verlichting, vooral door Beccaria[12], alle argumenten reeds werden ontwikkeld,
vinden we daarvan niets terug in de memorie van toelichting.
Een tweede reden is dat een kleine meerderheid van de bevolking waarschijnlijk
voor het behoud van de doodstraf is en zelfs voor de effectieve uitvoering ervan.
Daarom verkiezen de parlementsleden allicht pragmatisch te werk te gaan. Men stelt
immers
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vast dat in de meeste landen het debat over de doodstraf het aantal voorstanders ervan
doet toenemen. In Nederland steeg het aantal voorstanders van de doodstraf na de
discussie over de volledige afschaffing van 31% in 1982 naar 49% in 1988[13]!

De doodstraf in de VS
In de VS werd de doodstraf een verkiezingsthema op het niveau van de deelstaten.
In de zaak ‘Furman tegen de staat Georgia’ (1972) leek het Amerikaanse Supreme
Court de doodstraf aan banden te leggen. Het stelde immers vast dat de doodstraf
vooral zwarten trof en dat de wetgeving teveel willekeur toeliet. De reactie van de
publieke opinie was duidelijk. In 35 staten werden nieuwe wetten over de doodstraf
uitgevaardigd. Het strafrecht is in de VS een bevoegdheid van de deelstaten, wat tot
gevolg heeft dat sommige staten de doodstraf kennen, terwijl andere ze afgeschaft
hebben. Vooral in zuiderse staten wordt de doodstraf frequent toegepast.
Met de zaak ‘Gregg tegen de staat Georgia’ (1976) lag de weg weer open voor
executies. Indien de wetgeving voldoende garanties inhoudt, kan de doodstraf worden
opgelegd. Dit arrest liet de tegenstanders nog de hoop om de doodstraf, door een
strenge gerechtelijke controle, alsnog te beperken. De sociale wetenschappers
onderzochten vlijtig de statistische en discriminatoire aspecten van de toepassing
van de doodstraf om executies te verhinderen. Zij confronteerden het Supreme Court
met problematische toepassingen. Toch ebt de hoop nu weg. Daar zijn twee redenen
voor[14]. Allereerst is er de druk van de publieke opinie. Niet minder dan 70% van de
Amerikaanse bevolking is voor de doodstraf. In 1966 was dat slechts 47%[15]. De
rechters kunnen uiteraard de overgrote meerderheid van de Amerikaanse bevolking
én van de parlementen niet negeren. De benoemingen van behoudsgezinde rechters
door de presidenten Reagan en Bush sluiten een fundamentele wijziging uit.
Ook het feit dat het Supreme Court in de jaren '50 en '60 slechts met veel moeite
de rassendiscriminatie kon terugdringen, verklaart de terughoudendheid. De
rechtspraak ontmoette toen veel weerstand in de zuiderse staten, zodat het Hof in de
jaren '70 het niet meer aandurfde deze staten voor het hoofd te stoten[16]. De weerstand
van het zuidelijke kiezerspubliek was immers massaal en goed georganiseerd. Rechter
Scalia drukt het zo uit: ‘the audience for these arguments is not this Court but the
citizenry of the United States’[17].
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De doodstraf als afschrikking
Een reden voor het behoud van de doodstraf is de afschrikking. Uit een studie van
Ehrlich[18] zou blijken dat de terechtstelling van een moordenaar vermoedelijk acht
toekomstige slachtoffers het leven spaart. Een dergelijk argument slaat aan bij de
bevolking in de VS en ook bij ons. Het lijkt logisch dat een zwaardere straf meer
afschrikt[19]. Toch roept het argument een aantal kritische bedenkingen op. Immers,
ondanks de terechtstellingen hebben de VS nog altijd een veel hogere moordratio
dan de Europese landen[20]. Dit zou betekenen dat de bevolking in de VS 30 à 50 keer
agressiever is dan de Belgische bevolking, wat onwaarschijnlijk lijkt.
Volgens Ehrlich wegen andere factoren meer door. Bijvoorbeeld het wapenbezit,
dat zelfs een grondwettelijk recht is! Het is evident dat de kans op moorden stijgt
naarmate er meer wapens in omloop zijn en mentaal zwakke figuren deze wapens
in handen kunnen krijgen. Het is alleszins eigenaardig dat wapenbezit op principiële
gronden niet ter discussie staat, terwijl bij de doodstraf de efficiënte
misdaadbestrijding voorop staat. Na bijna twee decennia lijkt het gezond verstand
toch te zegevieren. De ‘Brady-wet’ legt nu eindelijk het wapenbezit aan banden[21].
Hoewel de meeste inwoners van de VS sterk geloven in het afschrikkingseffect,
is het argument niet overtuigend. In de VS is er nauwelijks een verschil tussen staten
met en zonder doodstraf. In Engeland kwam de Royal Commission tot de conclusie
dat de afschaffing van de doodstraf weinig effect heeft op het aantal zware misdaden.
Uit onderzoek bleek immers dat heel wat terdoodveroordeelden getuige waren geweest
van een terechtstelling! Kan men trouwens de doodstraf ‘afschrikwekkend’ uitvoeren
zonder daarbij een spektakel te organiseren dat strijdig is met de moderne humanitaire
opvattingen?

De doodstraf of een strengere straf?
W. Bowers stelde vast dat de meerderheid van de bevolking in de VS akkoord gaat
met de afschaffing van de doodstraf op voorwaarde dat een alternatieve strenge straf
zou worden ingevoerd. Daarbij dient men op te merken dat de bevolking de effectieve
gevangenistijd van veroordeelde moordenaars 5 tot 10 jaar korter inschat dan hij in
werkelijkheid is (namelijk 15 tot 20 jaar)[22]. Ook in België komt de meerderheid van
de veroordeelden wegens zware misdrijven niet snel vrij[23].
Het wetsontwerp Wathelet koppelt de afschaffing van de dood-
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straf aan een strenge straf, nl. een ‘buitengewone levenslange straf’. De rechter kan
bij de uitspraak van de straf een beveiligingsperiode vastleggen van 10 tot 15 jaar
of van 14 tot 20 jaar in geval van wettelijke herhaling. Tijdens deze periode is geen
voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk. Het wetsontwerp houdt dus feitelijk een
‘strafverzwaring’ in voor wie thans tot de doodstraf wordt veroordeeld.
Wordt het veiligheidsgevoel van de bevolking daarmee misschien alleen maar wat
gesust, de vraag is of zij zich veiliger zou voelen bij de effectieve uitvoering van de
doodstraf. Het onveiligheidsgevoel wordt waarschijnlijk meer opgedreven door de
toenemende kleine criminaliteit dan door de eerder zeldzame zware criminaliteit.
Het is veeleer het falende opsporingsonderzoek dat de onvrede met het gerechtelijk
systeem in de hand werkt. Het verhogen van de ‘pakkans’ versterkt het
veiligheidsgevoel meer dan de strafmaat. De tekortkomingen in het gerechtelijk
systeem worden niet weggewerkt door de beklaagden strenger te straffen. Vervolgens
is er ook het probleem van de vaak lange periode tussen misdaad en veroordeling.
Omdat iedereen onschuldig wordt geacht tot hij effectief wordt veroordeeld en het
soms lang duurt vooraleer het strafdossier is samengesteld, krijgt de bevolking de
indruk dat de moordenaar ongestraft blijft. Weinigen begrijpen dat iemand die van
een moord wordt beticht, enige maanden vrij kan rondlopen als gevolg van de
restrictieve toepassing van de voorlopige hechtenis. Als men echter beseft wat de
alternatieven zijn, zou men minder verontwaardigd zijn. Door een soepele toepassing
van de voorlopige hechtenis zouden ook onschuldige verdachten meer tijd in de
gevangenis doorbrengen en een te snel proces verhoogt de kans op veroordeling van
onschuldigen of kan als gevolg hebben dat de beklaagde vrij uitgaat wegens
onvoldoende bewijzen.

De doodstraf in oorlogstijd
Uit pragmatische overwegingen laat het ontwerp Wathelet de toepassing van de
doodstraf wegens misdrijven in oorlogstijd buiten beschouwing. Het is echter de
vraag of de oorlogstijd effectief andere problemen stelt[24]. De geschiedenis van de
repressie na de Tweede Wereldoorlog leert dat er enkele gerechtelijke vergissingen
werden begaan en dat de oorspronkelijke strengheid nadien fel afzwakte. Moeten
desertie en verraad in oorlogstijd met de doodstraf worden bestraft? Een leger wordt
in moderne tijden hoogstwaarschijnlijk niet gemotiveerd door executies van de eigen
soldaten. Het onderscheid tussen vredestijd en oorlogstijd is vaak niet duidelijk. De
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vijandigheden beginnen meestal vóóraleer officieel sprake is van een
oorlogsverklaring. En wat met gewapende opdrachten in naam van de Verenigde
Naties? Het klassieke begrip ‘oorlog’ past niet meer in de realiteit van het einde van
de 20e eeuw. De overgang tussen ‘vrede’ en ‘oorlog’ is in de internationale context
niet meer helder te onderscheiden. Daarom heeft men in Nederland de doodstraf
compleet uit het strafrecht verbannen.
Zelfs met betrekking tot de gruwelijke misdaden tegen de mensheid kan men het
nut van de doodstraf in vraag stellen. Het zou al een overwinning van het recht zijn
indien de oorlogsmisdadigers effectief voor de rechter worden gebracht, nog afgezien
van de straf die zou volgen. Die berechting van oorlogsmisdadigers is geenszins
evident (cfr. Joegoslavië en Rwanda). De verantwoordelijken voor de afschuwelijke
volkerenmoord in Cambodja beslissen nog altijd mee over het lot van hun land,
zonder dat de publieke opinie hiertegen nog reageert.

Principiële redenen
De pragmatische argumenten van de Belgische regering omzeilen iedere inhoudelijke
discussie[25]. De afschaffing wordt gemotiveerd op grond van een verdrag dat volgzaam
werd ondertekend en van het uitleveringsbeleid (waarvoor Europa al niet goed is!)
en wordt bovendien mooi verpakt met strengere straffen. Een principiële discussie
over de doodstraf komt vroeg of laat neer op een debat over de grondwaarden van
het strafrecht. De vraag betreffende de doodstraf raakt immers de essentie van het
strafrecht: hoe moet de staat op gepaste wijze straffen? Ten gronde berust het
strafrecht op een tegenstelling tussen absolute en relatieve strafrechtstheorieën. De
absolute (Kantiaanse) strafrechtstheorie gaat alleen uit van de vergeldende
rechtvaardigheid. Straffen is in deze visie absoluut noodzakelijk wegens de verstoorde
rechtsorde afgezien van het nut ervan. De relatieve strafrechtstheorie vertrekt
daarentegen vanuit het nut van de straf.
Men kan moeilijk a priori de staat de mogelijkheid ontzeggen doodstraffen op te
leggen. Om de aanslag op het leven van onschuldige slachtoffers te vermijden, moet
de staat soms ‘geweld’ gebruiken. Het handhaven van orde en het voorkomen van
grote aantallen slachtoffers is voor de staat en voor het strafrecht even belangrijk als
ethische principes die ieder individu voor zichzelf kan hanteren. Tussen recht en
individuele moraal blijft onvermijdelijk een spanning bestaan. Strafrecht heeft meer
te maken met maatschappelijke wraak dan met vergeving. Toch is er geen contradictie
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tussen een nuchtere denker als Hegel, die de doodstraf niet principieel wil uitbannen,
en een romantische tegenstander als Victor Hugo[26]. Vanuit een verschillende
argumentatie komen beiden tot de conclusie dat de afschaffing van de doodstraf een
teken is van vooruitgang, een teken van beschaving[27]. De maatschappij zoekt in het
strafrecht een maatschappelijk en ethisch evenwicht tussen vergelding en efficiëntie.
De waarden van het recht - zoals het recht op leven - kunnen niet uitsluitend
beoordeeld worden vanuit de individuele moraal. Het recht zal slechts zelden de
ethisch hoogste norm kunnen realiseren. Het recht is wezenlijk ordening- en
vrijheidscheppend voor de meerderheid van de burgers. Het recht probeert
gewelddadigheid en criminaliteit te stuiten of af te remmen door gedoseerd
tegengeweld[28]. Het strafrecht kan het recht op leven van misdadigers niet waarborgen
als vele andere onschuldigen daarvan het slachtoffer worden[29]. Tot we een
paradijselijke toestand bereiken waar het strafrecht niet meer nodig is, monopoliseert
de staat de wraak die zou kunnen uitgaan van de mogelijke slachtoffers.
Het wraakrecht van de samenleving moet echter een beheerst wraakrecht zijn. De
doodstraf zal blijven bestaan zolang in een land het recht op wraak van het slachtoffer
als een heilig recht wordt ‘gecultiveerd’. De wraakgevoelens van het slachtoffer of
de naastbestaanden legitimeren echter de vergelding niet vanwege de staat. Door het
handhaven van de doodstraf op vraag van de slachtoffers of hun familieleden, erkent
de staat immers de individuele wraakgevoelens en moedigt hij indirect geweld aan.
De staat matigt zich bij de doodstraf het recht aan de menselijke persoon te
vernietigen. Hij maakt daarbij de menselijke persoon ondergeschikt aan zijn
doelstellingen[30]. Hoewel in principe het collectieve belang van alle burgers primeert
op het individuele belang[31], past de grootste gematigdheid. In meer dan één opzicht
bekent de staat bij het opleggen van de doodstraf zijn onmacht tegenover het kwade.
Het begrip rechtsstaat impliceert immers dat de macht van de overheid beperkt is op
grond van de legitimiteit die op het welzijn en de vrijheid van de mens is gevestigd.
Daarbij moeten de fundamentele rechten en de vrijheden van de burgers worden
gevrijwaard[32]. Het sterk benadrukken van het wraakaspect van het strafrecht gaat
trouwens vaak samen met het ontbreken van een gepaste maatschappelijke solidariteit
met het slachtoffer. Met de bijstand en vooral met de vergoeding van de slachtoffers
van gewelddaden en hun familieleden, is het nog altijd droevig gesteld[33].
Toch moet het strafrecht ook effectief potentiële misdadigers, die per definitie
fundamentele regels van de moraal schenden, afschrik-
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ken. Afschrikking is echter niet alleen een kwestie van zware straffen maar van een
efficiënt gerechtelijk systeem. Naast efficiëntie moet de staat ook de proportionaliteit
in acht nemen. De ingezette middelen moeten in verhouding staan tot het te bereiken
doel. In de beoordeling van de proportie wegen de evoluerende ethische bezwaren
uiteraard door. Wanneer twee straffen - een zeer lange gevangenisstraf en de doodstraf
- een bijna gelijkwaardig effect hebben, pleit alles voor de straf die het meest te
verzoenen is met het fundamentele recht op leven. Een belangrijk punt in de discussie
is de ernst van de gevangenisstraf. Het was dan ook te verwachten dat vooral daarover
in de Commissie van Justitie in de Kamer zou worden gediscussieerd. Lange
gevangenisstraffen zijn zwaarder dan de meerderheid van de bevolking vermoedt.
Wie regelmatig een wat oudere Belgische gevangenis zoals Vorst of Sint-Gillis
bezoekt, zal niet meer beweren dat gevangenen het er ‘goed’ hebben[34]. Een
gevangenisstraf van een tiental jaar volstaat om iemands leven sterk te tekenen.
Daarbij mag men vooral ook de zware persoonlijke gevolgen na de herwonnen
vrijheid niet uit het oog verliezen. In de meeste gevallen loopt het huwelijk tijdens
een langdurige gevangenisschap spaak, normale vriendschapsbanden worden ernstig
verstoord en de betrokkene vindt slechts moeizaam minderwaardig werk.
De doodstraf kan echter niet worden vervangen door een de facto levenslange
gevangenisstraf. Indien elk perspectief op vrijlating verdwijnt, creëert men
‘desperados’ die niets meer te verliezen hebben bij geweld binnen de gevangenis.
Weinigen zijn zich bewust van de contradicties in de argumentatie die de doodstraf
wil vervangen door een absoluut levenslange gevangenisstraf. Op deze wijze creëert
men juist een uitzichtloze situatie, waarin het leven van gevangenen én bewakers
een ‘hel’ wordt. Wanneer er daarentegen een reële kans is op latere vrijheid, is er
nog een sprankeitje hoop. Zolang er hoop is, kan het gedwongen samenleven nog
als menselijk worden gekwalificeerd. Een veroordeling van maximum 30 jaar met
een beveiligingsperiode van maximum 20 jaar, lijkt de maximum straf die kan worden
opgelegd.
Bijkomende ‘harde’ behandeling in de gevangenis is ook niet wenselijk. Eén
geïsoleerde behandeling kan alleen een tijdelijke en uitzonderlijke maatregel zijn,
anders schendt de maatregel de waardigheid van de gevangene. Indien gevangenen
ooit vrij komen, kan men niet anders dan ze goed voorbereiden op hun vrijlating. De
meesten zouden trouwens maar al te graag werken, maar dat is om praktische
veiligheidsredenen en wegens de economische recessie helemaal niet haalbaar.
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Besluit
Het afscheid van de doodstraf betekent ook het einde van een gemakkelijk strafrecht.
Het strafrecht moet voortaan moeizaam een evenwicht zoeken tussen een pessimistisch
en een optimistisch mensbeeld. Afschrikking door strenge straffen symboliseert het
wraakrecht van de staat en steunt op een pessimistisch mensbeeld. Vergelding of
gedoseerd tegengeweld door de staat is weliswaar onvermijdelijk. Toch blijft de hoop
op verzoening door boete (het optimistische mensbeeld) bepalend voor het humane
gehalte van een maatschappij. Reële solidariteit met de slachtoffers en hun
familieleden enerzijds, zinvolle gevangenschap, begeleiding en reïntegratie in de
maatschappij van de daders anderzijds, zijn de kenmerken van een sterke en gezonde
maatschappij. Het is een (misschien utopische) zoektocht naar een humaner én
efficiënt strafrecht[35]. Dat we zonder de doodstraf kunnen, bewijst het feit dat ze in
vredestijd al lang niet meer wordt toegepast[36].
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Toon Vandevelde
Democratie en mensenrechten:
Een vergiftigd geschenk voor Afrika?
In hoeverre is het rijke Noorden verantwoordelijk voor de rampen die de laatste jaren
grote delen van Afrika treffen? En, in welke mate treft ons schuld voor wat ginds
gebeurt? Twee verschillende vragen. Wij kunnen immers opgeroepen worden tot
verantwoordelijkheid, tot het beantwoorden van een noodkreet, ook zonder dat wij
schuldig zijn. Het feit dat wij rijk en zij arm zijn impliceert op zichzelf nog niet dat
er een direct causaal verband bestaat tussen beide fenomenen. Het geval van Rwanda
is in dit opzicht exemplarisch en het is op dit voorbeeld dat ik me hier wil
concentreren[1]. België heeft nooit noemenswaardige economische voordelen gehaald
uit zijn voormalige mandaatgebieden. Na de onafhankelijkheid zijn in Rwanda
reusachtige bedragen aan ontwikkelingshulp gespendeerd en België was zeker niet
de enige donor. Jarenlang hebben Belgische, Franse, Duitse, Canadese en andere
NGO's en officiële ontwikkelingsorganisaties met elkaar gewedijverd om projecten
te mogen opzetten in dit landje met zijn reputatie van politieke stabiliteit.
Alleen de Fransen hadden hierbij misschien een vorm van eigenbelang voor ogen,
zij het dat dit belang niet economisch, maar politiek van aard was. Frankrijk heeft
immers nog steeds de ambitie om een wereldmacht te zijn. Daarvoor heeft het een
achtertuin in Afrika nodig: een verzameling staten en regeringen die zich identificeren
met de francofonie, wier staatsbudget in aanzienlijke mate door de Fransen wordt
gesponsord en die bij stemmingen in allerlei internationale organismen blok vormen
met hun beschermheren. Deze vorm van reciprociteit weegt voor de meeste
Franssprekende Afrikaanse vazalstaten niet zwaar in vergelijking met de ontvangen
voordelen.
Indien België, Frankrijk of het rijke Noorden in het algemeen schuldig zijn aan
de Afrikaanse catastrofes, dan niet zozeer door
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economische uitbuiting als wel door wat wij geven of gegeven hebben: ons
ontwikkelingsmodel bijvoorbeeld, dat in zovele landen van de Derde Wereld de
traditionele sociale verhoudingen heeft ontwricht, maar dat niet in staat is gebleken
om de hoog gespannen verwachtingen in te lossen. Dit ontwikkelingsmodel omvat
vele verschillende zaken. Het heeft bijvoorbeeld een veel betere gezondheidszorg
gebracht en tegelijk voor een dramatische bevolkingstoename gezorgd. Het wil elk
land inschakelen in wereldomvattende economische circuits, maar men ziet moeilijk
in hoe een land als Rwanda, dat behalve over een overvloed aan arbeidskrachten
over geen grondstoffen beschikt en waar alle import en export over meer dan duizend
kilometer slechte wegen moet worden vervoerd tot aan de haven van Mombassa
(Kenya), zich op een voordelige wijze in de wereldmarkt kan integreren. Samen met
onze geneeskunde en een economisch model hebben we nu ook een politiek model
willen exporteren, namelijk de westerse democratie.
De Franse president Mitterand heeft in 1990 in zijn toespraak voor de Afrikaanse
staatshoofden in La Baule het signaal gegeven. Na de val van het communisme in
Oost-Europa was men niet langer bereid om bizarre en corrupte dictators te
ondersteunen, alleen maar omdat zij het Westen goed gezind waren. Er moest zo
snel mogelijk gedemocratiseerd worden en respect voor de mensenrechten zou wel
eens een voorwaarde kunnen worden om economische steun te kunnen genieten. Er
werden wel uitzonderingen gedoogd - Algerije is het bekendste voorbeeld - maar
verschillende Afrikaanse landen hebben inderdaad geprobeerd om een
meerpartijenstelsel in te voeren.
In de voormalige Belgische kolonies waren de resultaten van de democratisering
verre van schitterend. In Zaïre is het multipartisme verzand in een eindeloze
‘conférence nationale’, die uiteindelijk geen raad wist met de militaire overmacht
van het Mobutu-regime. In Burundi werden effectief verkiezingen gehouden, op
basis van een zorgvuldig uitgekiende grondwet. Hier leek heel even een vreedzame
machtsoverdracht van de Tutsi-elite aan een partij met overwegend Hutu-achtergrond
mogelijk, maar het leger, dat nog steeds door de Tutsi's wordt beheerst, maakte een
einde aan deze illusies door in oktober van vorig jaar de verkozen president Ndadaye
en zijn nauwste medewerkers te vermoorden. In de daaropvolgende gevechten vielen
tienduizenden slachtoffers en nog steeds is een veralgemeende burgeroorlog niet ver
af.
In Rwanda had president Habyarimana nog maar nauwelijks de vorming van
verschillende politieke partijen toegestaan, toen de rebellen van het Front Patriotique
Rwandais (FPR) het land binnenvielen. De coïncidentie is allicht toevallig. Als
ballingen waren de rebellen überhaupt van het democratiseringsproces uitgesloten.
Bovendien hadden
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en hebben zij geen boodschap aan verkiezingen, omdat het FPR noch vóór, noch na
zijn militaire overwinning meer dan tien à vijftien procent van de bevolking
vertegenwoordigt. Hoe sterk Habyarimana en zijn partij ook bekritiseerd en beschimpt
werden in de ontluikende vrije pers en door de opposanten die in Brussel verbleven,
waarnemers zijn het erover eens dat hij steeds kon blijven rekenen op de steun van
minstens dertig procent, misschien zelfs de helft van het electoraat. De diverse
binnenlandse oppositiepartijen zouden allicht de rest van de stemmen onder elkaar
hebben verdeeld. Wellicht heeft Habyarimana een tactische blunder begaan door niet
vrij snel zijn regime te legitimeren door de organisatie van vrije verkiezingen, maar
misschien vreesde hij dat verkiezingen al te zeer de regionale concentratie van zijn
aanhang zouden reveleren[2].
Was Habyarimana handig geweest, dan had hij de democratisering in zijn voordeel
kunnen ombuigen. Het FPR stond op dat punt veel zwakker, maar het was wel snugger
genoeg om het thema van de mensenrechten voor zich op te eisen. De buitenlandse
pers werd zorgvuldig op de hoogte gehouden van alle gevallen waarin opposanten,
vaak Tutsi-intellectuelen, gevangen gezet, gebrutaliseerd of vermoord werden, en
inderdaad: de stoottroepen van de president waren niet bepaald zachtaardig. Dat het
FPR ondertussen honderdduizenden vluchtelingen terroriseerde, haalde veel minder
de pers en werd minder als een schending van mensenrechten dan als een
betreurenswaardige, maar normale consequentie van de oorlog gezien.
Democratie, meerpartijenregime en mensenrechten zijn westerse importartikelen
in Afrika in het algemeen en in Rwanda in het bijzonder. Heel wat waarnemers ter
plekke zijn ervan overtuigd dat het Westen schuld heeft aan de destabilisering van
het regime van de vroegere president Habyarimana en aan alle catastrofen die daarop
volgen door een westerse bestuursvorm op te leggen aan een maatschappij die
daarvoor nog niet klaar was. Heeft men door het beste te viseren uiteindelijk niet het
slechtst mogelijke resultaat bekomen? Het antwoord op deze vraag is complex. De
kwestie van de mensenrechten is wellicht nog het eenvoudigst. De situatie in een
Rwandese gevangenis kan natuurlijk niet worden vergeleken met die in een Belgische
gevangenis. In een land waar een deel van de bevolking dagelijks honger lijdt en
waar de meeste mensen in hutten leven gelden niet dezelfde maatstaven als in een
land waar zelfs in de armste huishoudens een televisietoestel aanwezig is. Maar een
genocide is even onaanvaardbaar in Rwanda als in Nazi-Duitsland, Turkije of
Cambodja. Ik heb er ook niet de minste problemen mee dat alle respectabiliteit wordt
geweigerd aan regimes die systematisch opposanten folteren en vervolgen. Het is
goed mogelijk dat internationale politieke verhoudingen in het algemeen door
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‘realpolitieke’ verhoudingen worden geregeld. China en Indonesië kunnen zich in
dat opzicht meer permitteren dan Rwanda of Burundi. Deze laatste landen leggen
geen economisch of strategisch gewicht in de schaal. Zij zijn dan ook voor steun
aangewezen op de internationale markt van de weldadigheid. Welnu, meer en meer
is het zo dat wie daar aan zijn trekken wil komen bepaalde elementaire fatsoenregels
dient te respecteren. De eisen die men ter zake aan Habyarimana stelde kan men nu
trouwens met even veel aandrang aan het FPR stellen.

Lof van de democratie
Er is een gemeenplaats die zegt dat een democratie met een meerpartijenstelsel ‘het
minst slechte’ onder de denkbare politieke regimes is. Voor wie pluralisme als een
waarde en niet slechts als een onvermijdelijk kwaad beschouwt, is dit nochtans de
enig denkbare goede organisatievorm voor grootschalige maatschappijen. Autoritaire
regimes laten geen of slechts heel weinig meningsverschillen toe. Democratieën doen
dat wel en zij zorgen ervoor dat de onenigheden niet ontaarden in geweld. Men
probeert immers niet de tegenstander uit te schakelen. Wil men de meerderheid van
het volk achter het eigen programma krijgen, dan moet men een algemeen
aanvaardbaar programma voorstellen, wat veronderstelt dat de extreme kantjes eraf
geslepen worden. Meestal zijn er echter verschillende partijen die elk een
minderheidsstandpunt innemen en dan moet men tot een compromis zien te komen.
Zeker in moderne maatschappijen vindt men een veelheid van min of meer
georganiseerde drukkingsgroepen, die geen van allen een meerderheid
vertegenwoordigen en die allen een maatschappelijke regelgeving nastreven die
zoveel mogelijk in hun eigenbelang is. Neoliberalen zien hier al vlug het gevaar van
een kolonisatie van het algemeen belang door particuliere belangengroepen, maar
men kan het onderhandelingsproces dat zich hier aftekent ook veel positiever
beschrijven. De slechtst mogelijke manier om zijn eigenbelang te verdedigen is
namelijk een koppig en rechtlijnig vasthouden aan het eigen standpunt. Wie uitsluitend
zijn eigen eisen wil doordrukken zonder ook maar enigszins rekening te houden met
de belangen van anderen, die zal bot vangen. Men moet anderen minstens gunnen
wat men voor zichzelf opeist. Democratie betekent heel eenvoudig dat men met
andersdenkenden aan tafel gaat zitten om te praten in plaats van op hen te schieten.
Aan de onderhandelingstafel zal iedereen geneigd zijn om zijn eigenbelang voor te
stellen als congruent met het algemeen belang. Dat is inderdaad de beste strategie
om het te halen. Marx sprak in dit verband van ‘ideologieën’: men verschuilt zijn
eigenbelang achter een vertoog over het algemeen belang. Zelf deed hij trouwens op
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briljante manier iets gelijkaardigs. De aantrekkingskracht van het marxisme lag hierin
dat het pretendeerde op een wetenschappelijke wijze aan te tonen dat het belang van
de arbeidersklasse uiteindelijk samenvalt met het belang van de hele mensheid. Alle
andere ideologieen klaagde Marx aan als vormen van cynisme. Ook dit lijkt me een
al te negatieve visie. Een democratie brengt partijen met verschillende belangen en
opinies samen rond de onderhandelingstafel. Dit impliceert de noodzaak om zijn
eigenbelang aan anderen voor te stellen. Wie nu het spel handig speelt, zal proberen
de anderen te overtuigen door zijn eigenbelang zodanig voor te stellen dat de anderen
erin kunnen komen. De noodzaak van presentatie van het eigenbelang leidt zo tot de
transformatie van een onverkort in een gematigd, redelijk of verlicht belang.
Er bestaat bovendien een psychologisch mechanisme dat maakt dat dit niet zonder
meer een cynisch spelletje is. Als mensen ertoe worden gebracht om herhaaldelijk
hun goede intenties te betuigen, dan zullen zelfs de meest cynische onder hen
uiteindelijk toch geneigd zijn om hun daden aan hun woorden aan te passen. In die
zin is de democratie niet slechts een formele arbitrageprocedure tussen bestaande
belangen, maar brengt zij ook een zekere mate van congruentie tussen de tegengestelde
belangen van diverse partijen tot stand. Pas op basis van deze elementaire ‘socialisatie’
van het eigenbelang van de maatschappelijke actoren, worden uiteindelijk
compromissen mogelijk.

Het ontbreken van een democratisch ethos
Het mechanisme dat ik hier beschrijf is natuurlijk heel fragiel. De positie van de
partijleiders kan bijvoorbeeld worden ondergraven door een achterban die niet mee
aan de onderhandelingstafel zit en die geen compromissen slikt. In de burgeroorlog
in ex-Joegoslavië heeft men ook vaak het gevoel dat de onderhandelende politieke
leiders niet echt de macht hebben om de militaire leiders te velde een overeengekomen
wapenstilstand te laten respecteren. In het algemeen is het uiterst moeilijk om het
hierboven beschreven mechanisme te laten werken in een situatie van openlijk geweld
of van veralgemeend wantrouwen. De kunst van het politieke bedrijf bestaat er juist
in te beletten dat dergelijke uitzichtloze situaties ontstaan. Een democratie kan slechts
op een min of meer bevredigende wijze functioneren als er in de betrokken politieke
entiteit een democratisch ethos levendig is. Zo'n gemeenschapsgevoel, dat een zekere
tolerantie en welwillendheid ten aanzien van andere meningen toelaat, kan niet op
korte termijn ‘gemaakt’ of ‘opgelegd’ worden. Het is meestal het resultaat van een
lange voorgeschiedenis.
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Dat is nu juist wat in vele Afrikaanse landen lijkt te ontbreken. Afrika kent wel een
uitgebreide palavercultuur, waarbij conflicten worden uitgediscussieerd, maar dan
enkel in familie-, dorps- of stamgemeenschappen, die niet al te uitgebreid zijn. De
zo geroemde Afrikaanse solidariteit is bijzonder hecht binnen relatief beperkte
gemeenschappen, maar in hun relaties met de buitenwereld heerst veeleer berekening,
wantrouwen en geweld. Mede door de geweldige bevolkingsaangroei is de transpositie
van de palavercultuur naar het niveau van de recent ontstane nationale staten alles
behalve evident. Binnen de uitgebreide familiegemeenschap is men solidair, maar
publieke goederen en overheidsvoorzieningen - voor zover die al bestaan - zijn er
om zoveel mogelijk te worden geplunderd.
In Rwanda was het ontbreken van een democratisch ethos evident. Of ze zich nu
liberaal, sociaal-democratisch of republikeins noemden, de meeste grote partijen
hadden in feite slechts één enkel programmapunt: ‘Wij aan de macht en de anderen
eraf’. Democratische instituties zagen ze slechts als een middel om zo snel mogelijk
de macht te veroveren. Men had het gevoel dat coalities slechts gezien werden als
een eerste stap naar het veroveren van alle macht. In deze optiek behoorde het
openlijke oproepen tot geweld en het inzetten van milities in de politieke strijd tot
de normale praktijken van de grote partijen. De democratie betekende ook dat de
helft van de ambtenaren nauwelijks nog werkte. Ze waren aan het wachten tot hun
partij aan de macht kwam. De andere helft vreesde dat het bestaande regime op zijn
laatste benen liep en durfde daarom geen initiatieven meer nemen. Zo werd het
staatsapparaat langzaam verlamd. Op het platteland ging het al niet veel beter.
Gemeenschapsdienst - het onderhoud van wegen, anti-erosiewerken, verbetering van
de watervoorziening - werd niet langer gezien als een bijdrage aan de ontwikkeling
van het land, maar als werk voor de partij aan de macht. Ook hier ontstond
immobilisme.

Politieke slijtage en economische achteruitgang
Betekent dit dat we alle democratische ideeën voor Rwanda en voor Afrika in zijn
geheel, nog maar voor honderd jaar mogen opbergen, tot een meer authentiek
democratisch ethos is ontstaan of tot de Afrikanen er ‘rijp’ voor zijn? Deze stelling
wil ik niet verdedigen, en wel om twee redenen.
[1] De democratisering was zeker niet de enige reden waarom het in Rwanda op
het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig slecht begon te
gaan. Habyarimana was al van in 1973 aan de macht en er zat gewoon sleet op zijn
regime. Het is een algeme-
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ne wet in de politiek dat als dezelfde mensen meer dan tien jaar lang aan de macht
zijn, er allerlei vormen van zachte of zelfs harde corruptie ontstaan. Dat is reeds
merkbaar in democratische landen, waar nog controlemechanismen en tegenmachten
bestaan. In éénpartijregimes is dit onvermijdelijk, zeker nu de moderne economische
en financiële structuren een snelle concentratie van rijkdom mogelijk maken. Rwanda
vormt op dit vlak geen uitzondering. De president had misschien goede intenties,
maar hij slaagde er niet in om zijn familie en hofhouding onder controle te houden.
In zijn twintigjarig bewind zou hij erin geslaagd zijn om een fortuin op te bouwen
dat in absolute grootte wel veel kleiner was dan dat van Mobutu, maar dat relatief
tot de bronnen van rijkdom waarover beiden beschikten, van dezelfde orde van grootte
is. Het falen van de democratie in Rwanda mag dus zeker niet leiden tot het ophemelen
van éénpartijregimes. Het probleem van deze laatste is immers dat zij helemaal niet
in staat zijn om een machtswisseling ordelijk te laten verlopen. De dictator is immers
geneigd om zijn machtsmonopolie te verdedigen, desnoods ten koste van de algehele
teloorgang van het land. Dit heeft voor gevolg dat autocratische regimes soms
gedurende enige tijd goed kunnen presteren op economisch vlak of inzake
ordehandhaving, maar dat zij dit zelden langer dan één generatie volhouden[3]. De
superioriteit van democratische politieke instituties is dus niet alleen maar theoretisch.
Vanuit een korte-termijnperspectief is de bekoring groot om een autoritair regime te
prefereren, maar op iets langere termijn is het wellicht wenselijk om toch maar te
starten met het moeizame leerproces van de democratisering. Overigens blijkt uit de
literatuur dat het helemaal niet duidelijk is of meer democratie uiteindelijk de
economische groei bevordert dan wel afremt[4].
[2] Ook zonder democratisering zat Rwanda met een onopgelost
vluchtelingenprobleem, met het probleem dat het oude regime versleten was en - last
but not least - met torenhoge sociaal-economische problemen. Een min of meer
stabiele democratie vergt een zeker leerproces, tijdens hetwelk zij heel kwetsbaar
blijft. Er is evenwel niets in de Afrikaanse cultuur of mentaliteit dat deze mensen
ongeschikt zou maken voor een democratisch bestel. Er zijn trouwens voorbeelden
in Afrika waar de democratisering veel vlotter verloopt. Zimbabwe, Mali, Benin en
Zuid-Afrika zijn geen perfecte democratieën, maar die vind je wellicht nergens[5].
Wanneer zovele democratiseringspogingen in Afrika mislukt zijn, dan heeft dat
heel veel te maken met de sociaal-economische context waarin zij plaats vonden. De
democratiseringsbeweging is om geopolitieke redenen in gang gestoken - de
ontbinding van het Oostblok en het wegvallen van de communistische dreiging maar vond plaats in een periode van dramatische economische crisis. S. Marysse
heeft
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de basisgegevens van deze crisis geanalyseerd in het juli-augustusnummer van
Streven[6]. Voor Rwanda vertaalde deze crisis zich in sterk dalende prijzen voor zijn
belangrijkste exportprodukt, koffie. Als de ambtenaren niet meer werkten, dan was
dat niet uitsluitend aan de democratisering te wijten, maar ook aan het feit dat hun
lonen in het begin van de jaren negentig plots werden gehalveerd. Op
macro-economisch vlak kunnen daar goede argumenten voor zijn - het land leefde
boven zijn stand -, maar op micro-economisch vlak is zoiets toch dramatisch voor
de motivatie van de getroffenen. In heel Afrika komt daar nog de uiterst snelle
demografische groei bij. Geen enkel land - hoe goed zijn regering ook moge zijn en geen enkel sociaal-economisch systeem kan een demografische groei van 3% per
jaar verteren, zeker niet als het land in kwestie reeds overbevolkt is en haast uitsluitend
van de landbouw moet leven.
De democratisering doen lukken in een context van economische achteruitgang
en latente hongersnood is een uiterst moeilijke onderneming. In iets gunstiger
economische omstandigheden ware het ongetwijfeld gemakkelijker geweest, maar
ook dan was succes niet gegarandeerd. In dit verband sta ik sceptisch tegenover
voorstellen voor een groots Marshallplan voor de Derde Wereld of voor Afrika.
Maatschappelijke problemen worden niet zomaar in een handomdraai opgelost door
er veel geld in te investeren. Het Marshallplan heeft goed gewerkt in het na-oorlogse
West-Europa omdat de sociaal-economische structuren - het schoolsysteem
bijvoorbeeld - goed functioneerden en omdat de nodige technische en organisatorische
expertise aanwezig was. Zelfs voor de voormalige Sovjetunie twijfelt men er sterk
aan of de voorwaarden vervuld zijn voor een succesvolle herhaling van het
Marshallplan, laat staan dat dit voor Afrika het geval zou zijn.
Men kan trouwens argumenteren dat er op het einde van de jaren zeventig reeds
een mini-Marshallplan voor de Derde Wereld heeft plaatsgevonden. De schuldencrisis
van de jaren tachtig is inderdaad voorafgegaan door een periode van gemakkelijk en
relatief goedkope kredietverlening. Klaarblijkelijk zijn deze kredieten in vele gevallen
verkeerd, d.w.z. op te weinig produktieve wijze gebruikt. Overigens is hulp voor
Derde-Wereldlanden altijd iets dubbelzinnigs. Zij is vaak noodzakelijk om hun
economie nieuw leven in te blazen, maar zij werkt ook verslavend: in plaats van
ontwikkeling te brengen werkt zij de afhankelijkheid in de hand.
De Afrikaanse landen zullen op de eerste plaats zelf hun problemen moeten zien
op te lossen. Hulp zal hierbij nooit meer dan een secundaire rol kunnen spelen.
Bovendien ben ik ervan overtuigd dat zowel de Afrikanen als hun hulpverleners zich
dringend moeten gaan bezinnen over de finaliteit van wat zij doen. Drie thema's zijn
hierbij van belang.
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[1] Een efficiënte aanpak van de geboortebeperking. Voor elke onbevooroordeelde
toeschouwer is dit een conditio sine qua non voor het lukken van om het even
welke sociaal-economische politiek.
[2] De wijze waarop Afrikaanse landen zich kunnen inschakelen in de
wereldeconomie. In afwezigheid van een goede regulering van de wereldmarkten
zijn diverse vormen van protectionisme mijns inziens noodzakelijk voor de
bescherming van de lokale en nationale economische circuits.
[3] De wijze waarop politieke instituties die machtswisselingen aan de top toelaten
kunnen worden opgezet.
Democratie is niets anders dan de kunst om (menings-)verschillen niet tot openlijk
geweld te laten degenereren. Zij hoeft echter niet noodzakelijk naar ‘westers’ model
te worden georganiseerd. In de concrete werkelijkheid treft men trouwens heel diverse
democratische organisatievormen aan. Derde-Wereldlanden hebben zeker redenen
om de geschenken die het Noorden of het Westen hen aanbiedt, met wantrouwen te
bekijken. De idee van democratische instituties en mensenrechten behoort echter tot
het beste van wat wij te bieden hebben en dient een inspiratiebron te blijven voor
jonge staten die hun eigen instituties aan het ontwikkelen zijn.

Eindnoten:
[1] Zie ook mijn artikel Rwandese verhalen. De logica in de waanzin in Streven, september 1994,
pp. 685-695.
[2] Mobutu moet ongeveer voor hetzelfde dilemma staan. In zijn geboortestreek kan hij op een
unaniem electoraat rekenen. In andere streken zal zijn score heel eervol zijn, maar in Mbuiji-Mayi
of Bukavu behaalt hij wellicht haast niets. De luidruchtigheid van de Brusselse opposanten
belet niet dat zijn binnenlandse aanhang wellicht nog aanzienlijk is. Echt zeker weten we dat
natuurlijk slechts na eventuele verkiezingen.
[3] Voor een meer gedetailleerde argumentatie van deze stelling, zie M. Olsen, Dictatorship,
Democracy and Development, in American Political Science Review, Vol. 87, nr. 3, sept. 1993,
pp. 567-576.
[4] Zie bijvoorbeeld P. Bardhan (ed.), Symposium on Democracy and Development, in Journal of
Economic Perspectives, Vol. 7, nr. 3, pp. 45-96.
[5] Zie M. Galy, Nouvelles démocraties, nouvelles impatiences. Premières années de multipartisme
au Bénin et au Mali, in Le Monde diplomatique, août 1994, pp. 10-11.
[6] S. Marysse, Afrika: crisis als catharsis, in Streven, juli-augustus 1994, pp. 590-603.
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Ludo Abicht
Edward W. Said:
Cultuur en imperialisme
Edward W. Saids Culture and Imperialism, Nederl. vert. Cultuur en imperialisme[1],
is het voorlopige eindpunt van een lange, erudiete en gepassioneerde, af en toe
bijzonder pijnlijke analyse van de verhouding tussen ‘onze’ westerse cultuur en de
verschillende imperia die deze cultuur getekend hebben.
Als Palestijns immigrant in de Verenigde Staten is Edward W. Said erin geslaagd
een van de belangrijkste Amerikaanse (en dus westerse) literaire critici en
cultuurwetenschappers te worden, een autoriteit op het gebied van de Angelsaksische
roman, de Europese klassieke muziek en de literatuur van de Derde Wereld. Zijn
Orientalism (1978) handelde al over de open en latente interactie tussen de westerse
en andere culturen. Sindsdien hoort hij tot de theoretici die elke graduate student aan
de grote Noordamerikaanse universiteiten moet kennen. Toch heeft hij zich nooit
helemaal in de westerse cultuur geassimileerd. Hij hoort helemaal thuis in de twee
culturen, en juist daarom kan hij de zeldzame afstandelijkheid opbrengen om nooit
in een van de twee uitersten te vervallen: hij is noch apologeet van de Derde Wereld,
noch een verdediger van de superioriteit van de westerse beschaving. Hij beseft maar
al te goed dat men vandaag nog moeilijk over een zuivere niet-westerse cultuur kan
spreken: de invloed van bijna vijfhonderd jaar kolonialisme (waarvan tweehonderd
jaar ‘imperialisme’) kan nu eenmaal nooit worden uitgewist. En waarom ook zou
iemand die met zoveel kennis en overtuiging over Flaubert, Conrad, Dickens en T.S.
Eliot schrijft, die invloed willen uitvegen? Alleen pleit hij voor een realistische, niet
ideologisch gekleurde herwaardering van de niet-westerse cultuur én voor een
herlezing van onze westerse klassieke werken binnen de historische en sociale context
van het imperialisme.
In Orientalism toonde hij aan dat ‘de Oriënt’, een amalgaam van ge-
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schiedenis, geografie en mythe, al in de tijd van Aischylos en Euripides met een
sluier van geheimzinnigheid, sensualiteit en intrige was omhangen en, vooral, dat
dit beeld een belangrijke rol heeft gespeeld in de materiële en koloniale verovering
van ‘het Oosten’, van Turkije en Palestina tot het ‘verre’ Indië. In dit nieuwe boek,
Cultuur en Imperialisme, bestudeert hij de wisselwerking russen ideologie en politiek,
heel specifiek de eminent politieke functie die de zogenaamd academisch waardevrije
‘oriëntalisten’ vanaf het einde van de 18e eeuw tot op vandaag hebben uitgeoefend
en de popularisering van hun wetenschappelijke inzichten door romanschrijvers,
dichters, componisten en journalisten, die nog steeds ons beeld van ‘het Oosten’
bepaalt, van de krantencommentaren tijdens de Golfoorlog tot de brochures van de
touroperators. Met Culture and Imperialism keert hij terug naar het westen, en
ontwikkelt hij de hypothese dat we onze eigen culturele werken nooit zullen kunnen
begrijpen, als we ze buiten de context van het imperium willen analyseren of
consumeren.
Hij zit hiermee op dezelfde lijn als de cultuursociologen met hun nadruk op de
historische en sociale referent, maar hij gaat veel verder dan bijvoorbeeld Lukacs,
Goldmann, Raymond Williams en zelfs Fredric Jameson. In The Political Unconscious
(1981) had Jameson betoogd dat de derde en laatste horizon van elk kunstwerk dat
van de ‘produktiewijze’ is, waarbinnen al het culturele wordt geproduceerd. Said
maakt deze stelling tegelijk concreet en niet langer eurocentrisch: hij wijst op de
historische en politieke realiteit waarbinnen wij sinds het begin van de vorige eeuw
schrijven, componeren, lezen en muziek beluisteren. Als hij gelijk heeft, en we zullen
zijn argumentatie zo precies mogelijk trachten samen te vatten, dan heeft een
dergelijke hypothese een dubbel gevolg. Enerzijds zijn we dan verplicht onze
traditionele benaderingen van westerse kunstwerken grondig te herzien, en anderzijds
moeten we ook de culturen van die ex- of post-koloniale gebieden (imperia) in een
heel ander, complementair licht gaan bekijken, niet langer als charmante maar
achterlijke artefacten of als min of meer geslaagde imitaties van westerse modellen.
Het is een heel ambitieus werk, omdat het niet in de eerste plaats gericht is tot de
politiek correcte ‘vrienden van de Derde Wereld’, maar tot iedere westerse
intellectueel die geïnteresseerd is in een zinvolle culturele analyse en een zo volledig
mogelijke kritiek.

Bijvoorbeeld Jane Austen
Said maakt het zich niet gemakkelijk. Had hij zich beperkt tot Flaubert, Conrad of
Kipling, auteurs op wie ik nog terugkom, dan had hij zonder moeite de
vanzelfsprekende relatie van hun werk met de Franse en
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Engelse koloniale wereld kunnen aantonen. Maar wat doe je met andere klassiekers
als Dickens, William Butler Yeats, Balzac en Apollinaire, of zelfs Goethe en James
Joyce? Of de oer-Engelse Jane Austen?
‘Als men Austen leest zonder ook Fanon en Cabral - enzovoort, enzovoort - te
lezen, koppelt men in feite de moderne cultuur los van haar raakvlakken en
verbindingen. Dit proces moet worden gekeerd’. Maar lazen de meeste studenten
niet alleen maar Austen en de zogenaamde secundaire literatuur? Slechts een handvol
politiek bewuste of professioneel geïnteresseerden kenden de boeken van Frantz
Fanon of Amilcar Cabral. Ook hier was ‘Oosten Oosten en Westen Westen’ en was
er geen schijn van kans dat de twee werelden elkaar zouden ontmoeten. En dit is nu
juist de opzet van Saids werk: te bewijzen dat zowel zij die de klassieke burgerlijke
literatuur als irrelevant verwerpen (de voorstanders van een totaal nieuwe, ‘politiek
correcte’ canon) als zij die niet begrijpen wat koloniale geschiedenis met Engelse
literatuurstudie te maken zou hebben, op een onaanvaardbare manier eenzijdig zijn.
Onaanvaardbaar, omdat ze noch de Derde Wereld noch de traditionele westerse
cultuur begrijpen.
Over Austens roman Mansfield Park (1814) schreef Louis Cazamian in 1927, dat
Austen er op een klassieke manier in geslaagd was, de realiteit weer te geven, met
‘a wisdom free from all illusions, the fruit of a perfectly healthy heart and mind’ (A
History of English Literature, revised edition, 1961). Voor Raymond Williams (The
Country and the City, 1973) lagen de zaken al enigszins anders: ‘Die
[maatschappelijke klassen] kan Jane Austen vanuit haar positie nooit zien, ondanks
al haar ingewikkelde maatschappelijke beschrijvingen. [...] Ze houdt zich bezig met
het gedrag van mensen die, gedurende het ingewikkelde proces van opklimmen in
de maatschappij, herhaaldelijk trachten zelf een klasse te vormen. Maar waar slechts
één klasse wordt gezien, wordt geen enkele klasse gezien’. De ‘onafhankelijkheid
van haar waardensysteem’ is in de ogen van Williams de vrucht van een solide
klassesituatie, gedragen door geld en eigendommen. Said gaat na waar die
comfortabele positie vandaan komt, en hij ontdekt de bronnen van deze opvallende
‘continuïteit, hiërarchie en gezag in binnen- en buitenland’. De huiselijke rust en
aantrekkelijke harmonie van het Engelse Mansfield Park worden in stand gehouden
door de produktiviteit en de discipline van de koloniale bezittingen op Antigua in de
West-Indies: suikerplantages die op slavenarbeid draaiden en verwikkeld waren in
een heftige competitie met de Franse kolonies en de internationale suikermarkt. Said
analyseert in Mansfield Park alle directe en indirecte verwijzingen naar die
Westindische plantage en confronteert de vanzelfsprekendheid waarmee Austen dit
koloniale feit registreert, met passages uit studies van o.m. John Stuart Mill[2]. Austens
visie op het kleine, familiale
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‘imperium’ stemt volkomen overeen met die van de welstellende Engelsen van haar
tijd. De teneur van de hele roman kan je gewoon niet vatten zonder dit inzicht in de
relatie tussen ‘thuis’ en het ‘empire’. De ethiek van Austens wereld wordt in feite
gegarandeerd door ‘het geografische expansieproces van handel, produktie en
consumptie’. Evenmin als de klassieke literaire werken neutraal zijn op het gebied
van klasse en sekse, kan men ze als neutraal beschouwen in het licht van de
geografische verdeling van de wereld tussen ‘moederland’ en ‘de rest van de wereld’.
We vinden deze verdeling terug in latere romans als bijvoorbeeld Conrads
Nostromo, Forsters Howards End, Dickens' Great Expectations en zelfs in Jean Rhys'
Wide Sargasso Sea. Ook de achteruitgang en het verdwijnen van het prestige van
bepaalde dominante ‘oude’ families, een terugkerend thema in vele 19e eeuwse Franse
en Engelse romans, is direct verbonden met de ontwikkelingen in de overzeese
gebieden en de veranderingen op de internationale markt. Deze verdeling van de
wereld heeft ook morele implicaties: wanneer de wrede realiteit van de slavenhandel
in de roman ter sprake komt, ‘there was such a dead silence’, alsof de morele
gevoeligheid van de protagonisten slechts voor intern Europees gebruik was.
Zowel in Mansfield Park als in andere romans worden ideeën over ondergeschikte
rassen en territoria gedeeld door ‘ambtenaren van het ministerie van buitenlandse
zaken, koloniale bureaucraten, militaire strategen en intelligente romanlezers die
zichzelf opvoedden in de fijne nuances van morele oordelen, literair evenwicht en
stilistische afwerking’. Said verwerpt hiermee geenszins de traditionele literaire
analyses, waarin hijzelf trouwens een meester is, maar hij laat zien dat ze onvolledig
zijn als je ze losmaakt uit de imperiale context waarin ze zijn ontstaan.

Kim en Lord Baden-Powell: jongens en blanke macht
Kim, de held van Kiplings gelijknamige roman, en het scoutisme horen samen: er
zijn Kimspelen, Kimclubs, varianten op de avonturenverhalen van deze modeljongen,
enzovoort. Uit Saids analyse van de roman blijkt echter dat Kim en de padvinderij,
Kipling en Lord Baden-Powell, nog veel meer samenhoren dan we vermoedden. De
symbolen en vooral de waarden van Baden-Powells jeugdbeweging moesten niet
alleen voorbereiden op het nog boeiender militaire leven, maar stonden uitdrukkelijk
in dienst van het westerse, op de eerste plaats Britse imperium. Ik ben zelf een lid
van deze beweging geweest. Achteraf schreef ik haar obsessie met morele en fysieke
gezondheid toe aan het pre-conciliaire katholicisme van mijn jeugd. Ten onrechte:
hier was iets
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anders aan de hand: Baden-Powell was ervan overtuigd dat alleen een lichamelijk
en moreel gezonde Engelse jeugd het Britse imperium kon verdedigen en uitbreiden,
‘fortifying the wall of empire’ zoals hij het zelf uitdrukte. Als tijdgenoot en groot
bewonderaar van Rudyard Kipling haalde hij inderdaad heel wat elementen van zijn
succesrijke ‘boyology’ (zijn term) uit diens romans en verhalen.
Kim (1901) is, naast de Jungle Books, het meest bekende en literair het best
geslaagde werk van Kipling. De auteur was in India geboren en opgegroeid, had zijn
eerste zes jaar min of meer ‘autochtoon’ geleefd, en was na zijn opleiding in Engeland
als journalist naar India teruggekeerd. Zijn verhalen en reportages weerspiegelden
niet alleen het standpunt van een superieure blanke, maar drukten ook het bewustzijn
uit van de natuurlijke beschavingsrol van het Britse imperium in Azië. Ondanks al
zijn kennis van en sympathie voor India, bleef een blanke (een Sahib) altijd een Sahib
die geen ogenblik aan zijn raciale en culturele superioriteit twijfelde. Het opkomende
Indiase nationaal bewustzijn en het groeiende verzet tegen de koloniale overheersing
waren in zijn ogen geïsoleerde en achterlijke revoltes van mensen die zich tevergeefs
tegen de vooruitgang afzetten.
Zijn romanfiguur Kim, een verweesde zoon van een Brits sergeant en een blanke
moeder, groeide op in de bazars van Lahore en werd daardoor volledig in het Indiase
leven geïntegreerd. Hij wordt de leerling van een Tibetaanse monnik, met wie hij
het land doorkruist. Aangeworven door de Britse geheime dienst, kan hij zich, dank
zij zijn blanke status en zijn aangeboren talenten, verdienstelijk maken in The Great
Game, zoals hij en zijn oversten de inlichtingendienst noemen. Hij leeft in een
mannenwereld van avonturen, handel en intriges, waar geen plaats is voor vrouwen.
Hij is de eeuwige reiziger, boy scout en vrijgezel, een beetje zoals de stripheld Kuifje
van Hergé, die trouwens zelf ook een typische eens-scout-altijd-scout figuur is
geweest. The Great Game is een onderdeel van de Britse koloniale strategie, de
verdediging van het imperium tegen buitenlandse (in casu Russische spionnen) en
binnenlandse vijanden. Door zijn vriendschap met de Tibetaanse lama krijgt de
jongen inzicht in de tijdloze ‘Indische wijsheid’. Aan het einde van de roman geneest
Kim, met de hulp van de lama, van een ernstige ziekte, en wordt hij ‘vrij om zichzelf
te zijn’. Hij heeft zijn spirituele queeste met succes volbracht en is volwassen
geworden. Door zijn inzicht in de oosterse wijsheid is hij één geworden met het land
en heeft hij de eeuwige ‘Ziel van India’ bereikt. Maar heel die tocht lang heeft hij
geen ogenblik vergeten dat hij in dienst staat van het Grote Spel van het Britse
imperium.
Men kan en moet dit boek ook lezen als het verhaal van een prachtige, mannelijke
vriendschap tussen een wijze mentor en zijn discipel.
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Alleen mag men daarbij niet uit het oog verliezen dat Kim, zoals Edmund Wilson
het uitdrukte, nooit heeft beseft ‘dat hij diegenen die hij altijd als zijn eigen mensen
heeft beschouwd, nu als slaven overlevert aan de Britse indringers’[3]. In 1901 waren
de tekenen van het verzet tegen deze heerschappij onmiskenbaar, maar niets daarvan
vinden we terug in Kim. Integendeel, wanneer dat verzet zijdelings ter sprake komt,
wordt het door een loyale Indiase soldaat van het Britse leger voorgesteld als ‘an act
of madness’, die gelukkig door de superieure Sahibs werd onderdrukt.
Kiplings beeld van India is een schoolvoorbeeld van oriëntalistische ideologie,
een eeuwig, onveranderlijk rijk van de westerse verbeelding, waar de blanke met
zijn redelijkheid, rechtvaardigheid en informatie de zware taak op zich genomen
heeft te heersen over de onredelijke, inefficiënte, vaak onbetrouwbare oosterling,
die kennelijk niet in staat is zichzelf te regeren. Kiplings visie verschilt daarin niet
van het beeld dat de wetenschappelijke verhandelingen van koloniale economen,
antropologen, historici en, uiteraard, koloniale ambtenaren er op nahielden. Het zou
nog bijna twee generaties duren voor dat beeld zowel in het moederland als in de
rest van Europa door een meer realistische analyse zou worden vervangen.

De andere stem: verzet en bevrijding
De overgang van de materiële en culturele hegemonie van het westen naar een
evenwichtiger representatie van de hele wereld wordt, paradoxaal genoeg, gevormd
door het modernisme. In The political Unconscious had Jameson er reeds op gewezen,
hoe we de eerste elementen van dat modernisme in de latere romans van onder meer
Joseph Conrad konden bespeuren. Said toont daarenboven aan dat dit modernisme
samenvalt met het toenemende besef dat het einde van het westerse imperium is
aangebroken. Ulysses, Heart of Darkness, A la recherche du temps perdu, The Waste
Land en de Cantos kunnen niet buiten die historische context begrepen worden. Said
nomt drie algemene kenmerken van het modernisme: de cirkelvorm, de fragmentatie
en het eclectisme en de poging om ‘de wereld’ te vervangen door ‘de kunst’. Elk van
deze kenmerken kan worden geïnterpreteerd als een poging om een nieuwe, artistieke
ruimte te scheppen, net in de periode waarin steeds meer regio's zowel politiek als
cultureel de oude ruimte van het imperium aanvechten. Het is een originele bijdrage
aan het nog steeds niet afgesloten debat over het modernisme, vooral wanneer we
bedenken dat Jameson in zijn Postmodernism (1990) de stelling verdedigt dat het
postmodernisme kan worden verklaard als ‘de culturele logica van het
laatkapitalisme’, m.a.w. van de Nieuwe Wereldorde, waarin de VSA
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als enige imperium overblijft. Said beperkt zich hier tot een eerste hypothese, hoewel
ik denk dat er genoeg stof in zit voor een volgende, uitvoerig gedocumenteerde studie.
Wat hem voorlopig interesseert, zijn de ontwikkelingen aan de andere kant van de
scheidingslijn tussen ‘ons’ en ‘de anderen’.
Kolonisering en dekolonisering hebben te maken met het veroveren en heroveren
van territorium. De westerse imperia hadden in de 19e eeuw de rest van de wereld
letterlijk veroverd: tussen 1815 en 1914 groeide het percentage van de wereld dat
door Europa gedomineerd werd van 35% tot 85%. Hetzelfde of een nog hoger
percentage gold voor de verovering van de culturele ruimte. De tegenaanval van de
Derde Wereld werd dan ook ingezet op het culturele terrein, lang voor de materiële
ruimte, het land, opnieuw in handen van de autochtone bevolking (of haar leidende
klassen) kwam. De wapens waarmee deze culturele heroveringsoorlog moest worden
gevoerd, werden onvermijdelijk voor een deel ontleend aan de cultuur van het westen,
zowel in theoretische werken als bijvoorbeeld Frantz Fanons Les damnés de la terre
(waarvan de titel alleen al naar de westerse ‘Internationale’ verwijst) als in de
literatuur. Said analyseert in dit verband The River Between van James Ngugi en
Seasons of Migration to the North van Tayib Salih, die beiden een Afrikaans antwoord
willen schrijven op Joseph Conrad's Heart of Darkness. In de roman van Tayib Salih
reflecteert de protagonist Mostapha Said, na zijn terugkeer uit Europa, in een
herkenbare Conradstijl:
‘Daar is het net zo als hier, niet beter of slechter. Maar ik ben van hier,
net zoals de dadelpalm op de binnenplaats van ons huis bij ons huis is
gegroeid en niet bij dat van iemand anders. Moeten we vanwege het feit
dat ze om redenen die ik niet ken naar ons land zijn gekomen, ons heden
en onze toekomst laten vergallen? Vroeg of laat zullen ze ons land wel
verlaten, precies zoals door de hele geschiedenis heen vele mensen uit
vele landen zijn weggegaan. Hun spoorwegen, schepen, ziekenhuizen,
fabrieken en scholen zullen van ons zijn en we zullen hun taal spreken
zonder een spoortje schuldgevoel of dankbaarheid. We zullen weer zijn
wie we waren - gewone mensen - en als we leugens zijn, zullen we leugens
van eigen fabrikaat zijn’[4].
Naast deze directe confrontatie met de grote koloniale literatuur is ook een strijd
ontstaan tegen het beeld van de niet-westerse wereld in onze cultuur. Dit wordt
verduidelijkt aan de hand van de interpretatiestrijd rond The Tempest van Shakespeare.
Zo bekijkt Aimé Césaire in Une tempête de verhouding tussen de meester Prospero
en zijn dienaar Caliban vanuit de positie van de underdog. Hij en andere auteurs uit
de Derde Wereld identificeren zich met de onderdrukte autochtonen,
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in de actualiteit zowel als in de literatuur. Mensen als Césaire, Tagore en, in de VSA,
W.E.B. Dubois slagen erin hun culturele en ethische revolte niet in een imitatie van
het blanke racisme te laten omslaan. Om de begrijpelijke verleiding van de
omgekeerde rassenhaat te weerstaan, gaan zij op zoek naar een integraal beeld van
hun eigen geschiedenis. Ze gaan op zoek naar de roots die hun door de blanke
koloniale geschiedschrijving zijn ontnomen, of die nog slechts nostalgisch mochten
worden behandeld, zoals in het romantische dwepen met het Oude (en dus vergane)
India of in de populaire ‘Egyptologie’, zoals we die nog steeds kunnen genieten in
Verdi's Aida. Deze herovering van het eigen verleden houdt ook in dat men actief
op zoek gaat naar de eigen culturele tradities (taal, volksverhalen, de slavenkronieken
en gevangenismemoires). Hetzelfde fenomeen stellen we vast bij dichters als Yeats
of Ernesto Cardenal.
Een ander aspect van deze culturele dekolonisering is het zogenaamde ‘writing
back’: men beschrijft een wereld waarin de scheidsmuren tussen de rassen zoveel
mogelijk wegvallen, in scherp contrast tot b.v. de romans van Conrad en Kipling.
Salman Rushdies Midnight Children is een schitterend voorbeeld daarvan, mede
omdat Rushdie zich magistraal van de verworvenheden van de westerse literaire
tradities weet te bedienen om een totaal ander literair (én ethisch) universum op te
bouwen. Dit nieuwe universum kan onmogelijk gereduceerd worden tot een (poging
tot) terugkeer naar een geïdealiseerd verleden. Deze culturen werden zo grondig door
het kolonialisme en het imperialisme getekend en gebrandmerkt, dat een dergelijke
terugkeer niet veel meer kan zijn dan een vlucht. Maar moeten deze nieuwe
maatschappijen dan een kopie worden van het 19e eeuwse Europese nationalisme,
met alle fatale gevolgen vandien? In de anti-imperialistische theoretische en literaire
geschriften is het debat daarover nog steeds actueel: Gandhi of Nehru? Zwart
separatisme of Mandela? De Amerikaanse zwarte Nation of Islam of geïntegreerde
bevrijdingsbewegingen? Als westerlingen zitten we tussen onze vanzelfsprekende
voorkeur voor de open, humanistische aanpak en het besef van ons eigen
nationalistische verleden en heden, want waarom zouden bijvoorbeeld de Afrikanen
niet dezelfde fouten mogen begaan die wij zolang als deugden aangeprezen hebben?
Said illustreert dit aan de hand van een vergelijkende analyse van teksten van o.m.
Pablo Neruda en W.B. Yeats, waarmee hij aantoont dat die ‘andere, gedomineerde
wereld’ ook Ierland kan zijn of, in ons geval, het ‘arme Vlaanderen’ van Pater Stracke.
Daardoor wordt het probleem niet langer beperkt tot een rassenkwestie, maar tot de
verhouding tussen heersers en beheersten, ook binnen de westerse wereld:
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want het werk van de mens is nog maar net begonnen en de mens moet
nog steeds alle verboden overwinnen die in de verborgenheid van zijn drift
zijn verankerd en geen ras heeft het monopolie op schoonheid, intelligentie,
op kracht en er is ruimte voor iedereen op het trefpunt van de verovering
Wie verrast is door de universeel menselijke toon van dit gedicht van Césaire, bewijst
dat hij een erg selectief, overwegend negatief beeld met zich meedraagt van de
zogenaamde bevrijdingsliteratuur. Ook dat is een te verwachten afleggertje van de
koloniale ideologie waarin we allen bewust of ongemerkt zijn opgevoed. Daarom
pleit Said voor een uitbreiding van de literaire canon en het onderwijs, niet om de
vervanging van ‘onze klassiekers’ door auteurs en werken uit de Derde Wereld. Hij
verwerpt zowel het steriele conservatisme van een Allan Bloom als de gedreven
heksenjagers van de academische ‘political correctness’. Wel moeten we deze
klassiekers, van Aischylos tot Joyce, anders gaan lezen dan we het tot nog toe geleerd
hebben.

Culturen sterven langzaam
De Gentse godsdienstsocioloog en etnoloog Rik Pinxten sluit met zijn jongste boek
Culturen sterven langzaam. Over interculturele communicatie (1994), nauw aan bij
de ideeën van Edward Said. Pinxten schrijft vanuit een post-imperialistische realiteit.
Hij verdedigt de stelling dat ‘er ten minste twaalf cultuursferen zullen ontstaan, met
name in West-Europa, Noord-Amerika, Rusland-GOS, Centraal Azië-Turkije, China,
Japan, islamitisch Azië, India, islamitisch Afrika, Klein-Azië, Oceanië,
Latijns-Amerika en Zwart-Afrika. Elk van deze sferen zal bestaan uit een mozaïek
van regio's, culturen en volkeren, maar zal toch voldoende eenheid hebben om zich
van een andere cultuursfeer te onderscheiden’.
Wat de Nieuwe Amerikaanse Wereldorde betreft, is Pinxten optimistischer dan
Said, wat wellicht te maken heeft met hun respectievelijke plaats binnen dat nieuwe
imperium. Hij constateert dat vijfhonderd jaar overheersing en tweehonderd jaar
imperialisme er blijkbaar niet in geslaagd zijn de niet-westerse culturen voorgoed
uit te schakelen; dat er ook binnen die culturen allerlei subgroepen ontstaan zijn of
overleefd hebben, die op hun beurt een plaats in de wereld zullen opeisen; dat tenslotte
het eenheidsbewustzijn niet langer ‘mundiaal’ mag worden gedacht, zoals onze
westerse Grote Verhalen het ons hebben voorgehouden (christendom, liberalisme
en socialisme als alomvattende, ‘katholieke’ waardensystemen met alle
missioneringsdwang als gevolg), maar eerder pluralistisch moet worden ingevuld.
Als deze hypothese klopt, moeten we inderdaad dringend op zoek gaan naar nieuwe,
efficiëntere
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methoden van interculturele communicatie. Als leerling van Jürgen Habermas pleit
Pinxten voor een vorm van ‘herrschaftsfreie Kommunikation’, iets wat tussen de
verschillende cultuursferen pas mogelijk geworden is na het verdwijnen van de
westerse imperia. Pas nu is er plaats voor een gelijkwaardige omgang tussen
westerlingen en anderen, om te beginnen op het culturele vlak. Maar de diepere
voorwaarde voor een dergelijk ‘gesprek tussen gelijkwaardigen’ is onze gezamenlijke
revisie van het koloniale verleden en een kritische analyse van de ideologieën waarin
we met zijn allen nog altijd grotendeels gevangen zitten. Edward Said pleit in dat
verband voor een fundamentele omvorming van ons onderwijs: ‘Het is een feit dat
we met elkaar vermengd zijn op een manier waarvan de meeste nationale
onderwijssystemen geen benul hebben. Ik geloof dat het de intellectuele en culturele
uitdaging van het moment is, om onze kennis van kunsten en wetenschappen aan
deze integratieve realiteit aan te passen’.
Hoe een dergelijke revisie kan worden aangepakt, illustreert hij in het voorlaatste
en laatste hoofdstuk van Culture and Imperialism met voorbeelden. Voor een Europees
opgeleide lezer is zijn opsomming van zoveel duidelijk belangrijke maar niet of bijna
niet gekende namen overweldigend. Maar heeft Socrates niet gezegd dat we pas wijs
worden door te weten hoeveel we nog niet weten?
Ter afsluiting geeft Said een citaat van een westers auteur, die volledig op de
huidige niet-westerse wereld kan worden toegepast. De man heette Hugo van St.
Victor, een Saksische monnik uit de 12e eeuw:
‘Het biedt de geoefende geest daarom een bron van grote kracht om stukje
bij beetje eerst te leren veranderingen aanbrengen in zichtbare en
vergankelijke dingen, zodat het daarna misschien mogelijk is om ze
helemaal los te laten. Degene die zijn geboorteland lieflijk vindt, is nog
een beginneling; degene voor wie elke grond gelijk is aan zijn
geboortegrond is al sterk; maar degene voor wie de hele wereld oneigen
is, is volmaakt. De gevoelige ziel heeft zijn liefde op één plek in de wereld
geconcentreerd; de sterke heeft zijn liefde uitgebreid tot alle plaatsen; de
volmaakte mens heeft de zijne tot zwijgen gebracht’.

Eindnoten:
[1] Alfred A. Knopf, New York, 1993; Atlas, 1994.
[2] J.S. Mill, Principles of Political Economy, III, p. 693: ‘Deze [overzeese gebiedsdelen van ons]
kunnen moeilijk als landen worden gezien [...] meer als overzeese landbouw- of industriegebieden
die deel uitmaken van een grotere gemeenschap. Zo kunnen onze Westindische kolonieën niet
als landen met een eigen produktief kapitaal worden beschouwd; [... het zijn eerder] plaatsen
waar Engeland graag zijn suikerriet, koffie en een paar andere tropische produkten verbouwt’.
[3] Edmund Wilson, The Kipling that Nobody Read, in The Wound and the Bow, Oxford University
Press, New York, 1947.
[4] Tayib Salih, Season of Migration to the North, Heinemann, Londen, 1970.
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Podium
Uit de moeder in de taal gedreven
Poëzie van Charles Ducal
Ongeveer in het midden van Het huwelijk, de bundel waarmee Charles Ducal in 1987
debuteerde, staat het gedicht ‘Moedertaal’ waarin de dichter beschrijft wat rondom
hem in het huis gebeurt waar hij tegelijk thuis en afwezig is, want hij schrijft. Wie
schrijft gaat buiten het gewone leven staan om ongewoon te formuleren hoe gewoon
het leven soms wel is. Dat heet poëzie. Ze is voor de dichter Ducal een produkt van
tweespalt: terwijl de vrouw in bed op hem wacht, schrijft hij over haar in verzen en
vertrouwt haar zijn liefde toe, op papier. Poëzie rijmt bij Ducal op autogamie. In
eenzelfde regel kan hij schrijven: ‘ik wil je missen, ik wil je niet kwijt’. Voor de
dichter is dat geen contradictie maar een premisse en een geldige conclusie in een
syllogisme zonder middenterm. De afwezige middenterm is de solitaire bezigheid
van het schrijven. Ik wil je missen om te kunnen schrijven dat ik je niet kwijt wil.
Zo ongeveer luidt de redenering.
In het gedicht ‘Moedertaal’ lezen we o.a.: ‘Ik schrijf. Jij zorgt voor het leven. / Ik
wet het mes, maar in welke taal?’ (Het huwelijk, p. 37). Die vraag is opnieuw
uitgebreid aan de orde in Ducals jongste bundel die Moedertaal heet en waarin ook
een cyclus van zes gedichten dezelfde titel heeft. Moedertaaldidactici weten perfect
wat moedertaal is en kunnen die kennis soms heel beeldrijk uitdrukken: ‘Moedertaal
is a.h.w. een atoom met een kern (taalvisie) en twee elektronenschillen: aan de
buitenkant taalgebruik, binnenin taalbeschouwing’ staat in Leren leven in taal, een
boek bestemd voor de aankomende leerkrachten moedertaal. Voor de leraar Ducal
is zo'n nucleaire definitie van moedertaal wellicht best handig in de klas, voor de
dichter Ducal is ze onbruikbaar, want ze gaat ervan uit dat moedertaal iets
vanzelfsprekends is. En dat is moedertaal voor een dichter in Vlaanderen niet. In het
gedicht ‘ABN 1’ heeft hij zijn aarzelend omgaan met de moedertaal, zijn parasiterend
bestaan op een vreemd taallichaam als volgt onder woorden gebracht:
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Het woord is vlees. Zo was het vroeger:
ik liep verloren, zij haalde mij in
aan een draad die de hele wereld snoerde,
ik hing aan de moedertaal, ik sprak blind.
Nu ben ik alleen. Ik spreek voorzichtig,
leef in een taal die ik zwijgend niet ken.
De draad trekt strak, ik schrijf gedichten,
bewijzen die ik naar de hoofdstad zend,
op zoek naar het oog van de wereld,
waarin ik zwijgend niet kan bestaan.
Het woord is vlees, maar niet vanzelfsprekend.
Ik hang als een teek aan de taal.
(p. 24)

De hoofdstad in de achtste regel is niet Brussel, maar Amsterdam waar zijn gedichten
uitgegeven worden, zoals blijkt uit ABN 2 waarvan ik de slotstrofen citeer:
Ik wil hier weg. Ik schrijf gedichten
om mij uit te rekken tot Amsterdam,
om uit te botten, ver van de stam,
in een taal die mij niet kan verplichten,
geen moedertaal, geen borst in de mond,
maar instrumenten, spraakkunst
en woordenboek, om een ik te enten,
liefdeloos, hoog boven de grond.
(p. 34)

Het lot van de Vlaamse dichter Ducal is wreed. Om te schrijven moet hij zich
terugtrekken uit het leven, om uitgegeven te kunnen worden volstaat het niet de
moedertaal als een borst in de mond te nemen, maar moeten er spraakkunsten en
woordenboeken aan te pas komen. Geenszins vanzelfsprekend, maar zwoegend ent
hij zijn ik op een taalstam, ver van huis. De prijs die hij betaalt voor het kunnen laten
openbloeien van zijn dichterlijk ik is niet gering: vervreemding, afstandelijkheid, op
liefdeloosheid gelijkende verheffing boven de grond waarin hij geworteld is. In het
gedicht met de wat moedeloos klinkende titel ‘Impasse’ worden die gevoelens
aansprekend verwoord in een intiem tafereel van de vrouw die haar man, de dichter,
in bad aan treft: ‘Zij zag hoe gebogen, / hoe naakt en menselijk buiten de taal’ (p.
28). ‘Buiten de taal’ is hij aandoenlijk gewoon, open, bloot. Schrijvend is hij echter
ongewoon, gesloten, gepantserd.
Moedertaal is een bundel over Ducals omgang met taal, maar ook over haar die
hem uit haar schoot in het bestaan gedreven heeft, de moeder. In het begin van de
bundel wordt in het gedicht ‘Voedster’ de centrale plaats van de moeder toegelicht
in
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het geven van voedsel en het doorgeven van taal. Het gedicht kwam op mij heel
vertrouwd over omdat het in eenzelfde toonaard geschreven is en eenzelfde hiëratische
sfeer uitademt als het sonnet ‘Eben Haézer’ van Gerrit Achterberg. Alleen is in ‘Eben
Haézer’ de vader de centrale priesterlijke figuur, in ‘Voedster’ de moeder.
Van ‘Eben Haézer’ citeer ik het eerste kwatrijn en de eerste terzine en dan Ducals
‘Voedster’ in zijn geheel.
Besloten zaterdagavond bij ons thuis.
Mistvoeten liepen sluipend langs de schuur.
Er was geen ziel meer buiten op dat uur;
de blauwe boerderij een dichte kluis.
...
Mijn vader celebreerde er de mis:
de koeien voeren, plechtig bij de koppen.
Hun tong krult om zijn handen als een vis.
(G. Achterberg, Verzamelde gedichten, p. 951)
Winteravond. In de voederloop
hangt het licht koud om de koppen.
Bars vee. Onrustig soppen van poten
in mest. Het loeien van honger.
Het kind kijkt. Grote beelden bezetten
de taal: wilde ogen, tongen van boosheid
die uit de kribbe slaan. De vrouw.
Zij heeft ruwe handen, zij draagt
de mand: een biet voor elk beest.
Zij is van kind en vee de moeder,
een taal die haar monsters voedt.
Gemaal van tanden. Wit vlees.

(p. 13)
Ducal gebruikt ook elders in deze bundel graag en veel bijbelse beelden en
wendingen die contrasteren met de even talrijk aanwezige ontnuchterende ironische
pointes. Zo vraagt hij zich in het gedicht ‘Begin’ als volgt af hoe hij verwekt werd:
Lagen zij naakt, het dek weggeschopt,
speelde hij tot zij duizelig werd
en heel zacht? Of lagen zij in hun schaamte
te zweten, enkel ontbloot van geslacht
tot geslacht? Kwam ik uit liefde?
Of door een godsdienst bedacht?

(p. 12)
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De moeder is in Moedertaal heel warm en lijfelijk aanwezig in haar zorgende
activiteiten (‘Een moeder in grote hoeveelheid: / breed vuur onder ketels en pannen,
/ hoge torens van boterhammen, / deeg dat rees tot de rand van de teil’, p. 49), maar
ook in haar aftakeling (‘zuinig hart. Het lijkt wel rijmdwang, / dit infarct, dit
spaarzaam gevecht / met de dood, zonder klacht’, p. 51) en een enkele keer in een
ontluisterende situatie, als het verbijsterde kind haar tijdens een slapeloze nacht op
het erf aantreft op de plee met de deur open (p. 18). In ‘Moeder’ vat de dichter zijn
levenslange verhouding tot haar nuchter en franjeloos samen in twee uiterst korte
slotzinnen: ‘Ik heb haar lief. / Zij gaat dood’ (p. 54). Daarmee keert hij in extremis
nog de rollen om, beschreven in het motto geput uit Narzisz und Goldmund van
Hesse: ‘Ohne Mutter kann man nicht lieben. Ohne Mutter kann man nicht sterben’.
Liefde en dood komen in de gedichten van Ducal vaak op prominente plaatsen
voor: ‘liefde’ aan het begin van een versregel, ‘dood’ aan het einde. Het valt je als
lezer maar op als je er aandacht aan schenkt.
Liefde en dood in één adem vermelden is een cliché geworden. Maar als Reve het
doet in volgend gedicht uit 1973, dan lees je toch ademloos: ‘Naarmate ik ouder
word, / wordt, wat ik schrijf, hoewel fraaier verwoord, / steeds enkelvoudiger van
inhoud: / liefde (of geen liefde), / en ouder worden, / en dan de Dood’ (Verzamelde
gedichten, p. 81).
In die toonaard schrijft ook Ducal. En in zijn moedergedicht, waarvan ik de
slotregels al geciteerd heb, kan je een echo horen van een soortgelijke berusting -dat
liefde en dood bij elkaar passen- die Reve op wat verhevener en plechtstatiger wijze
geformuleerd heeft in ‘Droom’:
Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder,
eindelijk eens goed gekleed:
boven het woud waarin zij met de Dood wandelde
verhief zich een sprakeloze stilte.
Ik was niet bang. het scheen mij toe dat ze gelukkig was
en uitgerust.
Ze had kralen om die pasten bij haar jurk.

Bij Ducal lezen we hoe in de dood de spanning tussen hoe de moeder is en hoe hij
ze ziet wordt opgeheven, omdat ze irrelevant, overbodig is geworden.
Vanmiddag heb ik haar weer gezien
in de stad, volstrekt overbodig
op zoek naar een jurk
die nooit meer past.
Zij is schoon,
al schoner dan oud.
Ik heb haar lief.
Zij gaat dood.

(p. 54)
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Wie zo zijn taal kan richten tot moeder-taal is ‘de ware kunstenaar’ over wie Maurice
Gilliams in zijn deugdelijk ouderwets idioom schrijft dat hij ‘een individu is dat zich,
vaak op verborgen wijze, door de gestadige beoefening van zijn kunst inspant om
een zuiver mens te worden. Reeds daardoor is hij niet zonder meer een z.g. sieraad,
doch een functioneel element in de maatschappij’ (Vita brevis, 4, p. 92).
□ Joris Gerits
Charles Ducal, Moedertaal. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994, 61 pp.,
BEF 395.

De drie kleuren van Kieslowski
‘Trois couleurs: bleu, blanc, rouge’, het klinkt nogal enigmatisch[1]. Samen vormen
deze kleuren de Franse vlag en volgens Kieslowski's artistiek programma belichamen
ze elk afzonderlijk de drie basisbegrippen van de Franse Revolutie: vrijheid (blauw),
gelijkheid (wit) en broederlijkheid (rood). Ineens lijkt het simpel, bijna te simpel.
Er is iets vreemds aan de hand met de titels van Kieslowski's films: ze reiken
schijnbaar de sleutel aan tot de film (het thema, de essentie van de intrige), maar
eigenlijk past die sleutel amper, of toch slechts op enkele van de vele deuren.
Bleu is b.v. geen traktaat over de vrijheid, hooguit over een zeer specifieke en
beladen vorm van vrijheid, nl. de leegte waarin Julie (Juliette Binoche) terechtkomt
na een tragisch ongeval waarbij man en dochter het leven verliezen. Hoe bouwt zij
een nieuw leven op, opnieuw vertrekkend van nul? Is dat eigenlijk wel mogelijk?
Wat heeft Blanc te maken met gelijkheid? De lokatie in het voormalige Oostblok
(Warschau) stelt dat thema natuurlijk automatisch aan de orde: na de ‘communistische’
gelijkheid is nu de ‘kapitalistische’ ongelijkheid aan de macht. Allicht zit er in de
relatie van de Pool Karol (Zbigniew Zamachowski) en zijn Franse vrouw Dominique
(Julie Delpy) ook heel wat ongelijkheid, maar dat is maar één aspect.
Rouge stelt met zijn broederlijkheid nog het meest problemen. Bedoelt Kieslowski
daar de betrokkenheid van Valentine (Irène Jacob) bij het junkieverdriet van haar
broer mee? Dat is echter een nevenintrige. Of het gebrek aan gevoelens van
mededogen die zij en de gepensioneerde rechter (Jean-Louis Trintignant) ervaren
tegenover hun medemensen? In beide gevallen handelt de film ook over heel andere
thema's.
Naar mijn aanvoelen verwijzen Kieslowski's titels veeleer naar een vroege
ontwerpfase van het scenario. Daarin hadden ze allicht een heuristische functie. De
titels zijn m.a.w. de pijlen die hij gebruikt om de buit binnen te halen, maar het is
niet de buit zelf. De decaloog geeft geen nieuwe interpretatie van de tien geboden
en Trois couleurs onthult evenmin de betekenis van de idealen van de
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Juliette Binoche als Julie in Trois Couleurs: Bleu.

Franse Revolutie voor een maatschappij op het einde van de 20e eeuw.

Meerzinnigheid
Waarover gaat het dan wel? In elk van de ‘drie kleuren’ vinden we een fragment dat
goed weergeeft hoe Kieslowski te werk gaat: een stokoud vrouwtje sleft over de
straat naar een glascontainer en probeert een fles door de opening naar binnen te
schuiven. De opening is echter te hoog en het vrouwtje heeft een veel te kromme
rug. Wat gebeurt er? De fles blijft liggen op de opening, balancerend tussen erin en
eruit. Dit korte fragment levert een grote diversiteit aan betekenissen op. Een voor
de hand liggende interpretatie zou kunnen zijn: ouderlingen kunnen niet meer mee
- en tellen ook niet meer mee - in de moderne consumptiemaatschappij. Het verwijst
ook meer algemeen naar het lijden, de aftakeling, naar de zwaarte van het dagelijkse
bestaan. Of - nog algemener - naar het streven van de mens naar morele doeleinden
en de moeizaamheid of onmogelijkheid om die te bereiken: de mens wil met zijn
korte armpjes het universum omvatten. Maar wat betekent het feit dat deze scène als
een van de verbindingen tussen de drie delen optreedt? En dat Valentine in Rouge
de fles een handje toesteekt: een bescheiden staaltje broederlijkheid? Tegelijk bespeelt
Kieslowski in dit fragment een heel gamma gevoelens, gaande van bewondering,
vertedering, medelijden tot zelfs de groteske lach. En dat is nu juist de bedoeling:
Kieslowski's films zijn maniakaal meerduidig. Vandaar dat hij ook graag films maakt
die passen in een overkoepelend geheel: een trilogie of een ‘decaloog’. Of films met
verschillende parallelle verhaallijnen, zoals Rouge. De onderlinge wisselwerking
levert dan immers nog een surplus aan betekenis op.

Leven en Liefde
Trois couleurs is, meer dan een parabel over vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid,
een meditatie over drie andere begrippen: liefde, lijden en zingeving. In elk van de
Trois couleurs komt een abrupt einde aan de liefde: in Bleu overlijdt Julie's echtgenoot
en dochter; in Blanc moet Karol tegen zijn wil instemmen met een pijnlijke
echtscheiding; in Rouge heeft de vrouw van de oude rechter haar man
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laten zitten voor

Julie Delpy als Dominique in Trois Couleurs: Blanc.

een nieuwe liefde. De jonge student in de rechten (Jean-Pierre Lorit als Auguste)
overkomt net hetzelfde.
Telkens vertaalt het lijden zich in een algemene staat van verbittering. Julie lijkt
te twijfelen tussen zelfmoord en een passief vegetatief leven. Karol belandt in de
goot en kiest voor een cynische omkering van de rollen: vroeger werd híj vertrapt,
nu zal hij zélf vertrappen. De oude rechter heeft zijn geloof in het gerecht én in de
goedheid van de mens verloren.
Geheel onverwacht echter breekt in de drie films het leven opnieuw door. In Bleu
gebeurt dit een paar keer heel letterlijk: Julie ontdekt in haar nieuw appartement een
nest met baby-muisjes, ze ontdekt ook het bestaan van Sandrine (Florence Pernel),
de minnares van haar overleden echtgenoot Patrice, hoogzwanger van diens kind.
Deze ambiguë ontdekking (dat Patrice haar ontrouw was, maar ook dat er letterlijk
nog leven is na de dood van Patrice) maakt haar niet neerslachtig of woedend, maar
doet haar opnieuw voor het leven kiezen. In Blanc laat Karol, die inmiddels een
succesrijk zakenman is geworden, zich dood verklaren. Hij ensceneert een
nep-begrafenis en maakt heel zijn fortuin over aan zijn ex-vrouw in de hoop haar
gevoelens voor hem opnieuw tot leven te wekken. Hetgeen lukt, maar niet zonder
complicaties. In Rouge maakt de kennismaking met de levenslustige Valentine in de
oude rechter opnieuw iets wakker en Auguste, fluistert Kieslowski, zal, wie weet,
wel een nieuwe liefde vinden in Valentine. Nog explicieter: wanneer Valentine de
rechter vertelt dat zij enkele weken naar Engeland vertrekt, raadt hij haar aan de ferry
te nemen, dat is aangenamer dan het vliegtuig. Enkele weken later kijkt hij onthutst
naar de TV-beelden van de gekapseisde veerboot (ongeveer dezelfde beelden die wij
7 jaar geleden n.a.v. de scheepsramp met de ‘Herald of Free Enterprise’ te zien
kregen). Het toeval is een factor die zich niet laat wegcijferen: dat bewijst ook het
zinken van de Estonia enkele weken na het uitkomen van Rouge. Maar in Kieslowski's
films gaat het toeval nog verder: onder de weinige overlevenden van de scheepsramp
in Rouge bevinden zich Valentine en Auguste, maar ook de hoofdpersonages uit de
twee eerste delen van de Trois couleurs. Het leven, dat eerst heeft genomen, heeft
ditmaal gegeven.
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Irène Jacob als Valentine in Trois Couleurs: Rouge.

Europa?
Trois couleurs speelt zich af in drie belangrijke Europese steden: Parijs, Warschau
en Genève. Die invalshoek wordt in Bleu expliciet gesteld: Julie's echtgenoot Patrice
is een vermaard componist. Net voor zijn overlijden werkte hij in opdracht van de
Europese Gemeenschap aan een Concerto pour l'Europe dat in twaalf steden in
Europa door twaalf orkesten zou worden uitgevoerd ter gelegenheid van het ‘feest
van de eenheid van Europa’. Door het plotse overlijden blijft het werk onaf, maar
aan het einde van de film werken Julie en Olivier (Patrice's assistent) aan het concert
verder. Deze muziek is geen ode ‘an die Freude’ (zoals de voor Europese
gelegenheden gebruikelijke negende van Beethoven), maar een koraal op een tekst
uit het Hooglied, m.a.w. een ode ‘an die Liebe’. Het oude, levensmoeë continent is
volgens Kieslowski aan nieuwe impulsen toe; niet in de eerste plaats aan materiële,
economische, politieke of militaire stimuli, maar wel aan liefde, aan humaniteit zeg
maar. Zo komen we toch opnieuw in de buurt van de titel: de idealen van de Franse
Revolutie. Is dat dan toch de sleutel tot deze film?
Toch niet, het is Kieslowski niet te doen om politieke ideeën als b.v. ‘Europa’.
Zijn films spelen zich af binnen de intimiteit van het individu, niet op het forum van
de ‘burger’. De films van Kieslowski zijn alles behalve abstract of boodschapperig,
ze zijn concreet en ‘fysisch’. De leefwereld van de personages wordt gereconstrueerd
met een bijzondere aandacht voor het materiële: concrete voorwerpen en concrete
lokaties, handelingen eerder dan woorden: wie de steden kent waar de films zich
afspelen, kan de personages op de kaart volgen.
Kieslowski heeft daarbij een opvallende voorkeur voor moderne, hedendaagse
objecten: PC's, CD's, miniatuur TV-tjes, draadloze telefoons, faxtoestellen,
antwoordapparaten, skateboards, enz. Hij geeft die materiële voorwerpen iets magisch.
Ze stralen betekenis en symboliek uit, zoals ze dat ook doen in het gewone leven,
zonder eenduidigheid. Kieslowski gebruikt dergelijke symboliek graag als
sfeerschepping. Scènes krijgen er een bepaald ritme door: het bordje met rottende
appelschillen op de werktafel van de rechter in Rouge, het blauwe mobiel uit de
kinderkamer in Bleu, een zwembad, een
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onweer, een klontje suiker in een kop koffie, een lamp die stukspringt, het
nadrukkelijke gebruik van gekleurd licht, enz.

Poëtisch toeval
Naast de grote herkenbaarheid van handelingen, rituelen en gewoonten uit de intieme
alledaagse sfeer, worden Kieslowski's films ook gekenmerkt door grote sprongen.
Logica mag voor Kieslowski niet teveel de overhand krijgen, plotontwikkelingen
mogen niet te voorspelbaar zijn. Het toeval (het lot, de fortuin...) krijgt een belangrijke
plaats toegemeten. Een syllabus valt natuurlijk open op de bladzijde van de
examenvraag, toevallig bevinden alle hoofdpersonages zich op eenzelfde veerboot
(die dan nog zinkt) en het manuscript van het ‘Concerto pour l'Europe’ dat Julie in
de vuilkar gooit, wordt opgevist door een clochard die er later een stukje uit speelt,
uitgerekend tegenover het café waar Julie haar ijsje eet. Geregeld neemt de intrige
(naar naturalistische maatstaven) erg vrijmoedige, vergezochte wendingen: de
kersverse miljonair die zijn ex-vrouw wil terugwinnen door zich dood te laten
verklaren, de gepensioneerde rechter die telefoongesprekken aftapt. Het zijn poëtische
ingrepen die het dagelijkse materiaal een prikkelende onvanzelfsprekendheid geven
en het laden met een veelheid aan betekenissen.

Blanc, Bleu, Rouge: goed, beter, best
Wie vertrouwd is met eerder werk van Kieslowski[2], zal de heel typische eigen stijl
en verteltrant in Bleu, Blanc en Rouge herkennen. Naar mijn smaak is deze trilogie
van een even grote klasse als de beste afleveringen uit de tiendelige decaloog. Bleu
viel me aanvankelijk een beetje tegen: de ‘muziek voor Europa’ van Zbigniew Preisner
vind ik te bombast en het al te lyrische materiaal mist wat strakheid. Maar op Blanc
en vooral Rouge kan ik niets afdingen. Het zijn twee bijzonder geslaagde poëtische
monumentjes die elk ondanks hun complexiteit en grilligheid een organisch geheel
vormen.
Kieslowski liet bij de afronding van Rouge geregeld horen dat hij de cinema na
dit project voor bekeken hield. Laten we hopen dat hij zich bedenkt, want Greenaway
mag dan al een film over cijfers hebben gemaakt, voor een reeks over de 24 letters
van het alfabet heb je een Kieslowski nodig.
Erik Martens
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Rock tussen troosteloosheid en hoop
[1] Het leven houdt een belofte in die het niet meteen waarmaakt. De ervaring van
dit frustrerend gegeven wekt tegengestelde reacties: troosteloosheid en wanhoop of
vertrouwen en hoop. De Manic Street Preachers bevinden zich duidelijk aan het
pessimistische eind. Hitler, Mussolini, concentratiekampen, Stalin, mislukte revoluties,
onmondige slachtoffers, Le Pen, racisme, zedelijk verval, ook de naïviteit van morele
slogans (politieke correctheid, de Amerikaanse moral majority), alle kwalen van
onze eeuw worden in hun liederen vernoemd en gehekeld. The Holy Bible heet hun
jongste plaat, maar een blijde boodschap zit er niet in:
‘the centre of humanity is cruelty there is never redemption’
(‘Archives Of Pain’)
De zonde woekert, iedereen draagt schuld. Wij gaan zo door het leven dat wij de
kiemen van menselijkheid doden:
‘we are all of walking abortion’
(‘Of Walking Abortion’)
Kan kunst de wereld redden? De Manic Street Preachers hebben een muzikale stijl
ontwikkeld die past bij de inhoud. De drums slaan spijkers en de gitaren geven de
zweepslag. Lijden en kruis worden tastbaar. Maar er is geen verlossing in zicht.
Omdat zij het kwade kwaad noemen en omdat zij naar een taal zoeken om hun pijn
uit te drukken, verdienen de Manics aandacht en sympathie. Dit verplicht er ons niet
toe hun bijbel blindelings over te nemen. Zij maken zich immers op twee manieren
het bestaan ondraaglijk. Terecht ervaren zij bepaalde aspecten van hun leven als
rockgroep (ondermeer het zich in alle mogelijke toestanden laten fotograferen) als
een vorm van prostitutie (‘there's no part of my body that has notbeen used’). Maar
perfecte zuiverheid is niet van deze wereld. De Manics hebben er moeite mee hun
eigen tekortkomingen en dubbelzinnigheden te aanvaarden. Uit geest én stof wordt
de mens geboren, maar zij dromen van een immateriële, gewichtloze reinheid waar
zij natuurlijk ook zelf niet aan kunnen:
‘I want to walk in the snow
and not leave a footprint
I want to walk in the snow
And not soil its purity’
(‘4st. 7 lb.’)

Het tweede probleem is hun onvermogen om het onderscheid te aanvaarden tussen
dagelijkse realiteit en kunst. Voor de Manics is het menens. Toen gitarist Richie
Edwards, drie jaar geleden, een sceptische journalist niet van de ernst van hun muziek
kon overtuigen, nam hij een scheermesje om in de huid van zijn eigen linker arm de
woorden ‘4 REAL’ (= ‘for real’) te kerven. Dezelfde man werd de voorbije zomer
voor depressie en anorexie behandeld. Muziek is voor de Manics een manier om de
harde realiteit van het bestaan uit te
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schreeuwen. Zij huiveren voor elke vorm van escapisme, van wereldvlucht. Door
hun oprechte wil de pijnlijke werkelijkheid niet te verraden, ontnemen zij zichzelf
de mogelijkheid zich aan de utopische, helende kracht van muziek over te geven. En
hier knelt het schoentje. Wie niet kan loslaten, geraakt nooit verlost. Op de hoes van
Generation Terrorists, hun eerste LP, stond naast citaten van Rimbaud, Camus,
Confucius en Nietzsche, een uitspraak van Sylvia Plath: ‘I talk to God but the sky is
empty’. Nu zingen zij: ‘I know I believe in nothing but it is my nothing’ (‘Faster’).
‘Mijn niets’, wijst het bezittelijk voornaamwoord niet op een gehechtheid aan eigen
gevoeligheden, op angst om in relatie te treden met anderen of met het andere? De
wereld van de Manics is er een zonder humor en zonder zon:
‘no birds - no birds the sky is swollen black’
(‘Mausoleum’)
[2] ‘I'm gonna fly right to the sun’, zingt Andy Bell op Carnival Of Light, de derde
LP van Ride. Dat éne zinnetje volstaat om het contrast met de Manic Street Preachers
aan te geven. De plaat stroomt over van warmte en troost. De vreugde is niet
oppervlakkig. Zij vloeit voort uit een proces van geleidelijke overgang van duisternis
naar licht, van eenzaamheid naar geborgenheid, van verwarring naar verwachting.
Ride heeft een moeilijke tijd achter de rug. Tijdens de vorige wereldtournee (in 1992)
is één van de gitaristen gehuwd en werd de bassist vader. Beiden moesten een weg
vinden om gezinsleven en beroep te combineren. Ook de verhouding met de pers
begon moeilijker te lopen. Het bescheiden publieke profiel van de groep beantwoordt
niet aan de verwachtingen van een aantal prominente rockcritici van wie de mening
jammer genoeg een enorme invloed heeft.
Toewijding en een onvoorwaardelijk geloof in de kracht van de muziek hielpen
de groep er weer bovenop. Tegenover hun vroeger werk is op de nieuwe plaat een
duidelijke evolutie waar te nemen, van noisy naar ‘klassieke’ pop: het subtiele
gitaarspel dat vroeger in een zee van feedback en effecten werd ondergedompeld, is
nu vrij te horen. De groep streeft naar eenvoud en helderheid. De aanvullende klanken
op de achtergrond worden niet elektronisch door samplers geproduceerd, de luisteraar
krijgt echte instrumenten te horen (tamboera, hammondorgel, violen, piano). Op het
lied ‘I Don't Know Where It Comes From’ zingt het Christ Church Cathedral School
Choir van Oxford mee.
Liefde is de gloed die deze muziek bezielt en die door beide zangers op een eigen
manier wordt ervaren en verwoord:
‘There's a storm in your eyes When your body's next to mine I know
that angels come from time to time’
(Mark Gardener, Trom Time To Time’)
‘Your soul and mine will carry on When this transparent world is
gone [...] There's never going to be an end’
(Andy Bell, ‘Birdman’)
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Men kan betreuren dat producer John Leckie in de eindmix de songs iets te glad
gestreken heeft. Om de oorspronkelijke passie in haar volle intensiteit te horen moet
je de groep
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live meemaken. Ride heeft op het podium merkelijk aan zelfvertrouwen gewonnen,
oude en nieuwe nummers vloeien moeiteloos in elkaar over, telkens opnieuw wordt
het publiek aan de zwaartekracht onttrokken en door de opwaartse beweging van de
muziek binnengeleid in een klankwereld waar de volheid des levens triomfeert.
Vele mensen lijken zo onvruchtbaar, zo mat, alsof er iets aan hun leven ontbreekt.
Waarom toch? En waar komt de eigen opwinding vandaan? Een antwoord weet Ride
niet (‘I Don't Know Where It Comes From’). Maar dat er iets aan het gebeuren is,
en dat leven een keuze is, ja, dat je als mens, om te leven, moet kiezen tussen
ontkenning en aanvaarding, tussen gehechtheid en overgave, zelfbegoocheling en
openheid, dat voelt de groep duidelijk aan:
‘Do you wanna change
Or do you wanna stay the same [...]
Don't let them tell you, you'll
never change the game [...]
Something's going on, don't let it die,
Something's going on, accept it
don't deny [...]
‘Do you wanna give,
Do you wanna live,
Deceive yourself or quietly admit?’
(‘Don't Let It Die’, op de single ‘Birdman’)

[3] ‘Maybe I just wanna fly’ (‘Live Forever’). Ook Oasis laat zich niet zoals de Manic
Street Preachers in het aardse tranendal opsluiten, maar slaat de vleugels uit in een
zonnige ruimte. Met Definitely Maybe heeft deze jonge groep uit Manchester reeds
in de annalen van de rockgeschiedenis een plaats verworven: nooit eerder ging in
Engeland een debuut-LP zo snel over de toonbank (150.000 exemplaren op enkele
dagen tijd). Oasis heeft vele troeven: de arrogantie van de Stone Roses, de energie
van punk, de uitspraak van Johnny Rotten (situation klinkt als sityooaysheeeunn),
het gevoel voor melodie van The Beatles, en gitaren die voor geen van hun helden
onderdoen. Definitely Maybe is een aaneenschakeling van hitnummers. Met hun
ongecompliceerde en ongecomplexeerde muziek verzetten de gebroeders Gallagher
(de kern van het vijftal) zich tegen de machten die de rockwereld verlammen (analyse,
cynisme, berekening...). ‘Tonight I'm a rock'n'roll star’, zingt Liam met een
overtuiging die aanstekelijk werkt. Het leven is er ook voor jou, als je er tenminste
zelf wat aan doet, ‘You've gotta make it happen’ (‘Cigarettes And Alcohol’). Eens
gehoord laat het enige liefdeslied van de LP je niet meer los:
‘Let me be the one who shines with you And we can slide away, slide
away, slide away’
(‘Slide Away’).
Oasis is beslist de groep van het jaar. Deze muziek is geen parabel, geen spiegel,
geen verklaring, maar de hartslag van het leven zelf. Hier is pure elektriciteit, laaiend
vuur, voor de duur van een langspeelplaat is de eeuwigheid nu, en alle ellende elders.
‘Oasis [...] are it. They are the very thing itself. They are rock'n'roll’[1]. De toverkracht
van de muziek werkt echter slechts zolang ernst met spel gepaard gaat: ‘It's only
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rock'n'roll’, hoor je Liam zingen. De titel van de plaat, Definitely Maybe (‘zeker,
wellicht’) is een pareltje van anti-relativisme en anti-dogmatisme tegelijk.
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[4] De troosteloosheid van de Manic Street Preachers en de jeugdige uitbundigheid
van Oasis zijn extremen. De troost van Ride is een toestand waar men makkelijk aan
voorbijleeft. Meestal bevindt een mens zich ergens tussenin, in een beweging van
toenadering die de afstand niet overbrugt.
‘Getting close Still it seems so far away’ (‘These Days’)
Dit lied staat op Stoned And Dethroned, het jongste produkt van The Jesus And Mary
Chain, dat muzikaal dichter bij Darklands dan bij het overige werk van de groep
aansluit. Zoals Ride maken de gebroeders Reid tegenwoordig graag gebruik van
akoestische gitaren. Een van de zeventien nummers is een regelrecht gebed. De
woorden zijn geschreven door William Reid en worden op de plaat met een ingetogen
stem gezongen door Shane McGowan, voormalig zanger van The Pogues:
‘God please help me through this day
I'm blind can't see the way
God illuminate this day [...]
I've been waiting too long
To see the light’
(‘God Help Me’)

Nooit eerder kreeg de spirituele hunker die sinds tien jaar in de luidruchtige,
chaotische, verhitte muziek van The Jesus And Mary Chain meeklinkt, een zo heldere
verwoording als in deze bede, in deze uitroep tussen berusting en hoop.
□ Jan Koenot

Muzikale kelen, klassiek gevormde lichamen
Drie ensceneringen van Büchners ‘Leonce en Lena’
Theatergroep Hollandia, Théâtre du Chemin Creux - Jeux Interdits, Blauw Vier: drie
theatergroepen die ongeveer op hetzelfde moment Büchners Leonce en Lena
ensceneren: dat kan geen toeval zijn. Het moet een tekst zijn die de tijdgeest
weerspiegelt, al werd hij geschreven in 1836. Büchner over die tijd: ‘De materiële
druk waaronder een groot deel van Duitsland ligt, is net zo treurig en schandalig als
de geestelijke druk, en het is voor mijn gevoel niet zo deprimerend dat deze of gene
liberaal zijn ideeën niet kan laten drukken, als dat duizenden gezinnen niet in staat
zijn
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reuzel door hun aardappelen te doen’. Er lijkt inderdaad niet veel veranderd.
Geboren in 1813, stierf Büchner reeds in 1837 aan tyfus. Hij was de zoon was van
een welvarende arts, maar werd zich reeds als student bewust van de sociale
wantoestanden in zijn land. Begin 1834 leerde hij de predikant dr. Ludwig Weidig
kennen. Met hem verspreidde hij Der Hessische Landbote, een pamflet waarin hij
de boeren in Hessen verdedigde tegen de intellectuelen. Hij omschreef die klasse der
heersers als heren die ‘in mooie huizen wonen, fraaie kleren dragen, vette gezichten
hebben en een eigen taal spreken’. De figuren in Leonce und Lena zijn daar
representanten van, en in die zin is het een verlengstuk van het pamflet. Büchner
benadrukt vooral de afwezigheid van inzicht in de werkelijkheid. De personages
esthetiseren alles door de bloemrijke taal die ze spreken. In vergelijking met Dantons
Tod, waarin hij Robespierre en Danton tegenover elkaar stelt en een revolutionaire
taal predikt, lijkt Leonce und Lena een blijspel, maar dat is het allerminst. Büchner
bekritiseert zijn personages door de taal die ze spreken en de zelfingenomenheid die
ze tentoonspreiden. Net zoals Brecht bijna een eeuw later zou doen, onttrekt hij het
theater aan de stereotiepe ideologische eisen van de bourgeoisie. Hij idealiseert zijn
helden niet, maar legt de maatschappelijke mechanismen subtiel bloot. Büchner
verschilt ook van Schiller: die hanteerde de klassieke theatervormen, maar haalde
de verworvenheden ervan nooit onderuit, daar spreken zijn personages een veel te
pathetisch taaltje voor. De figuren in Leonce und Lena daarentegen spreken een
taaltje vol citaten en toespelingen. Toch oogt het stuk als een blijspel. Büchner schreef
het eigenlijk voor een door uitgeverij Cotta georganiseerde toneelschrijfprijs, maar
hij leverde het te laat in en kreeg zijn inzending ongeopend teruggestuurd. De tekst
werd in 1838 postuum gepubliceerd en pas in 1895 voor het eerst opgevoerd.
Het stuk handelt over prins Leonce, die in het koninkrijk Popo (vrij vertaald:
‘poep’) een onbezorgd leventje leidt. Alles valt hem in handen en er is Rosetta die
van hem houdt. Toch is hij geen romantische held, meer een verwende kerel die
vecht tegen de verbeelding en weigert zich in de maatschappij te integreren. Wanneer
zijn vader hem een huwelijk met prinses Lena van het koninkrijk Pipi wil opdringen,
weigert hij dat. Met zijn vriend Valerio gaat hij op zoek naar de ideale geliefde.
Valerio is zowat de antipool van Leonce. Hij is veel realistischer, spoort Leonce vaak
tot handelen aan en weerhoudt hem ervan dwaze dingen te doen; hij verijdelt Leonce's
zelfmoordpoging.
Leonce en Lena ontmoeten elkaar in een soort niemandsland. Ze weten niet van
elkaar wie ze zijn. Gemaskerd keren zij terug naar het hof van koning Popo. Daar
wordt een soort schijnhuwelijk voltrokken. De koning heeft immers alles klaar
gemaakt voor het huwelijk van zijn zoon, nu moet hij zijn gezicht redden; hij trouwt
de gemaskerde figuranten. Uiteindelijk komt hij erachter dat het om Leonce en Lena
gaat, die nu ook elkaars identiteit ontdekken. Even voelt het duo zich beetgenomen
door de eigen list, maar al spoedig aanvaarden zij hun lot. De koning doet afstand
van de troon en laat de ‘zware’ regeringstaak over aan zijn zoon. Leonce maakt zijn
programma be
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kend, een toppunt van escapisme: ‘We laten alle klokken kapotslaan, verbieden alle
kalenders en tellen de uren en maanden alleen nog naar de bloemenklok en naar
bloesem en vrucht. En ons landje omgeven we met brandglazen, zodat het geen
winter meer wordt en zomers net zo heet als op Ischia en Capri, zodat wij het hele
jaar tussen rozen en viooltjes, tussen sinaasappels en laurierbossen zitten’ (vertaling
van Konrad Boehmer en Anne Marie Prins voor Hollandia, p. 32). Valerio krijgt het
laatste woord. Het zorgt voor een scherp kantje aan de idylle: hij kroont zichzelf tot
minister en vaardigt meteen een al even fantastisch decreet uit: ‘[...] en dan gaan we
in de schaduw liggen en bidden God om macaroni, meloenen en vijgen, om muzikale
kelen, klassiek gevormde lichamen en een gerieflijke religie!’ (p. 33).

Leonce en Lena in de versie van Théâtre du Chemin Creux - Jeux Interdits.

Naar het einde van de tekst toe beklemtoont Büchner nog eens het artificiële
karakter van zijn personages. Bij de voorstelling van de twee ‘automaten’ aan koning
Peter heeft Valerio het over ‘Niets als kunst en mechanica, niets als bordpapier en
horlogeveren [...] Deze personen zijn zo volmaakt geconstrueerd, dat ze totaal niet
van andere mensen te onderscheiden zijn. Als je niet wist dat ze maar van bordpapier
zijn, zou je ze gerust lid kunnen maken van de menselijke samenleving’ (p. 30). En
helemaal op het einde van het stuk laat Büchner Leonce zeggen: ‘Nu, Lena, zie je
hoe vol onze zakken zitten met poppen en speelgoed? Wat willen we daarmee? Zullen
we ze snorren opplakken en sabels omhangen? [...] Zullen we een theater bouwen?’
(p. 32).
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Théâtre du Chemin Creux - Jeux Interdits
Deze tekstpassages hebben duidelijk het uitgangspunt gevormd voor de enscenering
van Theatre du Chemin Creux in samenwerking met Jeux Interdits. Regisseur Grégoire
Callies heeft van Leonce en Lena namelijk heel toepasselijk een
figurentheatervoorstelling gemaakt. Peggy Schepens en Wim Van den Driessche
acteren en hanteren tegelijk handpoppen. De tweeledigheid wordt niet gecamoufleerd,
maar eerder als een troef uitgespeeld. In de mooie vertaling van Jan Simoen werd
een soort proloog aan de tekst toegevoegd, waarin de hij-figuur het verhaal over
Leonce en Lena in een notedop probeert te vertellen, maar telkens onderbroken wordt
door zijn tegenspeelster. Ten slotte houden ze toch op met bekvechten en kan het
spel met de handpoppen beginnen. Callies laat de wereld als een marionettentheater
zien. Er wordt gespeeld in een prachtige constructie van Jean-Baptiste Manessier:
een grote doos die geleidelijk aan openklapt en die je een andere bovenwereld laat
ziet. De onderwereld bestaat uit een intrigerend raderwerk van tandwielen en
hefbomen die regelmatig in werking treden en voor een ironisch commentaar bij de
dialogen zorgen. Terwijl er in de bovenwereld druk gedroomd wordt door de
prinselijke personages, wordt er in de wereld hard gewerkt, zonder dat de personages
er iets van af weten. Alles wordt mechanisch gemanipuleerd, lijkt Callies te willen
suggereren. Ook de liefde waaraan Leonce en Lena zich willen optrekken om te
ontsnappen aan hun verstarde, zinloze wereld, wordt erdoor verstoord. Het volk komt
er maar beroerd uit, want wanneer de koning zijn opwachting maakt, zie je een rij
figuurtjes op een stang driftig groeten.
Door deze aanpak creëert Callies een heel juiste, kunstmatige ruimte. Daarin komen
de mimische taal en de ironie goed tot uiting. Het onderscheid tussen acteren en
manipuleren van de handpoppen schept immers afstand tussen wat er gezegd en wat
er getoond wordt. Het wordt een ironisch, filosofisch sprookje, dat reeds door jonge
toeschouwers gesmaakt kan worden.

Hollandia
Teatergroep Hollandia bereikt eigenlijk hetzelfde resultaat, maar op een heel andere
manier, duidelijk voor volwassenen bestemd. Ook hier krijgen we geen eenduidige
enscenering, maar worden de onderstroom met alle socio-politieke, literaire en
filosofische satirische elementen en de bovenstroom van het blijspel dat erdoor
ondergraven wordt, naast elkaar gepresenteerd. Het ritme van de komedie is hier dus
helemaal misplaatst. Büchner zet niet alleen zijn personages, maar ook het genre in
zijn hemd. ‘Ik krijg de melancholie al aardig onder de knie’, laat hij Leonce
bijvoorbeeld zeggen. Regisseur Johan Simons laat zijn acteurs in een traag tempo
spelen, met onverwachte ritmewisselingen. Snelle, heftige liefdesverklaringen,
mechanisch zeggen van de tekst, nadenkend formuleren: het zit allemaal in de
enscenering van Hollandia. De verveling van de personages wordt fysisch voelbaar
gemaakt door het tempo. Er heerst een soort zompige landerigheid waar de personages
niet uit loskomen. Bij de première in een loods in het Nederlandse Hoorn werd dat
ook in het
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scènebeeld vertaald: een meterhoge dam met daarop het speelvlak waarop dode
eksters en een in stukken gehakte geit lagen. De toeschouwers waren van het speelvlak
gescheiden door een modderige geul, waarin Carine Korteweg, die in de enscenering
enkele kleine rollen speelt, bijna voortdurend wegzakte. Lena (Betty Schuurman)
lijkt aan die aardse antiromantiek te ontsnappen wanneer ze met haar gouvernante
(Jacqueline Bliom) het paleis ontvlucht, maar even later zie je toch weer twee dode
meeuwen op haar borst en rug. Jeroen Willems is een vadsige prins Leonce die met
korte passen over de scène loopt. Dat er ook in zijn geest minder ruimte is dan in die
van Valerio, kunnen we afleiden uit enkele pregnante beelden waaruit Valerio's
overlevingsinstinct blijkt, bijvoorbeeld wanneer hij uit zijn strozak wijn perst. Jeroen
Willems laat zien dat somberheid het spel niet overheerst. Zijn stem laat een grote
gelaagdheid, vol muzikaliteit en understatement horen. Betty Schuurman vult hem
mooi aan met een subtiele mengeling van jeugdigheid en volwassenheid. Al die
indrukken maken van deze voorstelling een pregnante aaneenschakeling van beelden
die vaak haaks staan op de lyrische tekst.

Blauw Vier
Die pregnantie is precies wat ik mis in de enscenering van Blauw Vier. Regisseur
Ward Rooze geeft les aan de Brusselse Kunsthumaniora en snijdt de actualiteit van
het stuk vooral toe op de lethargie van de jongeren waarmee hij werkt. Omdat hij
vindt dat jongeren zijn boodschap het beste voor hun leeftijdgenoten kunnen vertolken,
koos hij voor een aantal jonge acteurs, zoals Wouter Hendrickx (Leonce) en Melissa
Anckaert (Rosetta). Zij hebben duidelijk moeite met de gelaagdheid van Büchners
tekst en nemen te weinig afstand van de technieken van het blijspel. Rooze laat zijn
acteurs trouwens algemeen te veel psychologiseren en de tekst nog eens illustreren
met behoorlijk afgesleten stijltics. Het scènebeeld is nochtans veelbelovend: je ziet
een lap kunstgras - de ontmoeting tussen Leonce en Lena vindt bij Büchner namelijk
op een grasveld plaats - als speelvlak, en bij de première in de Singel in Antwerpen
bleven de zijramen onafgedekt, zodat je het betekenisvolle beeld kreeg van
voorbijrazende auto's op de snelweg, met in de ramen de weerspiegeling van de
bewegingen van de acteurs. Op die manier werd de enscenering als het ware midden
in de actualiteit geplaatst. Jammer dat Ward Rooze dit niet gewoon met zijn
acteursregie kon.
□ Paul Demets
Leonce en Lena van Théâtre du Chemin Creux - Jeux Interdits is in
november nog te zien in Brugge, Utrecht en Leuven. De versie van Blauw
Vier is in november nog te zien in Gent, Tongeren en Waregem.
Inlichtingen bij Jeux Interdits op 03/235.21.17.
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Eindnoten:
[1] Krzysztof Kieslowski (reg. & scen.), Trois couleurs: Bleu, met in de belangrijkste rollen Juliette
Binoche (Julie), Benoît Régent (Olivier), Florence Pernel (Sandrine), Charlotte Very (Lucille),
ass, scen. Krzysztof Piesiewicz, fotogr. Slawomir Idziak, muz. Zbigniew Preisner, prod. Marin
Karmitz voor MK2 Production (etc), 100 min, Frankrijk, Zwitserland, Polen, 1993, distr.
Alternative Films. Krzysztof Kieslowski (reg. & scen.), Trois couleurs: Blanc, met in de
belangrijkste rollen Julie Delpy (Dominique), Zbigniew Zamachowski (Karol Karol), Janusz
Gajos (Mikolaj), ass, scen. Krzysztof Piesiewicz, fotogr. Edward Klosinski, muz. Zbigniew
Preisner, prod. Marin Karmitz voor MK2 Production (etc), Frankrijk, Zwitserland, Polen, 1994,
distr. Alternative Films. Krzysztof Kieslowski (reg. & scen.), Trois couleurs: Rouge, met in de
belangrijkste rollen Irène Jacob (Valentine), Jean-Louis Trintignant (de gepensioneerde rechter),
ass, scen. Krzysztof Piesiewicz, fotogr. Piotr Sobocinski, muz. Zbigniew Preisner, prod. Marin
Karmitz voor MK2 Production (etc), 96 min, Frankrijk, Zwitserland, Polen, 1994, distr.
Alternative Films.
[2] Zie o.m. de besprekingen van de tiendelige Decaloog, en La double vie de Veronique in Streven:
Erik Martens, Televisie kijken met Lynch en Kieslowski, juli 1991, pp. 928 e.v.; Gie Van Den
Berghe, La double vie de l'humanité, april 1992, pp, 646 e.v.
[1] Steve Sutherland, New Musical Express, 27/8/94.
Manic Street Preachers, The Holy Bible, Sony Music, 1994.
Oasis, Definitely Maybe, Creation, 1994.
Ride, Birdman EP, Creation, 1994.
Ride, Carnival of Lights, Creation, 1994.
The Jesus And Mary Chain, Stoned & Dethroned, Blanco Y Negro, 1994.
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Forum
Honderd miljard per uur
Ze duiken regelmatig op in het nieuws, nadat ze binnenskamers vaak allang zijn
beslist, de grootse projekten voor het snelverkeer. Na autowegen en satellietsteden,
na havens voor supertankers en luchthavens voor ‘hub & spoke’, ontdekken de
betonmolens, bij gebrek aan andere klandizie, opnieuw de trein: de TGV of HST bij
ons, de direttissima in Italië, de ICE in Duitsland, de AVE (alta velocidad) in Spanje,
APT (advanced passenger train) in Engeland of hoe ze het elders ook noemen.
De enen hebben hun twijfels over de rentabiliteit van al dat snobisme, en trekken
partij voor de gewone reiziger die in de kou blijft staan, wachtend op de
ochtend-pendeltrein. Anderen stellen dat snelheid vooruitgang betekent, en dat die
investeringen de economie accelereren en allerlei positieve neveneffecten
aanzwengelen. Zo komt er in het kielzog van (het verdrag van) Maastricht een nieuwe
vlaag van ‘grote werken’; de eerste tien alleen al kosten 32 miljard ECU. Hun
positieve effecten zijn helemaal niet zeker, wat de Libre économique (7 juni 1994)
deed rapporteren: ‘les grands travaux européens divisent les grands argentiers’. De
groenen stellen dat al dat gehol de natuur vernietigt, en de mensen juist in het verkeer
jaagt om een stukje rust op te zoeken dat steeds verder weg lijkt te liggen; en daar
komt men dan nog met zijn allen samen aan zodat het er even druk is als op de plaats
die men ontvlucht. Daartegenover stelt het koor van patroons en vakbonden, de
laatsten het liefst op 1 mei: niet ‘arbeid én milieu’ maar ‘arbeid óf milieu’ (cfr. de
Tweespraak, reportage met Rik Nauwen in Trends, 5 mei 1994 ).
Waar het eigenlijk om gaat is het dilemma: ‘plush travel’ voor de ‘Jet set’ of een
betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen die dat uiteindelijk nog wel wil en daarmee
de wegen, parkings en de atmosfeer ontlast.
Dit debat is helemaal niet eenvoudig. De zogenaamde EU verordening 1893/91
voorziet alleen toegiften (subsidies, compensaties en andere berekende cadeautjes)
voor het stedelijk en regionaal vervoer, omdat hier het hart van de ruimtelijke ordening
wordt geraakt. Die verordening kwam een kwart eeuw na het beruchte duo 1190/69
en 1191/69, dat
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het begrip ‘openbare dienst’ moest officialiseren en de spoorwegrekeningen
‘harmoniseren’. Het werd echter één grote financiële kostenspiraal, die de nationale
spoorwegmaatschappijen als een laatste restant van het ‘vieille empire’ achterliet in
een Europa dat voor het overige stilaan federaal wordt.
Spoorwegen hebben altijd van ‘grote projecten’ gehouden zonder een gezonde
kostendiscipline in acht te nemen. Van alle TGV-projecten is er nog altijd maar ééntje
dat echt rendeert, nl. de oude PLM (Paris-Lyon-Marseille), maar die lijn was altijd
al renderend. De rest kreeg staatssteun, de TGV Atlantique vooraan, voor de aanleg
van de infrastructuur, of andere toegiften.
Bij een niet direct bedrijfseconomisch rendement poogt men met een
standaardbatterij van ‘sociaal-economische’ effecten de vermeende terugvloei van
gelden naar de ‘nationale economie’ op te schroeven. Draait de economie goed, dan
worden die effecten gericht naar het veilig stellen van verdere groei; gaat het slecht
met de economie dan heet het ‘anticylisch beleid’. Men kan er altijd een mouw aan
passen.
Twee vragen dringen zich op. De eerste: wat is thans nog ‘nationale’ economie?
Wat met gelden in België uitgegeven ten bate van Nederlanders? Wat met slechtere
service voor dagelijkse pendelaars om internationale, supersnelle reizigers beter te
kunnen dienen?
De tweede: hoeveel is een minuut in geld nog waard? En daar zijn we. Het leven
is (te) kort voor iedereen, we hebben dus allen een tekort aan tijd. De hamvraag is
dus, wat is die tijd waard en wie wil er wat voor betalen. En wie beslist voor wie en
voor wat?
Enkele overzichtelijke vergelijkingen brengen een merkwaardige wetmatigheid
aan 't licht. Er lijkt namelijk in de Europese ‘ingenieurskringen’ een ongeschreven
wet te bestaan dat zo'n 100 miljard (BEF) investering om een uur sneller te reizen
wel ‘te doen is’, vandaar de titel van dit betoog.
Een voorbeeld is het Duitse plan om de as Hamburg-Berlijn van een heuse
magneettrein te voorzien. Dit bespaart 25 minuten op de supersnelle ICE voor een
meerkost 2 miljard mark. Ook de 50 miljard BEF meerkost voor de HST via de E19
route van Antwerpen naar Rotterdam zou amper een half uur tijdswinst betekenen.
In beide gevallen komt men op 100 miljard BEF per uur! Brussel - Franse grens Rijsel geeft een gelijkaardig verhaal.
Stel nu dat je serieus de bedoeling hebt dat alles af te betalen. De jaarlijkse
annuïteit, wat minimaal onderhoud erbij gerekend, is minstens 10%, of 10 miljard
BEF. Normaal worden zo'n projecten alleen voor ‘belangrijke’ verkeersstromen
uitgevoerd, zegge 10 miljoen reizigers per jaar. In dat geval blijkt de rekening te
kloppen, want men komt aan 1000 BEF per uur, wellicht de schaduwkost van een
VIP-loon, of het sociale rendement van de tijdwinst. Maar dat alles geldt voor
belangrijke stromen, zoals die bij vertrek uit Parijs, richting Lyon, of naar het noorden
(Rijsel, Brussel/Londen). Maar eens voorbij Brussel haal je die 10 miljoen niet meer.
Zelfs de ruimste (lees gekste) voorspellingen zien amper zes miljoen reizigers in de
HST richting Nederland stappen; die moeten dan wel 2000 BEF betalen om een
uurtje te besparen. Een ticket
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tweede klasse Antwerpen-Rotterdam kost amper 1000 BEF (960 als je dezelfde dag
terugkomt; en 1040 als je blijft overnachten, een soort ‘Belgentaks’ op Belgen in
Nederland dus). De affaire van de Liefkenshoektunnel heeft inmiddels wel bewezen
dat becijferde tijdsbesparingen iets heel anders zijn dan de werkelijke
betalingsbereidheid van de chauffeurs. Maar vergeleken met de HST is de
Liefkenshoektunnel nog een ‘losse scharrel’!
Ook moet men die tijdsbesparingen beoordelen op langere trajecten. Net nadat in
Frankrijk de ‘TGV Nord’ af was en de Parijse spoorring via de ‘Francilienne’ het
tijdverlies in de kopstations bespaart, propageert de SNCF (Franse spoorwegen) de
directe non-stop Rijsel-Lyon in 3 uur. In Rijsel hangen sindsdien overal affiches van
Air Inter ‘Waarom drie uur reizen als het in één uur kan?’. Toegegeven, de supersnelle
treinen stoppen doorgaans in het centrum, maar hoeveel potentiële reizigers wonen
daar nog? (Dit was althans het argument in Zuid-Korea waar zakenlui uit Seoel tegen
de nieuwe snellijn ageren met de boodschap dat ze dichter bij de luchthaven wonen
dan bij het station.) In Spanje is de nieuwe AVE (Madrid-Sevilla) weliswaar een
succes, maar op het nieuwe spoor halen de oude TALGO's (de pendolino's) hogere
snelheden dan de Spaanse versie (AVE) van de Franse TGV.
Deze en andere overwegingen pleiten voor voorzichtigheid, vooral m.b.t. het
dossier van de Vlaams-Nederlandse HST, waarbij ik eerder stelde ‘wel de snelle
trein, niet de snelle lijn’ (Gazet van Antwerpen, 15 jui 1994). De redenering is simpel.
In Zandvliet loopt al een goederenlijn (lijn 11) binnen het gezichtsveld van de
Nederlandse lijn ‘F’ (Bergen-op-Zoom - Vlissingen). Die zeer korte en zeer goedkope
verbinding kan alle goederenverkeer van de oude lijn 12 weghalen. Dat
goederenverkeer is daarenboven zeer gevaarlijk. In 1990, het jaar van het ernstige
treinongeval in Ekeren, kwamen niet minder dan 1000 niet conforme zendingen de
grens overgewaaid. In een tijd van gevaarlijke goederen een jaarlijks Tsjernobil op
wielen! Reden om een haventraject op te leggen voor die stellen. Zo kan men in
Antwerpen Noord (het havenstation) controleren wat men in Kijfhoek (het Rotterdams
havenstation) vertikte conform te laden.
Dan blijft de oude lijn 12 (Antwerpen- Roosendaal-Rotterdam). Met wat stukken
in te lassen waarop men 140 tot 180 kan rijden kan de commerciële snelheid worden
opgetrokken van het huidige sukkeldrafje naar een volwaardige ‘déserte surface’ (zo
noemt men in Frankrijk de lijnen waar een TGV op een oud maar vernieuwd spoor
rijdt). Eenmaal de grens over kan de NS, op eigen grondgebied, supersonisch vliegen.
Het probleem is dat men in het Noorden nu net liefst het omgekeerde wil. Traag bij
hen en snel bij ons! Hoe zou je zelf zijn.
Wanneer iets niet rendeert wordt de aandacht afgeleid naar wie dat zal betalen.
Naast de bestaande bedragen, is er nog het additioneel leed. Onteigeningen hebben
vaak een domino-effect (cfr. De Morgen, 4 juni 1994: ‘Honderdjarige tuin wordt
bedreigd door sociale woningen’).
Er is gewoonweg niet genoeg trafiek om de flitstrein op een eigen flitslijn naast
de bestaande infrastructuur te laten rijden. Alleen de aan-
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passing van de bestaande lijn ‘12’ haalt bedrijfseconomisch rendement. De andere
duurdere projecten moeten noodgedwongen met sociaal economische effecten
rekening houden. Daarom is het belangrijk die effecten op een rijtje te zetten. Dat
rijtje is kort: 1600 arbeidsplaatsen die de Randstad zou verliezen, ten gunste van...
de meer zuidelijke landen. Het zou een enig voorbeeld zijn dat een land (Vlaanderen)
een investering doet met negatief bedrijfseconomisch rendement om uiteindelijk nog
jobs te verliezen ook. De verhuis van ESSO van Antwerpen naar Breda is één
voorbeeld. En kijk maar eens naar het jaarverslag; allemaal Nederlandse drukkers
en toeleveranciers, want ook in het Noorden geldt: ‘Wat we zelf doen doen we beter’.
Lijkt dit te mercantilistisch en moet men naar Europa kijken? Een recente
Spiegel-enquête peilde naar wie tegen een eengemaakt Europa was met een
‘Gesamtregierung’. Dat driekwart van de Denen (74%) tegen was, zal weinigen
verwonderen. Maar de Nederlanders waren tweede met 73%, en dan pas de Britten
(68%) en de Duitsers (67%). Dit wijst toch op de wens een soort van ‘nationaal
dividend’ in de Europese pot te laten voortbestaan.
Ik wens hierin geen stelling te nemen. Wel dient men een duidelijke keuze te
maken. Ofwel is men voor Europa, maar dan volgt men de regels en kunnen subsidies
voor puur commerciële projecten niet. Ofwel is men voor de nationale rijkdom binnen
Europa en moet men die dan ook maar met eigen werk verdienen.
Het principe van ‘vrij verkeer’ binnen Europa, heeft echter grenzen. Personen en
diensten, tot daar toe, maar buitenlandse vrachtwagens die de eigen werkgelegenheid
weghalen, dat ligt veel delicater. ‘Vrij verkeer’ wordt dan al vlug ‘free riding’, wat
betekent dat sommigen op koste van anderen verteren en dan ook betere
bedrijfsresultaten kunnen voorleggen. Zonder een ernstig infrastructuurbeleid
(inclusief wegentol) zal Vlaanderen voor aanleg van wegen en sporen de rekening
betalen voor o.a. onze Noorderburen.
□ Evrard Claessens

De werelden van Sofie en Aphrodite
Eerst veroverde het Noorwegen, daarna heel Skandinavië, toen Duitsland waar het
de prestigieuze Deutsche Jugendliteratürpreis kreeg. Momenteel is het in vijfentwintig
talen vertaald en is de Nederlandse uitgave aan zijn derde druk in evenveel maanden.
Het boek waar het om draait, is een roman van de Noorse filosofieleraar Jostein
Gaarder, die in meer dan vijfhonderd bladzijden de geschiedenis van de
(hoofdzakelijk) westerse filosofie vertelt[1].
Een roman over filosofie? Er lopen inderdaad twee verhaallijnen door dit boek.
Naast de geschiedenis van de filosofie, die de eigenlijke kern van het boek vormt, is
er de
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raamvertelling over de belevenissen van twee jonge meisjes, Sofie en Hilde, die op
dezelfde dag vijftien worden - in Noorwegen heet dat op de drempel van volwassen
zijn - en op een raadselachtige manier in de peripetieën van de wijsgerige geschiedenis
worden geïntroduceerd.
Het verhaal van de geschiedenis zelf kan niet de enige verklaring zijn voor het
overdonderende succes van Gaarders boek. Elk docent filosofie die dit gedeelte uit
het boek wegknipt, kan er zeker een cursus ‘Inleiding tot de wijsbegeerte’ uit
distilleren, maar een bestseller zal dat nooit worden. Gaarder laat een zekere Alberto
Knox aan Sofie de hele geschiedenis vanaf Thales tot de twintigste eeuw vertellen
(zoals in zovele cursussen wordt ook hier de twintigste eeuw danig stiefmoederlijk
behandeld: de existentialisten wel, maar geen Wittgenstein, Levinas, Habermas of
Derrida) en dat op een vakkundige, heel didactische, maar nooit originele manier.
Knox volgt gewoon de chronologie, verwijst als een goede pedagoog in latere
hoofdstukken terug naar vroegere, en beperkt zich eigenlijk tot de weergave van de
grondideeën van de grote meesters. Enkele hoofdstukken vond ik zelfs
encyclopedisch-langdradig (over de natuurfilosofen en het hellenisme bijvoorbeeld),
maar voor het overgrote deel is Gaarder een uitstekende leraar met vaak
heerlijkconcreet illustratiemateriaal.
Aanvankelijk maakt Sofie via brieven van Knox kennis met de filosofische
geheimen. Later, wanneer ze elkaar persoonlijk leren kennen, gebeurt het onderricht
in de vorm van een Platoonse dialoog: Sofie is een al even welwillende, nauwelijks
tegenstribbelende gesprekspartner van Knox als de tegenspeler van Socrates in Plato's
dialogen. Op die manier kan Gaarder, via een introductie in het gedachtengoed van
belangrijke denkers, de telkens weerkerende vragen van de wijsbegeerte thematiseren:
de verhouding lichaam-ziel, de menselijke vrijheid, de relatie verstand-zintuigen,
het bestaan van God... Nogmaals, zo knutselt hij wel een aardige filosofiecursus ter
eerste kennismaking in elkaar, maar nog geen bestseller.
Het verhaal over de twee meisjes dan. Ongeveer in het midden van het boek wisselt
Gaarder van perspectief. Tot dan bekeken we de gebeurtenissen door de ogen van
Sofie; voortaan is het Hilde die via een map teksten van haar vader Albert Knag ons
verder inlicht over de wijsgerige dialogen tussen Knox en Sofie. Er ontspint zich nu
een who-is-who-vragenspelletje rond de identiteit van de vier personages. Als
adempauze tussen de bedrijven van de filosofieles is dit wél een originele vondst,
ook al moet Gaarder, naar het einde van zijn roman, wat al te veel goocheltrucs
uithalen om het geheel samen te houden. Daarenboven kan hij zo heel
ongedwongen-speels voortborduren op het vanaf de moderne tijd zo centrale thema
van het statuut van de werkelijkheid. Zijn of niet zijn, dat is inderdaad de vraag.
De opbouw van het boek illustreert tegelijk een centrale wijsgerige problematiek,
zoals je dat wel meer in hedendaagse romans aantreft. Gaarder schrijft een
metafictionele roman waardoor hij de geschiedenis van de filosofie verbindt met de
wijsgerig-epistemologische vraagstelling zelf: hoe en waarom is dit boek/deze wereld
geschreven/ontstaan, hoe verhoudt het boek zich tot
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de werkelijkheid, wie zijn de personages en hoe verhouden zij zich tot elkaar en tot
de auteur? Op het einde van het boek speelt Gaarder, zoals Douwes Dekker in de
Max Havelaar, met de gedachte om alle personages weg te schrijven. Maar die poging
lukt niet helemaal: zijn wij het effect van de tekst of hebben we een eigen
werkelijkheid die aan het dictaat van de taal ontsnapt? Gaarder suggereert het laatste.
In die zin kan je De wereld van Sofie een postmodern boek noemen, dat een
postmoderne vraag echter klassiek beantwoordt: ‘De jacht van de filosofen op de
waarheid kan misschien worden vergeleken met een detectiveverhaal. [...] Het is
natuurlijk mogelijk dat het hen nooit lukt de zaak op te lossen. Maar de oplossing
voor het mysterie bestaat wel degelijk. Dus zelfs als het moeilijk is om op een vraag
antwoord te vinden, is het toch mogelijk dat de vraag een - en ook niet meer dan een
- goed antwoord kent. Of er is een leven na de dood, of niet’ (p. 21).
Verwondering, het uitgangspunt van de klassieke filosofie, is dan ook het
vertrekpunt van Gaarders inleiding tot de filosofie: ‘het enige wat we nodig hebben
om goede filosofen te worden, is het vermogen ons te verwonderen’ (p. 23). Want
de werkelijkheid is een raadselachtig mysterie, waarvan we deel uitmaken en waarvan
we willen weten hoe hij in elkaar zit.
Die opvatting over filosofie verklaart, veel meer dan de concrete uitwerking ervan,
voor een groot deel de charme van dit boek. Voor jonge meisjes als Sofie en Hilde
ligt de wereld open als een aanlokkelijk raadsel dat zijn geheim geleidelijk prijsgeeft
aan wie ernaar op zoek gaat. Gaarders aanpak beantwoordt helemaal aan die
verwachting. De wereld van Sofie is een jonge wereld.

De oude wereld van de goden
In Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen vertelt de Leuvense hoogleraar Samuel
IJsseling opnieuw de mythische verhalen over de Griekse goden en helden[2]. Door
het vertellen van die oude verhalen, aldus de flaptekst, ‘kunnen problemen ter sprake
worden gebracht die centraal staan in de hedendaagse filosofie, zoals de plaats van
verhalen in het menselijk bestaan en de betovering die ervan uitgaat. Dit is geen boek
over filosofen maar over filosofische problemen die sinds Heidegger en Nietzsche
het denken beheersen. Het kan dan ook gelezen worden als een inleiding in de
hedendaagse wijsbegeerte’. De opzet en de werkwijze van dit boek is dus niet zo
verschillend van wat Gaarder doet. Maar het uiteindelijke resultaat wel: niet toevallig
gunt Gaarder Heidegger en Nietzsche hooguit een regel in zijn verhaal dat juist
aanvangt met de overwinning van de Griekse filosofie op de mythische verhalen.
IJsseling is een goed en vaak origineel verteller. Zijn verhalen boeien, ook omdat
hij ze voortdurend lardeert met beschouwingen die tot denken aanzetten. Op een
bedrieglijk-eenvoudige manier (hij heeft geen behoefte aan een tweede verhaallijn)
doceert hij filosofie. Maar zijn opvatting over filosofie is een heel andere dan die
van Gaarder.
In het voor dit boek programmatische laatste hoofdstuk Het polytheisme en de
postmodernen treedt het verschil duidelijk naar voren. IJsseling heeft het daarin over
het heden-
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daagse leven in meervoud, de onvermijdelijke postmoderne versplintering en het
daarmee samenhangende uitgangspunt om te filosoferen, de verwondering voorbij:
‘Was de grondstemming van de ouden de verwondering, die van de modernen de
twijfel, de grondstemming van de postmodernen is het uitstel. Uitstel is een van de
mogelijke vertalingen van de differentie. Men kan niet kiezen en niet oordelen maar
men moet. Soms rest alleen de mogelijkheid om een beroep te doen op oeroude en
gefragmenteerde verhalen, niet zozeer om die te interpreteren of er een verborgen
boodschap in te zoeken, maar om ze opnieuw te vertellen, op een andere plaats en
een ander moment, in een andere context’ (p. 196).
Waarom dat zo is, lezen we één bladzijde eerder: ‘Voor de hedendaagse mens is
het moeilijk geworden te geloven in wat door theologen de Voorzienigheid genoemd
wordt en in de filosofie de uiteindelijke, misschien voor ons verborgen redelijkheid
van alles wat is en gebeurt. Dit is een van de redenen waarom de oude verhalen over
de goden de hedendaagse mens opnieuw aanspreken. De Grieken hadden geen
vertrouwen in hun goden. Ze moesten te vriend gehouden worden door offers en de
erkenning van de eigen eindigheid. Te vertrouwen zijn de goden echter nooit’ (p.
195).
Voor ‘polytheïstische postmodernen’ is de wereld niet zozeer een mysterie dan
wel een labyrint, verstoken van zinvolheid en betekenis. Vanuit een geschokt
vertrouwen, een ongeloof in het Grote Verhaal is dé filosofische houding die van de
opschorting en het uitstel. De grote verwachtingen die traditioneel met de filosofische
zoektocht zijn verbonden en die Gaarder zo sterk in reliëf zet, lijken hier definitief
gehypothekeerd.
Elk op hun manier houden beide boeken een warm pleidooi voor de filosofie. Door
fragmenten van haar geschiedenis te vertellen, creëren ze een wereld die ons in de
ban houdt. Maar tussen beide werelden gaapt een afgrond. De wereld van Sofie is
een wereld van jeugdige verwachting. De wereld die IJsseling via de verhalen over
de Griekse goden evoceert is een illusieloze, oude wereld.
□ Guido Vanheeswijck

Eindnoten:
[1] J. Gaarder, De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie, Houtekiet/Fontein,
1994, 560 pp., BEF 990.
[2] S. IJsseling, Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen. Griekse goden in de hedendaagse
filosofie, Boom, Amsterdam, 1994, 199 pp., BEF 720. Zie ook Streven, september 1994, p. 760.
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Boeken
Filosofie
De lege plaats
De jaren van de Tweede Wereldoorlog nemen in het denken van Georges Bataille
een belangrijke plaats in. In deze periode schrijft hij zijn meest mystieke teksten, die
hij later bijeen zal brengen onder de titel La somme athéologique. Het eerste en meest
bekende boek uit die reeks is De innerlijke ervaring, dat enkele jaren geleden door
Laurens ten Kate en Wim Kuijt in het Nederlands werd vertaald. Met zijn omvangrijke
studie De lege plaats presenteert Ten Kate nu een minutieus onderzoek naar de
betekenis van deze verwarrende en zeer moeilijk leesbare tekst, waarin Bataille de
mogelijkheid onderzoekt van een verhouding tot het heilige na de dood van God.
Niet ten onrechte beschouwt Ten Kate deze tekst als het scharnierpunt in Bataille's
werk, dat zich niet alleen over theologisch en filosofisch, maar ook over
antropologisch, economisch, literair en kunsthistorisch terrein uitstrekte. Met behulp
van methoden die aan de bijbelexegese zijn ontleend laat Ten Kate zien hoe subtiel
Bataille's verhouding tot het heilige is. Een mystieke toegang tot het transcendente
is ons ontzegd, maar dat veroordeelt ons niet tot een loutere immanentie. De
menselijke zelfoverstijging ontmoet God niet meer, maar betreedt ‘een interval tussen
het eigene en het vreemde, tussen zijn en niet-zijn’, waar het weten plaats maakt
voor het smeken en het hebben voor het geven.
Ten Kate heeft met deze studie een van de meest weerbarstige (en soms ook
irritante) teksten ontsloten die de filosofie van deze eeuw kent. Vooral de discussie
met de Franse denker Jean-Luc Nancy resulteert aan het slot van deze (soms wat erg
uitvoerige) studie in aangrijpende pagina's, die het religieuze dilemma van deze tijd
in de kern raken. Misschien eindigt Ten Kate's visie wat érg theologisch. Hij staat
daarmee lijnrecht tegenover de monografie van Michael Richardson (Georges Bataille,
Routledge, 1994), die Bataille voornamelijk als socioloog waardeert en aan het
oorlogswerk dan ook weinig aandacht schenkt. Bij Richardson is Bataille een keurig
sociaal theoreticus geworden. Bij Ten Kate bleef hij terecht een denker tussen rede
en exces.
□ Ger Groot
Laurens ten Kate, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven
in Bataille's atheologie, Kok Agora, Kampen, 1994, 639 pp., f 79,90.

Leuvense metafysici
De oorspronkelijke opzet van deze bundel was een huldeboek aan de Leuvense
emeritus-hoogleraar in de metafysica, Joseph
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Van de Wiele. Door zijn onverwacht overlijden is ‘de betekenis ervan gewijzigd’:
als aandenken aan Van de Wiele is het tevens een voorstelling geworden van wat er
vandaag aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW), dat pas zijn
honderdjarig bestaan vierde, leeft op het gebied van metafysica.
In zijn inleiding stelt Jan Van der Veken dat deze bundel geen verdediging van
de metafysica tegenover de vele kritieken beoogt, maar ‘een poging is om meta-fysisch
te denken in deze anti-metafysische tijd’ (p. X). Aan de mogelijkheid van de
‘meta’-fysica als dusdanig wordt door geen van de auteurs, allen verbonden aan het
Leuvense HIW, getwijfeld: ‘Wij hebben de indruk dat de vernieuwde aandacht voor
het “meta”, voor het andere dan het onmiddellijk grijpbare eerder een aanscherping
van het “meta” is, dan zijn negatie’ (p. XIX).
Minder eenstemmigheid is er, zoals Van der Veken trouwens suggereert, wanneer
aan dit ‘meta’ een inhoudelijke invulling moet worden gegeven. Dit gebrek aan
unanimiteit hangt vooral samen met een verschillende interpretatie van de grenzen
en mogelijkheden van de taal. Metafysisch spreken is bij uitstek metaforisch spreken.
Maar wat is de reikwijdte van metaforen? Indien talige betekenaars slechts verwijzen
naar andere betekenaars, dan kan het andere slechts bestaan in de differentie, nooit
als een werkelijkheid op zich en bestaat de enige opdracht van de filosofie erin de
verbanden tussen betekenaars telkens opnieuw te deconstrueren. Het gevolg is dat
de openheid op transcendentie niet wordt opgegeven, maar dat ze slechts op een
negatieve manier kan worden gedacht: als exterioriteit, andersheid,
niet-recupereerbaarheid. Indien talige betekenaars refereren aan een werkelijkheid
die achter de woorden ligt, is een inhoudelijke invulling van het metafysisch project,
hoe tentatief ook - ‘naar leeuweriken grijpen’ -, mogelijk.
In deze bundel komen beide benaderingswijzen in de verspreide bijdragen naar
voren. In het eerste geval zou men met Wittgenstein van een ‘negatief-deiktische
metafysica’ (naar analogie met de negatieve theologie) kunnen spreken, in het tweede
geval met Whitehead van een meer ‘positieve’ metafysica, in de lijn van de klassieke
traditie. Ik voel me niet geroepen de verschillende bijdragen hier onder deze twee
categorieën te rangschikken. De aandachtige lezer kan dat zonder moeite zelf wel
en zo kennismaken met twee hedendaagse houdingen (de diversiteit qua opvattingen
in het HIW is een mooie illustratie van wat er vandaag in het westerse denken leeft)
die elk op een eigen manier de grote metafysische vragen aan de orde stellen.
□ Guido Vanheeswijck
M. Moors & J. Van der Veken (red.), Naar leeuweriken grijpen. Leuvense
opstellen over metafysica, Universitaire Pers, Leuven, 1994, 245 pp.

De malaise van de moderniteit
De Canadese filosoof Charles Taylor werd vooral bekend met Sources of the Self
(1989), waarin hij een hermeneutiek van de moderne identiteit doorvoerde. De malaise
van de moderniteit is een bundeling van een aantal radiogesprekken, die op een meer
gevulgariseerde manier dezelfde thematiek behandelen.
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In 10 korte hoofdstukjes (hoofdstuk drie en vier werden onder de titel Bronnen
van authenticiteit gepubliceerd in Streven, juli-augustus 1994) thematiseert Taylor
drie kernproblemen, voor velen inherent aan de moderniteit: het groeiend
individualisme en het daarbij horende verlies aan zin; het primaat van de instrumentele
rede; de teloorgang van vrijheid op het politieke niveau. Op de laatste twee themata
gaat hij slechts summier in (respectievelijk hoofdstuk 9 en 10). Centraal in deze
bundel staat het thema van het individualisme.
Taylors positie onderscheidt zich van zowel de ‘fans’ als de ‘criticasters’ van het
moderne individualisme. Noch een radicale veroordeling noch een onkritische
verheerlijking en evenmin een zorgvuldig
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afgewogen compromis is gewenst. Wel een scherpe analyse van het fenomeen,
waaruit moet blijken dat individualisme gegroeid is uit een ideaal van authenticiteit
dat, alhoewel vaak ontaard, op zich zeer de moeite waard blijft.
In de beste Angelsaksische traditie - afgewogen argumentatie, heldere formulering
- zet Taylor zich af tegen het cultuurpessimisme van Christopher Lasch en Allan
Bloom. Zijn analyse van de malaise van het moderne mensbeeld kan je lezen als een
positieve pendant van Girards interpretatie. Waar René Girard vooral de nadruk legt
op de schaduwzijden van de moderne autonomiegedachte, wijst Taylor eerder op de
inspiratorische kracht ervan. In dat verband werkt hij op een fijnzinnige manier het
onderscheid uit tussen authenticiteit en zelfbeschikking. Het meest boeiend is Taylor
wanneer hij de gedachte verdedigt dat echte authenticiteit slechts zinvol wordt tegen
de achtergrond van een ‘noodzakelijke betekenishorizon’. Die gedachte herinnert
sterk aan het latere oeuvre van de Tsjech Jan Patočka, waarin een gelijkaardige visie
op een dieper niveau wordt uitgewerkt.
□ Guido Vanheeswijck
Charles Taylor, De malaise van de moderniteit, Kok Agora, Kampen /
Pelckmans, Kapellen, 1994, 130 pp.

Godsdienst
Clara van Assisi
Een claris en een franciscaan uit Nederland hebben samen met liefde en kennis van
zaken vier brieven van Clara proberen voor te stelen aan een ruim publiek bij
gelegenheid van Clara's achthonderdste verjaardag. Geen boek om vlug te lezen.
Men leest het zoals het geschreven is: met liefde en grote honger naar de innerlijke
rijkdom van deze vrouw.
De bedoeling is Clara enigszins uit de schaduw van Franciscus te halen. Er wordt
geen historische schets gegeven van haar leven. Wel vormen de vier totnogtoe gekende
brieven aan Agnes van Praag voorwerp van grondige studie om Clara's spiritualiteit
te verdiepen en zo haar levensoriëntatie, haar motivatie en levensvorm beter te leren
kennen.
De brieven zijn gelegenheidsgeschriften, middeleeuwse teksten van een
contemplatieve vrouw, die aan haar beste vriendin, abdis in Praag, schrijft over wat
haar ten diepste beroert.
Beide auteurs voeren ons op een meesterlijke, daarom niet altijd makkelijke, manier
binnen in de schrijfwijze, de stijl, maar ook in de langzaam gerijpte mystieke ervaring
van een uitzonderlijke vrouw, die in de maatschappij van toen een bewuste keuze
had gemaakt.
Door een ‘close reading’ proberen zij zo dicht mogelijk bij de gedachtengang van
Clara te blijven, zodat de teksten langzaam hun geheimen prijsgeven en je iets gaat
vermoeden van het rijke leven van deze vrouw die radicaal koos voor de armoede
als weg naar de Heer.
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Het eerste hoofdstuk brengt je in contact met haar persoon en haar schrijfwijze,
in tegenstelling met de onze, waardoor je voorbereid wordt om niet vanuit ons
hedendaags tempo middeleeuwse teksten te benaderen, die bovendien vrucht zijn
van jarenlange meditatie. Aan de hand van vier oermetaforen voert Clara je binnen
in de dynamiek van haar spiritualiteit: de ruil, de weg, de inwoning en de spiegel:
vier wezenlijke aspecten die een voor een het thema zijn van een brief.
Ondanks het feit dat het gaat om gelegenheidsgeschriften, die geen systematisch
exposé beogen van mystiek, word je toch geleidelijk aan meegenomen in de
fascinerende wereld van de liefde tussen God en mens, waardoor het schepsel totaal
zichzelf wordt en iets van Gods liefde laat doorschijnen.
Het is een boeiend verhaal, knap geschreven overigens. Beide auteurs hebben de
brug weten te spannen over acht eeuwen, waardoor je Clara gaat ontdekken als een
vrouw die heel haar leven taai en
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volhardend heeft gevochten om de kern van het leven zuiver te houden. Het is haar
niet te doen om een theorie, maar wel om Iemand, haar Heer waar ze hartstochtelijk
van houdt.
Dit boek, geschreven in een tijd waarin wij geconfronteerd worden met het
‘verzekeringssyndroom’ en het ‘opvoeringssyndroom’ (records, prestatie, opjaging,
tempo, produktie), legt onze eigen kwetsbaarheid bloot. In die zin werkt het
ontmaskerend, of beter: Clara confronteert ons met onze manier van omgaan met
het geschenk van ons leven. Zij legt fundamentele vragen bloot die om een
ondubbelzinnig antwoord vragen.
Een uitgebreide bibliografie, een namenregister en de vele noten getuigen van een
brede historische eruditie. Een verzorgde uitgave. Wij wensen dit boek een goed
onthaal en kijken belangstellend uit naar nummer drie in deze reeks.
□ Bob van Laer
Edith Van den Goorbergh & Theo Zweerman, Clara van Assist: licht
vanuit de geborgenheid. Over haar brieven aan Agnes van Praag (Scripta
frasciscana, 2), Van Gorcum, Assen, 1994, 224 pp., f 37,50.

Psychoanalytisch bijbellezen
Terwijl er op het gebied van literatuur en psychoanalyse over het algemeen al veel
gepubliceerd is, hebben bijbel en psychoanalyse doorgaans geen boodschap aan
elkaar. Er is, niet alleen in ons taalgebied maar ook buiten onze grenzen, niet echt
veel over dit onderwerp gepubliceerd. Het boek dat de bijbelexegeet Joop Smit en
de psychoanalyticus Harry Stroeken, beiden docent aan de Katholieke Theologische
Universiteit te Utrecht, tezamen hebben geschreven zal dus zeker in een behoefte
voorzien.
Na twee inleidende hoofdstukken, één over de gevolgde methode en één over de
historische achtergronden van de psychoanalyse, behandelen zij twaalf teksten: zes
uit het Oude en zes uit het Nieuwe Testament. Vaak, maar niet altijd, zijn het bekende
verhalen: Jakob en Ezau, Jozef en Daniël, Jefta, Jona, de verloren zoon, Judas. Over
het geheel genomen is er sprake van een interessante publikatie, met hier en daar een
zwak moment of onderbelicht aspect. Zo is het tweede hoofdstuk, dat de historische
achtergronden en ontwikkelingen van de psychoanalyse wil beschrijven, veel te
beknopt. Het bevat bovendien erg veel feitenmateriaal waarvan men zich moet
afvragen of de onwetende lezer daar nu echt behoefte aan heeft. Hetgeen ook erg in
het oog springt is dat de twaalf tekstbesprekingen heel verschillend van vorm en
inhoud zijn. Dat over de verloren zoon volgt bijvoorbeeld de bijbeltekst op de voet,
terwijl het hoofdstuk over Paulus in feite handelt over het Paulusbeeld van Luther
zoals dat door Erikson is beschreven. Wie breed geïnformeerd wil zijn over
hedendaagse methoden en perspectieven in de uitleg van de bijbel moet dit boek
zeker ter hand nemen. Het gaat naar mijn mening serieuzer te werk dan de modieuze
veelschrijver Eugen Drewermann.
□ Panc Beentjes
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Joop Smit & Harry Stroeken, Lotgevallen. De bijbel in psychoanalytisch
perspectief, Boom, Amsterdam, 1993, 184 pp., f 34,90.

Nicolaas van Cusa
Het beeld waarmee de geestelijke leider en kerkelijke hervormingsfiguur Cusanus
(1401-1464) zijn verhandeling voor de monniken van Tegernsee opent, is voor een
existentialistisch denker als Sartre wellicht een vloek. God volgt de bewegingen van
de mens zoals de ogen van een frontaal portret elke toeschouwer aankijken. Voor
Cusanus betekent dit zien echter geen verplettering van de menselijke vrijheid.
Integendeel, het beeld is een icoon dat toelaat binnen te treden in het goddelijke
mysterie. Vanuit het bekende wordt de lezer binnengeleid in het onbekende, vanuit
het zichtbare in het onzichtbare. Het ‘zien van God’ bestaat in een samenspel van
zien en gezien worden, door God en door de mens. In een eerste
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beweging ontwikkelt Cusanus hoe de werkelijkheid perspectivistisch is doordat er
verschillende zienswijzen mogelijk zijn. Dit inzicht verlangt een onderzoek naar de
eenheid van de mogelijke zienswijzen. Elke mens ziet God op een verschillende
wijze terwijl God het geheel onmiddellijk ziet. Het begrip van God als de eenheid
is aanleiding voor boeiende speculaties rond de triniteit in God en de betekenis van
Jezus.
Deze mystieke tekst, gevoed door de moderne devotievormen en de mystieke
theologie van Dionysus de Areopagiet, is tevens de zoektocht van de kardinaal en
de diplomaat die in het verscheurde Europa van de vijftiende eeuw (Honderdjarige
oorlog, Rozenoorlog, Bohemen...) en een verdeelde kerk de eenheid wil denken.
Deze eenheid kan niet monolithisch zijn maar moet betekenen dat er plaats is voor
een veelheid aan zienswijzen en standpunten die toch een geheel vormen in de
waarheid. Op de drempel van de Moderne Tijd (1453) beschouwt Cusanus God als
het geheel en de eenheid van de veelvuldige werkelijkheid. Deze eenheid is nog niet
het vijandelijke oog van de almachtige God bij Sartre maar de warmte en de nabijheid
van een transcendentie die zich liefdevol tot de mens verhoudt.
Hoewel de terminologie, de redeneerschema's en de wijze van bezinning niet
onmiddellijk aansluiten bij het hedendaagse aanvoelen kan deze mooie tekst
inspirerend werken. Wel moet men de nederigheid opbrengen zich te laten leiden
door een niet-actueel denker.
□ Luc Anckaert
Nicolaas van Cusa, Het zien van God, ingeleid, vertaald en geannoteerd
door Inigo Bocken & Jos Decorte, Kok Agora, Kampen / Pelckmans,
Kapellen, 1993, 135 pp.

Intertextualiteit en bijbel
Een verschijnsel dat in de literatuurwetenschap opgeld doet, verschijnt gewoonlijk
pas een aantal jaren later binnen de horizont van bijbelwetenschappers. Intertextualiteit
is daarvan een recent voorbeeld. Waar Paul Claes al sedert het begin van de jaren
tachtig bezig is aandacht te vragen voor het uitermate boeiend verschijnsel van
intertextualiteit, is men in de exegese pas nu goed op stoom gekomen. De Tilburgse
hoogleraar Nieuwe Testament Weren heeft zeven opstellen over intertextualiteit, de
fundamentele verwevenheid van teksten, die hij al eerder in bundels en tijdschriften
had laten verschijnen, thans gebundeld en van een uiterst leesbare en leerzame
theoretische inleiding voorzien. Zijn ‘praktische oefeningen’ hebben betrekking op
de verhouding tussen teksten uit het Nieuwe en uit het Oude Testament. De auteur
vertrekt steeds bij uitdrukkelijke citaten uit het Oude Testament die binnen
nieuwtestamentische teksten een rol spelen. Het is dan bijzonder boeiend om te zien
hoe zo'n uitdrukkelijk citaat uit het O.T. binnen die nieuwtestamentische context een
(heel) andere rol gaat spelen. Nooit is er sprake van een zuiver mechanische overname
van teksten. Bovendien blijkt dat niet alleen auteurs, maar ook lezers voortdurend
bezig zijn om teksten te transformeren. Of om het met Umberto Eco te zeggen:
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‘Boeken praten altijd over andere boeken...’. Of: ‘Er worden alleen maar boeken
gemaakt over andere boeken en rond andere boeken’ (De naam van de roos, p. 533;
Naschrift, p. 548). Lezen vanuit het perspectief van de intertextualiteit voegt
herhaaldelijk onvermoede dimensies toe aan teksten die men door en door meent te
kennen.
□ Panc Beentjes
Wim Weren, Intertextualiteit en bijbel, Kok, Kampen, 1993, 262 pp., f
39,90.

Maatschappij
Erewhon
Samuel Butler schreef Erewhon in 1872 als een satire op zijn geboorteland Engeland.

Streven. Jaargang 61

952
Hij gaf het boek de vorm van een antiutopie (achterstevoren gelezen luidt de titel
‘Nowhere’) over een land waarin alles de omgekeerde vorm lijkt te hebben van
datgene wat een Europeaan gewoon is. Banken hebben in Erewhon een louter rituele
functie zonder praktisch nut; universiteiten dienen slechts om onredelijkheid bij te
brengen; ziekte is er een misdaad en vergrijpen worden er als ziekten behandeld;
vooruitgang is taboe en machines zijn verboden.
Vooral dat laatste heeft latere lezers van Butler gefascineerd. Butler paste de
evolutieleer van Darwin toe op machines en betoogde dat deze zich, dankzij hun
grotere aanpassings- en ontwikkelingsvermogen, wel eens zouden kunnen ontwikkelen
tot hogere organismen dan de mens. Dat vooruitzicht van toekomstige slavernij zou
de Erewhoners ertoe gebracht hebben alle machines te verbieden.
Gezien de ontwikkelingen in de cybernetica lijkt Butler een vooruitziende blik te
hebben gehad. Hetzelfde geldt voor de Erewhonse behandeling van misdaad: ook in
onze samenleving wordt afwijkend gedrag steeds meer langs medisch-psychologische
weg behandeld in plaats van bestraft. In werkelijkheid gaat Butlers betekenis dieper
dan die van de man die een aantal dingen reeds had voorzien. Zijn schets van de
Erewhonse houding tegenover machines is een satire op de wetenschappelijke
goedgelovigheid die in het Victoriaanse Engeland de plaats van de religieuze
goedgelovigheid had ingenomen. De alom - aanvankelijk ook door Butler - bejubelde
Darwin zal later door diezelfde Butler fel worden bestreden. De toepassing van diens
theorie op machines krijgt daarmee eerder een satirische dan een voorspellende
betekenis.
Erewhon is niet alleen een boek dat in bepaalde opzichten op de toekomst vooruit
liep. Het is vooral een boek dat waarschuwt voor blind geloof, óók wanneer het de
wetenschap betreft. Die betekenis is ook honderd jaar later nog altijd actueel. Dat
blijkt misschien wel in de eerste plaats uit de receptie van Erewhon zelf, dat door
velen ironisch genoeg juist als een lofzang op de verworvenheden van de wetenschap
gelezen wordt.
□ Ger Groot
Samuel Butler, Erewhon. De omgekeerde wereld, vertaald door E. van
Altena, voorwoord Piet Vroon, Ambo, Baarn, 1994, 227 pp., f 39,90.

Politiek
Studie van het communisme
Bekende DDR-vorsers van het Arbeitsbereich DDR-Geschichte van de universiteit
van Mannheim zoals Hermann Weber en Dietrich Staritz hebben samen met hun
collega's Günter Braun en Jan Foitzik het gelukkige initiatief genomen tot de uitgave
van een jaarboek voor de bestudering van het communisme in Midden-, Oosten
Zuidoost-Europa. De revolutionaire gebeurtenissen in 1989-1990 vormen als een
van de belangrijkste cesuren van de 20e eeuw de aanleiding om een kritische blik te
werpen op de geschiedenis van de communistische heerschappij. Door de opening
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van vele archieven in de voormalige communistische staten komen er nieuwe bronnen
aan het licht en worden bijgevolg ook vele nieuwe vragen gesteld. Tot dan toe moesten
de westerse vorsers het stellen met beperkt bronnenmateriaal, terwijl hun collega's
in het Oosten al eens het verwijt toegestuurd kregen dat hun wetenschappelijk
onderzoek diende ter legitimatie van de heerschappij van de communistische partij.
Daar komt nu verandering in: wetenschapslui uit Oost en West debatteren met mekaar,
maar zien zich ook genoodzaakt samen te werken. Het communisme-onderzoek
omvat vele terreinen (zoals de stalinisering, de crises, de hervormingspolitiek) en
niveau's (zoals organisatiestructuren, politieke systemen). Dat vele werk kan alleen
in een internationaal kader aangevat worden. Het Jahrbuch wil daartoe zijn bijdrage
leveren
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als forum, waarop actuele resultaten van het onderzoek en documenten gepresenteerd
en controversen uitgedragen worden. De oogst van het eerste jaarboek is bijzonder
rijk. We vinden bijvoorbeeld verhandelingen over de Kaderschulung der Komintern,
opstellen over Paul Merkers ‘Unverständnis’ für den Hitler-Stalin-Pakt, in de rubriek
‘Forum’ Gedanken zu Lenin, en verder nog ‘Dokumentation’, ‘Zeitzeugenberichte’,
‘Forschungs- und Archivberichte’, ‘Tagungsberichte’ en een overvloed aan
diepgravende recensies. Kortom, een werk dat onmisbaar is voor iedereen die zich
onledig houdt met de studie van het communisme en op de hoogte wil blijven van
wat verdergaand wetenschappelijk onderzoek opdelft uit de archieven.
□ Dirk Rochtus
Arbeitsbereich DDR-Geschichte im Mannheimer Zentrum für Europäische
Sozialforschung der Universität Mannheim (red.), Jahrbuch für historische
Kommunismusforschung, Akademie Verlag, Berlin, 1993, 522 pp., DM
88.

Literatuur
Dagboeknotities
Tussen 1970 en 1978 publiceerde C. Buddingh' vier delen dagboeknotities die de
periode 1967-1977 beslaan. In september 1978 dan maakte W.F. Hermans zonder
pardon brandhout van Buddingh's dagboekgeschrijf. Dit voorval en het overlijden
van Buddingh' in 1985 maakten dat de liefhebbers van deze dagboeken - waartoe ik
mezelf reken - meer dan 15 jaar op een nieuw deel hebben moeten wachten. Ik kan
niet ontkennen dat Hermans - zoals altijd - gelijk heeft wanneer hij Buddingh'
kneuterigheid, oppervlakkigheid en slordigheid verwijt. Ook in dit nieuwe deel is er
genoeg aanleiding voor ergernis. En toch. In de inleiding tot dit door hem verzorgde
boek, plaatst Ares Koopman Buddingh's dagboeken in hun literair-historische context:
‘Het schrijven van deze aantekeningen mag gerust gezien worden als een logisch
vervolg op de teksten die hij eerder aan dat befaamde “tijdschrift voor teksten”
[Barbarber] had bijgedragen: ook zijn dagboekaantekeningen dienen om de lezer op
te roepen om, als het kon voortdurend, goed om zich heen te kijken teneinde vast te
stellen dat ook in de werkelijkheid van alledag “alles gekleurd is”’. Of zoals Samuel
Johnson zei tegen James Boswell toen die zijn twijfel uitsprak over de waarde van
‘too many little incidents’ in zijn eigen dagboek: ‘There is nothing, sir, too little for
so little a creature as man’. Buddingh's literaire talent was beperkt, zeker in
vergelijking met dat van vermaarde dagboekschrijvers als Anaïs Nin of Paul Léautaud,
maar binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied zou zijn dagboek - alleen al
door gebrek aan serieuze concurrentie - best een monumentje kunnen worden.
□ Manu van der Aa
Cees Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, De Bezige Bij, Amsterdam,
1994, 551 pp.
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Homo homini lupus
Wolven huilen is het tweede deel van Erik Vlamincks familiekroniek. In zijn
debuutroman Quatertemperdagen (1992) richtte hij de schijnwerpers op zijn
grootouders. Nu werpt hij licht op een goed geheimgehouden loot van zijn stamboom.
Enkele jaren na de oorlog is Fons Huybrechts, de halfbroer van zijn grootmoeder,
met zijn vrouw Liza naar Canada uitgeweken. Gevlucht eigenlijk, want Fons vreesde
represailles voor wat hij tijdens de oorlog uitgespookt had. Door een toeval komt
Erik Vlaminck dit echtpaar op het spoor. Als een volleerd speurder gaat hij op zoek
naar hun kleine geschiedenis. Naar de dingen die nooit voorbijgaan, want zij leven
nog volledig in de ban van hun verleden. Op sommige plaatsen,
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vooral in het derde deel, leeft hij zich té sterk in zijn rol in. Hij schuift zijn vertellers-ik
té prominent op de voorgrond. Het boek glijdt daardoor af in de richting van een
genealogisch detectiveverhaal, en wordt triviaal.
Van een grotere narratieve kracht getuigen de bladzijden waarin de oudjes zelf
hun verhaal vertellen. Met ingehouden woorden roept de auteur een beeld op van
twee vereenzaamde mensen, die door de omstandigheden tot een leven met elkaar
zijn veroordeeld. Fons en Liza leven lichtjaren van elkaar verwijderd. Tussen hen in
bevindt zich een wereld van koelte en onverschilligheid. Zij leven in hun eigen getto,
als dieren in een hol. Maar, zijn dieren niet als mensen? De romantitel verwijst
onrechtstreeks al naar dit centrale beeld. Fons de ‘wolf hunter’, zoals hij in Canada
genoemd wordt, is een beest - een wolf voor de anderen - en daardoor juist heel
menselijk. Door zijn belevenissen tijdens oorlog en repressie is hij zich als een
bedreigd dier gaan gedragen. Bedreigd en bedreigend. Hij wil geen medelijden
kennen, want dit heeft hij geleerd: ‘Wie compassie heeft, wordt kapotgemaakt’ (p.
55). Toch is er een lichtpunt. Naarmate hij ouder wordt, begint zijn harnas scheurtjes
te vertonen. Symptomatisch voor de dooi die langzaam intreedt in zijn relatie met
Liza, is bijvoorbeeld volgend gesprek: ‘Het smaakt’, zegt Fons wanneer hij drie
pannekoeken gegeten heeft, waarop Liza zegt: ‘Dat is goed’ (p. 119). Deze passage
toont een van de weinige momenten waarop de hoofdpersonages over het ijs van
jaren naar elkaar toe gaan. Heel even is er dan plaats voor wat ontroering. Op zulke
ogenblikken wordt de auteur op het randje af sentimenteel.
Maar zijn stijl behoedt hem voor erger. Erik Vlaminck schrijft zo sober als het
leven van deze oudjes moet zijn geweest. Zo onderkoeld als hun relatie. Inhoud en
stijl vormen in Wolven huilen een sluitend geheel.
□ Jos Van Thienen
Erik Vlaminck, Wolven huilen, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1993, 154
pp.

Monika van Paemel
De romans van Monika van Paemel zijn sterk autobiografisch gekleurd en daardoor
bevatten ze heel wat gemeenschappelijke elementen. Hun hoofdpersonages zijn
ongewenste kinderen die grootgebracht zijn door grootouders, oude tantes of
pleegouders. De centrale figuur van De eerste steen (1992) is, zoals de auteur zelf,
de moeder van een dochter die door zelfdoding om het leven kwam. Haar laatste
werkje Het wedervaren (1993) is een verzameling biografische notities. Op de eerste
bladzijde schrijft Van Paemel dat dikwijls ‘koude paniek toesloeg’ als interviewers
haar confronteerden met pijnlijke vragen over de dood van haar dochter. Maar in dit
werkje neemt ze de tijd om in alle sereniteit op leven en werk terug te blikken. Toch
wil ze niet alles over zichzelf prijsgeven ‘omdat het om een van de bronnen van mijn
schrijven gaat, een reservoir waaruit ik put, een reservaat waaruit ik de jagers moet
weren’.
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De auteur blijft zich vragen stellen over de dood van haar dochter. Die dood zal
ze nooit aanvaarden, maar ze hoopt dat ze het gevoel te kort geschoten te zijn kan
verwerken. Ze voelt zich in de steek gelaten, maar meent dat de ‘afwijzing’ eerder
van haarzelf dan van haar dochter uitging. Met de dood van haar vriend Daniël
Robberechts heeft ze het nog moeilijker. Zelf zal ze nooit ‘haar dood presenteren als
een antwoord op het leven dat haar tekort heeft gedaan’. Enkel in een ogenblik van
vertwijfeling heeft ze de daad van haar kind aan het schrijven toegeschreven. Het
schrijven laat haar misschien onvoldoende tijd voor liefde en vriendschap, maar het
‘houdt haar heel, of maakt haar weer heel’. Ze kan niets van zich afschrijven, maar
schrijft toch dikke boeken om het leven ‘in te polderen’. Daarnaast vindt ze ook in
de natuur de moed om telkens opnieuw aan het leven deel te nemen.
Zoals gewoonlijk reflecteert Van Paemel over de situatie van de vrouw. Het leven
dragen, beschermen en overdragen beschouwde ze als een vanzelfsprekend
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vrouwelijk ideaal, maar nu de band tussen haar grootmoeders en kleinkinderen door
haar dochter verbroken werd, blijkt dat niet altijd realiseerbaar. Ze betreurt de
‘gecultiveerde misverstanden’ tussen mannen en vrouwen. Ze vindt het verkeerd dat
alleen vrouwen vaak tussen werk en kinderen moeten kiezen; zelf wil ze die keuze
niet maken, omdat het moederschap en kinderen de achtergrond van haar werk kleuren
en huiselijke karweitjes haar stevig in de werkelijkheid verankeren.
Verder heeft van Paemel het over haar jeugd die door afwijzing en ziekte getekend
werd en over uitzichtloze problemen als onverdraagzaamheid en racisme, oorlog en
hongersnood. Het wedervaren biedt daarover geen relevante nieuwe standpunten,
maar zet alles nog eens rustig op een rijtje.
□ Jef Ector
Monika van Paemel, Het wedervaren, Meulenhoff, Amsterdam, 1993, 115
pp.

John Mortimer
Een groot publiek maakte zonder het te weten kennis met John Mortimer via de serie
Brideshead Revisited - M. bewerkte er het boek van E. Waugh voor. Maar toch is
deze Britse auteur - ondanks zijn noeste TV-, theater- en roman-arbeid - bij ons
relatief onbekend gebleven. Vorig jaar kwam daar enige verandering in met de
vertaling van M.'s laatste roman Dunster. Dit jaar zorgde dezelfde uitgever voor een
vertaling van eerder verschenen werk, Paradise Postponed uit 1985.
‘Het leven moet van voren naar achteren worden geleefd, maar het kan alleen van
achteren naar voren worden begrepen’. Deze wijze woorden van Søren Kierkegaard
sieren het titelblad van het derde hoofdstuk van Het uitgestelde paradijs; de betekenis
ervan geldt voor de twee romans in hun geheel. Zowel Dunster als Het uitgestelde
paradijs steken van wal met een mysterie dat om opheldering vraagt. Voor Dunster
de vraag of Crispin Bellhanger zich al dan niet schuldig heeft gemaakt aan
oorlogsmisdaden, voor Het uitgestelde paradijs de vraag waarom de progressieve
Anglicaanse predikant Simeon Simcox zijn naaste familie heeft onterfd ten voordele
van de opportunist en conservatieve minister Leslie Titmuss. Niet de opheldering
van dat mysterie houdt je aan deze boeken gekluisterd, wel de transparante vertelstijl,
het vermakelijke spel met de ingewikkelde verhaaldraden en de vrolijke manier
waarop hij sociale stereotypen in beeld brengt. M. schetst geen complexe
psychologische portretten van zijn personages, hij houdt het veeleer bij pittige
observatie en rake typering.
Concrete herkenbaarheid speelt in deze boeken een grote rol: zowel wat de
personages betreft (het type van de doordrammerige moralist-betweter Dunster), als
de sociaal-historische achtergrond. In Dunster zitten we volop in de Golfoorlog; in
Paradise Postponed passeert heel de recente geschiedenis de revue: de hippies, de
mijnstakingen, Thatcher, Reagan, en zelfs een ‘zingende Belgische non met een
gitaar’ die nummer één staat op de hitparade (p. 161)
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Op de Nederlandse tekst van Het uitgestelde paradijs valt wel een en ander aan
te merken: taaleigen fragmenten worden vaak nogal vreemd vertaald: ‘“Waar wol
ie heen, mien wicht?” vroeg Fred met een Yorkshire-accent [...]’ (p. 102). Jammer
ook van de slordigheden in het zetwerk (woordsplitsingen en andere fouten op p. 55,
132, 215, 303...).
Als geen ander slaagt M. erin een veelheid van losse elementen tot een hecht geheel
te verweven. Dat kan niet gezegd worden van de drukker die deze boeken heeft
samengelijmd. Na de lectuur vielen beide boeken uit elkaar. Of heb ik ze gewoon te
gretig verslonden?
Erik Martens
John Mortimer, Het uitgestelde paradijs, vert. G. Baardman, BZZTôH. 's
Gravenhage, 1994, 320 pp., BEF 790.
John Mortimer, Dunster. Het verhaal van een vriendschap, vert. M.
Verhaart, BZZTôH, 's Gravenhage, 1993, 271 pp., BEF 690.
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Du Perron
Hoe bekend is E. du Perron nog als schrijver? Neerlandici zullen wellicht dadelijk
denken aan zijn vriendschap met Malraux die La condition humaine (1933) aan hem
opdroeg en die zelf figureert als het personage Héverlé in Du Perrons sleutelroman
Het land van herkomst. Du Perron wordt ook altijd in één adem genoemd met Menno
Ter Braak en met de vent-ofvorm discussie van het tijdschrift Forum. C.J. Kelk, een
beetje de Hollandse Jonckheere, altijd goed voor een anekdote, een spits
geformuleerde herinnering, een rake typering, schreef dat E. du Perron de windstoot
bracht die het ietwat lijmerige literaire leven in Nederland nodig had.
Manu van der Aa heeft in zijn pretentieloze en zeer leesbare studie, E. du Perron
en de avant-garde, de aanzet tot Du Perrons windstoot beschreven: zijn publikaties
in de jaren twintig waarin hij als jong maar kapitaalkrachtig auteur zijn positie bepaalt
tegenover het modernisme. Die positie is vanaf het begin, nl. het in zijn
bohémienperiode geschreven Manuscrit trouvé dans une poche (1922) op zijn minst
curieus en dubieus te noemen. Zijn contacten met vooraanstaande avant-gardisten
in Frankrijk en Vlaanderen (Jozef Peeters, Michel Seuphor, Paul van Ostaijen)
overtuigen hem wel van het gebruik van de modernistische technieken maar nemen
zijn scepsis tegenover het modernisme als fenomeen niet weg. Manu van der Aa
toont dat gedetailleerd aan, zonder te vervallen in het euvel van de voetnoot om de
voetnoot, in zijn onderzoek naar het ontstaan en de receptie van Du Perrons vroegste
proza en lyriek dat in het voorjaar 1926 werd gebundeld onder de titel Bij gebrek
aan ernst en op 500 exemplaren gedrukt. Want hoe dan ook, de avant-gardistische
verhalen en kwatrijnen van Du Perron zijn voor een kleine groep van insiders
geschreven en door de officiële kritiek nauwelijks of niet besproken.
Dat neemt niet weg dat Van der Aa over dat ‘nauwelijks’ of ‘bijna niet’ een
boeiend, goed gedocumenteerd verhaal heeft geschreven, waaruit Du Perron, toen
nog schrijvend onder het pseudoniem Duco Perkens, naar voren komt als een auteur
die zijn kunstenaarschap nooit vergeet en daardoor systematisch als antiburgerlijk
overkomt, terwijl wie systematisch anti-burgerlijk is soms verdacht veel op een
kunstenaar lijkt. Dit is een nauwelijks verholen citaat van Du Perron zelf aan het
einde van zijn verhaal Een tussen vijf, waarin ook Alice Nahon als Betsy een
belangrijke rol speelt. In E. du Perron en de avant-garde heeft Manu van der Aa
treffend het specifieke modernisme van de jonge Du Perron beschreven en
gedefinieerd.
□ Joris Gerits
Manu van der Aa, E. du Perron en de avant-garde, De Nieuwe
Engelbewaarder, jrg. 2, maart 1994, Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 124
pp., f 22,50.

Geschiedenis
De bloeiende woestijn
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In de reeks Bronnen van de Europese cultuur - een mooi verzorgde historische reeks
van uitgeverij Ambo - verscheen een deeltje over de wereld van het vroege
monachisme. Auteur is G.J.M. Bartelink, emeritus-hoogleraar oud-christelijk Grieks
en Latijn van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met de wereld van het vroege
monachisme (of monnikenwezen) wordt vooral de ‘woestijn’ bedoeld. Na het
verwerven van haar vrijheid in de loop van de vierde eeuw stonden er immers op
verschillende plaatsen, eerst in het oosten, daarna in het westen van de mediterrane
wereld, groepen mannen en vrouwen op die zich wilden verdiepen door ascese en
zich terugtrokken uit de wereld. Later zullen uit die kleine groepen centra van cultuur
en beschaving groeien, waarvan het belang voor de hedendaagse cultuur niet te
onderschatten is.
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Bartelink voert de lezer in een uitgebreid exposé door die wereld van vroege
monniken: eerst de enkelingen die vooral in het oude Egypte, Syrië en Palestina
gevestigd waren, daarna de kloosterstichtingen. De auteur vertelt uitvoerig over de
vroeg-monastieke gedachtenwereld: het dagelijks leven, de religieuze handelingen,
cultuur, enz. Het boek eindigt met het begin van een nieuw christelijk ideaal in het
westen: de monnik wordt de nieuwe heros die de plaats inneemt van de martelaar.
Bartelinks essay is bijzonder uitvoerig, met veel citaten en uitweidingen. Dat maakt
het de lezer niet gemakkelijk, maar het scherpt het bevreemdende effect aan dat je
als twintigste eeuwer ervaart bij de confrontatie met de ascetische wereld van de
woestijnvaders.
□ Erik De Smet
G.J.M. Bartelink, De bloeiende woestijn. De wereld van het vroege
monachisme, Ambo, Baarn, 1993, 214 pp.

De Samaritanen
In Nabloes, op de bezette Westelijke Jordaanoever, wonen enkele honderden
Samaritanen die - zo beweren zij - het restant vormen van het volk dat in 722 v.C.
door de Assyriërs naar een uithoek van hun immense rijk is gedeporteerd. Volgens
de officiële zienswijze van de bijbelschrijvers hebben vreemde heidense kolonisten
hun plaats ingenomen in het noorden van Israël. De Samaritanen zelf ontkennen dat
ten stelligste; ze zijn ervan overtuigd van zuivere Israëlitische bloede te zijn. In een
recente studie laat dr. Stricker beide partijen vanuit hun eigen bronnen aan het woord.
Eerst geeft hij de overlevering die de bijbel - geschreven vanuit het zuidelijke
Jeruzalem - over dit vraagstuk bevat (pp. 3-128) om vervolgens de Samaritaanse
overlevering aan het woord te laten (pp. 130-173). Bij het bespreken van de joodse
overlevering komt de auteur helaas niet veel verder dan een navertellen van de
gegevens zoals die in het Oude Testament en bij de joodse geschiedschrijver Flavius
Josephus te vinden zijn. Pas in het deel waarin de Samaritanen zelf hun visie op hun
geschiedenis geven wordt de studie interessant, temeer daar gaandeweg de indruk
ontstaat dat de Samaritanen het gelijk aan hun zijde hebben. De argumenten die zij
naar voren brengen worden echter door de auteur erg summier verwoord. Door een
wel heel erg ouderwets taalgebruik leest de publikatie niet prettig. Daarenboven is
mij opgevallen dat de auteur sporadisch verwijst naar de exegetische en historische
literatuur. Tenslotte is het mij een raadsel hoe hij ertoe komt te beweren dat het boek
Deuteronomium bij de exegeten niet zeer in de gunst staat (p. 72). Wie zich verder
in het vraagstuk van de Samaritanen wil verdiepen zal nog even moeten wachten op
de dissertatie die de Hongaar Jozsef Zsengeller momenteel aan de Universiteit Utrecht
voorbereidt.
□ Panc Beentjes
B.H. Stricker, Het beloofde land. De scheuring van het rijk Israël, Van
Gorcum, Assen, 1993, VI + 180 pp., f 39,50.
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Taalwetenschap
Het verhaal van een taal
De laatste jaren is er op het gebied van de geschiedschrijving van het Nederlands
wel een en ander gepubliceerd, ook buiten de grenzen van het Nederlandstalige
gebied. Er is duidelijk sprake van een nieuwe belangstelling voor dit onderdeel van
het vak. Het is een goede traditie dat dergelijke boeken zich richten tot een brede
kring van lezers: prof. C.G.N, de Vooys (1873-1955) deed dat al in zijn boek
Geschiedenis van de Nederlandse taal. Ook de auteurs van Het verhaal van een taal:
negen eeuwen Nederlands hebben duidelijk geprobeerd nooit hun doelgroep uit het
oog te verliezen en die, ook talig, te respecteren.
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Het resultaat is een prachtboek: informatief en onderhoudend, zeer leesbaar en vlot
geschreven. De lezer wordt niet op de proef gesteld door zware taal en overdreven
gebruik van vakjargon. Er blijft op die manier vaart in het verhaal en dat is een
pluspunt.
Geheel onproblematisch is het samenstellen van zo'n verhaal niet. Ik noem een
paar mogelijke valkuilen voor auteurs. Een heel stuk van die negen eeuwen
Nederlands moet de facto over de verschillende dialecten gaan; er is immers niet
altijd een standaardtaal geweest. Pas voor de laatste eeuwen - en niet overal in ons
taalgebied - kan men de geschiedenis van de standaardtaal behandelen, maar dat is
dan de standaardtaal plus..., want als de standaardtaal er eenmaal is, zijn er ook nog
altijd dialecten. Genoeg aandacht voor de verschillende componenten houden en
toch proberen die eenheid, het Nederlands, te beschrijven, is een hele uitdaging. Een
beschrijving van een taalgeschiedenis kan op twee soorten geschiedenis ingaan:
externe taalgeschiedenis én interne taalgeschiedenis, een hachelijke zaak omdat die
twee scheiden moeilijk is. De auteurs hebben een keuze gemaakt: in hun boek staat
de externe taalgeschiedenis centraal. Als Nederlandse neerlandica die al 20 jaar in
Vlaanderen woont, ben ik altijd benieuwd welk standpunt t.o.v. de kwestie Noord-Zuid
in dergelijke boeken wordt ingenomen: zo'n standpunt loopt allicht de kans gekleurd
te zijn - het probleem is dat men de taalsituatie goed genoeg moet kennen en toch
de nodige afstand moet nemen om objectief te zijn: al evenmin een sinecure.
Er waren dus zeker moeilijkheden te overwinnen bij het schrijven van een dergelijke
geschiedenis, maar ik denk dat de auteurs er aardig uit zijn gekomen. Misschien
wordt er over bepaalde zaken te licht heengegaan, vragen bepaalde dingen meer
nuance, maar het is de vraag of de geïnteresseerde leek vermoeid wil worden met
een zeer gedetailleerd verhaal, dat gestoffeerd is met zware definities en waarin
bespiegelingen ruimschoots plaats krijgen. Voor velen is dit een kennismaking, een
kans zich te oriënteren en in zo'n boek is er geen ruimte voor alle grijstinten tussen
zwart en wit; daarin moet er soms wat gesimplificeerd worden.
Het verhaal van een taal geeft in 15 hoofdstukken een beeld van ‘de geschiedenis
van de Nederlandse taal, van de mistige prehistorie en het oudste Nederlandse zinnetje,
een korte krabbel van een middeleeuwse monnik, tot de turbotaal van de jaren negentig
van de twintigste eeuw’ (inleiding). Het boek gaat over de moedertaal van zo'n 21
miljoen Europeanen: lang niet zo'n kleine taal als vaak gedacht wordt! Het Nederlands
hoort zelfs tot de 50 grootste talen ter wereld: van de ongeveer 6000 verschillende
talen die wereldwijd gesproken worden, staat het Nederlands wat aantal sprekers
betreft op de 30e plaats. Maar wat is Nederlands? Hoe zit het met de regionale en de
sociale verschillen? Het boek heeft aandacht voor de variëteiten van het Nederlands:
de dialecten, het Nederlands in Vlaanderen, vaktaal, Indisch en Surinaams Nederlands,
de tale Kanaäns, en andere groepstalen: vrouwentaal versus mannentaal, en
jongerentaal niet te vergeten. Het boek laat de lezer ook over de (Nederlandstalige)
grenzen heen kijken: het behandelt de beïnvloeding van het Nederlands en door het
Nederlands, m.a.w. hoe hebben andere talen ons Nederlands beïnvloed en omgekeerd:
welke sporen van onze taal zijn er terug te vinden in andere talen en hoe heeft het
Nederlands zich over de wereld verspreid? Inderdaad via onze handelsschepen? Het
verhaal van een taal laat zien hoe het Nederlands in België zich bevrijd heeft van
de Franse overheersing. Het spreekt over taalnormen en dus over woordenboeken
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en grammatica's, waarin die normen zijn vastgelegd, en over de tumultueuze
geschiedenis van de Nederlandse spelling - spelling, altijd actueel, zo bleek nog niet
zo lang geleden weer...
Deze opsomming lijkt toch op z'n zachtst gezegd een tamelijk volledig verhaal te
suggereren: het Nederlands wordt in al zijn historische, geografische, sociale en
culturele aspecten te boek gesteld... Wie meer wil weten van bepaalde onder-
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werpen, vindt zijn of haar weg via een uitgebreide literatuuropgave. Nog een extra
dimensie aan Het verhaal van een taal geven de vele illustraties: het verhaal gaat er
als het ware nog meer door leven. Het boek vormde mede de basis voor de
gelijknamige televisieserie van KRO en BRTN. Wie de 4 afleveringen heeft gezien,
hoef ik allicht niet meer te overtuigen...
□ Marianne van Scherpenzeel
J.W. de Vries, R. Willemyns & P. Burger, Het verhaal van een taal: negen
eeuwen Nederlands, Prometheus, Amsterdam, 1993, 316 pp.

Taaltucht is denktucht
Een selectie van de taalstukjes die J.L. Heldring voor NRC Handelsblad schreef, zijn
gebundeld. De titel van deze bundel De taal is op zichzelf niets ontleent hij aan een
zin van de onvolprezen Carry van Bruggen, waarin zij de taal vergelijkt met een
hoop stenen, die ook van generlei waarde zijn zolang een bouwmeester ze niet heeft
geschikt. Heldring gaat tekeer tegen de wankele ‘taalbouwsels’ van zijn tijdgenoten.
Toch zijn het niet in de eerste plaats, zoals men misschien zou verwachten, de
spelfouten, de germanismen, enz. die zijn ergernis wekken. Veeleer protesteert hij
tegen taalfouten die ook denkfouten zijn. Hem ergert het gebrek aan aandacht voor
de heldere en logische formulering. Misschien wordt Nederland, meer dan Vlaanderen,
geteisterd door een lichtzinnigheid in de hantering van de taal, door een ‘als je maar
begrijpt wat ik bedoel’-attitude.
Enkele staaltjes. Heldring wijst enkele malen op de verwarring tussen ‘niet in het
minst’ (= helemaal niet) en ‘niet het minst’ (= niet in de laatste plaats, vooral) - een
allesbehalve onschuldige verwarring. Met K. Kraus is Heldring het helemaal eens
dat een komma mensenlevens kan redden. Er is een verschil tussen: ‘De inwoners,
die de vijand hebben geholpen, krijgen de doodstraf en De inwoners die de vijand...’
(p. 102). In het eerste geval worden alle inwoners terecht gesteld, in het tweede enkel
de inwoners die de vijand hielpen.
Het boekje vertoont niet veel systematiek - het blijft een verzameling
kranteartikelen -, maar met de vele polemieken en voorbeelden verveelt het nooit.
De bekommernissen van de auteur zijn terecht. Zijn perspectief is niet een taalkundig
legalisme, maar een cultuurkritiek. Heldring is daarom geen vitter. Hij berispt nooit
omdat een regel werd overtreden, maar wel omdat de regelovertreding meteen een
inbreuk betekent op logica en helderheid.
□ Walter Van Herck
J.L. Heldring, De taal op zichzelf is niets, Veen, Amsterdam / Antwerpen,
1993, 140 pp., BEF 520.
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Harry Hamersma
De voorgeprogrammeerde mens
Van de tovenaar Merlijn uit de Arthur-legende, wordt verteld dat hij in omgekeerde
richting leefde. Hij had de toekomst achter zich en het verleden voor zich. In de
communicatie met zijn leerling Arthur gaf dit voortdurend problemen. Sommige
zaken kon Merlijn niet uitleggen aan Arthur, dan hield hij er maar over op. In zekere
zin wonen er in ieder hoofd een Arthur en een Merlijn. Het leven wordt van voor
naar achter geleefd, en van achter naar voor begrepen. Er zit niets anders op dan met
deze paradox te leven.
In Wilde Zwanen van Jung Chang houden de twee tegengestelde tijdsordes elkaar
op een prachtige wijze in evenwicht. Aan de hand van het levensverhaal van haar
grootmoeder en moeder, en het verhaal van haar eigen jeugd, vertelt Jung Chang
bijna een eeuw Chinese geschiedenis. Tussen de gebeurtenissen en het schrijven van
het boek ligt een periode van tien jaar, waarin ze weigerde over China na te denken.
Wanneer ze er dan uiteindelijk toch over gaat schrijven, ontstaat er een boek dat veel
meer is dan een familieportret, een autobiografie of een werk over de geschiedenis
van China in de 20e eeuw. Van wat ze als kind beleefde, heeft ze afstand kunnen
nemen en wordt nu door haar doorzien.
Wilde Zwanen is niet alleen een prachtig boek, maar ook verbijsterend. Het laat
zien hoe wreed een samenleving wordt waarin mensen zijn gereduceerd tot functies
van een systeem. Vooral het gedeelte over de Culturele Revolutie, die Jung Chang
niet alleen meemaakte, maar waarvan ze zelf een deel was, is aangrijpend. Het laat
zien hoe het drama ervaren werd dat Jung Chang de ‘collectieve leugen’ noemt. Dit
drama speelde zich niet alleen in China af, maar ook in een hele reeks andere landen.
En het herhaalt zich nog steeds. Complete samenlevingen blijken op slag te kunnen
vergeten wie ze zijn, scharen zich rond een ‘Grote Roerganger’, ‘Geliefde Leider’,
‘Voorzitter’ of
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‘Gidsende Ster’, en worden ineens uiterst impulsief en intolerant. Ze blijken dan heel
vatbaar voor propaganda en de waan van de dag. Alle contact met de buitenwereld
wordt onmogelijk gemaakt. De eigen cultuur en geschiedenis worden vernietigd en
ontkend. Wanneer alle wortels zijn doorgesneden, ontstaat er een gemakkelijk te
manipuleren massa, die tot de vreselijkste dingen in staat blijkt. Onverdachte mensen,
met wie men altijd in vrede samenleefde, worden ineens gezien als gevaarlijke
vijanden. De jeugd blijkt het gemakkelijkst te beïnvloeden en laat zich gebruiken.
En alles wordt omkleed met een theater van zorgvuldigheid, commissies,
verzoekschriften, procedures, decreten en plannen, die elkaar in hoog tempo opvolgen
en soms volledig tegenspreken. Dit theater institutionaliseert de verwarring en plaatst
een grote leider en de kring daaromheen op een onbereikbare afstand. Mao maakte
van China ‘een morele woestenij en een land van haat’. Op allerlei andere plaatsen
in de wereld gebeurde, en gebeurt, hetzelfde.
Wilde Zwanen schetst de psychologie van de mens die is gereduceerd tot ‘exponent
van het systeem’. De mens die leeft onder voortdurende angst, op zoek naar de vijand.
Die alles investeert in het systeem en de onzichtbare, gemystificeerde grote leider.
Zoveel, dat er van die mens zelf nauwelijks iets overblijft. Het boek laat echter ook
zien dat de collectieve leugen uiteindelijk geen stand houdt. Het systeem stelt teleur,
en er blijft een stukje ‘zelf’ in de mens onaangetast dat de leugen tenslotte doorziet
en afwijst.
In Roemenië trok Ceausescu voor zijn Veiligheidsdienst bij voorkeur wezen aan.
Die kenden geen loyaliteit tegenover hun familie en waren hun Grote Leider als geen
ander toegedaan. Tijdens de Culturele Revolutie in China leken alle onderdanen
plotseling verweesd. De persoonlijkheid van Mao, de Grote Roerganger, zo schrijft
Jung Chang, was maximaal opgeblazen. Van de persoonlijkheid van honderden
miljoenen aanhangers was weinig meer over. In een langzaam aanzwellende,
collectieve euforie, leek het volk zelf te kiezen voor massale gekte. Bijna niemand
twijfelde aan de Grote Leider of aan het systeem. Iedereen twijfelde aan zichzelf,
maakte zichzelf verwijten, controleerde zichzelf en iedereen. Een KGB was niet
nodig. Het systeem werkte perfect. ‘Mao was ieders geweten geworden’. Niemand
was nog langer personage in een verhaal. Er schenen alleen nog figuranten te bestaan.
Niet in een gezamenlijk geschreven autobiografie, maar in een ‘collectieve leugen’.

De Culturele Revolutie
De Culturele Revolutie begon pas tegen het eind van 1965. Daarvóór was Mao's
macht nog tamelijk beperkt en viel het met de irrationaliteit
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nogal mee, zeker in vergelijking met wat er na 1965 gebeurde. Vanaf 1966 is de
Culturele Revolutie echter in volle gang en vernietigen de Rode Gardes de oude
wereld, ‘opdat de nieuwe kan worden geboren’. Het onderwijs ligt stil, en de Grote
Leider floreert. Zijn Rode Boekje heeft alle andere boeken overbodig gemaakt. Het
volk is ten prooi aan verwarring, maar laat zich juichend van de ene dwaasheid naar
de andere leiden.
Toen de scholen nog functioneerden leerden de kinderen dat ze moesten worden
als Lei Feng, een jong gestorven model-soldaat. Het ‘wezen van Lei Feng’ was
grenzeloze liefde voor en toewijding aan Mao, onderwerping aan Mao zonder vragen
te stellen. De persoonlijkheidscultus van Mao en het gebrek aan persoonlijkheid van
zijn volgelingen, waren twee kanten van dezelfde medaille. De zin van het leven van
zijn volgelingen was: eenmaal Mao te zien. Een groter geluk bestond niet. De
buitenwereld bestond ook niet echt. Van Amerika wist de Chinese jeugd alleen dat
de kinderen daar verschrikkelijk leden onder het kapitalisme. Er werden dus
inzamelingen voor hen gehouden door de bevoorrechte kinderen die geleid werden
door Voorzitter Mao. Films uit de buitenwereld werden nooit vertoond. Alleen uit
dat ene andere gelukkige land dat de wereld nog kende: Albanië.
De geschiedenis moest verdwijnen. Boeken werden verbrand. Onderwijzers en
leraren werden door hun leerlingen gemarteld. Klasgenoten werden zo wanhopig
gemaakt, dat ze zelfmoord pleegden. Alle kunst moest verdwijnen. Kunst in
particuliere handen werd vernield. Alle antiek, oude paleizen, monumenten, graven,
standbeelden, stadsmuren, kalligrafieën: alles moest kapot. Kunstenaars, schrijvers
en geleerden werden aangevallen en pleegden in grote aantallen zelfmoord. Van de
jongeren scheen niemand nog zelfstandig te denken. Dat leek ook niet nodig en mocht
ook niet. Want de Grote Leider en de partij hadden alles al voorgedacht. Mao's
uitspraken stonden voor de onderdanen allemaal in de imperatief. Als hij iets zei,
dan werd er direct omgeroepen dat er ‘nieuwe instructies van hogerhand’ waren.
Niemand had nog iets anders nodig dan dit. Theater, dans en sportwedstrijden werden
verboden. Mensen die zich tot voor kort hiertoe nooit in staat hadden geacht, draaiden
nu ineens malle pirouettes met het Rode Boekje boven hun hoofd, en prevelden als
schietgebeden citaten van Voorzitter Mao.
Het gras was onnuttig en moest verwijderd worden. Miljoenen kinderen trokken
daarom elke dag grassprieten uit, en zochten naar oude spijkers voor de staalindustrie
die opgebouwd moest worden. Alle bloemen moesten het veld ruimen voor nuttige
zaken zoals kool. Ze verdwenen niet allemaal, omdat mensen nu eenmaal hielden
van
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bloemen. Maar wie ze niet uitrukte voelde zich schuldig. Iedereen leefde in
voortdurende angst, was voortdurend bezig met het onderzoeken van zijn eigen
orthodoxie, en zag zichzelf voortdurend tekortschieten. Kinderen werden tegen hun
ouders opgezet. In huisgezinnen werd niet meer gekookt. Eten kon men beter collectief
in de kantine. Rode Garde-leden gingen niet meer naar huis maar bleven dag en nacht
op school, waar overigens geen onderwijs meer werd gegeven. Hoe meer je las, hoe
dommer je immers werd. Boeken waren giftig onkruid.
Een maatschappij van op dat moment negenhonderd miljoen mensen veranderde
zichzelf in één grote gevangenis, waar alleen maar angst heerste, waar Mao en
anonieme machten een monoloog voerden, waar niets meer gerelativeerd werd.
Iedereen was voortdurend op zoek naar het enige gevaar dat hem bedreigde: de
klassevijanden. Privacy en stilte waren bijna totaal afwezig. Minstens een groot
gedeelte van het volk scheen zelf om deze waanzin te vragen. Precies zoals in het
‘Führer befehl!’ de onderdaan nog eerder in de imperatief sprak dan de dictator, zo
zaten de Rode Gardes voortdurend te verlangen naar ‘instructies’ om zich te laten
gebruiken.
De enige dissonanten tijdens de collectieve euforie waren afkomstig van oude
mannen of vrouwen, die tot onthutsing van de jeugd iets totaal onorthodox durfden
te beweren: dat niet alles uit het verleden slecht was. Of de wanklank kwam van een
ketter als de vader van Jung Chang. Hij schreef dat hij de zaak van het communisme
belangrijker vond dan de Culturele Revolutie, en veroorzaakte daarmee zijn eigen
ondergang.
Het woord van de Grote Leider was onfeilbaar. Bovendien werd het gesproken in
een volstrekte leegte. Alle andere woorden waren verstomd, net zoals alle muziek,
alle poëzie, alle humor en alle kunst. Toch bleken er dissidenten te zijn, die bressen
sloegen in het gesloten geheel. Jung Chang's vader was er zo een. Hij was communist
tot op het bot. Hij liet zich echter niet gek maken door de propagandamachine. Er
was een kern in hem waarover hij heer en meester bleef. ‘Mijn ziel verkoop ik niet’,
zei hij.

Het gedecentraliseerde subject
Die kern waarover Jung Changs vader ondanks alles heer en meester bleef, had het
op hetzelfde moment aan de andere kant van de wereld zwaar te verduren. Wilde
Zwanen schijnt, vijfentwintig jaar na dato, kanttekeningen te plaatsen bij een debat
dat op het moment van de Culturele Revolutie in Europa werd gevoerd.
Het existentialisme, dat leerde dat de mens is wat hij van zichzelf
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maakt, niet ‘is’, maar ‘wordt’ wat hij in eeuwigheid zal zijn, dat hij zichzelf
verwerkelijkt in zijn keuzes en beslissingen, raakte uit de gratie. Aan de universiteiten
werd de decentralisatie van het subject verkondigd. Het subject was een verzinsel.
Het had lang stand gehouden, maar dat was nu voorbij. De mens was niet langer het
middelpunt van zijn denken, willen en handelen.
Het ging volgens Foucault niet meer om de mens met zijn vrijheid en geschiedenis.
Het ging om de mens als functioneel element in het systeem. Het ‘ik’ dat door Freud
al als een marionet van het onbewuste werd beschreven, was volgens Lacan helemaal
zonder betekenis. De mens sprak ook niet. Hij ‘werd gesproken’. De taal sprak, de
structuur. Het sociale, economische, politieke weefsel waarvan de mens niet het
centrum of de drager was, maar een exponent, een produkt, een geval, of figurant.
Sommige zinnen uit Wilde Zwanen lijken feilloos in deze discussie te passen.
Wanneer de mens niet langer mondig is, blijkt er alleen nog te worden gedicteerd.
Vanuit een ‘hoge’, vrijwel onzichtbare en anonieme bron, wordt een voortdurende
stroom ‘instructies’ ontvangen. Instructies van de Voorzitter en de partij, elkaar soms
volkomen tegensprekend, vaak volkomen dwaas, maar steeds verwelkomd door een
juichend publiek. Als Mao in 1976 sterft, bezorgt dit bericht Jung Chang een euforisch
gevoel. Tegelijk begint er in haar echter een ingekankerde zelfcensuur te werken: ze
moest net als de menigte om haar heen immens verdriet laten zien. Zij vraagt zich
echter af hoeveel van de tranen van die Chinezen oprecht waren. De mensen hadden
zich zo in toneelspelen bekwaamd, dat ze het met hun echte gevoelens waren gaan
verwarren. ‘Het huilen om Mao was wellicht niet meer dan een volgende
geprogrammeerde handeling in hun geprogrammeerde levens’.

Logocentrisme
In overzichten van de geschiedenis van de westerse filosofie, wordt het denken van
de Oudheid ‘kosmocentrisch’ genoemd, het denken van de Middeleeuwen
‘theocentrisch’, en het denken van de Moderne Tijd, van Descartes tot en met Hegel,
‘antropocentrisch’. Na Hegel begon er iets nieuws. Dit ‘hedendaagse denken’ was
in de 19e eeuw grotendeels ook nog antropocentrisch. Voor het denken van zeker de
tweede helft van de 20e eeuw was deze karakterisering echter niet langer geschikt.
Er was wel een plausibele kandidaat voor de ontstane vacature. Voorgesteld werd
om het denken van onze tijd ‘logocentrisch’ te noemen.
Een gemeenschappelijk kenmerk van zeer verscheidene denkrich-
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tingen was immers de aandacht voor de centrale rol van de taal, van teksten, van
sociale, economische, psychologische en politieke structuren, waarvan de mens niet
de drager was, maar eerder een functie. Alle filosofie leek taal- en tekstfilosofie: het
‘Sprachdenken’ van Heidegger, de dialogische filosofie, de ‘linguistic analysis’ en
het structuralisme. De ‘decentralisatie van het subject’ werd verkondigd. De mens
was onttroond. Autonome mechanismen, veel groter dan de mens, bepaalden wat er
met het kleine radertje mens gebeurde. De mens was geen schepper meer van minstens
een deel van zijn wereld. Hij was er het produkt van.
De ‘gesproken mens’ was ook niet langer het middelpunt van zijn eigen verhaal.
Grote verhalen gingen voor de bijl, en daarmee ook de persoonlijke kleine verhalen,
die pasten in het raamwerk van de grote verhalen. Het subject was ‘fictie’. Eerst
heette het dat het grote verhaal zichzelf vertelde. Later bleek dit toch ook weer niet
het geval. Ze bestonden helemaal niet meer.
Freud, Nietzsche en Marx werden postuum benoemd tot de voorlopers van dit
nieuwe denken. Nietzsche verkondigde immers al dat de mens als subject een verzinsel
was, Freud had laten zien hoe machtig het ‘Id’ en het ‘Superego’ waren, en hoe
weinig ons ‘Ego’ eigenlijk voorstelde. En Marx had altijd al geleerd dat de mens een
exponent was van sociaal-economische structuren.
Niemand scheen zich af te vragen of dit allemaal ook waar was of minstens
aannemelijk. Dat was vreemd, want de bewering was afkomstig van mensen, en was
op zichzelf een tamelijk groot verhaal, zodat de bewering leed aan innerlijke
tegenspraak. Studenten spraken de theorie om praktische redenen niet tegen op
examens. De theorie leek echter tamelijk onschuldig en deed buiten de collegezalen,
buiten boeken en tijdschriften niet al te veel opgang. Over het feit dat de theorie in
het geheel niet te rijmen viel met bijvoorbeeld de grondslagen van het recht en de
moraal, scheen niemand zich druk te maken.
In 1966 vond er nog wel een debat plaats tussen Sartre en Foucault. De existentialist
Sartre onderstreepte nog eens de betekenis van het subject en zijn geschiedenis, en
relativeerde de waarde van al die structuren die alles zouden beheersen. Het
existentialisme leek echter de verliezer, en het structuralisme de winnaar. Het ging
volgens Foucault om de mens als een radertje in het systeem, niet als een centrum
van vrijheid, handelen, denken en een persoonlijke geschiedenis. Het subject was
gedecentreerd. ‘Onttroond’ zouden anderen zeggen. Het subject was dood. Het
existentialisme leerde dat de mens aan zichzelf moest worden herinnerd, aan zijn
hoge komaf. De mens droeg verantwoordelijkheid voor zijn daden, moest in alle
vrijheid iets maken van zijn leven. Alle sleutelwoorden van het existentialisme leken
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het echter te begeven in de tijd van het structuralisme. Historiciteit, vrijheid,
intersubjectiviteit, verantwoordelijkheid en zelfverwerkelijking. De mens werd niet
meer aan zichzelf herinnerd, want met dat ‘zelf’ was er iets aan de hand. Dat was
een verzinsel.
De mens als subject was doodverklaard. Anonieme structuren heersten. Deze nogal
theoretische en academische discussie over het einde van het subject krijgt achteraf
echter een heel wat minder onschuldig en vrijblijvend gezicht. Want wat gebeurde
er in samenlevingen waar er op basis van een soortgelijke theorie werd gehandeld?
Waar mensen niet langer telden als subject, als persoon en individu, maar alleen als
geval, als exponent, als functie van het geheel? Als de mens niet spreekt maar
‘gesproken wordt’, door wie of wat wordt hij dan ‘gesproken’? Van het anonieme
systeem dat ‘spreekt’ blijken zich mensen meester te maken die beweren namens dat
systeem te spreken.
Hoe is het mogelijk dat Mao, ‘Grote Roerganger’, Stalin, ‘De Gids Aller Volkeren’,
Kim Il Sung, ‘Het Licht van de Wereld’, zijn zoon, ‘De Gidsende Ster’, Pol Pot,
Ceausescu, Hoxha, Menghistu, en elders en op andere tijden, zoveel andere
gemystificeerde leiders zoveel ruimte kregen? Het lijkt inderdaad te kunnen gebeuren
dat mensen massaal ontworteld raken, functies van een systeem worden, zich laten
dicteren door een politieke of sekteleider, of zelfs, zoals dit jaar gebeurde, zich door
radio ‘Mille Collines’ laten ophitsen om bij honderdduizenden tegelijk hun buren te
vermoorden.
Het blijkt mogelijk. De mens heeft dan echter wel de plicht daartegen stelling te
nemen. Het massaal onmondig worden van een complete bevolking is als een ziekte,
die om genezing vraagt. En ook dat blijkt te kunnen. Zo lang er dissidenten zijn die
aan de collectieve leugen ontsnappen, is het subject vermoedelijk ook nog niet dood.
Jung Chang vertelt wanneer bij haar het geloof in de Grote Leider begon te
wankelen. Na een verschrikkelijk zware reis en vele ontberingen, heeft ze eindelijk
‘het doel van haar leven’ bereikt: ze zal Mao in levenden lijve zien. Ze is zo moe en
verstijfd dat ze te laat overeind komt en ze ziet Mao alleen op de rug. Terwijl het
meisje naast haar zich in haar vinger prikte en met haar eigen bloed op haar zakdoek
schreef dat ze de gelukkigste mens ter wereld was, omdat ze Voorzitter Mao had
gezien, leek haar leven ineens zinloos en dacht ze een ogenblik aan zelfmoord. Haar
droom was in duigen gevallen. In feite was zij er op dat moment veel beter aan toe
dan het meisje naast haar. Mao, die zij alleen op de rug zag, en die, zwaaiend met
zijn arm, langzaam uit haar ogen verdween, die haar ‘geweten’ was geworden, zou
steeds kleiner worden in haar. Het zou nog de nodige tijd duren, maar ze werd weer
zichzelf, en ze bleek heel goed voor zichzelf te kunnen spreken.
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Walter Nonneman
Gezondheidszorg tussen economie en ethiek
De laatste tijd gaan economen zich steeds vaker bemoeien met de sector van de
gezondheidszorg. Ze worden door het medisch corps met argwaan bekeken. Economen
van hun kant hebben vaak een nogal cynische kijk op de beoefenaars van de
geneeskunst. Een van de redenen waarom de verhouding tussen beide disciplines zo
moeilijk ligt, is dat economen en artsen verschillende ethische klemtonen leggen.
Artsen leggen de klemtoon op een ‘individuele ethiek’: de medische deontologie
heeft hoofdzakelijk betrekking op het ethisch handelen ten aanzien van de individuele
patiënt. Economen daarentegen leggen de klemtoon op de ‘sociale ethiek’: zij hebben
het moeilijk om de gezondheidssector uitsluitend te bekijken vanuit het perspectief
van een Hippocratisch individualisme. En met dat sociaal utilitarisme van de
economen hebben artsen het dan weer moeilijk.
De Britse gezondheidseconoom Gavin Mooney gaf aan een hoofdstuk in zijn
Handboekje Gezondheidseconomie[1] de provocerende titel The Inefficiency of Medical
Ethics. De meeste economen zijn ervan overtuigd dat de gangbare medische ethiek
- met name de therapeutische vrijheid en de klinische autonomie van de arts - een
betere, efficiëntere en ethisch verantwoorde gezondheidszorg in de weg staat. Wellicht
is deze stelling provocerend voor een aantal artsen. Artsen tillen zwaar aan ‘medische
ethiek’. Terecht, want de inhoud van het begrip ‘medische ethiek’ is belangrijk voor
het welzijn van de zieke zowel als van de gezonde bevolking. In sommige
artsenkringen interpreteert men iedere vorm van kritiek op de gangbare medische
ethiek als een bedreiging van de professionele status en als een uiting van wantrouwen
t.o.v. de professionele integriteit van artsen. Ze willen ook het debat over medische
ethiek monopoliseren. Deze houding is te betreuren en op termijn niet houdbaar.
Medisch verantwoord gedrag is een dynamisch begrip, dat verandert in de tijd en
verschilt van cultuur tot cultuur.
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Omdat de gezondheidszorg vandaag enorme collectieve geldstromen aantrekt, wordt
verantwoord medisch gedrag het onderwerp van een breed maatschappelijk debat.

Sociale efficiëntie
De beginselen van het sociaal utilitarisme verschaffen een eenvoudige regel om te
bepalen wanneer een bepaald niveau van produktie of dienstverlening sociaal optimaal
is. Stel dat op een bepaald moment een zekere hoeveelheid van een produkt of van
een dienst wordt voortgebracht in een maatschappij. Hoe kan men nagaan of dit
optimaal is? Moet er meer of minder van dit produkt of deze dienst worden
geproduceerd of geleverd? Om die vraag te beantwoorden gebruiken economen een
techniek, de zgn. ‘marginale analyse’. Ze vergelijken de waarde of de baten die
gehecht worden aan extra produktie (of de marginale baat of marginale waardering)
met de kosten en de offers die gebracht moeten worden voor deze extra produktie
(of marginale kost). Overtreft de marginale baat de marginale kost, dan wordt er te
weinig voortgebracht en draagt het opvoeren van de produktie van het goed of de
dienst in kwestie bij tot de welvaart van de gemeenschap. Is ‘het sop de kool niet
waard’, d.w.z. overtreft de marginale kost de marginale baat, dan wordt er te veel
geproduceerd en dient men de produktie van het goed of de dienst in kwestie te
verminderen. Het optimale niveau van voortbrenging wordt bereikt als de bijkomende
kost van meerproduktie net gedekt wordt door de bijkomende baat van meerproduktie.
Een grafiek (fig. 1) verduidelijkt de redenering en illustreert enkele typische
aspecten van baten en kosten. Het volume van een bepaalde dienst (b.v.
gezondheidszorg) of een bepaald goed (b.v. brood) wordt op de x-as gezet; marginale
baten en marginale kosten op de y-as. Typisch is dat, naarmate er meer van een goed
of een dienst beschikbaar is, de waardering van de gemeenschap voor een nog grotere
beschikbaarheid afneemt. Marginale baten nemen af naarmate het beschikbare volume
toeneemt. Hoewel in heel wat produktieprocessen de meerkosten bij het opvoeren
van de produktie toenemen, wordt in de grafiek gemakshalve een constante meerkost
verondersteld. Er zijn trouwens heel wat uitzonderingen op deze regel van toenemende
meerkosten en voor tal van analyses is constante marginale kosten een bruikbare
hypothese.
Het snijpunt van de marginale batencurve en de marginale kostencurve geeft het
sociaal optimaal volume van produktie aan (q*). Wordt er minder geproduceerd dan
dit optimale volume (q0), dan overtreft de appreciatie door de gemeenschap van
meerproduktie de kost (nl.
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mw0mk*). De gemeenschap zal bereid zijn om meer te produceren omdat wat men
daarvoor moet opgegeven aan andere goederen niet opweegt tegen de voordelen van
de meerproduktie van het goed of de dienst in kwestie. Produceert men meer dan het
optimaal volume (q1), dan is de kost van meerproduktie groter dan de waardering
door de gemeenschap (mk*>mw1). Men kan dan de welvaart verbeteren door de
produktie te verminderen.
Hoe kan men in de praktijk het sociaal optimaal niveau van produktie bereiken?
Voor tal van produkten en diensten is dit niet moeilijk: men laat het over aan vrije
competitieve markten. Voor de meeste goederen en diensten zijn de mensen best in
staat om zelf te bepalen wat de kwaliteit is van een goed of een dienst en hoe het
goed of de dienst bijdraagt tot het voorzien in één of andere particuliere behoefte.
Voor de waardering van de meeste goederen en diensten kan men een beroep doen
op degenen die het goed of de dienst uiteindelijk gebruiken of consumeren. Hoe
drukken gebruikers hun waardering uit? Door de prijs die ze bereid zijn te betalen.
De regel is dat de prijs die consumenten bereid zijn te betalen, daalt naarmate er meer
van een goed of een dienst beschikbaar is. Voor die goederen en diensten geldt het
beginsel ‘de klant is koning’ of het beginsel van soevereiniteit van de consument.
Voor de meeste goederen en diensten wordt de produktie overgelaten aan het
particulier initiatief. Producenten zullen merken dat er een betalingsbereidheid is
voor een bepaald produkt of een bepaalde dienst en zich, in hun eigen belang,
inspannen om het produkt of de dienst tegen de laagst mogelijke kosten voort te
brengen. Het particulier winstbejag stimuleert concurrentie en ondermijnt
monopolieposities, waardoor het goed of de dienst beschikbaar wordt tegen kostprijs
(inclusief een redelijke winst). Competitie in de markt zorgt ervoor dat de sociaal
optimale hoeveelheid automatisch wordt voortgebracht en verbruikt. Wordt er teveel
geproduceerd, dan blijven voortbrengers met produktieoverschotten zitten of met
ongebruikte capaciteit. Ze zullen hun prijzen laten dalen om van de surplussen of
overcapaciteit af te raken tot de overschotten verdwijnen. Wordt er te weinig
geproduceerd in verhouding tot de vraag, dan zullen de producenten gauw merken
dat de consument meer wil betalen. De prijs van het goed zal stijgen tot de vraag
aangepast is aan het aanbod. Evenwicht in de markt wordt bereikt bij een prijs en
een hoeveelheid die zowel vragers als aanbieders tevreden stelt. In de grafiek (fig.
2) komt dit neer op het snijpunt van vraag en aanbod. Tegen de prijs p* zullen de
gezinnen q* kopen en de aanbieders zijn bereid precies deze hoeveelheid q* op de
markt te brengen tegen de prijs p*.
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Subsidiëring
Waarom zou men gezondheidszorg niet overlaten aan de automatismen van de markt?
Wat is er zo speciaal aan gezondheidszorg? In onze maatschappij vindt men deze
vraagstelling blijkbaar misplaatst. Toch is die vraag, en ook het antwoord erop,
cultuurgebonden. Er zijn tal van landen - b.v. sommige ontwikkelingslanden - en
perioden in de geschiedenis waar gezondheidszorg beschouwd wordt als een dienst
zoals brood bakken, haar knippen, enz., en waarvan de prijs door het
marktmechanisme wordt bepaald.
Gezondheidszorg heeft - in onze hedendaagse maatschappelijke en technologisch
context - twee kenmerken die het gewone marktmechanisme in de war brengen. Een
van die kenmerken is dat de gebruiker van de gezondheidszorg niet de volle kost van
de zorg betaalt. De gebruiker koopt gezondheidszorg tegen een prijs die in vele
gevallen slechts een fractie is van de werkelijke kostprijs. Gezondheidszorg wordt
gesubsidieerd, iemand anders - een derde betaler - betaalt de rekening. Er kunnen
goede redenen zijn om gezondheidszorg te ‘verkopen’ tegen gesubsidieerde prijzen.
Vele mensen betalen b.v. liever regelmatig een vast bedrag (een verzekeringspremie)
om te vermijden dat ze moeilijke (en misschien wel fysisch onmogelijke) keuzen
moeten maken op het moment van ziekte. Vele mensen zijn bereid om een zekere
bijdrage te leveren aan de kosten van de gezondheidszorg voor hen die door
omstandigheden buiten hun wil minder fortuinlijk zijn in de gemeenschap (b.v.
kansarmen) of anders bedeeld zijn door de natuur waardoor ze meer zorg behoeven
(b.v. gehandicapten, chronisch zieken). In tal van landen is de overgrote meerderheid
van de actieve bevolking bereid te betalen voor de gezondheidszorg van de meer
zorgbehoeftige oudere bevolking, in de (bange?) verwachting dat ook de volgende
generatie dit sociaal contract zal honoreren wanneer zij zelf zorgbehoeftig zijn.
Het resultaat van een verkoop van gezondheidszorg tegen gesubsidieerde prijzen
en het laten betalen van de kostprijs door een derde betaler, is dat de uiteindelijke
produktie en consumptie ervan toeneemt (fig. 3). De consumptie neemt toe met de
mate van subsidiëring. Sommige economen (o.a. Alain Enthoven en Mark Pauly)
zijn overtuigd dat, als de subsidie zo groot is dat de consument bijna gratis
geneeskunde geniet, de vraag naar gezondheidszorg snel leidt tot prestaties met
nauwelijks of geen therapeutisch effect. Men noemt dit soms ‘flat-of-thecurve’ health
care. Deze meerconsumptie tengevolge subsidiëring is niet noodzakelijk een sociaal
onverantwoorde overproduktie en overconsumptie. De meerproduktie en -consumptie
van de gezondheidszorg tengevolge subsidiëring, geschiedt weliswaar tegen een
kostprijs die
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hoger is dan de maatschappelijke waarde ervan. Op zich is dit een welvaartsverlies,
maar het wordt gecompenseerd door welvaartswinsten, omdat mensen zich verzekerd
weten tegen huidige en toekomstige ziekterisico's en bijdragen tot de lotsverbetering
van kansarme en minder fortuinlijke medeburgers.
De juiste maat aan subsidiëring is een zaak van trial-and-error en het zoeken naar
een consensus tussen de maatschappelijke besluitvormers (politici, sociale partners,
lobbies, kiezers,...). De consensus is ook niet noodzakelijk stabiel in de tijd en kan
evolueren naargelang de omstandigheden (b.v. solidariteit in een economische crisis).
In de meeste hoogontwikkelde landen (b.v. de landen van OESO) ligt de maat van
subsidiëring gemiddeld rond 75%. In de VS zijn de uitgaven voor gezondheidszorg
het minst gecollectiviseerd (44%). België daarentegen heeft een zeer hoge mate van
financiering via de collectieve sector (89%)[2]. Samengevat, subsidiëring van de
gezondheidszorg kan bijdragen tot hogere welvaart. De precieze maat van subsidiëring
is een zaak van aftasten van de grenzen van solidariteit in de bevolking. Het is ook
best mogelijk dat men af en toe deze grenzen overschrijdt.

Asymmetrische informatie
Een tweede kenmerk van de gezondheidszorg is veel problematischer. Voor een
gewoon goed of een gewone dienst kan de verbruiker zich een goed oordeel vormen
over de intrinsieke waarde van het goed of van de dienst. Hij kan beoordelen aan
welke behoeften het goed of de dienst tegemoet komt en in welke mate (b.v. een auto
en de behoefte aan mobiliteit). Hij is ook in staat om de kwaliteit van het goed of de
geleverde dienst voldoende te beoordelen, zodat hij de produkten of de diensten van
verschillende mogelijke toeleveraars kan vergelijken en afwegen naar kenmerken
en naar kwaliteit. Voor het beoordelen van de kwaliteit en kenmerken van gewone
goederen of diensten beschikken de consumenten over nagenoeg dezelfde informatie
als de producenten. Gegeven de symmetrie van informatie tussen consument en
producent, kan de markt op een aanvaardbare manier werken omdat geen van beide
partijen over een bevoorrechte positie beschikt.
Voor een standaard produkt of dienst heeft men daarom ook weinig problemen
om het beginsel van soevereiniteit van de consument te aanvaarden. De verbruiker
is immers voldoende geïnformeerd en kan met kennis van zaken oordelen over de
waarde van een produkt of een dienst. Die waardering drukt hij uit door zijn
betalingsbereidheid. Voor een gewoon goed of een gewone dienst is de individuele
betalingsbereidheid de basis van de globale maatschappelijke waardering van
produktie of prestaties. De norm van de individuele betalingsbereidheid
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en het beginsel van soevereiniteit van de consument zijn echter bijzonder
problematisch op het gebied van de gezondheidszorg. Tussen producent (verstrekker)
en consument (patiënt) is er wat men noemt asymmetrie van informatie. De consument
of beter de patiënt is vaak niet in staat om correct te oordelen over het nut, de waarde
en de kwaliteit van bepaalde hem voorgestelde prestaties of verstrekkingen. Hij doet
een beroep op de producent-verstrekker zowel voor informatie over zijn behoeften
als voor een geneeskundige dienst. Hij vraagt aan de producent én informatie over
de juiste waardering van de prestatie én over de levering van de prestatie.
Asymmetrische informatie is niet uniek voor de relatie verstrekkerpatiënt. Situaties
waarbij de consument een beroep doet op én de deskundigheid én de prestaties van
de producent, komen frequent voor in het economisch leven (b.v. autobezitter-garagist,
cliënt-advocaat, student-professor, enz.). In een aantal gevallen gaat het om
herhaaldelijke aankopen waarbij de consument in staat is om de kwaliteit van de
geleverde prestaties en adviezen ex-post te beoordelen. In die gevallen waar het
uiteindelijk resultaat van het advies en de geleverde prestatie onzeker zijn (wat typisch
is voor de gezondheidszorg, de advocatuur, het onderwijs) kan de consument de
kwaliteit van geleverde diensten noch ex-ante, noch ex-post beoordelen. Een
uitstekende arts wordt door een patiënt die lijdt aan een aandoening waarvoor er nog
geen afdoende therapie bestaat, vaak als een knoeier aangezien. Een kwakzalver
daarentegen kan uitstekende referenties krijgen van een patiënt met een zelfgenezende
kwaal.
Een situatie van fundamenteel asymmetrische informatie - waar de consument
noch ex-ante, noch ex-post nut en kwaliteit van een dienst kan beoordelen - kan de
producent in zijn voordeel uitbuiten. De betalingsbereidheid van een onwetende
patiënt-consument zal (meestal) groter zijn dan die van een patiënt die perfect
geïnformeerd is over nut en effectiviteit van de voorgestelde therapie of diagnostiek.
In figuur 4 wordt dit grafisch voorgesteld. Curve MB0 geeft de marginale
betalingsbereidheid aan van een onwetende patiënt (informatie=0) voor verschillende
niveaus van prestaties. Mocht de patiënt perfect geïnformeerd zijn over het verwachte
nut en de waarde van therapeutische prestaties - veronderstel dat hij zelf een deskundig
arts is - dan zou zijn marginale betalingsbereidheid overeenkomen met de curve MB∞
(informatie=∞). De sociaal optimale hoeveelheid zorg moet uiteraard worden bekomen
door een afweging van de marginale betalingsbereidheid bij perfecte informatie en
de gesubsidieerde marginale kost (subsidiëring op grond van andere sociaal valide
argumenten zoals overwegingen van billijkheid en risicowending). In figuur 4 komt
dit neer op een volume q∞.
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Sociaal verantwoorde geneeskunde
Verstrekkers van gezondheidszorg handelen individueel en sociaal ethisch
verantwoord als ze zich laten leiden door het werkelijk verwachte nut van een therapie
(of diagnostiek) af te wegen tegen de kost ervan. Deze afweging kan eenvoudig als
volgt worden geformuleerd: stel u als verstrekker in de plaats van de patiënt, met
zijn ziekteproblematiek en in zijn materiële omstandigheden. Zou u deze behandeling
voor uzelf (of uw vrouw, of uw kinderen) voorschrijven, rekening houdend met het
verwacht nut ervan en de kostprijs?
Laat een arts zich ook leiden door de subjectieve (maar ongeïnformeerde)
voorkeuren van de patiënt, dan zullen de prestaties opgevoerd worden tot q0. Dit
niveau van prestaties is meer dan wat maatschappelijk optimaal is. Sociaal gezien is
er dan een overbodige produktie of een overconsumptie ten belope van q0-q∞.
Het is nu voor verstrekkers: [1] eenvoudiger, [2] in een stelsel van
prestatiegeneeskunde financieel interessant en [3] ethisch te verantwoorden, om zich
meer te richten op de marginale betalingsbereidheid van de patiënt en q0 te leveren,
dan zich te richten op de sociale marginale betalingsbereidheid en q∞ te leveren.
Waarom eenvoudiger? Als verstrekkers zich richten naar de waardering van de
patiënten, dan zullen ze prestaties leveren tot er een evenwicht wordt bereikt tussen
de betalingsbereidheid van patiënten en de gesubsidieerde marginale kost. In die
situatie zullen patiënten tevreden zijn over het medisch corps want alle verstrekkingen
die de patiënt verlangt, worden door het medisch korps geleverd. Vergelijk dit met
sociaal optimaal gedrag. In dit geval leveren de verstrekkers q∞, nl. het ‘volume’
waarbij de sociale marginale waarde gelijk is aan de sociale marginale kost. De
patiënten zullen dit niet als optimaal ervaren. Met hun beperkte informatie zullen zij
de marginale waarde van de laatste eenheid veel hoger inschatten (nl. p0) dan wat ze
ervoor moeten betalen. Patiënten zullen de indruk hebben dat ze onderbediend worden.
Sociaal ethisch handelende artsen zullen minder populair zijn bij patiënten dan artsen
die zich schikken naar de (ongeïnformeerde en misschien dwaze) voorkeuren van
de patiënten.
In een systeem van prestatiebetaling is een sociaal verantwoorde geneeskunde ook
minder winstgevend voor de arts. De arts is beter af met een geneeskunde gericht op
(ongeïnformeerde) patiëntenvoorkeuren. Het inkomen van het medisch beroep is in
een systeem van prestatiebetaling evenredig met het volume van de prestaties. Wie
sociaal verantwoord remt op medische consumptie, remt op het eigen inkomen.
Prestatiebetaling gekoppeld aan een medische ethiek die therapeutische vrijheid
voorstaat, vormt een grote rem op sociaal
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verantwoorde geneeskunde. Prestatiebetaling prikkelt het opvoeren van prestaties
boven wat maatschappelijk zinvol is en het beginsel van therapeutische vrijheid biedt
de mogelijkheid ertoe. Het afstemmen van de beoefening van de geneeskunst op de
appreciatie van de patiënt in plaats van op een afweging van de reële, verwachte
effectiviteit en kosten, past ook in het gangbare kader van de medische deontologie.
De regel ‘do no harm’ mag dan al vanuit individueel ethisch oogpunt een aanvaardbare
norm zijn, hij leidt tot een sociaal onverantwoorde geneeskunde.

Arts geïnduceerde vraag
Asymmetrie van informatie, de prikkels die uitgaan van prestatiebetaling en de louter
individuele ethiek werken een marktsituatie in de hand waarbij de vraag gedeeltelijk
in handen komt van de producent, de zgn. ‘producent geïnduceerde vraag’.
Hoe belangrijk is dit verschijnsel in de praktijk? Een zeer directe toets om de ‘arts
geïnduceerde vraag’ op te sporen, is de vergelijking - ceteris paribus - van de
consumptie van gezondheidszorg door artsen en door niet-artsen. Er zijn slechts
weinig studies van dit type. Het tot nog toe toonaangevende onderzoek op dit gebied
is van Bunker en Brown[3]. Zij vergeleken het gebruik van een aantal chirurgische
ingrepen door artsen met het gebruik ervan door andere sociale groepen op basis van
data in California. Ze vonden geen significante verschillen. Hoewel dit onderzoek
veel geciteerd wordt en gepubliceerd werd in het toonaangevend medisch tijdschrift
New England Journal of Medicine, vertoont het dusdanige belangrijke
methodologische gebreken, dat het wetenschappelijk ‘ongeloofwaardig’ is. Zo werd
er b.v. geen rekening gehouden met de aanzienlijke verschillen in verzekeringsdekking
naargelang bevolkingsgroepen; voor sommige groepen werden de data verzameld
met enquêtes en slaan de gegevens op de hele levensloop van patiënten, terwijl het
gebruik van chirurgie voor de gehele bevolking berekend werd op basis van gegevens
bij ontslag uit het ziekenhuis.
Een recent Zwitsers onderzoek lijdt niet aan deze methodologische kwalen en
geeft een heel ander beeld. Domenighetti e.a. vergeleken het (naar leeftijd en geslacht
gestandardiseerd) gebruik van zeven courante chirurgische ingrepen door artsen en
de doorsnee bevolking in Zwitserland[4]. In Zwitserland is er een uniforme, algehele
verzekeringsdekking. Het resultaat van hun analyse is zorgwekkend. Na correctie
voor leeftijds- en geslachtsverschillen ligt het gebruik van courante chirurgische
ingrepen één derde (32.7%) hoger dan het gebruik ervan door artsen (en hun kinderen).
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Het gebruik van ‘papieren patiënten’ is een andere methode waarmee naar ‘arts
geïnduceerde vraag’ wordt gepeild. Men legt artsen een beschrijving van een
hypothetische patiënt voor en vraagt naar diagnose en voorstel van behandeling. In
een Amerikaans onderzoek werden artsen geconfronteerd met dergelijke ‘papieren
patiënten’[5]. Uit de voorgestelde behandelingen bleek dat artsen met een hoog inkomen
en in regio's met een hoge arts/ patiënt ratio meer agressieve en duurdere
behandelingen voorschreven.
Klassiek is ook het onderzoek van Wennberg e.a. naar regionale verschillen bij
het gebruik van algemene chirurgie[6]. Na controle op behoefteverschillen in de
populatie blijven er zeer grote verschillen tussen per capita gebruik van frequent
voorkomende chirurgische ingrepen. Wennberg schrijft deze verschillen toe aan
‘professionele onzekerheid en vraaginducering’. Regionale verschillen zijn ook in
België bekend waar ze daarenboven onmiddellijk een politieke dimensie krijgen[7].
Een deel van de verschillen is uiteraard te verklaren door populatieverschillen (leeftijd,
socio-professionele structuur) en door verschillen in medisch aanbod (bedden/capita,
artsen/capita...). Een deel wordt ook toegeschreven aan verschillen in de stijl van
geneeskunde bedrijven en verschillen in de toepassing van het reglementenboekje
voor terugbetaling door de ziekteverzekering. Ook de ervaring in binnen- en
buitenland (b.v. Canada) waar men nationale ziekteverzekering toepast, levert
duidelijke voorbeelden op van medische praktijken die gedetermineerd worden, niet
alleen door de behoeften van de patiënt, maar ook door financiële prikkels. Zo b.v.
werd in België de vermindering van de tarieven voor de klinische biologie in 1985
volledig gecompenseerd door een verhoging in het volume van de prestaties. Ook
in het buitenland zijn dit soort compensaties bekend. Gabel & Rice geven een
overzicht van een aantal van dergelijke ‘natuurlijke’ experimenten[8].
Dit compenserend gedrag is zo frequent dat het een aantal economen inspireerde
tot het formuleren van de zgn. ‘target-income hypothesis’[9]. De idee is dat een arts
voor zichzelf een norminkomen stelt. Stijgen de tarieven dan valt het makkelijker
de norm te halen en verminderen de prestaties; dalen de tarieven dan wordt dat
gecompenseerd door meer prestaties om de norm te halen. In de economische
literatuur wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van een toenemend
aantal artsen op de ‘arts geïnduceerde vraag’. Toenemende competitie en de stijgende
toename van artsen t.o.v. patiënten, zou aansporen tot een grotere ‘arts geïnduceerde
vraag’. Sommige economen hebben deze vraag empirisch (econometrisch) onderzocht.
Klassieke analyses zijn b.v. die van Rossiter & Wilensky[10] en Rice[11]. Andere
economen exploreerden deze vraag met mathematische gedragsmodellen[12]. De
conclusies zijn
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niet altijd gelijklopend. In de eerste lijn gezondheidszorg lijkt meer competitie
nauwelijks of geen aanleiding te geven tot meer vraaginductie; in specialistische
zorg ligt dit anders. Veel hangt af van de dataset en de concrete situatie.
Van groot belang is uiteraard het betalingssysteem. Betaling per prestatie (‘fee for
service’) biedt immers een sterke prikkel tot vraaginductie. Hoe belangrijk het type
betalingssysteem wel is, blijkt uit een recente macro-econometrische analyse[13]. De
onderzoekers berekenden de impact van prestatiebetaling (gekoppeld aan
therapeutische vrijheid) op de globale gezondheidsuitgaven op basis van recente
gegevens van 19 hoge inkomenslanden (OECD-landen). Ze stelden vast dat de
uitgaven voor gezondheidszorg in landen met een ‘fee-for-service’ systeem - ceteris
paribus - 11% hoger liggen. Andere belangrijke determinanten zijn het gemiddeld
inkomensniveau (+), het aandeel van de publieke sector in de financiering (-) en het
relatief belang van extramuros zorgen (+).

Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat de bestaande medische ethiek, gericht op de individuele
patiënten, gekoppeld aan een prestatiebetaling, niet leidt tot sociaal optimale
geneeskunde. Overconsumptie en verkeerde consumptie zijn het gevolg. Hoe kan
de kloof tussen wat individueel wenselijk geacht wordt en wat maatschappelijk zinvol
is, dan worden gedicht? Een andere organisatie van de gezondheidszorg, met minder
nadruk op prestatiebetaling en meer voorafbetaalde gezondheidszorg (type ‘Prepaid
health plan’), meer integrale gezondheidsvoorzieningen voor patiënten (type ‘Health
maintenance organisation’) in plaats van onze gesegmenteerde vormen van
zorgverlening, is een fundamentele voorwaarde. Ze is daarenboven onafwendbaar.
Op lange termijn zal een betere gezondheidsvoorlichting van de bevolking minder
ruimte scheppen voor een ‘producent geïnduceerde vraag’. Nochtans zal de
fundamentele asymmetrie van informatie tussen patiënt en arts nooit door alleen
maar gezondheidsvoorlichting en opvoeding kunnen worden weggewerkt. Wellicht
kan een meer aangepaste opleiding van artsen die beter aansluit bij de geneeskundige
praktijk, tot een meer doelmatige geneeskunde leiden.
Ethiek en de ethische normen bij de dagdagelijkse beoefening van de geneeskunde
bepalen in grote mate het globaal volume aan gezondheidszorg en de kwaliteit van
de geneeskunde. Men observeert aanzienlijke verschillen tussen artsen in het
behandelen van gelijke gevallen. Een deel van die verschillen kan worden
toegeschreven aan de intrinsieke onzekerheid omtrent het resultaat van behandelingen.
Maar een
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groot deel komt allicht op rekening van de persoonlijke ethische instelling van de
arts. Zonder twijfel varieert de benadering van patiënten naargelang het ethisch
uitgangspunt van de arts; dat kan gaan van cynisch het eigenbelang nastreven zolang
men de patiënt geen schade toebrengt, tot het zich houden aan de gouden regel: schrijf
geen behandeling voor die je niet voor jezelf of je kinderen zou voorschrijven.
Met name de gezondheidssector moet koste wat het kost vermijden dat het ethisch
besef verglijdt tot een houding van cynisme. Vooral permanente vorming van
gezondheidswerkers met aandacht voor de ethische aspecten van het beroep, sociale
controle van artsen door ‘peer groups’, en brede maatschappelijke discussies over
de ethische aspecten van gezondheidszorg, zijn noodzakelijk voor het handhaven
van een maatschappelijk plichtsbesef.
Voordracht voor de Belgische Vereniging voor Medische Moraal en Ethiek,
seminarie ‘Economie, geneeskunde en ethiek’, Antwerpen, 3 mei 1994.
Met dank aan mijn collega's Diana De Graeve, Patrick Vanhoudt, Isabelle
Cortens, Toon Vandevelde en Hugo Roeffaers voor suggesties en
commentaren.
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Roy Porter
De malaise van een beroep
Geneeskunde, de gevangene van haar succes
Wanneer een historicus de medische revolutie van de voorbije vijftig jaar overschouwt,
komt hem een uitdrukking als ‘zuurzoete overwinning’ voor de geest. Nooit heeft
de geneeskunde zoveel bereikt als tijdens deze periode. Nooit heeft ze zoveel
wantrouwen en kritiek geoogst als vandaag.
Geen zweem van twijfel dat de medische innovaties van de laatste halve eeuw
meer levens hebben gered dan ooit sinds het begin van de geneeskunde. Zo blasé
zijn we geworden over die medische vooruitgang, dat het de moeite loont nog eens
een balans op te maken van enkele van de enorme vernieuwingen die we nu
vanzelfsprekend vinden, maar waar we voor de Tweede Wereldoorlog niet eens van
konden dromen.

Belangrijke medische innovaties
In 1940 werd met penicilline nog alleen maar op muizen geëxperimenteerd. Pas in
1943 begon men in Groot-Brittannië met de massaproduktie ervan en nog vele jaren
lang bleef het gebruik onderworpen aan beperkingen, ‘gerantsoeneerd’. Voordien
waren longontsteking, hersenvliesontsteking en vergelijkbare infecties vaak fataal.
Tuberculose, de ‘witte plaag’ die lange tijd de belangrijkste doodsoorzaak was in de
Eerste Wereld, werd - zo leek het althans[1] - uitgeroeid in de jaren veertig door een
combinatie van het BCG-vaccin[2] en streptomycine. Dankzij de sulfamiden en later
de antibiotica daalde het sterftecijfer van moeders bij bevallingen bijna tot nul, terwijl
dit in 1935 nog ergerlijk hoog lag. Voor het eerst in de geschiedenis werd een
bevalling veilig voor moeder en kind.
In de jaren vijftig breidde deze ‘eerste farmacologische revolutie’
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zich uit over een breed front. Ze overwon bacteriën, verbeterde de beheersing van
ziekten ten gevolge van b.v. vitamine- of proteïnetekorten, kreeg controle over vele
biochemische afwijkingen; zij produceerde de eerste efficiënte geneesmiddelen tegen
geestesziekten (de zogenaamde psychotropica zoals chlorpromazine[3]) en werkzame
vaccins tegen polio(myelitis).
Andere nieuwe middelen, met name steroïden zoals cortisone, maakten het mogelijk
het groeiend inzicht in het immuunsysteem efficiënter aan te wenden. Toen men het
afstotingsprobleem aanpakte[4], opende de komst van immunosuppressiva[5] ongehoorde
mogelijkheden voor transplantaties. De plastische chirurgie-technieken, door Archie
McIndoe in East Grinstead uitgeprobeerd op oorlogspiloten, betekenden een van de
vele exploten die van de chirurgie de meest in het oog springende - met glamour
omgeven - tak van de geneeskunde (de kunst van het ‘helen’) maakte. Ook cardiologie
kwam tot bloei. Een mijlpaal was de eerste chirurgische ingreep, exact vijftig jaar
geleden, op ‘blauwe babies’ met een aangeboren hartafwijking; daarna maakte de
behandeling van kinderhartziekten een snelle vooruitgang. De eerste bypass-operaties
(overbruggingen) dateren van 1967.
Rond die tijd ging heelkunde lijken op een ruimtereis: ze scheen geen grenzen
meer te kennen. Men slaagde erin organen te vervangen, om te beginnen nieren, en
transplanten haalden de krantekoppen in 1967, toen Christiaan Barnard het hart van
een vrouw in Louis Washkansky transplanteerde, die er achttien dagen mee leefde.
Halfweg de jaren tachtig werden alleen in de Verenigde Staten jaarlijks reeds
honderden harttransplantaties uitgevoerd waarbij tweederden van hen die een nieuw
hart kregen nog minstens vijf jaar in leven bleven.
Tegenwoordig groeit de chirurgie niet alleen meer, ze is van gedaante veranderd.
In het begin van de eeuw kwam chirurgie neer op verwijdering, extirpatie: lokaliseer
het letsel, spoor de tumor op en snijd hem weg. Nu legt de chirurgie zich toe op
continue reparatie en (zo mogelijk eindeloze) vervangbaarheid. Naast deze praktische
innovaties op het vlak van ingrepen, droeg de wetenschap bij tot het genezen in een
mate die zelfs in de gouden jaren dertig niet te voorspellen was, toen profeten in de
lijn van Marx en Wells nog volop vertrouwen stelden in de pure weldadigheid van
de wetenschap. Elektronenmicroscopen[6], endoscopen[7], CAT[8] en PETT[9] scans,
Magnetische Resonantie Beeldvorming[10], lasers, tracers[11], ultrasound[12] - deze en
andere instrumenten hebben een omwenteling teweeggebracht in de diagnostische
mogelijkheden. Lasers maakten microchirurgie mogelijk. Stalen longen,
nierdialysetoestellen, hart-long machines en pacemakers kregen allemaal hun plaats
in het medisch arsenaal.
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wijzigde ons inzicht in
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het lichaam en in zijn strijd tegen ziekte. Denken we bijvoorbeeld aan de
verbazingwekkende ontwikkeling van de genetica en de moleculaire biologie die
volgde op het doorbreken van de genetische code door Crick en Watson,
gecombineerd met de zogenaamde ‘tweede farmacologische revolutie’, gebaseerd
op de intracellulaire scheikunde. Genetische screening en manipulatie hebben grote
vooruitgang gemaakt. Voortbouwend op Sir Henry Dale's standaardwerk over
neurotransmissie, opende de hersenscheikunde nieuwe horizonten:
endorphineonderzoek[13] ontraadselde de geheimen van de pijn; synthetische
manipulatie van neurotransmitters zoals dopamine met L-DOPA[14] zorgde voor een
behandeling van stoornissen van het centraal zenuwstelsel zoals de ziekte van
Parkinson.
Het klinisch onderzoek - lang het zwakke broertje - kwam volwaardig tot zijn
recht, gedeeltelijk dank zij de gerandomiseerde[15] klinische proeven die midden in
de jaren veertig werden ontwikkeld. De triomfen van het klinisch onderzoek zijn af
te lezen aan het aantal Nobelprijzen die deze discipline te beurt viel. In 1956 werden
Werner Forssman, Dickinson Richards en André Cournand gelauwerd voor hun
gedurfde werk op het vlak van hartcatheterisatie[16]. Charles Huggins kreeg in 1966
de prijs voor de behandeling van prostaatkanker met hormonen, Philip Showalter
Hench voor het invoeren van cortisonebehandeling bij arthritis, en Daniel Bovet in
1957 voor de ontdekking van de antihistaminica[17]. In 1976 ging de prijs naar Carleton
Gajdusek, die de werking van trage virussen in chronische ziekten van het centrale
zenuwstelsel ontraadselde. In 1985 werden de cholestorolonderzoekingen van Brown
en Goldstein bekroond.
Een dergelijke vooruitgang in wetenschap en behandeling kwam niet zomaar uit
de lucht gevallen. Hij was slechts mogelijk dank zij de enorme gelden die men in de
geneeskunde investeerde. De oprichting in het Verenigd Koninkrijk van de National
Health Service in 1948 is nog altijd een mijlpaal, maar over heel de wereld hebben
staten steeds grotere publieke en privé kapitalen geïnvesteerd in geneeskunde. In de
VS en in verschillende landen van de EG wordt meer dan 10% van het BNP
gespendeerd aan gezondheid. De Wereld Gezondheidsorganisatie blijft zich uitbreiden
en de wereldgezondheid kende enkele opvallende successen, met name de definitieve
uitroeiing van het pokkenvirus in 1977.
Twee feiten vatten deze spectaculaire ontwikkelingen in een notedop samen. Ze
leveren een krachtig (zij het betwistbaar) bewijs van het toenemende belang van
geneeskunde. Eén: de verdubbeling van de wereldbevolking in de laatste vijftig jaar
(van ongeveer 2.500 miljoen in 1950 naar meer dan 5.300 miljoen vandaag), waarvan
een niet onbelangrijk percentage te danken is aan nieuwe medische ingrepen
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en preventie. Twee: de invoering van de pil halfweg de jaren vijftig, die, althans in
theorie, een veilige en eenvoudige mogelijkheid biedt om de bevolkingsgroei onder
controle te houden.
Al deze ontwikkelingen zijn gekend, we zijn ermee vertrouwd, maar dat doet niets
af aan de prestatie die hier geleverd is. Van de tijd van de holbewoners tot die van
de ruimtevaart werd in de loop van de geschiedenis steeds weer gewag gemaakt van
‘revoluties’: de neolitische omwenteling in de landbouw, het Griekse mirakel, de
Gutenberg-revolutie, de 17e eeuwse wetenschappelijke revolutie, de (eerste, tweede,
derde en n-de) industriële revolutie. Maar pas in de laatste halve eeuw is er sprake
van een therapeutische revolutie, als we als maatstaf de mogelijkheid nemen om
levensbedreigende ziekten op grote schaal te overwinnen. Zowel de gezondheid en
de lange levensduur in de rijke wereld als de overbevolking van de arme wereld
bevestigen dit.
De opmerkelijke bijdrage van de 19e eeuwse medische wetenschap kan niet hoog
genoeg gewaardeerd worden: vooruitgang in volksgezondheid, celbiologie,
bacteriologie, parasitologie, anesthesie en steriele chirurgie, enz. Belangrijke
vorderingen werden vroeg in de 20e eeuw gemaakt: X-stralen, immunologie, inzicht
in hormonen en vitamines, chemotherapie, zelfs psychoanalyse! Maar weinige van
deze innovaties leidden rechtstreeks en eenduidig tot de wonderlijke redding van
levens en de leniging van lijden die wij vandaag kennen.

Ommekeer: de malaise
En toch staat men niet te juichen. Euforie alom bij de ontdekking van de penicilline,
de harttransplantatie van Barnard. Maar de stemming is omgeslagen. In 1978 ontlokte
Louise Brown, de eerste proefbuisbaby, nog juichkreten. Maar vandaag houdt de
publiciteit rond een 59-jarige vrouw die na een vruchtbaarheidsbehandeling bevalt
van een tweeling en een zwarte vrouw die van een blanke baby bevalt, een
onheilspellende boodschap in voor de geneeskunde. In Italië kunnen dergelijke
schandalen natuurlijk, maar, goddank, bij ons zouden zulke designer babies
onmogelijk zijn. Ondertussen heeft de TV-serie Doctor Kildare de plaats geruimd
voor het meer spectaculaire Casualty en artsen halen nu vooral de krantekoppen
wanneer ze klungelen met uitstrijkjes.
Ondanks alle succesverhalen heerst er vandaag in de geneeskunde ontegenzeglijk
een zekere malaise. Zoals bij het einde van de Golfoorlog heeft men het gevoel: wat
hebben we nu eigenlijk bereikt? Grote veldslagen hebben we gewonnen, maar de
geneeskunde staat steeds meer bloot aan kritiek. Mislukkingen, grote en kleine,
maken het er natuurlijk niet beter op. Geneesmiddelen (thalidomide ofte softenon
en
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andere) bleken soms rampen te veroorzaken. Iatrogene ziekten, door geneeskundig
ingrijpen veroorzaakte ziekten, nemen toe. Onderzoek over aandoeningen als kanker,
schizofrenie, Alzheimer en andere aftakelingsziekten gaat slechts met een slakkegang
vooruit; twijfel blijft hangen rond het concept zelf van de psychiatrie. In
Groot-Brittannië werd de National Health Service de speelbal van de politiek, bedreigd
door desintegratie en ontmanteling. In de VS voelen medici zich achtervolgd door
verzekerings- en andere processen. In rijke landen krijgen de armen nog steeds slechts
een pover deel van de medische koek. In de Derde Wereld blijven malaria en andere
tropische ziekten bij gebrek aan internationale inzet welig tieren, terwijl difterie en
tuberculose, waarvan men dacht dat ze waren uitgeroeid, opnieuw opduiken in de
geïndustrialiseerde landen. Vooral de AIDS-pandemie heeft elk naïef geloof dat
‘ziekte’ als zodanig buiten strijd was gesteld, de kop ingedrukt. Het feit dat AIDS,
na vijftien jaar, nog zonder afdoende behandeling blijft, herinnert ons eraan dat
wondermiddelen niet zomaar voor het oprapen liggen.
Deze zorgwekkende signalen kunnen op verschillende manieren beoordeeld
worden: noemen we een gedeeltelijke vooruitgang een succes of een mislukking?
Moeten we tekortkomingen op de rekening van artsen of van politici schrijven? Dit
raakt echter de kern van de zaak niet. Geneeskunde maakt ontegenzeglijk een veel
fundamentelere crisis door: grotendeels de prijs die ze betaalt voor de vooruitgang
die ze gerealiseerd heeft en de onrealistische verwachtingen die ze daarmee gewekt
heeft. Ze raakte de weg kwijt of, liever, ze moet eens opnieuw bekijken waar ze
naartoe wil. In de British Medical Journal stelde Lord Horder in 1949 de vraag:
‘Waarheen met de geneeskunde?’. Hij had zijn antwoord direct klaar: ‘Waarheen
anders dan recht vooruit?’ Wie is er vandaag de dag nog zeker van waar ‘recht
vooruit’ ligt?
Eeuwenlang stelde de geneeskunde zo weinig voor, dat ze geen radicale kritiek
uitlokte. Van Cato tot Tsjechov werd er de draak mee gestoken, maar wie ziek werd,
en het kon betalen, riep toch maar onmiddellijk de dokter. Zoals Edward Shorter liet
zien in Bedside Manners: The Troubled History of Doctors and Patients (1986),
hadden mensen in de goeie ouwe tijd geen hoge verwachtingen van de geneeskunde,
en als de arts maar weinig kon helpen, namen ze hem dit niet kwalijk. Geneeskunde
was een beroep met weinig prestige of macht. In de huidige eeuw echter ging de
geneeskunde alles overheersen, ze steeg in aanzien en werd peperduur. Hoe meer ze
in de schijnwerpers kwam te staan, hoe meer ze ging blootstaan aan kritiek. Kritiek
en vragen van historici, sociologen, politieke analisten én het publiek.
Thomas McKeown en anderen wierpen de geneeskunde de handschoen toe vanuit
een epidemiologische invalshoek. Was de hogere
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levensverwachting, die algemeen toegeschreven werd aan de geneeskunde, in feite
niet de vrucht van de verbeterde levensstandaard? Wat is The Role of Medicine?
vroeg McKeown zich af in 1979. Dream, Mirage, or Nemesis waren de
keuzemogelijkheden die hij voorstelde in de ondertitel van zijn boek. De lezer kon
eruit concluderen dat de geneeskunde slechts wat versterkingstroepen aanvoerde
nadat de beslissende slag al geleverd was. Vanaf de jaren vijftig legde de nieuwe
medische sociologie de geneeskunde onder de microscoop, soms op de divan. De
ene sociologenschool had kritiek op de dominante positie van het beroep. Een andere
betoogde dat de medische categorieën - de begrippen zelf van gezondheid en ziekte,
en ook specifieke gediagnosticeerde stoornissen zoals hysterie - geen
wetenschappelijke realiteiten waren, maar sociale leesroosters waarin vaak het
zondebokmechanisme meespeelde en afwijkingen vaak anders benoemd werden naar
gelang van klasse, ras of geslacht van de patiënt. Deze kritiek kwam niet alleen van
trendy linksen en Sussex-sociologen. In het midden van de eeuw trok zelfs de
ouderdomsdeken van de conservatieve Amerikaanse sociologen, Talcott Parsons, de
aandacht op wat hij ‘the sickrole’ noemde, een begrip dat het hele medische bedrijf
potentieel reduceerde tot een sociaal ritueel. Sindsdien hebben talrijke sociologen
de geneeskunde getypeerd als een vorm van sociale controle of van reproduktie van
sociale normen.
Kortom, toen de geneeskunde eenmaal machtig werd, trok ze kritiek aan. En toen
ze doeltreffend bleek te zijn, was de gesel van de pest vergeten en werd de arts vooral
gezien als een gezagsfiguur, een marionet van het patriarchaat, een stroman van de
staat[18].

De medicalisering van de samenleving
In nog een ander belangrijk opzicht is de geneeskunde de gevangene van haar eigen
succes geworden. Nu ze eindelijk vele zware ziekten overwonnen heeft en het lijden
heeft verlicht, is haar opdracht onduidelijk geworden. Wat zijn haar doelstellingen?
Waar liggen haar grenzen? Bestaat haar eerste plicht erin mensen zo lang mogelijk
in leven te houden, willens nillens, wat de omstandigheden ook zijn? Bestaat haar
opdracht erin mensen een gezond leven te laten leiden? Of is het een dienstenbedrijf,
altijd gereed om tegemoet te komen aan welke fantasieën zijn cliënten ook mogen
verzinnen, het weze plastische chirurgie à la Michael Jackson of het verlangen van
vrouwen van negenenvijftig om nog een baby te krijgen. In particuliere gevallen
kunnen vele van deze problemen op een bevredigende manier opgelost worden met
een beetje gezond fatsoen, goede wil en een wijze ethische commissie. In 1993 was
iedereen ervan overtuigd dat genoeg
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genoeg was voor Tony Bland, een slachtoffer van de Hillsborough voetbalramp, die
vier jaar lang in leven werd gehouden aan een machine. Maar breder gezien, wie kan
decreteren welke richting de geneeskunde nu uit mag gaan? Wie maakt, uit wat de
geneeskunde nog te doen staat, nu ze de meeste van haar basisdoeleinden, zoals die
verstaan werden door Hippocrates, William Harvey of Lord Horder, bereikt heeft?
In een situatie als deze moeten de alarmsignalen van het publiek luider klinken
dan het high-tech motto dat blijkbaar gehanteerd wordt door de spitsgeneeskunde:
‘Wat we kunnen, moeten we ook doen’. Die medische elite schijnt soms meer
geïnteresseerd te zijn in de uitbreiding van technische vaardigheid dan in doeleinden
en waarden. Wanneer patiënten worden beschouwd als problemen en herleid worden
tot biopsieën en labotesten, wekt het geen verwondering dat een gedeelte van het
publiek afhaakt en opteert voor holistische genezingswijzen die als meer humaan
overkomen.
De vlucht naar alternatieve geneeskunde mag dan al een symptoom zijn van de
malaise, maar nog onrustwekkender misschien is de publieke fixatie op de
geneeskunde. In haar Disease-Mongers (lett. de ziektencommerçanten) van 1992
wees Lynn Payer op de ironie, dat hoe gezonder de westerse samenleving wordt, hoe
meer zij naar geneeskunde hunkert: ze gaat medische maximalisering beschouwen
als een recht en een plicht. Vooral in de VS met zijn vrije markt wordt een enorme
druk uitgeoefend - door het medisch beroep, door de medibusiness, door de media,
en door twijfelachtige (of beïnvloedbare) individuen - om meer diagnoses van
behandelbare ziekten te krijgen. Angsten worden opgefokt. Mensen worden ertoe
verlokt om zich aan labotesten van vaak een twijfelachtige betrouwbaarheid te
onderwerpen. De diagnostiek gaat wel zo snel vooruit dat steeds meer stoornissen
aan het licht komen. Dan zit er niets anders meer op dan een uitgebreide en dure
behandeling. Een arts in New York die afziet van behandeling, kan beschuldigd
worden van nalatigheid of medisch misdrijf. Angsten en ingrepen stijgen in een
dubbele spiraal. Artsen, advocaten en farmaceutische firma's doen goede zaken, al
worden de patiënten er niet beter van, en de geneeskunde is haar koers kwijt.
De wortel van het probleem, vooral in de VS maar ook elders, is structureel. Het
probleem is inherent aan een medisch systeem waarin een groeiend medisch
establishment, geconfronteerd met een bevolking die door zijn toedoen gezonder
wordt, ertoe gedreven wordt normale levensfasen (menopauze, bevalling, enz.) te
medicaliseren, risico's als ziekten te beschouwen en banale klachten te behandelen
met buitensporige procedures. Dokters én ‘consumenten’ worden de gevangenen
van een fantasie die bangmaken koppelt aan een opgedreven technolo-
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gische vervolmaakbaarheid à la ‘wat we kunnen, moeten we ook doen’: iedereen
heeft wel iets dat mis zit, iedereen kan worden genezen.
Nu Hillary Clinton en Virginia Bottomley het waken over de gezondheid verheffen
tot een familiaal gebod, leidt het geneeskundeaanbod tot steeds maar meer medische
eisen, produkten en diensten. We komen terecht in een wereld van medische
McDonalds, waarin fobieën en overbodige behandelingen meer de gezondheid dan
de ziekte in gevaar brengen, terwijl terzelfder tijd de schatkist voortdurend het mes
zet in essentiële diensten. Het medisch succes is een Frankenstein-monster aan het
scheppen: het is, ten top gedreven, wat die goeroe uit de jaren zeventig, Ivan Illich,
de ‘medicalisering van het leven’ noemde.
Medisch consumentisme - net als elk ander ziekelijk consumptiegedrag, alleen
maar gevaarlijker - blijft uiteraard onbevredigend. Verlenging van het leven en het
zoeken naar een perfecte gezondheid (schoonheid, jeugd, geluk) zijn uit zichzelf tot
mislukken gedoemd. Hier is de wet van de verminderende meeropbrengsten van
toepassing, het kan niet anders. Je kan de percentages van mensen die tachtig en
negentig worden doen stijgen, maar elke afdeling geriatrie leert je dat dat niet hetzelfde
is als het garanderen van blijvende mobiliteit, helderheid van geest en autonomie.
Medisch kunnen we het leven steeds meer verlengen, maar het is vaak een leven
waar alles aan ontbreekt, blootgesteld aan vernederende verwaarlozing.
Wat een smadelijk lot wacht de geneeskunde als ze voortaan nog alleen maar een
povere verlenging van een ongenietbaar leven te bieden heeft! Een spiegel van wat
in de atletiek gebeurt. Daar worden onevenredig veel energie en middelen - niet het
minst medische middelen zoals steroïden - geïnvesteerd om duizenden van een
seconde van een record af te knabbelen. En - hoeft het nog gezegd? - het logisch
gevolg van de ultieme levensverlenging - de ‘afschaffing van de dood’, misschien
door een bepaalde variant van cryogenics (leer van de zeer lage temperaturen) - zou
geen oplossing zijn, maar een verergering. Dat heeft Swift in zijn Gulliver's Travels
al opgemerkt in zijn beschrijving van de Struldbrugs, de inwoners van Luggnagg,
die onsterfelijk waren, maar dan wel zonder hun daarbij horende fysieke en geestelijke
vermogens.
Als ik hier uiting geef aan mijn bezorgdheid over deze gevaarlijke ontwikkelingen
in de geneeskunde, dan doe ik dat niet uit rancune tegen haar onmiskenbare successen,
maar omdat ik de werkelijkheid onder ogen wil zien die op ons toekomt: een medische
macht die weliswaar niet elk verantwoordelijkheidsbesef mist, maar niet meer
duidelijk weet waar ze naartoe wil.
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Een nieuwe definitie van de medische grenzen
Het mooiste wat we de geneeskunde kunnen toewensen, is dat het haar zou dagen
voor welke dilemma's ze staat. Eeuwenlang stond ze machteloos en stelde ze dus
geen problemen. Van de Grieken tot de Eerste Wereldoorlog was haar job simpel:
vechten tegen ongeneeslijke ziekten en ernstige handicaps, maken dat kinderen levend
ter wereld kwamen en pijn behandelen. En die job vervulde ze over het algemeen
met matig succes. Vandaag, nu ze daarmee klaar is, verdwijnen de triomfen van de
geneeskunde in stuurloosheid. Ze hebben geleid tot sterk overtrokken verwachtingen
die het publiek gretig heeft geslikt. Maar naarmate aan deze verwachtingen geen
grenzen meer komen, worden ze niet meer waargemaakt. Wat de geneeskunde te
doen staat in de 21e eeuw zal zijn: opnieuw haar grenzen definiëren, ook als ze haar
mogelijkheden nog verder uitbreidt.
Overgenomen uit Times Literary Supplement (nr. 4737, 14 januari 1994)
Vertaald en geannoteerd door Marc Desmet

Eindnoten:
[1] In Medical Nemesis (1974), Ned. vert. Het medisch bedrijf. Een bedreiging voor de gezondheid
(1975) liet Ivan Illich al zien dat de incidentie van tbc en vergelijkbare infecties allang was
afgenomen vóór de invoering van vaccinaties en antibiotica en eerder te danken was aan betere
hygiëne en levensomstandigheden. Hij verwees daarbij naar een bijdrage van Porter, de auteur
van dit artikel.
[2] BCG vaccin = bacillus Calmette-Guérin vaccinatie.
[3] Chlorpromazine is een ‘neurolepticum’. Neuroleptica noemt men soms ‘majeure tranquillizers’.
Ze werken in op het centrale zenuwstelsel en kunnen b.v. ernstige angst- en onrusttoestanden
onderdrukken.
[4] Mac Farlane Burnet in Australië en Peter Medawar in Engeland bereikten, elk afzonderlijk, een
belangrijke doorbraak in het transplantatieonderzoek. Ze ontdekten dat een pasgeboren dier
ertoe gebracht kon worden een vreemd eiwit te verdragen. In 1960 kregen ze daarvoor de
Nobelprijs.
[5] Immunosuppressiva onderdrukken afweerreacties op als vreemd herkende weefsels. De laatste
jaren kwam de molecule ‘Cyclosporine’ in verband hiermee in de media.
[6] Microscopen waarmee men vanaf 1930 vrij gedetailleerd de structuur van virussen kon
bestuderen.
[7] Endoscopen visualiseren holle organen (slokdarm, maag, dundarm, dikkedarm, luchtwegen,
blaas, knieholte...).
[8] C(A)T: computerised (axial) tomography. Onderzoek dat dwarsdoorsneden van het lichaam
kan maken. Een grote vooruitgang in de beeldvorming van de hersenen, b.v. in de diagnose van
hersenbloedingen en -uitzaaiingen van kankers.
[9] Meestal PET: positron emission tomography. Posit(r)on: elementair deeltje met een massa gelijk
aan die van het elektron, maar met tegengestelde (dus positieve) elektrische lading. Bij deze
techniek wordt een zogenaamde ‘positron emittor’ - molecule die leidt tot vorming van positrons
- ingespoten. De interactie tussen positron en elektron produceert photonenparen die gedetecteerd
kunnen worden en tot een beeld leiden van de opname en de verdeling van de stof in bepaalde
weefsels. Toepassing o.m. bij opsporen van aantasting van hartspier, hersenweefsel, gewrichten.
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[10] Nucleaire magnetische resonantie is een eigenschap van protonen. NMR of kernspintomografie
worden in de media soms ‘superscan’ genoemd. De hier verkregen beeldkwaliteit is vaak
superieur aan die van de CAT.
[11] Tracer: radioactieve stof (b.v. Technetium, Gallium) die wordt ingespoten en die zich selectief
bindt aan bepaalde weefsels van het lichaam (b.v. botweefsel, schildklier, hartspier) waardoor
aantastingen van die weefsels in beeld kunnen worden gebracht.
[12] Ultrasound of echografie: techniek waarbij organen en weefsels in beeld worden gebracht door
teruggekaatste ultrasone golven (hoogfrequente geluidsgolven).
[13] Endorphine is een neurotransmittor. Neurotransmittoren zijn moleculen die de overdracht van
een signaal (b.v. pijn) bij tussenstations (of ‘synapsen’) op een zenuwbaan mogelijk maken.
Een elektrisch signaal wordt daarbij chemisch omgezet en doorgegeven. Endorphine zou
ondermeer een rol spelen in de lichaamseigen pijnstilling, bijvoorbeeld via autosuggestie. Het
zou licht werpen op bijvoorbeeld het placebo-effect en de werking van acupunctuur.
[14] L-DOPA of levodopa wordt in de hersenen omgezet tot dopamine. Dopamine, een
neurotransmittor in het hersenweefsel, is bij personen met parkinsonisme verlaagd. Met L-DOPA
wordt dit hersteld.
[15] Gerandomiseerd: willekeurig verdeeld. Manier om een studie op te zetten waarbij elke patiënt
die in de studie treedt, 50% kans heeft om de ene behandeling te krijgen (de nieuwe) of de
andere om de grotere effectiviteit van de nieuwe behandeling aan te tonen. Op die manier
verhindert men dat alleen ‘geschikte’ patiënten de nieuwe behandeling krijgen.
[16] Hartcatheterisatie: techniek waarbij een fijn slangetje (catheter) via een bloedvat - in de arm of
de lies - naar de rechter- of linkerhartkamer, of naar de bloedvaten van het hart (coronairen),
wordt geleid voor diagnostische of therapeutische doeleinden. Het gedurfde van dit werk blijkt
b.v. uit het feit dat Forssman op 25-jarige leeftijd een rechterhartcatherisatie op zichzelf uitvoerde.
[17] Antihistaminica zijn stoffen die de werking van histamine blokkeren. Histamine is een door
het lichaam geproduceerde stof die o.m. de gladde spieren doet samentrekken en de
doorgankelijkheid van de bloedvatwand verhoogt. Antihistaminica worden b.v. aangewend in
de behandeling van allergische aandoeningen (neusloop, netelroos etc.), duizeligheid (b.v.
reisziekte). Meer recent werden stoffen ontwikkeld die de receptoren voor histamine in
maagzuurproducerende cellen blokkeren. Dit betekende een flinke stap voorwaarts in de
behandeling van maag- en dundarmzweren.
[18] Soortgelijke analyses vinden we b.v. bij Michel Foucault.
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René Devisch
De gebroken spiegel
Kinshasa's breuk met het Westen
In de volkswijken van Kinshasa, met zijn ongeveer vijf miljoen inwoners, gaan steeds
meer mensen gebukt onder ontberingen en ellende. Het is een uitzichtloze, dagelijkse
strijd om voedsel: de kleine kinderen eten meestal éénmaal per dag, de volwassenen
nuttigen hoogstens tweetot driemaal per week een warme maaltijd. Familiesolidariteit
en ruilhandel zijn een toeverlaat voor velen, ofschoon tegelijk onberekenbaar. De
exponentiële geldontwaarding, de brutale verpaupering van hele bevolkingsgroepen,
de massale plunderingen en verwoestingen door leger en bevolking van talrijke
ondernemingen en villa's in september '91 en januari-februari '93, maken dat de
betovering van de moderniteit en haar kapitalistische idealen verbitterd werd geruild
voor zelfvertwijfeling en zwaarmoedigheid. In de dagelijkse overlevingsstrijd zoeken
velen een hechtere band met de grootfamilie die als groep vaak een verbluffende
vindingrijkheid aan de dag weet te leggen in het verweven van geldeconomie en
ruilhandel, van formele en informele circuits van produktie, bevoorrading en
uitwisseling. Kinois spreken over de villagisation, de verdorpelijking van de stad.
De christelijke basisgemeenschappen, de duizenden genezingskerken, de buurtraden
en ook de Soevereine Nationale Conferentie van 1991 beogen een herbronning van
de sociale ethiek. Ze bieden weerwerk tegen de aasgieren in de openbare diensten
en proberen alternatieve strategieën te ontwikkelen ter vervanging van de verdwenen
openbare sector.
Mijn studie vond plaats in de voorstedelijke Yaka sloppenwijken, met name Masina
en Ngaba, gelegen in een ongastvrij moerasgebied, en Ngaliema-Camp Luka, deels
gebouwd op aan modderlawines onderhevige hellingen[1]. In het Kwaango gebied
van zuidwest Zaïre leven een half miljoen Yaka; in Kinshasa, waar ze naar zichzelf
verwijzen als het volk van Bandundu of de Kwaango, ongeveer een driehon-
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derdduizend. In deze wijken bestaat de dominante woonvorm uit cementstenen huizen
met een dak van golfplaat; de woonst is een rudimentaire schuilplaats die bestaat uit
twee tot drie vertrekken. Tot 1980 moesten deze buurten het stellen zonder de meest
elementaire stadsvoorzieningen. Nog steeds zijn petroleumlampen de voornaamste
bron van verlichting; men kookt op houtskoolvuren; water wordt geput uit ondiepe
bronnen of uit de rivier[2].
In deze bijdrage blik ik terug op het stedelijk mutatieproces van de vorige decennia.
Omdat dit proces de hele stad in zijn greep heeft, verschuift mijn blikveld voortdurend
van de Kwaangolees naar de Kinois. Ik kijk met de ogen van de ‘kleine man’ en
benader de stad vanuit de dorpscultuur, die zich ontvouwt rond vier scharnierfiguren:
de heks, de waarzegger, de therapeut en de chef.

Plezier-economie en ellende
Al enkele decennia vertoont het leven in Kinshasa een contrastrijk schouwspel waarin
ellende en uiterlijk vertoon, de strijd om te overleven en de droom van overvloed,
nood en plezier, straatgeweld en de euforie van de disco, onlosmakelijk met mekaar
verbonden zijn.
In de vroege jaren '70 droeg ook de partijstaat, met haar messiaanse boodschap,
bij tot de opbouw van millenaristische droombeelden van een beter leven. Bij het
merendeel van de jongeren voedde de MPR (tot 1990 de enige nationale partij) de
allesoverheersende droom van moderne voordelen en het eraan verbonden sociale
prestige. Ze slaagde er echter niet in de weg naar de moderniteit te openen. Om de
innerlijke tweespalt tussen hun utopische aspiraties en de hopeloze situatie te
overbruggen, geven vele jongeren, mannen en ongehuwde vrouwen zich over aan
een esthetische cultus van de eigen verschijning, van het elegante of behaaglijke
voorkomen, een trend die het meest zichtbaar is in de kroegen en disco's. Tot voor
kort waren dit de tempels waarin men de deugden van ongebondenheid, genotzucht
en verovering kon bezingen en nastreven. De cultus staat bekend als Sape, een
letterwoord voor Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes. De koning
der Sapeurs is Papa Wemba, een bij het volk erg populaire zanger. Het gedrag van
een Sapeur staat in het teken van amoureuze verovering, van bier en van de
competitieve tentoonspreiding van sierlijkheid en dandy look.
De stedelijke massamedia, tijdschriften, televisie en reclame, schilderen een wereld
waarin de onbeschaamd geëtaleerde rijkdom van een kleine minderheid en het
droombeeld van een in luxe badend Westen blijft betoveren. Europa en Amerika
verkrijgen de status van mythische droomlanden waar het leven enkel rijkdom en
voorspoed, plezier en
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genot brengt, zonder inspanning. Zowel in Kinshasa als in het avontuur van een dagje
Brussel of Parijs, zijn de zoektocht naar sierlijkheid en het buitenissige, naar de
extravagante consumptie en de amoureuze verovering imaginaire wegbereiders van
een nieuwe identiteit.
In het omkeren van de gebruikelijk orde doorbreken de jongeren de wanhoop en
het onbehagen van een samenleving die niet in staat is het materiële succes te bieden
dat ze onophoudelijk voorspiegelt. Het is niet ongewoon dat men van een
pelgrimstocht naar het Europese continent terugkeert met kostbare kledij, met een
dure auto en met, vooral, nieuwe behoeften en consumptiepatronen als tekens van
persoonlijk succes, vooruitgang of moderniteit.
Ostentatieve verkwisting en een zelfverzekerd voorkomen zijn ook het kenmerk
van de Vieux: de Oudere, de Achtbare. Om zijn sociale prestige te ontplooien en te
vermeerderen, is het voor de vieux essentieel te verschijnen in het gezelschap van
zijn nieuwste nzele (chérie of nana), zijn meest recente aanwinst, het liefst extravagant
gekleed en overladen met juwelen, in de volksmond un second bureau, een tweede
kantoor, een uitdrukking die staat voor ‘informele polygynie’. Volgens de Kameroense
politicoloog Achille Mbembe maskeert dit vertoon van mannelijke soevereiniteit een
diepe angst en onzekerheid met betrekking tot de eigen mannelijkheid en een angstig
verweer tegen onthouding, matigheid en soberheid[3].
Het zijn echter de moeders, belast met de zorg voor het huishouden en daardoor
ook veel kwetsbaarder dan de mannen, die de tegenstrijdige dualiteit van het leven
in de stad belichamen. Hun uitgelatenheid en ongedwongen deelname aan een
onstuimige samenleving worden afgewisseld met jaloezie, gehakketak en
onverkwikkelijke kwesties van uitbuiting, wraakneming en hekserij. Meer dan de
mannen ondergaan zij in hun dagelijkse zoektocht naar voedsel en kleding, naar
middelen om de school- en verzorgingskosten van de kinderen te betalen, de
tegenspoed en teloorgang van hun omgeving, het wegkwijnen van de arbeidsmarkt,
de spiraal van geweld en de brutaliteit van een ontwrichte stad. Vandaag is de kroeg,
in tegenstelling tot de jaren '80, een plek van gulzige consumptie voor gehuwde
mannen met een vast inkomen. Het nonchalante kroegleven stelt hen in staat de doem
van de economische crisis die het familiebudget steeds verder aanvreet, te vergeten.
De harde economische crisis heeft echter de deur van vele kroegen gesloten. In 1990
daalde de bierverkoop met dertig procent en kwam het kroegleven in de armere
wijken tot een abrupt einde. Vele tweede of derde echtgenotes komen helemaal alleen
te staan; vaak zonder inkomen hebben ze geen andere keuze dan hun kinderen bij
de vader te laten inwonen.
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Kansspelen
Na een jaar waarin verscheidene groepen over het hele land massaal uiting gaven
aan hun ontevredenheid, kondigt de president op 24 april 1990 de opheffing van de
MPR aan. De instelling van een meerpartijenstelsel verandert op slag het Zaïrese
politieke toneel. Het herroepen van deze beslissing, een week later, kan het tij niet
meer keren: ontelbare politieke partijen en nieuwe politieke organisaties worden
inderhaast opgericht. Een betrekkelijk mondige en meerstemmige, zij het
moraliserende pers ontpopt zich tot spreekbuis van het heersende politieke en sociale
ongenoegen. De partijstaat valt uiteen en er ontstaat een wispelturige en onbeheersbare
socio-politieke situatie. Sinds 1991 zoekt de grootstedelijke bevolking haar toevlucht
in loterijen en kansspelen als remedies tegen de economische rampspoed. De
geldwaarde wordt steeds sneller ondergraven door het onafgebroken in omloop
brengen van nieuwe biljetten door de nationale bank. Vanaf 1989-1990 verschijnt
geld meer dan ooit als een mysterieuze entiteit. Het heeft elke band met arbeid of
produktie verloren. In de plaats hiervan dringt zich de droomsfeer van gokken en
speculatie op, soms vergezeld van afpersing en geweld. Brouwerijen en
frisdrankproducenten organiseren grootschalige loterijen waaraan men deelneemt
via de kroonkurken op de flessen. In 1989 worden in Kinshasa en andere steden voor
het eerst paardenwedrennen georganiseerd, bekend als PMU (Pari Mutuel Urbain).
Inspelend op deze nieuwe verslaving begint France Inter met het uitzenden van
Europese paardenrennen in Equatoriaal Afrika.
Vanaf eind 1990 tot mei 1991 ontwrichten kansspelen, promotions genaamd, de
stedelijke economie. In elke geleding van de samenleving, zowel in Kinshasa als in
andere stedelijke centra, schrapen velen hun (schaarse) spaargeld bijeen, of ze
verkopen hun koelkast, juwelen, auto of andere bezittingen om aan contanten te
komen. Dit geld verdwijnt in beleggingskantoren met welluidende namen als Bindo
Promotion, Madova, Nguma Promotion, Panier de la Ménagère, Tontine, Trésor.
Eén van de eersten die het kansspel op touw zet, Bindo Bolembe, werd ondeugend
Mozes, Messias of Heiland genoemd. De agentschappen zijn vaak gesitueerd binnen
de omheining van een militair kamp, op een universitaire campus of in de kantoren
van de openbare administratie. Een belegging werd verondersteld te verdubbelen of
te verdriedubbelen binnen de kortste termijn, aanvankelijk in twee maanden, later
in enkele weken. Gedurende de eerste maanden werden de investeerders gewoonlijk
betaald in natura: een radio- of televisietoestel, een naaimachine of een koelkast,
taksvrij ingevoerd uit Zuid-Afrika. Maar in mei 1991 komt de klap: de agentschappen
kunnen de aanvankelijk hoge winstuitkeringen niet langer volhouden. De gevolgen
van de ineenstorting zijn

Streven. Jaargang 61

998
rampzalig voor de economie, niet het minst voor de informele sector. Ontgoocheld
zoekt het volk soelaas in de traditionele fantasmagorie van hekserij en haar imaginaire
strategieën van wraak. Vele bedrogenen botvieren hun woede in plunderingen en
geweld.
In augustus 1990, na een devaluatie van de nationale munt met 48 procent en na
het saboteren van de werkzaamheden van de Soevereine Nationale Conferentie,
bereikt de woede van het volk een hoogtepunt. Na hun dromen worden nu ook hun
hernieuwde hoop op beterschap en hun herwonnen vertrouwen in de publieke orde
aan stukken geslagen. Eind september steekt de muiterij van enkele legereenheden
het vuur aan de lont van een massale volksopstand: onrust en plunderingen dringen
door tot in de begoede woonwijken en de commerciële centra van Kinshasa en breiden
zich uit over andere grote steden in de rest van het land. Enkele duizenden mannen
en vrouwen van alle leeftijd en herkomst dringen fabrieksgebouwen, magazijnen,
grootwarenhuizen, apotheken, huizen van westerse en Libanese inwijkelingen, zelfs
een aantal huizen van Zaïrese dinosaures of baronnen binnen om zich meester te
maken van huisraad, meubelen, auto's en machines. De eigenaars blijven evenwel
gespaard. Door de massale vernietiging van ondernemingen en privébezit in een
tijdspanne van twee tot drie dagen, lijkt het alsof de Kinois komaf willen maken met
de mythe van de moderniteit en de westerse technocratie. Zo valt het bijvoorbeeld
op dat l'Ecole Belge (waar het Belgische curriculum wordt aangeboden en waar bijna
uitsluitend Belgen doceren) en een luxueuze supermarkt de eerste doelwitten zijn.
Door de vernietiging van deze instellingen verbrijzelt het volk een belangrijke
identificatiespiegel die hen jaren werd voorgehouden. Nog nooit heeft de fascinatie
van vooruitgang en hedonistische luxe hen zo ontgoocheld als op dit moment, nu de
Tweede Republiek met haar desastreuze devaluatie, haar kansspelen en haar geweld
ten onder gaat. Had deze Tweede Republiek zich niet aan het hoofd geplaatst van de
landen van Afrika in hun koers naar Objectif 80 en naar een volwaardige inlijving
in de moderne wereld?
De Jacqueries lijken sterk op de carnavaleske omkering op het platteland, waar
een nacht van speels wangedrag het kwade en de geesten van de onlangs overledenen
moet verdrijven en de dorpsgemeenschap gezuiverd wordt van hekserij. Die omkering
anticipeert en legitimeert de orde van de volgende, nieuwe dag en is een voorwaarde
voor een hernieuwde zelfbeschikking[4]. De promotions en de plunderingen hebben
echter niet geleid tot een keerpunt en vooruitgang, maar veeleer tot een regressie in
de imaginaire wereld van de nacht en de hekserij. Sindsdien hebben honderden
bedrijven hun deuren gesloten, met een door de werknemersorganisatie geraamd
verlies van ongeveer 100.000 banen. Bovendien is het geregelde inkomen van een
overgroot
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deel van de bevolking weggesmolten tengevolge van de huizenhoge inflatie, die in
oktober 1991 tweehonderd procent op maandbasis bedroeg en dit niveau aanhoudt
in 1992 en 1993, en tengevolge van de magere daglonen die in vele gevallen niet
eens worden uitbetaald. Een steeds groter aantal families, vooral in de sloppenwijken,
waar de bevolkingsaanwas het grootst is, leeft op de rand van de hongersnood. Hun
bestaan wordt gekenmerkt door onzekerheid. Bij sommigen blijft het imaginaire
universum, onder invloed van de massamedia en het leven in de binnenstad,
gedomineerd door het beeld van een extravagant leven zonder inspanning. Dit
versterkt de sociale ongelijkheden en leidt tot de stigmatisering van het individu of
van de groep die zich deze goederen niet kan veroorloven. Anderen beginnen meer
en meer het autarkische dorpsleven, ter herinnering aan het landelijke thuisland, als
enige uitwijkmogelijkheid te verheerlijken.
Een predatoire straateconomie wordt voor een groeiend aantal mensen in de
sloppenwijken de enige manier om in hun levensonderhoud te voorzien. In de meeste
Cités wordt overleven meer dan ooit bepaald door het beruchte Article 15: de wet
van de armen en gedepriveerden die de volkse verbeelding aan de artikelen van de
grondwet heeft toegevoegd. Zelfbewust en trots verwijzen mannen naar Artikel 15,
naar het ongeschreven voorschrift om iemand door verleiding of list te manipuleren,
af te persen of te bedriegen. Deze manier van handelen en het predatoire karakter
ervan lijken een nabootsing van de door de staat gehandhaafde wet. Het is de enige
manier om aan het geldcircuit deel te nemen. Het is het vruchtgebruik, meestal van
gestolen, zogenaamd verplaatste goederen, zoals werktuigen, stenen, timmerhout,
banden, buizen en ander bouwmateriaal. Ook allerlei andere vormen van gesjacher
en ruilhandel steken de kop op: fooien aan de chauffeurs van de fulafula (taxibussen),
aan de pousse-pousseurs (duwers van handkarren), de schoenpoetsers,
boodschappenjongens, wagenbewakers. Op straat worden dozen, hout, ijzer, steen
en gebruikte motoronderdelen doorverkocht met een geringe winst.
Vele Kinois schamen zich voor de vernielingswoede die zich in september 1991
en januari 1993 van het volk heeft meester gemaakt. Ontelbare individuen leven in
angst en trekken zich terug aan de zelfkant van de samenleving, niet in staat de
toekomst in de ogen te kijken. Veel jongeren zoeken hun toevlucht in de henneppijp
en in plaatselijk gedistilleerde alcohol. Velen maken niet langer gebruik van hun
eigennaam, en geven de voorkeur aan (soms zelfs politieke) roepen spotnamen, alsof
ze nooit verwantschapsbanden of een plaats in de samenleving hebben gehad of
gekend. Prince, Catcheur, Platform 12, 4 × 4, Omnipotence, Buffalo, Conférencier
Burkina Faso, en Tshischi (Tshisekedi) Haut Commandement verschijnen aldus als
self-made individuen die zich
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achter een nieuw pseudoniem verschuilen telkens als hun levensomstandigheden
veranderen of hun sociale netwerken verschuiven. De bewoners van de stad worden
ertoe gedreven elke formele regulering in het domein van de openbare orde te
verachten; elke dag weer leren zij het recht in eigen handen te nemen. Een hachelijke
situatie van uiterst gemis doet zich voelen op elk niveau van de voorstedelijke
samenleving, zowel in de publieke als in de private sector. Dergelijke
levensomstandigheden stellen hoe langer hoe meer mensen voor de keuze tussen
bedriegen en bedrogen worden.

Berusting in het kwade
Kleine charismatische bewegingen en christelijke basisgemeenschappen blijven
ijveren voor een sociaal en ethisch réveil[5]. Doch een toenemend aantal Kinois
beschouwt zich als het slachtoffer van een aan vervloeking of beheksing toe te
schrijven tegenslag (malchance). Al te ijverige stemmen op de nationale radio of in
de gevestigde christelijke kerken verwijten hen te berusten in hun nederlaag, of zich
goed te voelen in hun slachtofferrol. Dergelijke verwijten dragen enkel bij tot de
verdere demoralisering en zelfdepreciatie van juist diegenen die leven in de meest
verwaarloosde wijken van de stad, die helemaal geen controle hebben over de
maatschappelijke orde, over heden of toekomst en voor wie het overleven al een
dagelijkse strijd is. In toenemende mate kan men spreken van een crisis van de
traditionele gastvrijheid en van een uitholling van de traditionele solidariteitspatronen.
De verwaarloosde en anonieme gebieden in de stad - langs de onbewoonde
verkeersaders in de omgeving van kruispunten - ademen de anomie en het inerte
geweld uit van een sociale orde die meer en meer mensen uitsluit. Deze
overgangsruimten, met hun schreeuwerige advertentieborden en het opdringerige
vertoon van fraaie kleding en juwelen, dure wagens en andere
luxe-consumptiegoederen, wekken evenveel dromen als frustraties op. Ze confronteren
le petit onophoudelijk met de moderne consumptiemaatschappij waarvan ze hem
tegelijk uitsluiten. Hij associeert ongelijkheid, verschil, en uitsluiting met beschaving
en vooruitgang. Het zijn de gebieden waar jongerenbendes, losgeslagen uit hun
familiale en sociale context, zich na middernacht te slapen leggen temidden van
enkele stukken karton.
Vele Kinois kunnen zich niet van de indruk ontdoen dat ze het slachtoffer zijn van
één grote, uit de hand gelopen begoocheling, dat ze elk emancipatorisch objectief
dat hen door ouders, school of kerk werd voorgehouden, zijn voorbijgeschoten. Ze
ontdekken hoe weinig hun scholing waard is als ze op zoek gaan naar werk of
geconfronteerd worden met de realiteit, zeker sinds het massale banenverlies na de
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jacqueries van 1991 en de ineenstorting van de staatsinstellingen. Vooral in het geval
van persoonlijke tegenspoed (ziekte, de dood van een naaste bloedverwant...) beleeft
de inwijkeling de fundamentele tegenstellingen die aan de basis liggen van de
moderniteit en het kapitalisme waaraan hij zijn lot heeft toevertrouwd. De idealen
van de moderniteit en het kapitalistische ondernemerschap staan haaks op de rurale
waarden van verdeling en familiale solidariteit, en vormen een ontkenning van de
sociale logica van de dorpstraditie. Het wantrouwen van de verpauperde en
ontgoochelde inwijkelingen in de stad jegens elke belofte van vooruitgang of jegens
elk modernistisch project, is dan ook niet onbegrijpelijk. Sommigen staan klaar om
met geweld de tempels van het zogenaamd modernistische emancipatie-ideaal (zoals
luxewoningen, hogescholen, bepaalde gezondheidscentra, het gloednieuwe stadion)
- die paradoxalerwijs etnische, politieke of klassentegenstellingen bewerken - te
vernietigen. Men richt zich tegen alles wat enigszins verband houdt met le cycle du
serpent, een uitdrukking waarmee het volk verwijst naar de grilligheid van de publieke
orde. ‘De cyclus van de slang’ verwijst naar de wanorde en tegenstellingen in het
nationale beleid, naar de onvoorspelbaarheid en de heersende anarchie, en naar het
knoeierig gedoe en de moeilijkheden waarin le petit verward geraakt. De economische
crisis en de wrange strijd om het bestaan stompen in het individu elke strijdvaardigheid
en zin voor initiatief af, en leiden uiteindelijk tot het verlies van elk
verantwoordelijkheidsbesef voor het algemeen welzijn. De man die in de stad ooit
doorging voor évolué zal zich, om te overleven, paradoxaal genoeg zowel
afhankelijker als inhaliger opstellen tegenover anderen en tegenover de
staatsinstellingen.
De kansspelen en rellen van begin 1991 hebben de formele economie
gekannibaliseerd en verschillende openbare instellingen geruïneerd. Elk beetje
vooruitgang dat onder de Tweede Republiek werd geboekt, lijkt te zijn verdwenen.
De huidige wetteloosheid en de ontgoocheling in de partijstaat hebben in feite een
heropleving van idealen en hoop uit het koloniale tijdperk in de hand gewerkt. In
1991 en 1993 roepen sommigen om een nieuwe vorm van koloniaal bewind, anderen
om een dorpsvorming in de stad of zelfs om een terugkeer van stedelingen naar het
dorp. In de collectieve verbeelding, zoals die tot uiting komt in rouwliederen en
verhalen, draagt het dorp dezelfde naam - Mputu - als de wereld van waaruit men
dacht dat de eerste blanken afkomstig waren. Deze laatsten werden beschouwd als
bewoners van de andere oever van de Zoute Rivier, een plaats die men associeert
met de voorouderlijke wereld.
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Stad versus dorp, beschavingsopdracht versus erfgoed
Wie in de stad biedt, naar het model van de genezer in het dorp, een positief project
of een nieuwe waardeschaal aan voor de opbouw van een samenleving? Zoals elke
(post)koloniale hoofdstad is Kinshasa een typische smeltkroes van moeilijk te
verzoenen rollen en leefstijlen. In de alledaagse en oppervlakkige ontmoeting wordt
de Belg, de blanke, de patron of de expatrié in de antinomische positie van zowel
ideaal als vijandig alter ego gedwongen[6]. Hij wekt bij de inwoners van de Cités, de
vroegere gekoloniseerden, een mimetische aantrekkingskracht op, en doet fantasieën
van moderniteit ontwaken (in contrast met een ouderwetse voorouderlijke traditie).
Een imaginaire verwantschap met de westerse leefwijze ervaart men als het
opklimmen van de sociale ladder. Tegelijk ontlokt de figuur van de expatrié (en van
de begoede Zaïrees) een negatieve reactie, namelijk de angst voor vernietiging. Deze
angst zet lokale groepen aan tot een introspectieve terugblik in een poging de eigen
cultuur veilig te stellen. De ideologie van de Recours à l'Authenticité, bedoeld om
het Zaïrese volk te bevrijden van haar hang naar alteriteit, heeft er echter toe
bijgedragen dat het volk van zijn wortels, het voorouderlijke erfgoed, werd
losgeslagen. In de jaren '70 kreeg de oproep van de autocratische partijstaat tot de
Recours enkel inhoud door de als authentiek veronderstelde Zaïrese waarden te
definiëren vanuit een tegenstelling met of een omkering van de koloniale
beschavingsopdracht van de missies of de school, kortom van de ingevoerde westerse
leefwijze. In 1971 vaardigt de partijstaat uit dat elk gebruik van koloniale namen,
waaronder plaatsnamen, namen van openbare functies, namen verbonden met de
missionaire erfenis, moet worden vermeden. Voortaan zijn gebed, catechismus en
kruisbeeld verboden in alle staatsinstellingen. Iedereen wordt opgeroepen een echt
Zaïrees staatsburger (citoyen) te worden, zich bij de partijrangen te voegen en elke
uiterlijke band met de westerse bourgeois levenswijze af te zweren. De partij kondigt
aan dat Europese klederdracht, vooral het pak-met-das en de korte rok, net als
kosmetica die de huidskleur verlichten of het haar ontkroezen, verboden zijn. In de
lijn van deze negatieve reciprociteit gaat de partijstaat zover dat ze in 1990 de
ontwikkelingssamenwerking, de meest formele institutie van het model dat de
collectieve verbeelding aantrekt én frustreert, op te zeggen en aldus een einde te
stellen aan een periode van bevoorrechte relaties tussen Zaïre en België.
Enerzijds geeft het moderniseringsideaal, vooral in de jaren '60 en '70, voedsel
aan het verlangen van vele jonge Kinois om hun oorsprong en hun collectieve
geheugen te ontkennen (blanchir la peau). In die postkoloniale periode weigeren
vele Kwaangolezen hun moedertaal nog
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te spreken, zelfs niet onder elkaar, en namen ze de lingua franca over van Kinshasa
en van de partijstaat, het Lingala. In de jaren '80 verlaten vele jongeren het dorp om
zich in de stad te vestigen om, zoals ze beweren, ‘te breken met de achterlijke
mentaliteit van onze ouders die onophoudelijk onze hulp inroepen, eisen dat we met
hen delen en dreigen met hekserij’. Vele migranten proberen de cultuur van de Franse
opvoeding en taal over te nemen, alsook de ontvoogdingsidealen en het personalisme
van de christelijke of liberale ethiek. Ze nemen de uiterlijke kenmerken aan van de
emancipatie uit hun etnische en familiale oorsprong. Men beeldt zich in dat deze
kenmerken de integratie van de migrant in de ruimte van het Andere, namelijk van
het Westen, vergemakkelijken. Deze ruimte verschijnt als het domein van opperste
macht en plezier. De roep van de stad, de beeldspraak van de moderniteit en de taal
van de religieuze bekering stellen de stad voortdurend tegenover het dorp. Die
tegenstelling geldt ook voor school en traditie, kennen en geloven, hoofd- en
handenarbeid, cultuur en natuur, rede en gevoelens, waarheid en illusie, goed en
kwaad, God en Satan, formele educatie en lichtgelovige ongeletterdheid, orde en
wanorde, vooruitgang en stagnatie, het moderne leven en een ten dode opgeschreven
achterlijkheid. In tegenstelling tot de ruimtelijke hiërarchie van de stad worden de
woonwijken in de randstad beschouwd als oorden die de oude gebruiken van het
dorpsleven weerspiegelen. In het modernistische discours van de stad beschouwt
men elke vorm van gehechtheid aan de voorouderlijke wereld, aan
verwantschapsverplichtingen en aan het traditionele huwelijk als irrationeel, achterlijk,
ongeleerd, bekrompen en als oorzaak van de ouderwetse en ongezonde levenswijze
van de inwoners van de voorstedelijke sloppen.
Anderzijds nemen vele van het platteland afkomstige Kinois actief deel aan het
project van modernisering en christelijke bekering. Ze ontdekken echter dat ze
vreemdelingen zijn geworden voor hun eigen familie, vervreemd van hun
oorspronkelijke cultuur en van de traditionele leefwijze, opvoeding en solidariteit.
Vanuit het perspectief van de grootstedelijke cultuur, die wordt gemedieerd door het
schrift, de massamedia en de ingevoerde consumptiegoederen, wordt de inwijkeling
uit het rurale midden gedefinieerd als een citoyen, een Zaïrees. Deze identiteit wordt
positief gecontrasteerd met die van évolué, de geaccultureerde Zaïrees, een
ambivalente noemer die een hybride identiteit (blanke neger) suggereert. Zowel de
nieuwe als de oude typering staat echter haaks op die van de villageois, substituut
voor indigène, de nog aan subsistentielandbouw en het traditionele wereldbeeld
verknochte inboorling. In de stedelijke context wordt het acculturatieproces impliciet
gezien als ‘een overgang naar cultuur toe’ (ad culturam), als een opwaartse beweging
binnen de sociale ruimte. De geaccultureerde Kinois

Streven. Jaargang 61

1004
is opgeklommen van een landelijke naar een stedelijke omgeving, van traditie naar
moderniteit. Op gelijkaardige wijze mondt een beweging van de randstad naar het
stadscentrum uit in een verticale progressie: hoe vaker men ‘optrekt naar de stad’
(monter en ville), naar bijvoorbeeld een eliteschool of naar zijn kantoor, hoe hoger
men klimt op de sociale ladder. Voor de Kinois is de ontworteling van de rurale
traditie (via scholing en een professionele loopbaan in de stad) een (noodzakelijke)
voorwaarde om op te klimmen in de grootstedelijke sociale en culturele ruimte. Vele
Kinois beweren dat ze enkel nog voor zaken of voor de dood van een familielid
‘afzakken naar het dorp’ (descendre au village).
In het modernistische discours van de jaren '70 en '80 kan de zaïrisation (een
begrip dat de concepten acculturatie en modernisering vervangt) enkel slagen in de
mate dat het volk ontworteld blijft van de rurale en traditionele cultuur. Voorheen
gevoerd door missionarissen, kolonialen en talloze ontwikkelingsprojecten blijft dit
modernistische discours het Leitmotiv, zowel van de zaïrisation en de Recours à
l'Authenticité als in de beeldvorming rond de voorouderlijke traditie en het dorpsleven.
Gedefinieerd als het omgekeerde van het blanke universum, wordt het dorp een
negatieve ruimte die bekeerd of verlaten moet worden, en waar het heidendom, de
toverij, de polygamie, de leegloperij van de mannen en het conservatisme van de
ouderen moet worden uitgeroeid. In de ogen van een stadsbewoner staat de voorvader
en de verwante in het dorp veeleer voor afgunst en beheksing dan voor filiatie en
identiteit. Het modernisme blijft inmiddels benadrukken dat de geschoolde en
vooruitziende Zaïrees zich moet bevrijden van het juk van een achtergebleven
clansolidariteit. Hoe vaak hoort men niet dat zolang de migrantenfamilies ‘blijven
geloven in deze ouderwetse dingen, zij niet in staat zijn hun rol in de moderne
samenleving op te nemen. Ze waren beter in het dorp gebleven!’ Een gebrekkige
acculturatie wordt beschouwd als onverstand; de dorpeling die zich niet wil aanpassen
is een gevangene van de bekrompen wereld van de voorvaderlijke wet. De inwijkeling
die weerstand blijft bieden aan de leefstijl die hoort bij de stad, wordt al snel
gemarginaliseerd en gestigmatiseerd als ‘villageois’. Menig stadsbewoner sprak, in
de voorbije decennia althans, vol verachting over de landelijke leefwijze, vooral met
betrekking tot die gebruiken die op zijn herkomst uit een voorouderlijke traditie
wezen: besnijdenis, waarzeggerij, vooroudercultus en hekserij.

Wankele instituties en onirische herbronning
In de jaren '90 maken de diskwalificatie van het politieke gezag en het institutionele
vacuüm de weg vrij voor een algemene sfeer van geweld en apathie. Die vestigen
zich namelijk waar het leiderschap, het instituti-
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onele kader, de wet, of de structuren van overleg en verbod (interdiction) aan het
wankelen slaan. De consensus en gedeelde kennis waarop mensen steunen om hun
geschiedenis, hun maatschappelijk project en hun extrafamiliale relaties te ordenen,
kwijnen weg. Een diep gewortelde onzekerheid, neerslachtigheid en collectieve
hemorragie doordringen de samenleving; gemeenschappelijke bakens of projecten
die de volkswil mobiliseren, zijn er niet meer.
Sinds 1990 wordt iemands waardigheid en reputatie niet langer bepaald door
politieke macht en materieel succes, zeker niet bij Kwaangolezen. De moed waarmee
men een leven van ellende en ontbering het hoofd biedt, wint hierin als criterium aan
belang. Steeds meer Kinois verkennen een nieuwe bron van energie, etiologie en
toebehoren. Ze zoeken die in de christelijke genezingskerken, in de bezetenheid door
de Heilige Geest of ze trachten een ter ziele gegane geldeconomie te domesticeren
door de collectieve beeldvorming rond Mamy Wata en Dona Beija.
De Onafhankelijke Genezingskerken van de Heilige Geest, Mpeve ya nlongo, zijn
geïnspireerd op het Kimbangisme, het Leger des Heils en de Pinksterbewegingen.
Deze gemeenschappen of buurtkerken nemen de rol over van de autoritaire partijstaat.
De collectieve onderwerping aan de kerkleiders wordt echter systematisch afgewisseld
met momenten van enthousiasme en trance waarop de aanhangers ongeremd omgaan
met de onvoorspelbare kracht en de boodschap van de heilige geest. Deze momenten
zetten het individu veeleer aan tot overgave aan de goddelijke bronnen van
onvermoede kracht dan tot het verkennen van de eigen identiteit. Sommige
genezingskerken bieden een meervoudige etiologie van de verdorvenheid en de
gevaren van de stad, met als resultaat dat de volgelingen de wereld en het
hedonistische leven als gevaarlijk en leeg ervaren. Dit kan op zijn beurt de
verleidingskracht van de op consumptie georiënteerde westerse waarden in vraag
stellen. In deze bewegingen biedt het samengaan van charismatisch leiderschap met
de rol van genezer en het bijna gewijde lijden van de profeet, een kader waarbinnen
de volgelingen de diverse conflicterende aspecten van hun identiteit kunnen vatten,
voorstellen en reïntegreren. De genezingskerken zijn gebouwd op het puin van een
afbrokkelend verleden. Ze spiegelen een toekomst voor die vaak niet meer is dan
een vorm van omkering, een anti-wereld, een anti-heden. De enige manier waarop
ze hun volgelingen een greep op het bestaan kunnen bieden, is door het reactiveren
van de tweepolige krachten eigen aan de droomwereld en aan de fantasmen van
hekserij. Ze portretteren en voorspellen de verschijningen van de heilige geest,
gewikkeld in een gevecht met het kwade dat zich ophoudt in het hart van het individu.
De bron van het onheil is niet langer het Westen, of
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België, maar Satan.
De genezingskerken willen het principe of de wet van de ‘gift’ (le Don) opnieuw
instellen, binnen de eigen grenzen, en dit in contrast met de wetten van de omringende
samenleving en haar ter ziele gegane geldeconomie. De heilige geest kiest soeverein
de begenadigden uit diegenen die zich met hun ellende aan de nieuwe gemeenschap
van broeders en zusters toevertrouwen. In de ‘gift’ van hun ellende, in het delen met
de heilige geest van wat ze in feite niet meer hebben, smeken de volgelingen de
opperste schenker om te geven, om zich aan het onterfde volk te manifesteren in de
‘gift’. De komst van de heilige geest staat in de eerste plaats voor de verwachting
van heil en genezing en voor het einde van tegenspoed. Aldus buigen de
genezingskerken een toestand van onheil en lijden om in een kans op genade, en
breken zo op een abrupte en innoverende manier met de traditionele logica van
vervolging door beheksing: de heilige geest schenkt zijn levensadem en levenskracht
als een vrije gift aan diegenen die op hun uitverkiezing ingaan. De uitverkorenen
delen in een hogere levensvorm. De heilige geest die zelf niets behoeft, benadert de
mens, die aan alles behoefte heeft. De gift van de heilige geest overstijgt de op
bloedverwantschap gebaseerde wetten van solidariteit en wraak. Ongeacht geslacht,
leeftijd of oorsprong roept de heilige geest individuen op tot universaliteit, of beter,
tot de individuele intrede in een perfecte economie die openstaat voor elkeen, waar
ook ter wereld. De geest komt tot de gemeenschap van broeders en zusters als de
ultieme gave gods, door het bezielde woord, en hij schenkt zijn vitale energie aan
iedereen naar behoefte en vermogen. Binnen deze kerkgemeenschap zijn openheid,
welwillendheid en de bereidheid tot delen tekenen van de aanwezigheid van de heilige
geest. De overweldigende vrijgevigheid van de geest en het opbod in het vertoon
van vitaliteit bij de adepten, vullen zonder twijfel de leegte die het falen van de
formele markteconomie en de instellingen van de partijstaat achterliet in het
verzekeren van het welzijn van het volk en de coherentie van de samenleving.
Mamy Wata, de sirene, is een figuur van de collectieve verbeelding[7]. Ze is een
beeld waarin de begeerte en het geweld van de geldeconomie aan banden wordt
gelegd. De naïeve schilderijen met de meermin als thema suggereren een man van
het berooide en machteloze lompenproletariaat die, gedreven door een verlangen
naar geld en bezittingen, een van zijn kinderen aan de sirene verpandt als ultieme
blijk van zijn liefde voor haar. Mamy Wata wordt afgebeeld als een rijke en
verleidelijke blanke vrouw of mulattin met een vissestaart. Ze draagt een horloge
dat vijf voor drie in de ochtend aangeeft: de vage grens tussen de werelden van nacht
en dag, wanneer de toverkrachten van het duister zich ontbinden voor het oog van
de heksensabbat. De sirene ver-
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persoonlijkt de mimetische en libidineuze krachten die het individu drijven tot de
dodelijke omhelzing van hedonistische waarden en tot de vlucht in luxueuze westerse
consumptiegoederen. Haar verblindende verleidingskracht is fataal: volgens de
collectieve verbeelding is ze, in een goed humeur, in staat om degene die haar
welgezind is en zelfs zijn kind voor haar veil heeft, te begunstigen met seksuele
kracht, genot, prestige, materiële rijkdom. De volksverbeelding creëert aldus een
logica van gift en wedergift die echter een omkering inhoudt van de logica van de
huwelijksuitwisseling waarbij de bruidegom een bruidsprijs schenkt aan de familie
van de bruid ter compensatie van de vruchtbaarheid van de bruid en haar nageslacht,
die na het huwelijk toebehoren aan de familie van de bruidegom. Daar waar in het
huwelijk de man de goederen schenkt en de vrouw leven baart, is het omgekeerde
het geval in de imaginaire scènes waarin de minnaar van Mamy Wata een van zijn
kinderen offert in de (ijdele) hoop dat zij hem zal overstelpen met materiële welvaart.
Deze beeldvorming betekent dat het volk ten overstaan van de wet van het geld een
totaal andere logica hanteert dan de homo economicus: voor het volk is geld niet
langer in de eerste plaats een middel om goederen te verwerven, maar eerder een
compensatie of schadeloosstelling, niet voor dingen, maar voor het geven-van-leven
en van genot. De sirene wordt afgeschilderd als verleidelijk maar onbenaderbaar;
een droombeeldige voorstelling van een dwingende lokroep ‘van buitenaf’. Het volk
wil aldus de westerse droom, en dan vooral de krachten die de (immer dalende)
waarde van het geld bepalen, temmen en onder controle krijgen. Naarmate het geld
verder in waarde daalt, is het volk minder bereid om het monetaire teken als eenduidig
ruilmiddel te erkennen. Hier staat de bezoldigde arbeider voor een noodlottig dilemma.
Hij ontvangt voor zijn werk niet meer dan een hongerloon, dat zelfs niet in staat is
ook maar één vijfde te dekken van de kosten die nodig zijn om zijn familie van
voedsel te voorzien. Hij heeft dan ook geen andere mogelijkheid dan het bedriegen
of misleiden van zijn werkgevers.
Enigszins verwant aan het droombeeld van de sirene is de figuur van Dona Beija,
een personage uit een Braziliaans feuilleton dat in het najaar van 1992 op de Zaïrese
televisie werd vertoond. Dona Beija verschijnt als de mooie vrouw die door velen
wordt bemind, maar met uiterste zelfgenoegzaamheid elk huwelijksaanzoek afwijst.
Het volk gaf haar naam aan de nieuwe geldcoupure van vijf miljoen zaïres, en bleef
dit biljet - in februari 1993 nog amper dertig Belgische frank - weigeren, ook nadat
deze weigering mede oorzaak was van de plunderingen door eenheden van het leger
eerder dat jaar. Het Dona Beija biljet kreeg dan ook de naam pondesi, letterlijk: ‘dat
wat mij doet sterven’. Dona Beija verpersoonlijkt de niets ontziende macht van de
rijken die
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het volk, in de ban van luxe, onderwerpen aan een galopperende inflatie en aan de
rampzalige gevolgen ervan. Tegelijk slaagt de verbeelding van het volk erin, door
de weigering van het vervloekte biljet en door de betekenisassociatie, de macht van
het economische en het staatsbestel uit te dagen, en te betrekken in de sfeer van het
groteske en het lachwekkende. Het is een vorm van volksverzet die ook kenmerkend
is voor andere landen van Equatoriaal Afrika. Het bankbiljet, de beeltenis van het
autocratische staatsgezag en de verwijzing naar het kapitalistische bestel, worden
geperverteerd tot een beeld van destructieve verleiding.
Hoe uitzichtloos het leven in Kinshasa ook is, toch zijn er tekenen van hoop en
wederopbouw. Die zal ik in een volgende studie verkennen. Vooralsnog blijf ik echter
het antwoord schuldig op een aantal ongemeen prangende vragen: hoelang kan een
dergelijke staat van depressie aanslepen? Wie zal uit dit fatum als winnaar te
voorschijn treden? Welke organisaties zijn in staat een nieuw maatschappelijk bestel
en een nieuwe staatsstructuur te schragen? Welke groepen zijn sterk genoeg om de
fundamenten van een nieuwe ethiek te leggen?
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Wetenschappelijk onderzoek en van de Commissie van de Europese Gemeenschap, DG XII/B4
STD2 Medecine. Ik zou graag Filip De Boeck, Mbonyinkebe Sebahire, Nlandu Mayamba,
Eugeen Roosens, Rulinda Rwagaju, Steven Van Wolputte en de Anthropology Seminar Group
1993-94 van Professor Bruce Kapferer (University College London), alsook de deelnemers aan
het H.F. Guggenheim Symposium on the State and Peripheral Societies (Istanbul, februari 1994)
bedanken voor hun kritische en redactionele suggesties.
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Guido Vanheeswijck
De vele gedaanten van de moderniteit
Waarin verschilt de moderniteit van de postmoderniteit? Het antwoord lijkt eenvoudig.
Het moderne tijdperk predikt de ideologie van de totalitaire aanspraken, gelooft in
‘grote verhalen’, zweert bij de universaliteit van de instrumentele rede, reduceert de
ander tot het ‘universele ik’ en koestert de idee van de maakbaarheid van de wereld.
Het postmoderne tijdperk ontmaskert dit alles: de ‘grote verhalen’ zijn uitverteld,
men wijst op de grenzen van de rationaliteit, koestert aandacht voor particulariteit
en wantrouwt dus elke aanspraak op universaliteit, men verklaart het ‘subject’ dood,
leert opnieuw de ander als ander toe te laten - ‘differentie’ wordt het ‘paswoord’ en ondervindt aan den lijve dat de wereld niet maakbaar is.
Maar is het antwoord wel zo eenvoudig? Drie recente wijsgerige publikaties, die
ik hier kort wil voorstellen, brengen alleszins belangrijke nuanceringen aan. Een
zorgvuldige historisch-filosofische studie laat immers zien dat het moderne tijdperk
vele, vaak uiteenlopende en onvermoede gedaanten vertoont.

Wanneer liep het mis?
Onze huidige cultuur, zo vertellen postmoderne denkers eensgezind, is een
problematische cultuur. Haar uitgangspunten zijn ongeloofwaardig geworden.
Wanneer liep het eigenlijk mis? Daarover zijn de meningen grondig verdeeld.
In het spoor van Friedrich Nietzsche zien sommigen de hele westerse cultuur als
een ononderbroken traditie die van bij de aanvang op een verkeerd spoor zat. Niet
alleen de moderne fase, maar reeds de ‘ontotheologische’ synthese van de klassieke
Griekse denkers heeft de
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Europese cultuur op het dwaalspoor van een problematisch rationalisme gezet. Martin
Heidegger en, op onze dagen, Jacques Derrida en Richard Rorty delen met Nietzsche
deze opvatting over het post-socratische denken.
Anderen ontdekken in het westerse cultuurproject een diepe cesuur tussen de
moderne visie op de werkelijkheid, die zich vanaf de 17e eeuw definitief doorzet en
die van de premoderne periode. Al creëerde de Grieks-christelijke visie de
voorwaarden voor de latere ontwikkelingen, toch kunnen de moderne opvattingen
over mens en wereld niet zondermeer uit de oude premissen van de klassieke ‘theoria’
of de middeleeuwse ‘contemplatio’ worden afgeleid. Ondermeer Hans Blumenberg,
Eric Voegelin en Alasdair McIntyre zijn aanhangers van deze tweede interpretatie.
In zijn jongste publikatie, Passage to Modernity vertrekt ook Louis Dupré van een
strenge scheiding tussen de moderne en de premoderne periode[1]. Maar hij gaat een
stap verder. Op een ongewoon erudiete en minutieus-gedetailleerde wijze onderscheidt
hij twee etappes in de moderniteit: de vroeg-humanistische opvatting over de vele
facetten van de werkelijkheid en de rationalistische visie die het menselijk subject
als de enige bron van waarheid en waarde beschouwt. Slechts als men met beide
fasen rekening houdt, kan men een juist en afgewogen oordeel over de moderniteit
vellen.
Nu is Dupré niet de enige hedendaagse auteur die wijst op de heterogeniteit van
de moderne cultuur. De Tsjechische romanschrijver en essayist Milan Kundera[2] en
de Engelse wetenschaps- en cultuurfilosoof Stephen Toulmin[3] wezen reeds eerder
op de specifieke en complexe omstandigheden waarin de moderne tijd vorm kreeg.
Beiden spreken over een dubbele oorsprong van de moderniteit: eerst was er het
sceptisch-tolerante gedachtengoed van het 16e eeuwse humanisme, pas daarna nam
een abstract rationalisme de moderne fakkel over[4].
Dupré situeert de aanvang van de moderniteit nog eerder, nl. in het
vroeg-humanisme van de late 14e eeuw. De klassiek-middeleeuwse synthese, waarin
God, mens en wereld elk een welomschreven plaats hadden, wordt dan voor het eerst
aan het wankelen gebracht. Maar het project zelf - de drie polen samendenken - wordt
nog niet opgegeven. Het vroeg-humanisme tracht een alternatieve opvatting over de
verhouding tussen God, wereld en mens uit te werken, waarbij aan de antropologische
en de kosmologische component een grotere autonomie wordt toegekend. Maar dat
betekent niet dat, zoals later zal gebeuren, het menselijk subject als de enige bron
van waarde en betekenis wordt erkend. In die zin is het vroeg-humanisme een
alternatieve moderniteit die weliswaar de principes van de latere ontwikkeling in
zich draagt maar ze niet zo eenzijdig vastlegt.
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Wanneer de vroeg-humanistische opvatting over de menselijke creativiteit zich echter
laat aansteken door de negatieve conclusies van de nominalistische theologie, wordt
het zoeken naar een synthese ongeloofwaardig[5]. Het nominalisme ondergraaft de
idee van een wijze en almachtige God die tegelijk in de wereld aanwezig is. Voortaan
bevindt God zich in een ‘bovennatuurlijke’ sfeer, duidelijk afgescheiden van de
‘natuur’. En in de ‘natuur’ wordt de mens de interpreterende instantie, de enige bron
van waarden en betekenissen.
Voor de latere moderniteit wordt het daarom uitermate moeilijk de drie polen
harmonisch samen te denken. Legt men de nadruk op het ik-bewustzijn dan is de
verleiding groot de wereld tot dat bewustzijn te herleiden met behoud van het
goddelijke als autonoom (idealisme) of anderzijds God tot het bewustzijn te herleiden
met behoud van het wereldlijke als autonoom (materialisme).
Dupré wil laten zien dat die evolutie een eenzijdige uitwerking is van de
vroeg-humanistische inspiratie. Daartoe splitst hij zijn boek op in drie delen: het
eerste behandelt de omvorming van kosmos tot natuur, het tweede de transformatie
van de menselijke microkosmos tot een autonoom subject, het derde de geleidelijke
scheiding tussen God en wereld. Telkens toont hij aan hoe het project zelf om de
drie componenten samen te denken, aanvankelijk nog stand houdt en dat er bij de
overgang naar de moderniteit enkel sprake is van pogingen om het accent binnen die
drievoudige verhouding te verleggen. Pas later maakt dit synthetische streven
gaandeweg plaats voor een aparte studie van elk component op zich[6].
Ik beperk me hier tot één voorbeeld, omdat het zo centraal staat in het hedendaagse
postmoderne denken: de functie en de reikwijdte van de menselijke taal. Voor de
Grieken uit de klassieke periode had de Logos deel aan de werkelijkheid; voor de
christenen sproot elk spreken voort uit het oorspronkelijke, goddelijke woord, het
archetype van de hele schepping. Met de humanisten kreeg het woord een eigen
creatieve kracht die zich echter slechts volledig kon ontvouwen binnen een gegeven
werkelijkheid. Ondanks haar steeds grotere drang naar autonomie en onafhankelijkheid
(van die drang leeft de poëzie), bleef de taal toch verwijzen naar een mysterievolle
werkelijkheid. Die traditie ging teloor toen, onder invloed van het nominalisme, de
taal gaandeweg meer auto-referentieel werd. De band tussen woord en wereld werd
verbroken[7]. Hoe paradoxaal ook, de huidige dominante linguïstische theorieën (in
het Franse deconstructiedenken en de Anglo-Amerikaanse analytische filosofie), met
hun nadruk op de talige zelfreferentie, zijn in feite een neo-nominalistische stroming
die de linguïstische vooronderstellingen van de moderniteit waartegen ze zich
verzetten, versterkt.
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Juist omwille van de complexiteit van de moderniteit beoogt Dupré veeleer een
hermeneutiek dan een kritiek van de beginnende moderniteit: ‘Kritische reflectie
vraagt om verandering. Maar wij zijn er nog altijd niet in geslaagd de betekenis van
dat verleden, dat het heden mogelijk maakt, echt te begrijpen’[8]. Passage to Modernity
draagt heel wat materiaal aan om in dat verleden dieper binnen te dringen. Duidelijk
wordt dat in de Verlichting, een van de latere etappes in de moderniteit, een verharding
en canonisering plaatsvindt van opties die de beginnende moderniteit nog openhield.
De conclusie, die Dupré daar - meer suggestief dan expliciet - aan verbindt is ons
niet vast te pinnen op een deconstructie van de verharde standpunten uit de
Verlichting, maar in de lijn van de vroege moderniteit verder te zoeken naar een
vernieuwde synthese tussen de drie centrale componenten.

Na het postmodernisme
Van Peursens boekje Na het postmodernisme[9] zou je kunnen lezen als een aanvulling
bij de studie van Dupré: vanuit het besef van de complexiteit van de moderniteit wil
hij een te weinig doordacht postmodernisme corrigeren en in een breder perspectief
plaatsen. Dit boekje is een goede introductie tot het verschijnsel ‘postmodernisme’.
In het eerste deel, Postmodernisme (pp. 7-37) licht Van Peursen zes centrale
themata uit de postmoderne filosofie toe (‘dood van de mens’; centrale positie van
de ‘tekst’; verzet tegen de metafysica; pluraliteit van ‘vertogen’; de ambivalentie
van de term ‘postmodern’; de ironische houding) en geeft hij een overzicht van
veelgehoorde kritische opmerkingen over het postmodernisme, telkens voorzien van
een wederwoord. Opvallend is dat hij bij het verdedigen van de postmoderne stellingen
uitermate voorzichtig blijft: zijn aanpak, die duidelijk vooruitwijst naar zijn
slotconclusie, is veel minder een ‘verdediging’ dan wel een ‘begrijpelijk maken’ van
postmoderne inzichten (pp. 35-36).
Het tweede deel, De filosofen afzonderlijk bezien (pp. 39-77) bevat een bondige
voorstelling in telkens een tiental bladzijden van vier ‘representatieve’ postmoderne
denkers, Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty en Stephen Toulmin.
Deze volgorde is niet willekeurig. Van Peursen vindt Derrida de ‘meest extreme’
postmodernist - met zijn nadruk op de tekstuele auto-referentie -, Toulmin de ‘meest
gematigde’: ‘het postmoderne thema van een onbekende, eigenlijke zelfs niet buiten
de “tekst” bestaande werkelijkheid komt bij Toulmin niet voor’ (p. 77). Naar Toulmin
gaat zijn sympathie ook al omdat die meer dan de anderen aandacht besteedt aan
historische studie en daardoor een veel genuanceerder beeld van de moderniteit
ophangt (b.v. in Kosmopolis).
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Het gebrek aan historische nuance in het postmoderne denken wil Van Peursen in
het derde deel, De lijn van Plato tot Kant (pp. 79-93), niet alleen aantonen maar
tevens corrigeren: ‘Rorty vertolkt wat bij andere denkers leeft door te spreken van
de lijn die van Plato tot Kant loopt. Maar deze lijn van de metafysische filosofieën
is in werkelijkheid minder statisch dan men op grond van de postmoderne literatuur
zou kunnen denken’ (p. 82). Metafysica is een historisch verschijnsel dat een
duidelijke evolutie kent: ze is ‘als het ware een spanning tussen de duiding van een
uitdaging die op menselijk denken afkomt (“transcendentie”) en die telkens hernieuwd
tot een andere vormgeving van het eigen menselijke (“immanentie”) leidt’ (p. 86).
Kants antwoord op het scepticisme, zijn ‘metafysica van een metafysica’ illustreert
die spanning. Zijn zoektocht naar de legitimiteit van kennis blijft, aldus Van Peursen,
ook vandaag nog gelden als een correctie op het postmodernisme. De ‘postmodernen’
hebben op hun beurt gelijk in hun protest tegen het statisch-universeel karakter van
Kants transcendentale verantwoording van kennis en handelen: ‘Deze les houdt de
opdracht in om de vraag naar legitimiteit te verbinden met de onherleidbare
contingentie’ (p. 94). Die opdracht wil Van Peursen uitvoeren in zijn laatste deel,
Na het postmodernisme (pp. 97-148).
Van Peursens alternatief voor het postmodernisme, het ‘filosofisch surrealisme’
stoelt op een dubbele kritiek van vooronderstellingen die de postmoderniteit met de
moderniteit blijkt te delen. Allereerst gaat het postmodernisme in zijn bestrijding
van de rationaliteit uit van hetzelfde begrip van statische rationaliteit als het klassieke
rationalisme. Ten tweede gaat dat postmodernisme, zoals de hardnekkig bestreden
traditie, uit van een statisch werkelijkheidsbegrip. Beide vooronderstellingen moeten
in een ‘filosofisch surrealisme’ zoniet afgewezen, dan toch worden aangevuld.
In plaats van een statische propageert de auteur een flexibele rationaliteit: ‘De
slotsom van dit alles kan nu zijn dat er wel zoiets is als zekere kennis - dit in
tegenspraak tot de postmoderne opvattingen. Maar, de lijn van het postmodernisme
doortrekkend, de zekerheid van de kennis is geen eeuwige waarheid of tijdloze logica.
Zekerheid ontstaat in het juiste reageren op hetgeen op menselijke gedragingen
afkomt’ (p. 130). Tegenover een statische werkelijkheid (klassieke metafysica) en
de afwijzing van die werkelijkheid (postmodernisme) plaatst hij een surrealistische,
ons transcenderende werkelijkheid (p. 128).
Ik heb veel sympathie voor de stelling van Van Peursen. Tegen de achtergrond
van zijn (bondig) historisch overzicht, wordt duidelijk hoezeer een ongenuanceerde
postmoderne afwijzing van de traditie steunt op een gebrekkige kennis ervan. Door
beide au sérieux te nemen - de verworvenheden uit de traditie en de postmoderne
kritiek-
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houdt Van Peursen een geloofwaardig pleidooi voor een ‘tussenoplossing’: temidden
van cultureel pluralisme blijven zoeken naar een metafysische dimensie, via een
flexibele rede verder gaan dan een sceptische deconstructie, ‘teksten’ blijven
benaderen in hun verwijzing naar een transcendente werkelijkheid.

En de waarheid?
Het gebrek aan historische kennis, waardoor een aantal ‘toonaangevende’ denkers
van vandaag blijkbaar niet wordt gehinderd, neemt Wil Derkse op de korrel in een
door hem geredigeerde bundel, Verandert waarheid? Reflecties over vorm en inhoud
van het waarheidsbegrip[11]: ‘Het punt van de miskende pluraliteit van verhalen,
interpretaties en tradities is voor wie enig historisch besef heeft overbodig: alleen
sterk vereenvoudigend en vanuit ons standpunt reconstruerend is er sprake van één
overheersend “verhaal” in bepaalde perioden. Want zelfs in de in dit opzicht
regelmatig genoemde hoogtijdagen van de middeleeuwse scholastiek - waarin de
hele cultuur zou zijn samengevallen met het ene verhaal van het christendom - blijkt
bij nadere inspectie dat verschillende interpretaties en tradities naast elkaar bestonden
en met elkaar in debat waren’ (p. 77).
De populaire opvatting dat de grote verhalen zijn uitverteld, waaronder ook het
‘grote verhaal van de waarheid’, heeft alles te maken met die gebrekkige historische
kennis. In deze bundel gaan de meeste auteurs te rade bij middeleeuwse auteurs om
zo te laten zien dat zelfs premoderne waarheidsopvattingen vruchtbaar kunnen zijn
voor een hedendaags postmodern waarheidsdebat. Juist vanuit hun historisch inzicht
weigeren zij te geloven dat waarheid een zinledig begrip is, of alleen maar een ‘effect’
zoals je haar in bepaalde kringen hoort te omschrijven.
Waarheid, zo schrijft de filosoof en benedictijn A.E. Van Hooff in het titelessay,
Verandert waarheid? Over de zin van traditie, is altijd verbonden met een besef van
respect voor de werkelijkheid die steeds anders en rijker is dan wat wij ervan zeggen,
voor de levende werkelijkheid die altijd weer om aandacht vraagt en om reïntegratie
met wat we er al van menen te weten. In dit perspectief zijn waarheid noch traditie
vastgelegde begrippen, maar levende werkelijkheden, waarin bestendigheid én
veranderlijkheid elkaar niet uitsluiten. De andere essays moeten die opvatting
illustreren: lijnen worden getrokken van Augustinus naar Heidegger, van Anselmus
naar Vaclav Havel... Premoderne pogingen om in de waarheid te leven blijven ook
vandaag inspireren.

Streven. Jaargang 61

1015

De postmoderniteit, in welke gedaante?
Veel van wat vandaag met het label ‘postmodern denken’ wordt geëtiketteerd, is het
produkt van een eenzijdige, vaak karikaturale interpretatie van het moderne denken
en in zekere zin van de hele westerse cultuurgeschiedenis[10]. Vele ‘post-moderne’
reacties blijven in feite schatplichtig aan het uitgangspunt van de latere moderniteit,
met name de onherroepelijke scheiding tussen de drie componenten, ik, God en
wereld.
De drie grote meesters van het wantrouwen, Marx, Freud en Nietzsche, die de
basis legden voor het hedendaagse aanvoelen, hebben ieder hun scherpe kritiek
gericht op een afzonderlijke component van de vroegere synthese. Marx viseerde de
vervreemding tussen mens en wereld, Freud richtte zich op de conflictueuze structuur
in de mens zelf, Nietzsche proclameerde de dood van de platoons-christelijke
godsopvatting. Maar geen van hen identificeerde het probleem met het wezen zelf
van de moderne cultuur, met haar overtuiging namelijk dat de onderlinge band tussen
mens, God en wereld onherroepelijk was verbroken. In hun spoor blijft de
postmoderne kritiek, in haar ontmaskering van bepaalde moderne opvattingen over
mens, God en wereld, in feite binnen de vooronderstellingen van de latere
moderniteit[13].
Natuurlijk is de laat-moderne idee dat het menselijk subject de enige bron van
zingeving en waarheid is, rijp voor deconstructie. Postmoderne critici zijn het dan
ook bijna roerend eens in hun afwijzing van het primaat van het menselijk subject.
Maar plaatst de postmoderne auto-referentiële opvatting over taal en denken, zoals
aangestipt, het talige spreken niet juist terug op de centrale positie waarvan ze het
sprekende subject verdreef?
Wellicht is de interpretatie van de grenzen en mogelijkheden van de taal het centrale
probleem in het postmoderne denken. Indien, zoals voor Nietzsche en vele door hem
geïnspireerde denkers, talige betekenaars slechts verwijzen naar andere betekenaars,
dan kan het andere enkel bestaan in de differentie, nooit als een werkelijkheid op
zich. Dan bestaat de enige opdracht van de filosofie erin de verbanden tussen
betekenaars telkens opnieuw te deconstrueren. Het gevolg is dat de openheid op
transcendentie niet wordt opgegeven, maar dat ze slechts op een negatieve manier
kan worden gedacht: als exterioriteit, andersheid, niet-recupereerbaarheid[12].
Naast een deconstructie van de latere moderne invullingen van het mens-, Goden wereldbeeld is er nu behoefte aan een nieuwe zoektocht om vanuit de heterogene
verworvenheden van onze traditie de drie componenten opnieuw samen te brengen.
In dat perspectief kunnen we vooral leren van het vroege humanisme, de eerste etappe
van de
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moderniteit, omdat het aan elk van die componenten een eigenheid toekende zonder
de onderlinge band uit het oog te verliezen. ‘Het zoeken naar zo'n nieuwe, omvattende
synthese blijft een onderdeel van het programma van de moderniteit en de
eenzijdigheid van zijn vroegere verwezenlijkingen hoeft ons daarbij niet te
ontmoedigen. [...] Op zoek naar een nieuwe heelheid, moeten we nauwgezet zorg
dragen voor die fragmenten van betekenis die ons nog resten, in het besef dat zij wel
eens de bouwstenen kunnen zijn voor een nieuwe synthese’[14].

Eindnoten:
[1] L. Dupré, Passage to Modernity. An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture, Yale
University Press, New Haven & London, 1993.
[2] M. Kundera, De afgewezen erfenis van Cervantes, in M. Kundera, De kunst van de roman,
Baarn, Ambo, 1987, pp. 9-22.
[3] S. Toulmin, Kosmopolis. Verborgen agenda van de Moderne Tijd, Kok Agora, Kampen /
Pelckmans, Kapellen, 1990.
[4] Cfr. G. Vanheeswijck, De lach en de waarheid. De geboorte van het moderne Europa, in De
Uil van Minerva, 1993, pp. 229-243.
[5] L. Dupré, o.c., p. 3. ‘Only when the early humanist notion of human creativity came to form a
combustive mixture with the negative conclusions of nominalist theology did it cause the cultural
explosion that we refer to as modernity’.
[6] Dupré laat zien dat de barok de laatste poging was om een alomvattend wereldbeeld uit te
bouwen, waarin denken en vroomheid nog niet als tegenstrijdig werden ervaren. Maar ook de
barok kende zijn schaduwzijde: religieus-politieke twisten, onverdraagzaamheid en terreur.
Rond 1660 trad het verval op, dat de mislukking van de laatste grote cultuurintegrerende synthese
inluidde.
[7] L. Dupré, o.c., p. 112
[8] L. Dupré, o.c., p. 253
[9] C.A. Van Peursen, Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme, Kok
Agora, Kampen / Pelckmans, Kapellen, 1994, 155 pp.
[11] Zie ook M. Janssens, Hoe word je postmodern? ‘Pomo’ pour les dames, in Standaard der
Letteren, 28-29 mei 1994, wanneer hij verwijst naar Lyotard: ‘Dat laat alleen maar de
ongelooflijke dilettanterigheid zien waarmee door filozofen met historiografisch distinktieve
termen wordt omgesprongen’.
[10] W. Derkse (red.), Verandert waarheid? Reflecties over vorm en inhoud van het waarheidsbegrip,
Kok Agora, Kampen, 1993, 137 pp.
[13] Zie J. Van der Veken, Ten geleide bij M. Moors & J. Van der Veken (red.), Naar leeuweriken
grijpen. Leuvense opstellen over metafysica, Universitaire Pers, Leuven, 1994.
[12] Cfr. L. Dupré, o.c., pp. 4-5
[14] L. Dupré, o.c., pp. 251-253: ‘In that sense at least, our present and future project remains modern.
Nor ought the one-sidedness of its past realizations discourage us about its future prospects.
[...] While anxiously seeking a new wholeness we must nevertheless carefully protect those
fragments of meaning that we possess, knowing that they may be the bricks of a future synthesis’.
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Jan Muylle
All that jazz
Dit is het vijfde artikel in een reeks over schilderkunst en muziek. In
februari 1995 komt nog aan bod: Synesthesie.
Echte boogie-woogie begreep ik van bij de aanvang als in overeenstemming
met mijn muzikale intentie: vernietiging van de melodie, wat overeenkomt
met de afbraak van de natuurlijke verschijning, en constructie door een
voortdurende confrontatie van zuivere middelen - dynamisch ritme.
Piet Mondriaan
Jazz heeft heel wat blanke kunstenaars op uiteenlopende wijze bezield. De eerste
sporen van jazz in de schilderkunst dateren al van voor de Eerste Wereldoorlog.
Ragtime en cakewalk-muziek waren in Europa al kort na 1900 ten gehore gebracht.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de zwarte muziek vooral populair in intellectuele
en artistieke milieus in Parijs. Negersoldaten traden ermee op vanaf augustus 1918.
Radiouitzendingen en platen maakten dixieland bekend. De charleston en de foxtrot
begonnen aan hun zegetocht. Het orkest van Louis Mitchell met Sidney Bechet werd
al snel door andere groepen gevolgd. Casino's, soirées en feesten werden opgevrolijkt
met nieuwe klanken. ‘Revues nègres’ en ‘fêtes nègres’ schraagden het naoorlogse
entertainment. ‘La revue nègre’ maakte Josephine Baker vrijwel onmiddellijk tot
een levende legende.
Sindsdien heeft jazz zich meer en meer geëmancipeerd tot een ernstige muziekvorm.
In diverse stijlen en perioden, van ragtime en blues tot bebop, cool en recente
tendensen blijft jazz fascineren. Deze aantrekkingskracht, ook op het blanke publiek,
vertoont vele facetten. Jazz kon als een jonge, primitieve muziek worden geassocieerd
met oorspronkelijkheid en modernisme. De bewondering voor de nieuwe Amerikaanse
cultuur, voor de cultuur van de grootstad, maakte deze alliantie tussen primitivisme
en modernisme mogelijk. Dans, ritme, improvisatie en spontaneïteit blijven
verschillende kunstenaars nog altijd boeien.
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Het dadaïsme
De dadaïsten apprecieerden jazz als onconventioneel en antiburgerlijk. Jazz kwam
tegemoet aan hun interesse voor muziek en dans van tribale Afrikaanse culturen.
Serge Charchoune stelde dadaisme en jazz op gelijke voet in zijn pentekening
Jazz-Dada, 1922 (Zürich, Kunsthaus). Richard Huelsenbeck zong, begeleid door een
tamtam, zijn negro-poëzie in het Cabaret Voltaire in Zürich. Tristan Zara voegde
pseudo-Afrikaanse woorden toe aan zijn toneelstukken. Vooral Francis Picabia en
Man Ray, die mede aan de basis lagen van New York-Dada en die contacten met
Parijs onderhielden, hebben hun liefde voor jazz gevisualiseerd.
In New York schilderde Picabia de abstracte aquarellen Chanson nègre-I en
Chanson nègre-II (ill. 1). Tijdens zijn verblijf naar aanleiding van de ophefmakende
Armory Show (1913) had hij zwarte muziek gehoord in de restaurants van New
York. Deze muziek getuigde van een verfrissende, primitieve spontaneïteit en van
de populariteit van een moderne, urbane cultuur. De abstracte schilderkunst leek hem
toen de beste keuze om zich een plaats te verwerven binnen de avant-garde. Muziek,
dans en beweging vormden de basis van deze abstractie. In Comme je vois New York
(1913), schreef hij:
‘Wij, moderne schilders, drukken de moderne geest van de 20e eeuw uit.
Wij brengen deze op dezelfde wijze tot uitdrukking op het doek als de
grote componisten dat doen in hun muziek... Ik schilder niet wat ik met
de ogen zie. Ik schilder wat mijn geest, mijn ziel ziet... Ik absorbeer deze
indrukken... Deze laat ik in mijn hersenen rijpen en dan, wanneer mijn
scheppingsgeest me overmeestert, improviseer ik mijn voorstellingen zoals
een musicus zijn muziek. De harmonieën van mijn studies kiemen en
nemen vorm aan tijdens het schilderen, zoals de harmonieën van een
muzikant aan zijn handen ontsnappen. Zijn muziek komt voort uit zijn
geest en ziel, zoals mijn studies ook voortkomen uit mijn geest en ziel’.
Uitdrukkelijk verdedigt Picabia een moderne schilderkunst die abstract moet zijn.
Deze nieuwe kunst zou beantwoorden aan de eisen van de moderne tijd. Picabia
exterioriseert zijn innerlijke beelden. Die maakt hij zichtbaar tijdens een
improvisatieproces. Dit proces brengt harmonische composities voort. Zij zijn een
soort spontane registratie van zijn mentale toestand. Het ‘chanson nègre’ is het
muzikale equivalent van de geïmproviseerde en abstracte voorstelling. Deze
muziekvorm, die toen nieuw en origineel klonk, verschaft de zanger en de begeleiders
een weliswaar beperkte vrijheid tijdens de uitvoering. Deze graad van directheid en
improvisatie stemt
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[1] Francis Picabia, Chanson nègre-I, 1913 (New York, Metropolitan Museum of Art).

[5] Man Ray, Jazz, 1919 (Ohio, Columbus Museum of Art).
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overeen met Picabia's schilderkunstige werkwijze. Hij heeft jazz als eerste
gethematiseerd.
Man Ray genoot in New York faam als experimenteel fotograaf. Na de Armory
Show waagde hij zich in toenemende mate aan een vorm van abstracte schilderkunst.
Zijn contacten met Picabia en Marcel Duchamp hebben hem ook op het spoor gezet
van het dadaisme. Man Ray zette zijn visie op de wisselwerking tussen schilderkunst
en muziek uiteen in A Primer of the New Art of Two Dimensions (1916). Schilderkunst
zou naar het model van de muziek kunnen worden beoefend. Het muzikale schrift,
muzieknotatie, is statisch en tweedimensionaal. Het schilderij, dat in één oogopslag
kan worden waargenomen, is dat evenzeer. Muzieknotatie roept muzikale ervaringen
op. Die zijn dynamisch en verlopen in de tijd. Ook een schilderij kan een muzikale
ervaring losmaken. De statische en vlakke voorstelling kan een dynamische en
muzikale werking uitoefenen. De elegante abstractie Jazz (ill. 5) is een aerografie in
tempera en inkt op papier. Man Ray maakte met de verfspuit een werveling van
verticalen en horizontalen. De voorstelling swingt. Een pianotastatuur is nog vaag
herkenbaar. Enkele jaren later, toen Man Ray in Parijs verbleef, experimenteerde hij
met de stomme film Emak Bakia (1926). Hij zocht naar een combinatie van abstracte
en representationele sequensen in een poging ritme filmisch te creëren. Platen met
jazz-opnamen en een live-band luisterden de eerste vertoning op.

Pablo Picasso en Fernand Léger
Avant-garde-kringen in Parijs ontwikkelden wellicht de meest betekenisvolle relaties
tussen jazz en beeldende kunsten. Jean Cocteau verdedigde heftig het nieuwe
muziekidioom. Hij propageerde ‘Les Six’ met onder anderen Arthur Honegger,
Francis Poulenc en Darius Milhaud. Eric Satie was hun grote favoriet. Picasso
ontwierp in samenspraak met Cocteau en Satie het decor, het toneelgordijn en de
kostuums voor de Ballet Russe-produktie Parade (1917). Satie schreef er stukken
met jazz-ritme en music-hall-verwijzingen voor. Een jaar later ontwierp Picasso de
omslag voor Igor Strawinsky's Ragtime (1918). In 1921 schilderde Picasso twee
versies van De Drie Muzikanten (ill. 2). Deze schilderijen bezitten een funerair
karakter. De instrumenten gitaar, klarinet, viool en akkordeon sluiten aan bij de
oudere kubistische iconografie. Zij zijn ook kenmerkend voor de bezetting van
ragtime-bands. Het funeraire karakter en de iconografie verwijzen naar het milieu
waarin jazz ontwikkeld is. De harlekijnen, muzikanten, instrumenten en
partituurfragmenten die in fel contrasterende kleuren en vormen in elkaar haken,
geven uiting aan
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een exotisch oergevoel. Jazz, circus en primitief-Afrikaanse vormen worden in deze
schilderijen met elkaar in verband gebracht.
De zin voor primitieve magie inspireerde Fernand Léger, toen hij in het naoorlogse
Parijs meewerkte aan de realisatie van La Création du Monde (1923). Léger ontwierp
het decor, het toneelgordijn en de kostuums voor deze produktie van het Ballet
Suédois. Léger zocht inspiratie in reprodukties van Afrikaanse tribale sculpturen.
Deze beelden transformeerde hij tot fantastische kledingstukken. De scenarist Blaise
Cendrar en de choreograaf Jean Börlin baseerden zich op Afrikaanse mythen en
dansen. Darius Milhaud leunde voor zijn muzikale compositie aan bij jazz-muziek
die hij kort tevoren in New York had gehoord. Afrikaanse kunst en zwarte
Amerikaanse muziek werden in dit eigentijdse dansspektakel innig verweven. Milhaud
getuigde: ‘Léger wilde een primitieve “art nègre” realiseren. Hij schilderde het
toneelgordijn en de set met Afrikaanse goden vol expressieve kracht en duisternis.
Hij was nooit zeker of zijn schetsen wel schrikwekkend genoeg waren’.

Piet Mondriaan
De geometrische abstractie van Piet Mondriaan vertoont niet onmiddellijk
aanknopingspunten met muziek. Toch was Mondriaan een fervente muziekliefhebber
die de nieuwste ontwikkelingen volgde. Jazz en nieuwe dansvormen maakten hem
enthousiast. Het syncopisch ritme lokte hem naar bars, cafés en het circus. Louis
Armstrong en Josephine Baker boeiden hem. Hij legde een platencollectie aan met
muziek van Duke Ellington, Cab Calloway, Joe Turner en anderen. Mondriaan
beschouwde jazz op het einde van de jaren '20 als een uiting van een nieuwe cultuur
met een jong levensgevoel. Jazz brak met de melodie en emancipeerde het ritme. In
De Jazz en de Neo-Plastiek (1927) vergeleek Mondriaan dat met de manier waarop
de nieuwe, vrije vormgeving afstand nam van de individuele, gesloten vorm.
Fox-Trot-A en Fox-Trot-B, 1929-30 (New Haven (Conn.), Yale University Art
Gallery) zijn in dat opzicht exemplarisch. In jazz en het moderne leven vond
Mondriaan het open ritme dat hij in zijn schilderkunst nastreefde. In 1940 emigreerde
Mondriaan vanuit Parijs over Londen naar New York. Daar bezocht hij de meest
befaamde jazz-clubs. Hij werd er nog meer dan voorheen gegrepen door de zwarte
muziek. Boogie-woogie, de drukte van Manhattan, de flikkerende neonreclame van
Broadway, het hortende verkeer in het met wolkenkrabbers omzoomde
dambordvormige stratenpatroon inspireerden hem. In zijn atelier klonken de laatste
boogie-woogie-hits. ‘Echte boogie-woogie begreep ik
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van bij de aanvang als in overeenstemming met mijn muzikale intentie: vernietiging
van de melodie, wat overeenkomt met de afbraak van de natuurlijke verschijning,
en constructie door een voortdurende confrontatie van zuivere middelen - dynamisch
ritme’. In deze sfeer schilderde hij de doeken Broadway Boogie-Woogie (ill. 3) en
het onvoltooid gebleven Victory Boogie-Woogie, 1942-45 (New York, priv. verz.).

Jackson Pollock
De opnamesessies van Ornette Coleman voor zijn platenalbum Free Jazz (1960)
bevatten volledig geïmproviseerde muziekstukken. Zonder harmonische structuren,
zonder voorgegeven vormen ontsnappen ze toch aan de volstrekte chaos. Ze blijven
beheerst door regels en orde. Coleman erkende dat Jackson Pollock als schilder
hetzelfde had nagestreefd. Deze affiniteit verklaart de reproduktie van Pollocks White
Light, 1954 (New York, Museum of Modern Art) op de hoes van Free Jazz.
De saxofoniste Jane Ira Bloom noemde een melodie Jackson Pollock (1980). De
spontaneïteit van de melodie roept de sfeer op van Pollocks schilderijen. Coleman
en Bloom verwijzen beiden naar de artistieke werkwijze van Pollock en naar de
improvisatietechnieken van jazz. Improvisatie met ruimte voor toeval en spontaneïteit
is de basis van de structurele relatie tussen jazz en Pollock. In My Painting (1947-48)
verklaarde Pollock:
‘Wanneer ik in het schilderij ben, ben ik me niet meer bewust van wat ik
doe. Pas na een periode van afstand nemen zie ik wat ik heb gemaakt. Ik
schrik er niet voor terug wijzigingen aan te brengen of de voorstelling van
het schilderij te verstoren en zo meer. Het schilderij bezit immers een eigen
leven. Ik probeer dit leven aan de oppervlakte te brengen. Slechts wanneer
ik het contact met het schilderij verlies, is het resultaat slecht. Anders is
er zuivere harmonie, een moeiteloos geven en nemen en is het schilderij
geslaagd’.
Dit illustreert de werkwijze van Pollock. Hij wilde volkomen opgaan in het schilderij,
in de dynamiek van het schilderproces. Hieraan wou hij zijn bewustzijn overleveren.
Automatisme vervangt controle. Toeval en improvisatie overwinnen beheerste
regelmaat. Na 1948 keerde Pollock zich af van het chevalet-schilderij. Het doek
stond niet langer op een schildersezel, maar lag ten dele opgerold op de vloer. Zo
behield hij een lichamelijk contact met de grond. Hij kon rond en op het doek lopen,
terwijl hij met forse uithalen de verf
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[2] Pablo Picasso, De drie muzikanten, 1921 (New York, Museum of Modem Art).
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[3] Piet Mondriaan, Broadway Boogie-Woogie, 1942-43 (New York, Museum of Modern Art).

[4] Jackson Pollock, Number 1-1948, 1948 (New York, Museum of Modern Art).
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op het doek neerspatte. Gedreven door spontane ingevingen realiseerde hij zonder
vooropgestelde ontwerpen volkomen abstracte schilderijen, ‘Action Painting’. Met
de ‘dripping’-techniek maakte hij abstracte lijnenpatronen. Het doek, vaak van
monumentale afmetingen, vertoonde geen hiërarchische ordening meer. Een web
van brede, zwarte strepen en vegen, witte lijnen en gele, roze en blauwgrijze accenten
groeide organisch uit tot een ‘over-all’-compositie. In schilderijen als Number 1-1948
(ill. 4) drukte Pollock zijn handpalm als een primitief merkteken in de verfmaterie.
Zo bevestigde hij als het ware zijn fysieke en psychische betrokkenheid. Deze
schilderijen zijn de geslaagde palimpsesten van een automatisch schilderritueel. De
fysieke handeling wordt automatisch geregistreerd. Actie en schilderij komen tot
stand in een sjamaanachtige choreografie die de kunstenaar in trance brengt. Pollock
bracht dit primitivisme in verband met de zandschilderkunst van de Navaho-indianen.
Improvisatie en automatisme kunnen hem ook zijn ingegeven door dadaisten en
surrealisten, onder anderen door Juan Miro, André Masson en Max Ernst. Van belang
was zeker de jazz-muziek. Zijn echtgenote Lee Krasner getuigde: ‘Hij had de
gewoonte zijn jazz-platen te beluisteren, niet zo maar een dag lang, maar dag en
nacht, dag en nacht, drie dagen lang zonder onderbreking tot men de muren zou zijn
opgelopen!... Jazz? Hij geloofde dat jazz het enige echt creatieve was dat in dit land
ooit was ontstaan’. Vandaar dat de criticus Chad Mandeles kon schrijven: ‘Pollock
liet de verf spatten en druipen, zodat hij toevalselementen in de innerlijke structuur
van zijn schilderijen opnam. Met zijn spontane “dripping”-techniek, het gelijktijdig
componeren en handelen staat Pollock het dichtst bij de jazz-improvisatie’.
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Podium
De waarheid van de gevoelens
Poëzie van Leonard Nolens
‘Er zijn twee soorten poëzie die gevoelens aandurven: de heel slechte, die dus eigenlijk
niet bestaat, en de grote. De “goede” dichter, dat wil zeggen de middelmatige dichter,
schrikt terug voor gevoelens. Zijn poëzie zit vol formeel gepruts van de bovenste
plank en intelligent gezeur. Er zijn veel goede dichters’, noteerde Leonard Nolens
te Edegem op 28 september 1981.
De dichter van Hart tegen hart (1991) en winnaar van de driejaarlijkse Staatsprijs
voor poëzie in 1992, wil duidelijk geen schrijver genoemd worden van ‘goede’
poëzie. Alleen ‘grote’ poëzie is voor hem goed genoeg, want alleen dan zal hij na
zijn dood voortleven in zijn werk, zoals Van Ostaijen, Hölderlin, Rimbaud. Voor
Nolens geldt dat het gedicht moet stoelen op de waarheid van de gevoelens. Waarheid
is: ‘Ik kom uit een familie van zakenlui, leraren, priesters, / Mannen die weten wat
een woord berekent, een getal betekent’, beginregels van een gedicht met de titel
‘Afkomst’ (Hart tegen hart, p. 309). De gevoelens komen twee regels verder
naarboven: ‘Er is altijd wel een vleugel of een zus die Schubert zingt / Boven de
blote cijfers uit, over hun seksuele bewerkingen heen’.
Al mag hij het dan elders zelf formeel gepruts noemen, de onverwachte maar
doordachte plaatsing van ‘berekenen’ bij ‘woord’ en ‘betekenen’ bij ‘getal’ in de
openingsverzen - een operatie die lijkt op een semantische metathesis - veroorzaakt
een bedoelde betekenisschok die de lezer niet ontgaat. Nolens' taalmanipulatie
versterkt zijn waarheid en verhevigt zijn gevoelens.
In de recente bundel Honing en as komt het hele gezin ter sprake dat ooit
samenwoonde op het vrijthof in Bree, met zijn goudbestikte salon, zestien gevelramen,
geurende linden zoals beschreven in ‘Dagdromer’ (Hart tegen hart, p. 237). Men
treft er de zussen aan en de broer, de verongelukte vader en de aan kanker gestorven
moeder, en de dichter zelf, de benjamin.
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Ze zijn voor de lezers van Nolens geen onbekenden. We weten dat hij niet één, maar
vier moeders heeft gehad: ‘Vier vrouwen hebben mij gebaard en gezoogd en gewiegd’
schreef hij in Liefdes verklaringen (Hart tegen hart, p. 420). In zijn dagboek kunnen
we lezen dat hij hun keuze voor een burgerlijk bestaan moeilijk aanvaardt maar hen
niettemin graag ziet, dat hij bang is voor de evidentie van de vervreemding, maar
ook dat hij een ander mens wordt als hij met hen Brees spreekt.
In Honing en as neemt hij nog eens afscheid, geenszins een definitief à Dieu, wel
een retrospectief vaarwel:

Afscheid
Rita de zachtste der zussen gekromd aan de vleugel
En Hilda de taaie die meisjes leert koken en trouwen
En Mia de felle die zingend haar schoolklas beteugelt,
Ach alle drie zijn ze het huis uit gegaan, al mijn vrouwen.
En Paul, die zijn troon heeft gehaat en het goud heeft verbrast
En vader wiens bloed hier nog danst in de regel van vijf
En moeder die mij er nog draagt van heel ginder tot hier,
Ach iedereen houdt van me daar in mijn vroegte en gaat.
De voordeur staat open, augustus behamert het vrijthof
En hitte doet langzaam haar uren, de muren gaan zwellen.
De benjamin groeit nu koortsachtig en loopt er blootsvoets
Op verdwenen plavuizen te ballen met zes zeven stemmen.

(p. 10)
Volgens de functieleer van de klassieke psychologie zijn emoties reacties op
gebeurtenissen buiten onszelf en een vorm van ongereflecteerd bewustzijn. Gevoelens
daarentegen zijn een reactie van de totale persoon en houden waarderingen in.
‘Ontroering’ is zo'n gevoel. Het behoeft echter een context opdat er concreet over
gesproken kan worden. Zo'n context is voor Nolens de muziek en het pianospel. In
Stukken van mensen. Dagboek 1979-1982 schrijft hij: ‘Als ik de stemmen hoor van
Nicolai Gedda, Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau of Kathleen Ferrier,
ontrollen zich voor mijn ogen lange films van familiale taferelen of hoor ik opnieuw
de bariton van mijn vader. Deze bijna lichamelijke intimiteit tijdens het beluisteren
van muziek is niet mededeelbaar en maakt eenzaam: zij is een heel persoonlijk
universum waarin ieder voor zich zit opgesloten, diep verborgen in zijn eigenste
ontroering. Hetzelfde gebeurt wanneer ik pianomuziek hoor die ook mijn oudste zus
op haar repertoire had’ (pp. 76-77).
Zonder die context is het gedicht ‘Ma Mère l'Oie’ een kunstig geformuleerde
anekdote, een nostalgisch tafe-
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reeltje met genoeg geheimzinnigheid om de lezer op een afstand te houden. In de
context krijgt het echter een surplus aan intimiteit die de lezer van buitengeslotene
tot deelgenoot maakt van de eigenste ontroering van de dichter.

Ma Mère l'Oie
Wij spelen vierhandig mijn moeder de gans van Ravel
In de diepte van Rita. De hoogte ben ik. In de breedte
Bestrijken we samen de hemel van heel het klavier.
Ons kinderspel is er een blauwende kuisheid van klanken.
Wij raken elkaar in het kwintporselein van het midden
En zwijgen terwijl de Kawai van genot staat te glimmen.

(p. 15)
Behalve de vier vrouwen die hem gebaard, gezoogd en gewiegd hebben is in Honing
en as ook dé vrouw aanwezig van wie Nolens in zijn dagboek geschreven heeft dat
zij, samen met zijn kinderen en zijn toekomstige gedichten, de enige is die hem bindt
aan deze wereld (Blijvend vertrek, p. 94). Die vrouw heet Leen. Over hun relatie
indertijd staat in Hart tegen hart een gedicht waarvan de emotie die in de titel
uitgedrukt wordt - ‘Schrik’ - de kern ervan (‘zo hachelijk broos’) uitdrukt. Het is
‘grote’ liefdespoëzie. Ik citeer de eerste strofe:
Het is zo broos,
Het is zo hachelijk je dicht bij mij te hebben.
Je leeft zo hier en plots,
Je leeft zo nu en helemaal
tegen mij aan, met de sneeuw
Van je gezicht, de bloedvlek
Van je mond en je geslacht.
Met heel je warme zwaarte leun je
Op mijn leven,
Met de kijkende pijn
Van je verleden zijn klaarte,
Het koude, elektrische blauw
Van je blik, zo hachelijk broos.

(Hart tegen hart, p. 337)
In Honing en as wordt Leen met name genoemd in de derde strofe van ‘Oktoberzon’:
‘Ik leef hier klein op het niveau van mijn gedichten / En op het ritme van een liefde
die bestaat / Omdat zij Leen is en van mij en niet privé’ (p. 50).
De afsluitende redengevende zin
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drukt volkomen de intentie uit van een dichter die niet terugschrikt voor gevoelens
en het aandurft ze direct te uiten en zo zichzelf en zijn geliefde uit te leveren aan de
lezer.

Kennis
Sinds ik je ken ben jij mijn kennis van de weg
Omhoog. Ik ga hem graag als jij mij roept en wacht.
Daarboven blauwt mijn licht. Ik kom van diep en leg
Mijn moeite aan je voet. Jij bent wie ik betracht.
Jij bent wie mij als kind in je vangnet ontving,
In wie ik opverende viel en niet verloren ging.
Jij bent wie mij als man met de vragen omhing
Waaruit ik besta, waar ik op teer, waarvan ik zing.
Sinds ik je ken ben jij mijn kennis van de weg
Omlaag. Ik loop hem af tot onder de naamgetallen
Van twee levens opgevlochten zolang ik ze zeg.
Sinds ik je ken is daar hun dood in slaap gevallen.

(p. 52)
Het gedicht uit Nolens' nieuwe bundel dat mij het meest aanspreekt is het intrigerende
‘Kennis’. De vermenging van de evangelische reminiscentie (ik ben de weg, de
waarheid en het leven) via het enjambement in de eerste en de negende regel met de
Heraclitische formulering van de eenheid als synthese van tegengestelden (weg naar
omhoog naar omlaag één en dezelfde) doet de vraag rijzen of met ‘jij’ niet alleen de
geliefde, maar ook het woord en zelfs het Woord (niet noodzakelijk met christelijke
associaties te lezen) wordt aangesproken. Schreef Nolens zelf niet in zijn poëtica
Alle tijd van de wereld: ‘Want taal is jij en is religie. [...] Ik heb geen zelf. Ik word
alleen mezelf wanneer ik mij in jou en in het teken dat jij bent verliezen kan’ (Hart
tegen hart, p. 126)? Zijn de ‘ik’ en de ‘jij’ afsplitsingen van dezelfde persoon, zodat
‘Kennis’ een dialoog is tussen de ambteloze burger Nolens (‘ik’) en de actieve dichter
Nolens (‘jij’) met wie hij ooit volledig hoopt samen te vallen? ‘Kennis’ is een gedicht
dat mij aantrok bij de eerste lectuur. Ik geraak er niet op uitgekeken, ook niet na vele
lezingen. Ook dat is een kenmerk van grote poëzie.
□ Joris Gerits
Leonard Nolens, Honing en as, Querido, Amsterdam, 1994, 54 pp.
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Verbrand die oude spullen!
Catastrofes grijpen ons pas echt aan als we er dramatische beelden van zien. Zonder
beeldverslag blijven nieuwsfeiten hangen in het donker voorkamertje van het
bewustzijn. De realiteit ervan wordt pas ervaren als realiteit als ze in beeldvorm op
de TV komt. Beelden hebben een retoriek die dwingender is dan de zeggingskracht
van woorden. Hulpverlening komt pas op gang als catastrofes media-events worden.
Zo weten wij weliswaar uit kranten en boeken dat de grote politieke projecten van
onze eeuw in China en Rusland hun bevolking naast een zekere emancipatie ook
heel wat leed hebben gebracht, maar we beseffen dit pas goed dankzij films als
Farewell to My Concubine, De blauwe vlieger[1], To Live, of Soleil Trompeur. China
onder Mao en de Sovjetunie onder Stalin worden in deze twee laatste films niet
belicht met de schijnwerper van de grote geschiedenis maar vanuit kikkerperspectief:
twee concrete gezinnen die door de geschiedenis onder de voet worden gelopen.
Yimou (To Live) en Mikhalkov (Soleil Trompeur) brengen geen nieuwe feiten of
nieuwe interpretaties aan het licht. Ze individualiseren de geschiedenis tot een verhaal
op mensenmaat met een overzichtelijk aantal gebeurtenissen en personages.

Bedrieglijke zon
Kolonel Sergueï Petrovitch Kotov (vertolkt door regisseur Nikita Mikhalkov zelf)
is een nationale beroemdheid: een verdienstelijk revolutionair in de Sovjetunie van
het eerste uur. Hij is, misschien tegen de verwachting in, geen ijzervreter, maar een
charmant man, een filantroop. Hij heeft het niet alleen goed voor met ‘het Volk’,
maar ook met zijn buurman. In het begin van Soleil Trompeur[2] springt Kotov in de
bres voor dissidente boeren: een partijfunctionaris wil hun graanoogst laten platwalsen
door een regiment pantservoertuigen. Kotov steekt daar een stokje voor. Hij is immers
een zeldzaam soort revolutionair: een met geduld. Hij voelt aan dat de ‘Nieuwe Mens’
niet op een dag wordt geboren. Het verleden, beseft hij, is niet zomaar een jas die je
van de ene dag op de andere op de vuilhoop van de geschiedenis gooit.
Kotov heeft ook pragmatische motieven voor zijn houding: de familie van zijn
jonge echtgenote Maroussia (Ingeborga Dapkounaite) is van aristocratische komaf
en leeft mentaal nog met een been in het tsaristische Rusland. Zo speelt willens
nillens een groot deel van Kotovs leven zich af in een weinig proletarisch milieu.
Hij voelt zich daarbij een beetje onwennig, schuldig misschien, maar lijkt verder ook
wel te houden van kleine extraatjes en vooral van de intimiteit van zijn gezin. Hij is
een liefhebbende echtgenoot en vader. De scènes met zijn dochtertje Nadia (vertolkt
door Mikhalkovs eigen dochtertje van zes, Nadia Mikhalkov) geven deze film een
memorabele warme glans.
Zo wordt een van de meest zwarte periodes uit het stalinistische regi-
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Nikita Mikhalkov, Nadia Mikhalkov en Ingeborga Dapkounaite poserend als het gezin Kotov
in Soleil Trompeur.

me - de grote zuiveringen vanaf 1936 - geëvoceerd door een opeenvolging van scènes
waarin een monter levensgevoel overheerst. Zelfs groteske rituelen uit het
stalinistische dagelijkse leven worden met een milde ironie in beeld gebracht.
Daardoor wordt het noodlottige einde van het verhaal des te pijnlijker. Kotov wordt
ingerekend door de politieke politie en op de eindaftiteling vernemen we dat hij na
een proces terechtgesteld wordt. Zijn vrouw overlijdt in een strafkamp en alleen
Nadia (het dochtertje) overleeft de tragische peripetie.
Hoe dramatisch de gebeurtenissen ook mogen eindigen, Mikhalkov schotelt ons geen
machtswellustelingen en blinde fanatici voor: alle participanten van dit drama zijn
tragische personages. Ze zijn verblind door de schittering van een ‘bedrieglijke zon’
- de betovering die kan uitgaan van maatschappelijke projecten of politieke leiders,
eventueel van de liefde - die wel licht geeft, maar ook verschroeit. Zowel Kotov als
Dmitri (Oleg Menchikov), die vroeger Maroussia's minnaar is geweest en nu werkt
voor de politieke politie, zijn tegelijk dader en slachtoffer. Zelfs de transpirerende
agenten van de politieke politie die Kotov in hun dienstwagen in mekaar slaan, zijn
ambtenaren die zich bij dit soort werk niet goed in hun vel voelen. De personages
van deze tragedie lijken zelf versteld te staan van de gruwelijke rol waartoe een
ongrijpbaar noodlot hen heeft voorbestemd.

Leven
Ook in China was het in de deze eeuw zelden opportuun om van wel-

Streven. Jaargang 61

1030

Ge You (Fugui), verslaafd aan het gokken in To Live.

gestelde komaf te zijn. Fugui (Ge You) is landheer en gelukkig - zo blijkt later - is
hij verslaafd aan het gokken. Hij verliest zijn hele fortuin en zelfs een tijdlang zijn
gezin. Hij moet nu met het poppentheater dat hij van zijn schuldeiser heeft gekregen,
zien te ‘overleven’. Gewoon in leven blijven - de titel van Zhang Yimou's jongste
film[3] - is in China immers niet vanzelfsprekend. Fugui komt herhaaldelijk in bijzonder
benarde situaties terecht: hij wordt opgepakt door soldaten van Tsjang Kaisjek, wordt
bijna gelyncht door het c o m m u n i s t i s c h e volksleger van Mao, en raakt pas na
lange omzwervingen weer thuis. Inmiddels is de jonge Volksrepubliek vers
geïnstalleerd en moeten Fugui's poppen nieuwe verhalen vertellen om het gezin een
inkomen te verschaffen. Fugui en zijn echtgenote Jiazhen (Gong Li) slagen er
wonderwel in bij elke nieuwe fase van de politieke doctrine de juiste toon te houden.
In de loop van de jaren '50, volop tijdens de ‘Grote Sprong Voorwaarts’, stoot het
dorpshoofd toevallig op Fugui's kist met traditionele poppen. ‘Verbrand die oude
spullen maar’, raad hij Fugui aan. Fugui voelt aan dat deze tijd het oude niet
goedgezind is en dat hij het verleden moet ontkennen, zelfs vernietigen om te
overleven.
Net zoals in De blauwe vlieger en Farewell to my Concubine heeft de Chinese
politieke geschiedenis een zodanige impact op het privé-leven van de burger, dat
ook in deze film het scenario de structuur overneemt van die geschiedenis: de periode
voor de burgeroorlog, na de machtsovername van Mao, de ‘Grote Sprong Voorwaarts’
en tenslotte de jaren '60 met de ‘Culturele Revolutie’ als dramatisch hoogtepunt. Het
gezin van Fugui heeft zwaar te lijden onder de
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geschiedenis, maar niet rechtstreeks. Het zoontje mist de geborgenheid van het gezin
in de jaren '50 - wijkkantines vervangen b.v. de individuele keukens - en komt bij
een ongeval om het leven. Fengxia, hun dochter, bloedt dood bij de bevalling van
haar zoontje: de dokters zijn tijdens de Culturele Revolutie allemaal opgepakt en
studenten hebben hun taak overgenomen, met alle gevolgen van dien.
Toch heeft Yimou van zijn protagonisten vooral geen uitzonderlijke individuen
gemaakt. Niet heldhaftig, niet laf. Ze staan model voor de doorsnee Chinese bevolking.
Ook een overtuigd communist, zelfs een rode gardist als Fengxia's echtgenoot kan
een toegewijd echtgenoot en schoonzoon zijn. De dorpschef, die Fugui voorstelt zijn
poppen maar te verbranden, is een aardig man.
Dat neemt niet weg dat de historische achtergrond in To Live een belangrijke rol
speelt in de receptie van de film. De jongste generatie in China is nog rechtstreeks
of onrechtstreeks met die gebeurtenissen verbonden. Tian Zhuangzhuang, cineast
van De Blauwe vlieger, vertelde aan journalisten hoe hij tijdens zijn jeugd als lid van
de Rode Gardes zijn vader verklikte... Yimou zelf heeft naar aanleiding van deze
aangrijpende film van de autoriteiten alvast filmverbod gekregen.

Aardbeien en chocolade
Helemaal anders kijk je naar de Cubaanse film Fresa y Chocolate van Tomás
Gutiérrez Alea. De film is gebaseerd op een novelle van de jonge Cubaanse auteur
Senel Paz, Het bos, de wolf en de Nieuwe Mens, een verhaal over de haat-liefde
verhouding van de Cubaan tot zijn land, over de tekortkomingen, mislukkingen en
totalitaire aspecten van het Castro-regime, over de algemene intolerantie tegenover
eenieder die af-
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wijkt van een stereotiep rollenpatroon, i.c. de homoseksueel. Al worden de scherpe
kantjes in de filmversie wat afgerond, toch staat deze film, die medegeproduceerd
werd door het officiële Cubaanse filminstituut (het ICAIC), erg kritisch tegenover
het politieke regime: ijskreem maken is het enige dat ze hier kunnen, zegt Diego,
een van de hoofdpersonages. Meer dan een politiek nuttige en/of nodige film, is
Fresa y Chocolate vooral een gedreven, inventieve en wat flamboyante film, die
charmeert door de spitse dialogen en de originele scenariovondsten. Vergelijkbaar
misschien met de films van de Spanjaard Almodovar, maar soberder, zonder slagroom.
Zoals in China en de Sovjetunie blijkt men in Cuba ook niet erg opgezet met oude
dingen. Het historische stadsgedeelte in Havanna laat men verkrotten omdat het
verwijst naar een realiteit voor de revolutie. De wereldliteratuur (i.c. Vargas Llosa)
komt het land niet binnen omdat alleen de Cubaanse Revolutie norm en maatstaf is
van alle leven op Cuba. Daar heeft de artistieke homo Diego (Jorge Perugorría) het
erg moeilijk mee. Met de nodige dollars en via de juiste kanalen kan hij met moeite
de ergste nood lenigen. Toch volstaat het weinige dat hij heeft - enkele grote namen
uit de literatuur en een paar flessen Amerikaanse Whiskey - om de belangstelling
van David (Vladimir Cruz), een jonge overtuigde communist, te wekken. David
weigert in te gaan op Diego's avances en wil hem aanvankelijk zelfs als spion
aangeven, maar zoals te verwachten, komt het uiteindelijk toch tot een toenadering.
Voor Diego is er in Cuba echter geen andere toekomst dan een visum voor de VS.
De officiële Cubaanse ideologie gunt hem geen plaatsje onder de zon. David is door
zijn ontmoeting met Diego een rijper en wijzer man geworden.
Fresa y Chocolate[4] heeft niet de diep tragische thematiek van To Live of Soleil
Trompeur: het is een luchtige, hier en daar zelfs wat zoeterige tragikomedie. Die
eindigt, ondanks het vertrek van Diego, vaag optimistisch en is veeleer een pleidooi
voor verandering, dan een schokkend getuigenis. Het brute geweld klinkt slechts
door op de achtergrond, vermomd onder vrolijke dialogen. Want, ook waar terreur
heerst wordt er gelachen. Alleen een beetje wanhopiger.
□ Erik Martens
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Theun de Vries
Het wil wel eens vreemd lopen met de nestors in de literatuur. Sommigen blijven in
de belangstelling hoewel ze niet meer, of niets meer van waarde produceren, anderen
verdwijnen uit de gunst terwijl hun werk kwalitatief stabiel blijft of zelfs verbetert;
de gemiddelde lezer reageert dan verrast met ‘schrijft die nog?’ (of erger: ‘leeft die
nog?’).
Theun de Vries schreef al succesromans in 1931 (Rembrandt) en 1936 (Stiefmoeder
Aarde); in 1994, op 87-jarige leeftijd, is hij nog even produktief maar minder
succesvol. Zopas beëindigde hij een diptiek dat bestaat uit Sint-Petersburg (Querido
1992) en Terug uit Irkoetsk (Querido, 1994), in totaal ruim 1100 bladzijden.
Die omvang is betekenisvol. De Vries stamt uit een generatie die, in meerderheid,
een andere werkelijkheidsbeleving en -visie had dan de huidige. Ze was overtuigd
van de kenbaarheid van de wereld, was ook bereid het wereldgebeuren te leren kennen
en eraan deel te nemen, en benaderde die wereld met een waardenstelsel dat toeliet
haar zinvol te categoriseren, te beoordelen en zichzelf in die wereld te situeren. De
kunstenaar zag bovendien de mogelijkheid externe en interne realiteit in een artistiek
produkt om te zetten. Deze, in feite zeer optimistische, basishouding kon zich in
verschillende richtingen manifesteren; de negentiende en begin twintigste eeuw
bieden b.v. zowel romanhoogtepunten van internalisering als van externalisering
(van psychologische roman tot brede maatschappelijke schildering). Beide zijn echter
bevestigingen van een bereidheid tot en keuze voor deelname van de literaire schepper,
van zijn honger naar beschrijving en evocatie.
De meer maatschappelijk gerichte roman kan daarbij maatschappijbevestigend,
neutraal of maatschappijkritisch zijn. Het kritische domineert, meestal als negativisme:
de maatschappelijke analyse is ongenadig (zoals bij Balzac) maar leidt niet tot
aanduiding van alternatieven. Maar zelfs dit negativisme is optimistisch: het gaat uit
van de kenbaarheid, van een duidelijk geloof, de mogelijkheid van een oordeel en
een criterium ervoor. Nog optimistischer wordt het als het negatieve vervangen wordt
door de realisatie, de voorspelling of de suggestie van een betere wereld die zal
groeien uit menselijke actie of uit de oude wereld die aan zijn tegenstellingen ten
onder gaat en leidt tot harmonie tussen mens en maatschappij en in het individu zelf.
Hoeft het gezegd dat deze ‘ouderwetse’ visie ver afstaat van onze tijd, waar de
kunstenaar niet uit zichzelf kan of wil treden, of alle maatschappelijke fenomenen
gelijkwaardig en verwisselbaar worden geacht?
Theun de Vries heeft verschillende facetten van dit optimisme vertegenwoordigd.
Als marxistisch auteur heeft hij in grote historische fresco's periodes van
maatschappelijke onrust geëvoceerd en alternatieven aangedragen voor positieve
ontwikkelingen die dan ook, meestal gedeeltelijk of tijdelijk, (roman)werkelijkheid
worden. Het lezerspubliek heeft hem op
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die periode vastgepind, en nauwelijks oog gehad voor het vervolg: na de politieke
desillusie (hij verliet de communistische partij in de jaren '60) schreef hij historische
romans met een even grote epische uitgebreidheid, met oog en sympathie voor de
zwakken, maar zonder veruiterlijkte oplossingen.
Zijn twee nieuwe romans zijn daarvan een goed voorbeeld. Ze schetsen de
Russische geschiedenis van de negentiende eeuw, in hoofdzaak gekoppeld aan het
leven van twee personen: in Sint-Petersburg Sergej Danilin, een tsaristische officier
die deelneemt aan de dekabristenopstand van 1825 en naar Siberië wordt verbannen;
in Terug naar Irkoetsk zijn dochter Xenia, die uit Siberië terugkeert naar
Sint-Petersburg als vrouw van Ivan Passek, die vice-president van de staatsbank
wordt.
De doordachte keuze van deze personages biedt immense epische mogelijkheden.
Zij zijn immers een verbinding tussen het vrijwel onverbindbare: de volheid van de
hoofdstad en de leegte van Azië, het middeleeuwse begin en het vroegkapitalistische
einde van de eeuw, verblindende rijkdom en ontluisterende armoede,
fundamentalistisch obscurantisme en verlichte ideeën; psychologische spanningen
tussen conservatieve reflexen en rechtvaardigheidsdrang, opportunisme en
Zivilcourage, tederheid en hardheid, drift en redelijkheid. Door hun maatschappelijke
situering en de veranderingen daarin (de ondergang van de vader, de groei van de
dochter) komen de personages in alle geografische en maatschappelijke milieus,
maken ze kennis met alle verschijnselen en opvattingen en representeren ze alle
veranderingen die zich in de loop van de jaren voltrekken. De vaste hand van de
auteur weet daarbij een bedrieglijke indruk te wekken van spontane ordeloosheid:
Danilins kindertijd b.v. lijkt een wirwar van toevallige ervaringen, maar brengt het
kind in contact met alle milieus en confronteert het met de belangrijkste problemen.
De hoofdpersonen zijn epische generatoren van hun tijd, maar ze zijn meer: uit
de waarneming vloeit distantie, en later revolte voort, vader en dochter hebben
rebellenbloed. De Vries vermijdt desondanks eenzijdige simplismen. De opstandige
vader en zijn medestanders blijven kinderen van hun tijd. De dochter vindt geen
gestructureerde uitweg en steunt de rebellen met de middelen die ze verwerft door
haar plaats in de bestaande orde: uiteindelijk kan ze geen keuze doen. Door een
perspectiefwisseling worden trouwens nuances, correcties, ook omkeringen
aangebracht: haar man gaat kritiekloos en succesvol in de maatschappij op maar
ontlaadt zijn tekort in wanhopige ‘zwijnerij’, Danilins vrouw vindt haar vervulling
in de absolute toewijding aan haar verbannen man. Het verbreedt en vervolledigt het
episch fresco en biedt De Vries de mogelijkheid zijn gulzige scheppingsdrang ten
volle uit te leven.
En zo worden in zijn nieuwe romans optimisme en pessimisme verenigd. De wereld
is kenbaar, de mens wil haar kennen in haar volheid, de auteur wil haar in die volheid
recreeren en slaagt daar steeds voortreffelijker in. Wie zijn eerste roman Rembrandt
naast deze Russische romans legt, beseft dat de vooruitgang enorm is. De volheid is
echter wel episch, maar niet maatschappelijk doelgericht. De personages beseffen
zo scherp als in hun tijd mogelijk is hoe
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de wereld zich ontwikkelt, nemen aan die ontwikkeling deel maar bepalen ze niet.
Er is een dynamiek aan het werk die mee gestuurd wordt door meestal onbewuste
collectieve tendensen maar waarop individueel ingrijpen geen of een averechts effect
heeft. De meest ingrijpende daden worden nog het sterkst door de tijd bepaald (Xenia
vermoordt de minnaar van haar zoon). In de Vries' epiek is de wereld niet langer
maakbaar; de vraag over de richting die de maakbaarheid zou moeten uitgaan is dan
ook niet relevant, al zijn de oude sympathieën gebleven.
Is dit dan een treurig orgelpunt? Ik geloof het niet. Ook al verlopen de boeken niet
langer lineair maar cyclisch (van Sint-Petersburg naar Sint-Petersburg, en ook van
Siberië naar Siberië: uiteindelijk laat Xenia de hoofdstad vrijwillig achter zich en
keert ze terug naar het eenzame, maar zuivere land van haar jeugd), toch blijft de
auteur met volle teugen zoeken naar de ontdekking van nieuwe historische totaliteiten.
In de geschiedenis is overzicht mogelijk, is de volheid al meer gegeven. De Vries
zet die om in voldragen epische gehelen. Ook hij blijkt daarmee thematisch een
cyclisch auteur, want in zijn beginperiode deed hij precies hetzelfde. De Vries is
steeds zijn spontane interesse blijven volgen, en hij heeft het talent en de mogelijkheid
gehad die op zijn persoonlijke, literaire manier te evoceren. Daarin heeft hij zijn
levensvervulling gevonden, en zijn lezers kunnen zich gelukkig prijzen met de
hoogtepunten uit de Nederlandstalige prozaliteratuur die dat heeft opgeleverd.
□ Jaak De Maere

Eindnoten:
[1] Zie Streven, maart 1994, pp. 258 e.v.
[2] Nikita Mikhalkov (regie, scenario & produktie), Soleil Trompeur, met in de belangrijkste rollen
Nikita Mikhalkov (Sergueï Petrovitch Kotov), Nadia Mikhalkov (Nadia), Ingeborga Dapkounaite
(Maroussia), Oleg Menchikov (Dmitri/Mitia), ass. scen. Roustam Ibraguimbekov, muziek
Edouard Artemiev, produktie Studio Trite & Camera One, Rusland, Frankrijk, 152 min, 1994,
distr. Cinélibre-Fugitive.
[3] Zhang Yimou (regie), To live, met o.a. Ge You (Fugui), Gong Li (Jiazhen) Guo Tao (Chunsheng)
Zhang Lu (Fenxia als volwassen vrouw), Jiang Wu (Erxi), fotografie Lu Yue, muziek Zhao
Jiping, produktie Chiu Fusheng voor Era International (in coproduktie Shanghai Film Studios)
1994, distr. Cinélibre-Fugitive.
[4] Tomás Gutiérrez Alea & Juan Carlos Tabío (regie), Fresa y Chocolate, met in de belangrijkste
rollen Vladimir Cruz (David), Jorge Perugorría (Diego), Mirta Ibarra (Nancy), Francisco Gatorno
(Miguel), Jorge Angelino (German), Marilyn Solaya (Vivian), scenario Senel Pas naar zijn
novelle El Bosque, el Lobo y el Hombre Nuevo, fotografie Mario García Joya, muziek José
María Vitier, produktie Miguel Mendoza voor ICAIC (in coproduktie met Imcine, Tabasco
Films, Telemadrid en SGAE), Cuba, 1993, 110 min, distr. Progrès Films.
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Forum
De Vlaamse Beweging:
Mission Accomplished?
In het najaar van 1994 valt in Vlaanderen de herdenking van de bevrijding uit de
nazibezetting nagenoeg samen met de indrukwekkende politieke heropstanding van
een rechtsradicale, vaak openlijk racistische en pro-fascistische vorm van Vlaams
nationalisme. Niemand, de aanhangers noch de tegenstanders van deze formatie,
ontkent dat er in de historische Vlaamse beweging wortels voor dit soort van intolerant
chauvinisme gevonden kunnen worden. Vroeger richtte het zich tegen de joden, zoals
uit recente studies over de leiding van het voor-oorlogse VNV (Vlaamsch Nationaal
Verbond) en kleinere partijen en ‘bewegingen’ gebleken is; vandaag zijn vooral de
niet-Europese migranten, hoofdzakelijk Marokkanen en Turken, het doelwit van
allerlei racistische of electoraal opportunistische campagnes. Deze nationalistische
organisaties, waarvan de ‘Vlaams Blok’ partij tot ver in het buitenland de bekendste
is, onderhouden nauwe banden met Nederlandse, Italiaanse, Franse, Duitse en
Oostenrijkse neo-fascisten, krijgen de steun van de lokale zogenaamde ‘historische
revisionisten’ (de ontkenners van de holocaust) en nemen in hun voorstellen voor
een nieuw ‘migrantenbeleid’ letterlijk passages over uit de beruchte Nürnberger
Gesetze van 1935.
Tot zover zijn ze te vergelijken met de neo-fascistische en xenofobe partijen en
groepjes in heel West- en Oost-Europa, met dit verschil dat ze zich vandaag
uitdrukkelijk niet antisemitisch opstellen. Dit laatste heeft voor enige verwarring
gezorgd binnen de joodse gemeenschap: het Centraal Israëlitisch Consistorie van
België, het Brusselse Joodse Lekencentrum en de Coördinatie van de joodse
verenigingen van België hebben hun bezorgdheid uitgedrukt over deze
ontwikkelingen, terwijl andere gezaghebbende joodse groepen en individuen voorlopig
een meer afwachtende houding aannemen.
Een tweede belangrijk verschilpunt is het feit dat deze nationalistische organisaties
zich opwerpen als de legitieme erfgenamen van de Vlaamse beweging en de speerpunt
van de strijd voor Vlaams zelfbestuur. Ze zijn er zelfs in geslaagd een deel van de
politieke agenda in de Belgische fede-
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ratie en vooral in Vlaanderen te bepalen. Zo kan geen enkele van de andere politieke
partijen zich nog aan het debat over het vreemdelingenprobleem, het
vluchtelingenvraagstuk, de veiligheid van de burger en de criminaliteit onttrekken.
Dat is op zich een goede zaak, ware het niet dat ze vaak achter de extreme standpunten
aan hollen uit vrees nog meer kiezers aan het Blok kwijt te raken. En verder merkt
men dat vooral de linkerzijde de identificatie van Vlaams-nationalistisch extremisme
met de Vlaamse beweging kritiekloos begint te aanvaarden en daardoor in de val
dreigt te trappen die deze heren en dames zo handig uitgezet hebben. Dit kan voor
een land als Vlaanderen, dat door de staatshervorming (de federalisering van België)
voor de eerste keer in de geschiedenis een reële politieke, culturele en economische
autonomie verworven heeft, onverkwikkelijke gevolgen hebben. De volgende
stellingen zijn een poging tot heroriëntatie van de discussie.
[1] De Vlaamse emancipatiebeweging was oorspronkelijk en is in wezen
democratisch, pluralistisch en maatschappelijk progressief. In het nieuwe koninkrijk
België werden de culturele, politieke en sociale belangen van de Nederlands sprekende
meerderheid, de Vlamingen, wettelijk en psychologisch zodanig verwaarloosd, dat
het verzet tegen deze behandeling zich reeds heel vroeg begon te organiseren. De
zogenaamde ‘taalstrijd’ voor de gelijkberechtiging van het Nederlands was
tegelijkertijd een strijd voor sociale vooruitgang en politieke mondigheid. De
emancipatiebeweging werd geleid door intellectuelen en politici uit de drie grote
politieke en levensbeschouwelijke families (katholieken, liberalen en socialisten),
al was, gezien het overwegend roomskatholieke karakter van de Vlaamse bevolking,
de inbreng van de katholieke zuil, daarin gesteund door de kleine maar vitale
protestantse gemeenschap, het grootst. Deze bewegingen uit de tweede helft van de
negentiende eeuw wilden de aan de Vlamingen door de grondwet beloofde rechten
veroveren binnen de Belgische staat, al waren ze zich bewust van hun historische
culturele verbondenheid met Nederland, waar die cultuur zich vrij had kunnen
ontplooien.
[2] Deze emancipatiebeweging heeft, na meer dan honderd jaar, de meeste van
haar doelstellingen gerealiseerd. Op cultureel gebied is het vandaag vanzelfsprekend,
dat men als Vlaming in het Nederlands studeert, werkt en met de lokale en nationale
overheid kan omgaan. Daar deze ontvoogding langzaam en niet zonder moeilijkheden
verliep, is de gehechtheid aan de eigen taal en cultuur diep in het bewustzijn van de
vorige generaties doorgedrongen en kreeg ze vaak een militant, defensief karakter,
dat bijvoorbeeld in de ogen van Nederlanders, voor wie deze toestand niet meer dan
normaal is, een beetje krampachtig aandoet. Hetzelfde geldt in steeds grotere mate
voor de huidige generatie van jonge Vlamingen, die met deze verworvenheden
geboren zijn en moeilijk kunnen begrijpen waar hun ouders en grootouders zich zo
over opgewonden hebben. Dat is een gezonde reactie, vergelijkbaar met het onbegrip
dat je soms merkt bij dochters van feministische moeders en kinderen uit
arbeidersgezinnen, die geen sentimentele herinnering hebben aan de militante ‘tijd
van toen’. Oudere vlaamsgezinden zullen er op wijzen dat nog lang niet alles in orde
is,
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maar de periode van het duidelijk herkenbare onrecht is voor de meeste jongeren
voorbij. Zij zullen zich wél engageren voor de dringende problemen van hun tijd,
zoals de milieuverloedering, de ellende in de Derde Wereld en de toenemende
werkloosheid. De laatste achterhoedegevechten van de Vlaamse beweging worden
daarbij in hun ogen bijzonder onbelangrijk.
[3] Om complexe historische redenen ontstond aan het einde van vorige eeuw een
splitsing tussen de cultureel-politieke en de sociale emancipatiebewegingen, waardoor
het monopolie van de Vlaamse beweging steeds meer in handen kwam van de
katholieke burgerij en kleinburgerij, gesymboliseerd in de lettercombinatie bovenop
het Vlaamse vredesmonument aan de loopgraven van de IJzer: AVV-VVK, Alles
voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus.
Voor vele katholieken en ongelovigen werd de Vlaamse beweging daardoor een
uitsluitend ‘katholieke’ en burgerlijke zaak, wat tijdens het interbellum de weg
vrijmaakte voor allerlei autoritaire, solidaristische en ‘diep christelijke’ stromingen
die onder meer door het succes van het Italiaanse en Spaanse fascisme werden
aangetrokken. Ook de eerste jaargangen van Streven getuigen van een grote sympathie
voor deze bewegingen. Slechts een kleine minderheid zette voor de Tweede
Wereldoorlog de stap naar het extremere, wezenlijk onchristelijke Duitse
nationaal-socialisme.
[4] Tijdens de Duitse bezetting van september 1940 tot september 1944 was het
dan ook niet verwonderlijk, dat juist deze kleine, Duitsgezinde en fascistische
minderheid een hoofdrol kon spelen en, net als de extremistische groepen vandaag,
kon optreden als de enige echte vertegenwoordigers van de Vlaamse beweging. Deze
collaboratie, die in Vlaanderen vooral politiek gekleurd was, leidde na de bevrijding
tot een harde repressie, waarbij al te vaak het onderscheid tussen ‘Duitsgezind’ en
‘Vlaamsgezind’ niet meer gemaakt werd. Het gevolg was dat heel wat
ongecompromitteerde Vlaamsgezinden zich uit angst voor onbegrip en represailles
terugtrokken en de legitieme emancipatiebeweging een tijdlang van het toneel
verdween. Dat ook vandaag nog, een halve eeuw na de gebeurtenissen, geen definitief
eind werd gemaakt aan de gevolgen van deze repressie, toont aan welke diepe
psychische wonden er in de periode van ongeveer 1940 tot 1950 geslagen werden.
Het gaat hier uitdrukkelijk niet om oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid
(van verklikking tot actieve deelname aan de vervolging van joden en verzetslieden),
ook niet om economische collaboratiemisdrijven, maar om vormen van niet-militaire
medewerking met de Duitse bezetter en zelfs om wat Amnesty International vandaag
‘delicts of opinion’ zou noemen. Het uitblijven van een algemeen en officieel gebaar
van verzoening is uiteraard koren op de molen van Vlaams-nationalistische
extremisten, die daarmee hun underdog imago kunnen versterken.
[5] Tegen alle verwachtingen van de na-oorlogse periode in is de Vlaamse
emancipatie doorgegaan, zoals hiervoor al is aangetoond. Dit betekent dat de Vlaamse
beweging voor een totaal nieuwe opgave staat: ofwel laat ze zich door de extremisten
reduceren tot een intolerante, xenofobe en ondemocratische formatie voor ‘etnische
zuiverheid’, waarmee ze zichzelf de facto oplost; ofwel gebruikt ze de honderd jaar
lange emancipatie-ervaring om zich in te zetten
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voor de rechten van nieuwe en andere onderdrukte en verwaarloosde
bevolkingsgroepen in binnen- en buitenland, zonder angst dat dit tot een verlies van
de verworven rechten zou leiden. In dit perspectief is de inzet van duizenden jonge
Vlamingen in de migrantenwerking, de acties voor de Vierde Wereld en de
verschillende NGO's een natuurlijke voortzetting van het Vlaamse engagement van
de vorige generaties, ook al zullen ze zich nauwelijks in deze definitie herkennen.
Anders gezegd, waar hun grootouders en ouders zich terecht verzet hebben tegen de
behandeling van de Vlamingen als ‘sales Flamins’, verzetten zij zich tegen de
discriminatie van de ‘vuile Arabieren’, zoals racisten een beetje geografisch incorrect
de Turkse en Marokkaanse migranten plegen te noemen.
[6] Tenslotte kan de ervaring van meer dan een eeuw Vlaamse beweging een
nuttige bijdrage leveren aan de overal in Europa gevoerde discussie over nationalisme
en internationalisme. De traditionele Vlaamse nationalisten, die in hun streven naar
erkenning en mondigheid net zo respectabel en moreel correct geweest zijn als
bijvoorbeeld de Ieren, Polen, joden, Palestijnen en Noordamerikaanse Indianen,
kunnen leren inzien dat deze nagestreefde en zich stilaan realiserende autonomie
slechts een tussenstap is, de kans om als volwaardige groep deel te nemen aan de
heropbouw van een verscheurde wereld. En de traditionele internationalisten van
liberale of marxistische signatuur kunnen uit dezelfde geschiedenis leren, dat ‘de
mens’ niet bestaat, noch als universele kosmopolitische burger noch als louter
socio-economisch subject. Wanneer de historicus Fernand Braudel in L'identitéde
la France (1986) overtuigend aantoont dat de nationale identiteit zowel een produkt
is van eeuwenlange uitwisseling en métissage als een op zich staande waardevolle
sociale en culturele realiteit, dan kan dit mutatis mutandis ook op Vlaanderen worden
toegepast. Waarmee we al een heel eind op weg zouden zijn naar de opheffing van
het steriele debat tussen twee extreme posities die allebei al lang bankroet zijn.
□ Ludo Abicht

Eerlijke informatie over Indonesië en Oost-Timor?
Ongeveer op het moment dat Peter Verhezen zijn artikel over Indonesië schreef voor
het oktobernummer van Streven, stapten militairen ergens in Oost-Timor een kerk
binnen. Ze gooiden de hostie die ze kregen op de grond en vertrappelden ze. Op
zichzelf is dat niet ‘erg’; er vielen die keer geen slachtoffers. En als poging om de
aanwezigen uit te dagen is het ook maar slap; die hebben in twintig jaar bezetting
geleerd om aan méér provocaties weerstand te bieden. Tenminste degenen die er nog
zijn. Want hon-
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derdduizenden Oosttimorezen werden ondertussen vermoord. Eén van de weinige
keren dat we daar informatie over kregen, was in november 1991, toen door het leger
in Dili op een rouwstoet werd geschoten en zeker 270 mensen omkwamen. Onder
hen Domingos Segurado. Daarmee was zijn hele familie uitgemoord. Die beelden
gingen toen de wereld rond en veroorzaakten een schokgolf en enkele resoluties van
het Europees Parlement. Vandaag gaat het moorden gewoon door, maar er zijn geen
beelden en wij zijn dus niet langer verontwaardigd. We hebben weer alleen nog oog
voor de economische cijfertjes. Maar Oost-Timor is niet de enige plaats waar
onafhankelijkheidsstrijd pesterijen, folterpraktijken en moorden uitlokt. Hetzelfde
gebeurt in Aceh en Irian Jaya. In Indonesië en Oost-Timor heeft zich in de loop van
de voorbije dertig jaar een structuur vastgezet die een permanente bron van
mensenrechtenschendingen inhoudt. De systematische schending van de
mensenrechten is er ontegensprekelijk te verbinden met de manier waarop de politieke
macht er uitgebouwd is, meer bepaald met de militaire tradities, de politieke
instellingen en de ideologische oriëntaties onder de Nieuwe Orde.
Naar het zeggen van de Indonesische regering zelf moeten fundamentele
mensenrechten (we spreken dus over leven en dood) het blijvend afleggen tegen
nationale veiligheid, stabiliteit, orde en economische ontwikkeling. Uitspraken als
deze en het ontbreken van wettelijke en politieke controlemechanismen gaven en
geven militairen, politieagenten en degenen die door hen worden ingehuurd een
vrijgeleide om straffeloos en willekeurig over de vrijheid en het leven van burgers
te beschikken. Individuele mensen en soms ook hele groepen worden eerst bestempeld
als ‘subversieven’, ‘communisten’, ‘terroristen’ of ‘verraders’ en vervolgens
aangehouden, opgesloten, gefolterd of omgebracht. En ook al gebeurt dit niet altijd,
dat het kan gebeuren is genoeg om een klimaat van angst te creëren. Tot de meest
bedreigden behoren:
- zoals boven al aangegeven, degenen die opkomen voor onafhankelijkheid van
Oost-Timor, Aceh en Irian Jaya;
- boeren die zich verzetten tegen het verlies van hun grond, omdat er een stuwmeer
moet komen of een golfterrein;
- schrijvers die op hun manier de geschiedenis van Indonesië willen interpreteren;
- Imams met kritiek op onderdelen van de staatsideologie Pancasila (de vijf pijlers
waarop de samenleving is gebouwd: geloof in god, menselijkheid, nationalisme,
democratie en sociale rechtvaardigheid);
- vrouwen die geboortencontrole niet opgelegd willen krijgen;
- arbeiders die hun recht op staking uitoefenen, een vrije vakbond willen, een
eerlijk loon of veilige arbeidsomstandigheden;
- al wie oproept voor meer democratie;
- studenten met kritiek op het Indonesisch ontwikkelingsmodel;
- mensen die op straat een handeltje drijven en die alleen daardoor al de orde
verstoren.
In de bijdrage van Verhezen wordt die realiteit weggestoken achter het bijna beschaafd
klinkende ‘Indonesië schendt mensenrechten’. Het schenden van mensenrechten is
er echter tot systeem verheven en ik vrees dat er, niettegenstaande redelijk wat druk
op de Indonesische autoriteiten, niet veel
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hoop is op echte verbeteringen. Ik deel dus het optimisme van Verhezen niet. En ik
ben het op een paar fundamentele punten ook helemaal niet met hem eens.
[1] Het werkt niet zo dat, als er maar voldoende economische groei is, democratie
en respect voor mensenrechten automatisch in orde komen. Schendingen van
mensenrechten zijn het resultaat van politieke beslissingen. Er is niets natuurlijks
aan het feit dat ze zich voordoen en bijgevolg zullen ze ook maar ophouden als de
politieke wil aanwezig is om er een einde aan te maken. De economische groei van
een land is helemaal geen synoniem van vooruitgang op het vlak van economische
of sociale rechten van de bevolking. Economische ontwikkeling kan er aanleiding
toe zijn dat mensen hun lapje grond en hun huis verliezen en daarmee de mogelijkheid
om voor zichzelf te zorgen. En kan er bovendien aanleiding toe zijn dat ze worden
opgesloten, gefolterd of vermoord als ze hiertegen protesteren. In Indonesië en
Oost-Timor worden ondermeer mensen die opkomen voor de bescherming van hun
economische rechten, slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Slechts wanneer
burgerrechten en politieke rechten gerespecteerd worden (en daartoe behoort het
recht om vreedzaam te protesteren tegen regeringsbeslissingen), kan men verhopen
dat de economische ontwikkeling de economische, sociale en culturele rechten van
allen zal bevorderen.
[2] Natuurlijk ben ik het ook niet eens met de bewering dat de forse economische
ontwikkeling van Indonesië er nooit zou gekomen zijn zonder een zekere inperking
van de mensenrechten. Het is helemaal niet evident dat het economisch ‘succes’ van
Indonesië duizenden moorden, routinematige folterpraktijken en detentie om pure
politieke redenen nodig zou hebben. Dat deze twee samen voorkomen, is geen bewijs
voor het feit dat het ene niet zonder het andere zou kunnen. En laten we ook de vraag
niet uit de weg gaan welk prijskaartje aan dit ‘succes’ kleeft. Het ziet er allemaal
goed uit als je afgaat op de ontwikkeling van het Indonesisch Bruto Nationaal Produkt,
of merkt dat nieuwe wetgeving buitenlandse investeringen gemakkelijker maakt. En
het is waar dat de Nieuwe Orde de armoede gedrukt heeft. Maar een dagloon bedraagt
er gemiddeld nog altijd maar $1,5 en de arbeidsomstandigheden zijn zonder meer
slecht. Degenen die opkomen voor betere arbeidsomstandigheden worden vaak de
eerste slachtoffers van schendingen van mensenrechten: opsluiting, foltering,
verkrachting en moord.
[3] Ik vind dat we moeten blijven spreken over Indonesië en Oost-Timor. Niet
over Indonesië alleen. Anders is het net of we ons mentaal neergelegd hebben bij de
bezetting van Oost-Timor. Het is waar dat we er tot op de dag van vandaag weinig
aan gedaan hebben om hierin verandering te brengen. Maar de Verenigde Naties
hebben de annexatie al een paar keer veroordeeld. Laten we ons woordgebruik op
één lijn hiermee houden.
[4] En dan de kwestie van de universaliteit van de mensenrechten. Indonesië heeft
een andere cultuur dan wij en dat zou meebrengen dat ze daar ook anders tegen de
mensenrechten aankijken. Wij zouden proberen om westerse waarden op te leggen
aan een Aziatische cultuur. In zijn artikel ondersteunt Verhezen deze stelling met
een verwijzing naar enke-

Streven. Jaargang 61

1042
le artikelen uit de Jakarta Post. In een land dat kranten en weekbladen een
verschijningsverbod oplegt zodra deze niet kritiekloos overheidsstandpunten
weergeven, verliest een argumentatie die alleen op kranteknipsels steunt toch wel
heel wat van haar overtuigingskracht. Bovendien herinner ik me een hoofdartikel uit
dezelfde krant, onder de titel On Cultural Relativism, januari 1994, waarin de volgende
passage: ‘Als andere landen ons ervan beschuldigen dat wij de mensenrechten
schenden of de rechten van onze arbeiders negeren, zeggen wij dat dat onmogelijk
is: onze staatsideologie is immers Pancasila en tot de basisprincipes daarvan horen
humanitarisme en rechtvaardigheid. Wij schijnen het soms niet belangrijk genoeg te
vinden om de gegrondheid van dergelijke beschuldigingen na te gaan. Wij schijnen
ervan uit te gaan dat met een verwijzing naar onze grondwet het probleem al is
opgelost’. Toch redelijk kritisch. En niet op één lijn met het overheidsdenken.
Verhezen geeft dus ten onrechte een brede basis aan de visie van de overheid. Ook
in Indonesië zijn er heel wat mensen die vinden dat mensenrechten universeel en
ondeelbaar zijn, al weten zij dat het gevaarlijk is daarvoor op te komen. Zij hebben
geen behoefte aan een eigen Aziatisch concept van mensenrechten.
Mensenrechtenactivisten, advocaten, journalisten en gewone mensen van alle rangen
en standen hebben al geprotesteerd tegen de mensenrechtenschendingen waaraan
het leger zich schuldig maakt in Indonesië en Oost-Timor. Op 10 december 1992
kwam Pramoedya Ananta Toer, schrijver en voormalig gewetensgevangene, met een
verklaring in de New York Times. Nationale culturen met hun specifieke opvattingen
over rechten van mensen hebben volgens hem als enige bedoeling schendingen van
mensenrechten door de machthebbers te rechtvaardigen.
Het simpele bestaan van lokale, nationale en regionale mensenrechtenbewegingen
in Azië verwerpt de aanspraak dat deze rechten een westerse vinding zouden zijn.
In Bangkok vorig jaar namen Aziatische NGO's, die er de Wereldconferentie over
Mensenrechten voorbereidden, afstand van de verklaring van de regeringen van hun
landen die toen nog vraagtekens plaatsten achter de universaliteit van mensenrechten.
Daarnaast zijn er landen in de regio die geen enkel probleem hebben met het belang
dat wij hechten aan mensenrechten en met de mensenrechtenclausule die we aan
steun willen verbinden (Viëtnam en de Filippijnen). Trouwens, hoe kun je opkomen
voor de smeltkroes van culturen die Indonesië (‘met zijn vele eilanden’) is, en
anderzijds voortdurend spreken over een Aziatische cultuur. Dat is zonder meer
misleidend. Daarvoor is Azië wat te uitgebreid en de verscheidenheid er te groot.
Mag ik er in deze context ook aan herinneren dat de Indonesische regering op de
VN-conferentie vorig jaar in Wenen uiteindelijk haar gehechtheid aan de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens opnieuw bevestigd heeft. Volgens deze
verklaring zijn alle mensenrechten universeel en van toepassing op iedereen. Waar
we geboren zijn of waar we leven, is niet relevant. Geen westers concept dus, maar
een waarmee alle lidstaten van de Verenigde Naties het eens zijn.
Bovendien is de Indonesische regering sinds 1991 lid van de
Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Dat brengt een grotere verant-
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woordelijkheid mee om de rechten, die universeel aan alle mensen toegekend werden,
te respecteren. Dat handelaren (soms) moeite hebben om aan principes te blijven
denken wanneer ze een buitenkans op het spoor zijn, daarmee worden we voortdurend
geconfronteerd. Dat intellectuelen zich op een land verkijken, komt spijtig genoeg
ook voor. Dat Streven dit Indonesisch tijgerverhaal publiceerde, valt me zwaar.
□ Jef Verrydt

Zuid-Afrika: vechten voor hoop
Zuid-Afrika is een van die landen waarvan de complexe problematiek in het verleden
letterlijk en figuurlijk tot een zwart-wit tegenstelling herleid werd. Tegenover de
‘blanke racisten’ stonden de politiek rechteloze zwarten. Die definitie mocht dan al
opgaan voor de laatste categorie, voor de eerste was ze toch wel wat simplistisch.
Zelfs wie dat onder ogen zag, maakte algauw weer een onderscheid tussen de ‘liberale’
Engelstaligen en de ‘onderdrukkende’ Afrikaners of Boeren. Met dat vooroordeel
zitten de Afrikaners nu opgezadeld en sommigen van hen getroosten zich niet bepaald
de moeite om dat beeld te corrigeren. We hoeven maar te denken aan de demonstraties
van de Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) of aan de mislukte inval van een
‘Boerenleger’ in het voormalige thuisland Bophuthatswana in maart 1994. Het is
een beetje te vergelijken met het beeld dat sommigen zich in het buitenland vormen
over de Vlamingen. Provocaties van extreem-rechtse groepjes in de marge van de
IJzerbedevaart bijvoorbeeld verleiden buitenlandse, ook Nederlandse, media er nog
al eens toe de IJzerbedevaart te beschrijven als de jaarlijkse bijeenkomst van
‘extreemrechtse elementen en militante fascisten’. Maar, zoals uiteraard niet alle
Vlamingen die daar samenkomen nationalisten en militante fascisten zijn, zo zijn
niet alle Afrikaners Boeren en niet alle Boeren nazi's. Om te beginnen dient men een
onderscheid te maken tussen de Afrikaners van de Kaap, die er een meer liberale
gezindheid op na houden, en de afstammelingen van de mensen die in de vorige
eeuw de Grote Trek naar het binnenland ondernamen. Dat historisch gebeuren heeft
volgens generaal Constand Viljoen, de leider van het Afrikaner Vryheidsfront, een
samenbindend effect op de bevolkingsgroep die we als ‘Boeren’ kunnen omschrijven
en die vooral in Transvaal, Oranje-Vrystaat en Natal woont. De Afrikaners verschillen
niet alleen op basis van regio en geschiedenis, maar ook wat hun partijpolitieke
strekkingen betreft. Die gaan van ‘Nasionale Party’ over ‘Konserwatieve Party’ tot
‘Afrikaner Vryheidsfront’. Helemaal rechts vinden we bij de AWB de Boeren die
doelbewust buiten het parlementair bestel gebleven zijn.

Barsten in het ‘laager’
Tussen de ‘Boeren’ onderling is nog een ander, veel dieper onderscheid te maken.
Alle voornoemde strekkingen hebben in het verleden in meerdere of
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mindere mate de apartheid ondersteund. Maar daarnaast had je de Afrikaners die
zich tegen die apartheid keerden en zich daarmee individueel als lid van hun etnie
blootstelden aan de ergst denkbare verachting. Een voorbeeld is Frederick Van Zyl
Slabbert, de leider van de Progressiewe Federale Party, de liberale oppositie. In 1987
bracht hij in Dakar een vijftigtal liberaal denkende Afrikaners en leden van het ANC
bij elkaar om zich te beraden over de toekomst van Zuid-Afrika. De Afrikaners die
aan die gesprekken deelnamen, werden door Graham Leach, in The Afrikaners. Their
last great Trek (Londen, 1989, pp. 142-164) ‘The new Voortrekkers’ genoemd: ze
effenden voor de Zuidafrikaanse regering de weg om ooit - en dat gebeurde niet lang
daarna - te gaan onderhandelen met het ANC. Andere Afrikaners noemt Leach dan
weer ‘The Lost Sons’. Dat waren vaak jonge Afrikaners uit traditierijke,
nationalistische families. Heinrich Grosskopf was zo iemand: de zoon van de uitgever
van de Afrikaanstalige krant Beeld, die uit protest tegen het apartheidsregime
bomaanslagen pleegde. Of Braam Fischer, wiens vader de hoogste magistraat van
Oranje-Vrystaat was, en die lid werd van het centraal comité van de Communistische
Partij van Zuid-Afrika. De meest bekende bij ons is de dichter Breyten Breytenbach,
die een heel andere weg insloeg dan zijn broer, een kolonel van de Weermag, en die
keuze met zeven jaren gevangenisstraf moest bekopen. Leach vernoemt ook heel
even Carl Niehaus en Jansie Lourens, de dochter van een vermaard psycholoog, die
in 1983 een poging ondernamen om de gasfabriek van Johannesburg op te blazen.

Een gedreven rebel
Carl Niehaus, Afrikaner én ANC-bestuurslid, heeft over zijn leven getuigenis afgelegd
in het boek Om te veg vir hoop[1]. Uit de eerste hand verneem je hier heel wat over
de beweegredenen van een Afrikaner om van kamp - van ‘laager’ - te wisselen. Het
boek schildert de etappen van dit losmakingsproces. De reflecties geven een goed
beeld van de denkwereld van de Afrikaner.
Niehaus is in Zeerust opgegroeid, een gesloten, beschermde gemeenschap een
driehondertal kilometer ten westen van Johannesburg. Het is ook een harde wereld
‘waar hoop en vrees mekaar se metgeselle is’ (p. 20). Daarmee is het leidmotief
gegeven. Zijn ouders zijn hardwerkende mensen die het niet al te breed hebben, maar
die, als de Nasionale Party in 1948 aan de macht komt, geloven op de drempel te
staan van een betere toekomst. De formalisering van de apartheid was voor hen iets
heel logisch, ‘want dit was hoe hulle altyd op die plaas (boerderij) geleef het: ons en
hulle (blank en zwart)’ (p. 16). De twijfel groeit bij de jonge Carl, zeker wanneer het
gezin in 1973 - hij is dan dertien - naar Johannesburg verhuist. Missiewerk in de
zwarte woonwijk Alexandra brengt hem in contact met de benarde
levensomstandigheden van de arbeiders: ‘Dit was mense se blyplek jaarin en jaaruit.
Dit het ek skielik besef met 'n naar kol op my maag [...]’ (p. 31). De eerste grote
botsing met de andere Afrikaners volgt in 1976 in de klas. De opstand van Soweto
drijft hem ertoe de leraar te vragen ‘of mense wat in krottoestande leef, nie miskien
die reg het om daarteen in opstand te kom nie’ (p. 40).
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Zijn rebellie evolueert van kwaad naar erger. Aan de RAU, de Rand Afrikaanse
Universiteit in Johannesburg, ageert hij voor de toelating van zwarte studenten op
de campus en voor de vrijlating van Mandela. Als kandidaat voor de studentenraad
klaagt hij het gebrekkig onderwijs van de zwarten aan als ‘onchristelik’. De gedreven
beursstudent wordt van de universiteit gestuurd, tot groot verdriet van zijn ouders
die maar niet kunnen begrijpen waarom hun zoon ‘kommunis’ is geworden. Als hij
in 1993 opnieuw een toespraak houdt aan de RAU, bekent hij zich eens te meer tot
zijn Afrikanerschap, herinnert hij aan het lijden van de Afrikaners tijdens de
vrijheidsoorlogen, maar stelt hij ook de vraag waarom ‘ons Afrikaners, wat self so
gely het, ons mede-Suid-Afrikaners so verguis het onder apartheid?’ (p. 64)
Na zijn schorsing zoekt Niehaus contact met de studenten van de liberale
Engelstalige universiteit van Witwatersrand. Als Afrikaner wordt hij er echter als
een ‘spion’ beschouwd. Het ‘kultureel snobisme’ (p. 92) van de blanke liberalen doet
hem uitkijken naar andere medestrijders. Via dominee Beyers Naudé komt hij in
aanraking met het ANC. Een struikelsteen vormt voor hem aanvankelijk de gewapende
strijd van het ANC, maar na veel gepieker komt hij tot het besluit dat geweld het
laatste middel is dat de zwarten rest, het minste van twee kwalen. Met Dietrich
Bonhoeffer is hij het eens ‘dat daar geen rede tot vreugde is wanneer 'n mens kies
om betrokke te raak bij geweld nie; dat alle geweld een euwel is, en dat jy dit net
durf doen in die hoop dat dit die mindere van twee euwels is’ (p. 85). Zijn plan om
in 1983 de gasfabriek van Johannesburg op te blazen gaat niet door. Een infiltrant
in het ANC had de plannen doorgegeven aan de politiediensten. Tijdens het proces
poogt hij nog vergeefs de openbare aanklager en alle andere conservatieve Afrikaners
met zijn argumenten te overreden, en ‘nie om hulle met woede en selfvoldaanheid
weg te stoot nie’ (p. 103). Het mocht niet baten, hij verdwijnt voor acht jaar in de
gevangenis. Daar houdt hij zich staande doordat hij weet dat hij zich voor zijn inzet
niet hoeft te schamen, en weet dat zijn strijd tegen apartheid buiten de celmuren
voortgaat.

Tussen twee stoelen
Niehaus' boek is het getuigenis van een intelligent, fijngevoelig zoeker. Het verhaalt
over grote, maar ook over kleine dingen. Daarom is het zo diep-menselijk. Er
ontbreekt echter jammer genoeg iets in dit boek: de periode die volgde op zijn
vrijlating. Hoe ziet zijn leven er nu uit? Welke rol speelt hij in het ANC? Kan hij
zijn Afrikanerschap laten gelden en oefent dat enige invloed uit ten gunste van het
Afrikaans? Het zijn vragen die onbeantwoord blijven. Sommige Afrikaners - niet
altijd de meest conservatieve - schudden meewarig het hoofd als je hen polst naar
hun houding ten opzichte van Niehaus: hij zou niet meetellen in het ANC, hij zou
tussen twee stoelen terecht gekomen zijn. Het is de tragedie van de Afrikaner die het
beste wilde voor zijn volk, maar daarvoor niet altijd de nodige dank of het juiste
begrip oogstte.
□ Dirk Rochtus
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Eindnoten:
[1] Carl Niehaus, Om te veg vir hoop, Human & Rousseau, Kaapstad /Johannesburg, 1993, pp.
131, Rand 34,99.
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Boeken
Filosofie
Steiner over Heidegger
Na o.a. Language and Silence, Real Presences en Proofs is er nu ook van George
Steiners monografie over Heidegger (oorspronkelijk verschenen in 1978) een
Nederlandse vertaling beschikbaar. In 1989 heeft Steiner aan de oorspronkelijke
versie een inleiding toegevoegd (‘Heidegger in de jaren '90’) waarin hij o.a. zijn
standpunt in het debat over de zgn. ‘affaire Heidegger’ (‘Nogmaals: het feit waarover
wij struikelen, is Heideggers stilzwijgen na 1945’, p. 27) herhaalt. De eigenlijke
aanleiding voor het schrijven van dit werkje is echter de ontdekking van Heideggers
dominante aanwezigheid op drie terreinen die Steiner reeds een beroepsleven lang
fascineren: de tragische mensopvatting; de aard van de taal; en de interferentie tussen
de triade kunst - filosofie - wetenschap en de totalitarismen van de 20e eeuw.
Steiners exposé spitst zich echter niet toe op deze drie themata. Zijn monografie
is in eerste instantie de neerslag van leeservaringen bij een reeks belangrijke teksten
van Heidegger (aan Sein und Zeit wordt het tweede van de in totaal drie hoofdstukken
gewijd), op zoek naar waar het Heidegger in zijn ‘Seinsfrage’ überhaupt juist om te
doen is. Heidegger - aldus Steiner - ‘is de grote meester van de verwondering, de
man wiens verbazing over het pure feit dat wij zijn in plaats van niet te zijn, een
schitterend obstakel op het pad van de vanzelfsprekendheid heeft geplaatst’ (p. 172).
Evenmin vanzelfsprekend is Heideggers schriftuur: wat Heidegger wil ter sprake
brengen is immers juist datgene wat in het assertieve, predicatieve, definiërende,
classificerende idioom van de westerse filosofische en wetenschappelijke traditie
sinds Sokrates / Plato onvermijdelijk weggedrukt, vergeten is (p. 81). Vandaar - aldus
Steiner - Heideggers ‘idiolect’; vandaar dat opzettelijk vertragende en blokkerende
in Heideggers taal, die de lezer dwingt ‘de diepte in te gaan’ (pp. 40-41). Steiners
verdienste is het op deze eigenzinnigheid voortdurend bedacht te zijn. Heideggers
oeuvre kan niet ‘begrepen’ worden in de traditionele zin van het woord. Steiners
monografie nodigt, net als Heideggers teksten zelf, uit tot het ‘ervaren van een
voelbare vreemdheid’ (p. 43).
Een en ander belet Steiner echter niet aan het einde van zijn werkje een ‘voorlopige’
poging te ondernemen de status van Heideggers denken te bepalen. Wat volgens
Steiner nl. vooral verwondert, is Heideggers vastbeslotenheid te denken buiten de
theologie, en dit terwijl het nu net Steiners leeservaring is ‘dat Heideggers paradigma
en uitdrukking van het Zijn [...] op vrijwel alle plaatsen de vervanging van “God”
voor de term Sein toelaat’ (p. 170). Een bijkomende verklaring voor Heideg-
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gers hermetische frasering weerklinkt in de vraag die men volgens Steiner - in het
verlengde van die vaststelling - aan Heideggers filosofie dient te stellen: ‘Kan er in
feite een communiceerbare, een redelijk begrijpelijke, verwoording bestaan van een
ontologie van de zuivere immanentie?’ (pp. 18-19).
□ Geert Van Eekert
George Steiner, Martin Heidegger, Kok Agora, Kampen / Pelckmans,
Kapellen, 1994, 190 pp., BEF 695.

Nietzsche
Hoewel Nietzsche voor zijn vaderland een toenemende verachting liet blijken, werd
zijn werk reeds in de jaren negentig van de vorige eeuw in Duitsland buitengewoon
populair. Nietzsche werd de inspirator van de meest uiteenlopende stromingen en
politieke bewegingen, van zionisten en feministen tot vegetariërs, en völkische
nationalisten, van nihilisten en nudisten tot socialisten en voorstanders van een
verenigd Europa. Met de Eerste Wereldoorlog werd zijn werk ingeschakeld voor de
nationale morele mobilisatie en daarna werd zijn gedachtengoed steeds exclusiever
door extreem-rechts opgeëist. Zijn heiligverklaring door het nazisme betekende het
droeve dieptepunt van zijn doorwerking in Duitsland, maar ook een voorlopig
eindpunt. Met de denazificatie verdween ook Nietzsche in een verdachte hoek, en
deze fase is Duitsland nog altijd niet te boven. Na de Tweede Wereldoorlog, schrijft
Aschheim, moest Nietzsche emigreren om gelezen te worden, vooral naar Frankrijk,
waar hij een spilfunctie in het poststructuralistisch denken vervult.
Aschheims studie is dan ook voor meer dan vier-vijfde aan de eerste zestig jaar
van de Duitse Nietzsche-receptie gewijd, maar over die jaren heeft hij een
indrukwekkende schat aan gegevens verzameld. Zijn benadering is cultuurhistorisch,
niet filosofisch; daarmee bestrijkt hij een zeer breed gebied waarop de invloed van
Nietzsche zich heeft doen gevoelen (politiek, kunsten, literatuur, ideologiegeschiedenis
en zelfs architectuur), maar gaat hij een oordeel over de juistheid van de zeer
uiteenlopende, vaak zelfs contradictoire, Nietzsche-interpretaties die daarin naar
voren komen bewust uit de weg.
Een belangrijke plaats is in deze imposante studie - verplichte lectuur voor ieder
die in Nietzsche is geïnteresseerd - gereserveerd voor de vraag naar de verhouding
tussen nazisme en nietzscheanisme. Aschheim wijst erop dat Nietzsche door de
ideologen van het nazidom in zeer gefilterde, eenzijdige en verwrongen vorm
ontvangen en gebruikt werd. (Dat Hitler Nietzsche gelezen zou hebben is zelfs niet
zeker). Bovendien kunnen veel thema's die wij nu met het nazisme associëren rond
de eeuwwisseling binnen zeer veel stromingen worden teruggevonden (b.v.
eugenetica). Niettemin, zo betoogt hij met Derrida, laat zelfs misvorming van
Nietzsche door het nazisme dit denken niet onverlet. Ook een ‘valse lezing’ is een
lezing, waartoe de tekst in ieder geval de mogelijkheid biedt. Ironisch genoeg - zo
zou men Aschheim kunnen aanvullen - is deze hermeneutiek zelf slechts op grond
van Nietzsche's denken mogelijk. Daarmee wordt op onverwachte wijze zichtbaar
hoezeer Nietzsche aan het eind van de 20e eeuw voor de filosofie een onontkoombare
horizon geworden is.
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□ Ger Groot
S.E. Aschheim, The Nietzsche Legacy in Germany. 1890-1990, University
of California Press, Berkeley, Los Angeles/Londen, 1994, 337 pp.

Godsdienst
Kempische monniken
‘Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van uw meester, en neig het oor van uw hart...’
Deze oproep van de H. Benedictus,
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waarmee hij zijn Regel opent, heeft in de loop der eeuwen duizenden aan hem
verbonden. De traditie van de contemplatieve orden is in eerste instantie geen traditie
van oude rituelen of plechtige liturgieën, ook niet een traditie van rigide dogma's,
maar een traditie van meesters en hun discipelen, van geestelijke vaders en hun zonen.
Binnen abdijmuren wordt de spirituele ‘know how’ doorgegeven hoe een volmaakt
en godgewijd leven na te streven. De geestelijke filiaties die zo ontstaan kunnen
nagespeurd worden in de verwantschapsrelaties tussen orden, congregaties en abdijen,
in de complexe monastieke stambomen en in onvergankelijke geestelijke erfenissen.
De abdij van Westmalle had dit jaar (1994) redenen te over om haar geestelijke
filiatie nog eens te laten uittekenen en navertellen door Jan Veulemans. Tweehonderd
jaar geleden, op 6 juni 1794, werd de trappistengemeenschap van Westmalle gesticht.
De monniken, die eigenlijk vanuit Val Sainte (Zw.) vertrokken waren voor een
stichting in Canada, werden op hun doorreis door de Antwerpse bisschop uitgenodigd
tot een Kempische stichting. De boerderij ‘Nooit Rust’ te Westmalle werd hen ter
beschikking gesteld. De naam van deze boerderij bleek al gauw een voorteken te
zijn. Lange tijd zijn de monniken afwisselend in ballingschap en terug ‘thuis’ geweest
door toedoen van regeringen die hen weinig gunstig gestemd waren: nasleep van de
Franse Revolutie, Napoleon, de Nederlandse overheersing... Hoezeer de monniken
ook hunkerden naar een vrome en autarkische eenzaamheid, steeds hebben zij hun
positie moeten bepalen en herbepalen in het wereldse krachtenveld waar zij
onvermijdelijk deel van uitmaken. Trouw blijven aan de eigen roeping en traditie
was, gegeven deze maalstroom van vervolgingen, financiële zorgen, oorlogen enz.,
de belangrijkste opgave. De verleiding om hun contemplatieve levenswandel te
milderen en ‘zich nuttig te maken’ kwam steeds zowel van binnen als van buiten.
Sommige overheden lieten hen slechts met rust als ze maatschappelijk produktief
waren. Ze hebben een kleine kostschool en een weeshuis gehad, ook was er een tijd
dat zij parochies bedienden: activiteiten die buiten hun regel vallen. Anderzijds werd
het vooral tijdens de missionaire stichting in Belgisch-Kongo duidelijk dat de
verleiding ook in hen zat. Kon men zich van de wereld afkeren als die wereld zo
hulpbehoevend was?
In deze zeer leesbare navertelling kan duidelijk worden hoe de geestelijke traditie
van een orde (Benedictus, Bernardus, Rancé) zich onontwarbaar verstrengelt met
een wereldse geschiedenis van concrete tijden, plaatsen, behoeften en personen. Die
verstrengeling komt het meest tot uiting in de levensbeschrijvingen van de
consecutieve abten, die in de laatste hoofdstukken geboden wordt. Een abt is geen
manager, maar een vader en een meester. Hun geestelijk vaderschap kan echter alleen
blijken in hun concrete daden en zo hadden ze elk eigen talenten en klemtonen.
Monniken begrijpen hun roeping vaak als een zich vrij maken voor God, een soort
permanente vakantie voor de Allerhoogste (vacare Deo). Moge ons dit al minder
lukken, in de lectuur van dit fraaie boekje kunnen we ons toch vrij-maken voor dit
vrij-maken-voor-God.
□ Walter Van Herck
Jan Veulemans, Monniken in de kempen. Twee eeuwen abdij Westmalle,
Turnhout, Brepols, 1994, 95 pp. (met een tiental zwart-wit foto's), BEF
500.
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Amsterdamse exegese
Op dit moment wordt er in Nederland veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar
allerhande aspecten van het bijbelboek Koningen. Een veelkleurige indruk daarvan
kan men opdoen bij het bestuderen van het laatste deel in de reeks ‘Amsterdamse
Cahiers’. Liefst drie van de negen bijdragen handelen over Koningen. Ook vindt
men er een lezenswaardige beschouwing over de ‘onvruchtbare moeders’ in de
Hebreeuwse Bijbel en een wat
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lange, maar wel ter zake doende bijdrage over de Godsnaam in Exodus 3. Het enige
nieuwtestamentische artikel is gewijd aan de passage over de overspelige vrouw in
Johannes 7,53-8,11, een echte bijbelse zwerfkei. Met behulp van een stukje kerken
moraalgeschiedenis poogt de auteur te verklaren hoe het komt dat deze tekst pas in
de vierde eeuw n.C. canoniek is verklaard.
De ‘Amsterdamse Cahiers’ beginnen wat van hun aanvankelijke charme te
verliezen, doordat ze een te vast bestand aan auteurs kennen - veelal de redactie zelve
- en bovendien een vrij beperkt scala aan onderwerpen bieden.
□ Panc Beentjes
K.A. Deurloo, B. Dicou e.a. (red.), Amsterdamse Cahiers voor exegese
en bijbelse theologie, deel 12, Kok, Kampen, 1993, 135 pp., f 29

Beelden van Jezus
Bij zijn aantreden als hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit
der Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen heeft C.J. den Heyer nog eens
kort de resultaten samengevat van de voortreffelijke trilogie De Messiaanse Weg die
hij tussen 1983 en 1991 deed verschijnen en die ik in dit tijdschrift uitvoerig heb
besproken en warm aanbevolen. In zijn inaugurale rede maakt hij op een bijzonder
heldere wijze duidelijk dat het onjuist is om van de verschillende visies op Jezus die
we in het Nieuwe Testament aantreffen er één te verheffen tot de beste of de alleen
zaligmakende. De spreker laat zien dat er weliswaar veelkleurigheid en
veelstemmigheid is over wie Jezus was en wat hij deed, maar dat dit nog geen vrijbrief
is om hetzij één van die nieuwtestamentische visies (b.v. die van Paulus) het
alleenvertoningsrecht te verlenen, dan wel zelf maar een beeld van Jezus te ontwerpen
dat dan uiteraard het meest zal bevallen. De tekst van de rede beslaat 63 bladzijden;
de rest is een uitgebreid mekka van voetnoten voor wie zich ten diepste in deze
boeiende materie wil verdiepen sinds Albert Schweitzer in 1906 en 1913 deze
fundamentele discussie heeft geopend.
□ Panc Beentjes
Dr. C.J. den Heyer, Kruispunten op de messiaanse weg. Beelden van Jezus
in het Nieuwe Testament (in de serie Kamper Cahiers, deel 79), Kok,
Kampen, 1993, 108 pp., f 25,90.

De dode-zeerollen en Jezus
Door een aantal tendentieuze publikaties die recentelijk op de markt zijn gebracht ze zijn in dit tijdschrift besproken - is er op kunstmatige wijze een grote
geheimzinnigheid en een waar oerwoud aan speculaties gecreëerd rondom de in 1947
gevonden Dode-Zeerollen. De schandalen en verdachtmakingen, o.a. aan het adres
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van het Vaticaan, hebben inmiddels echter één heel duidelijk positief resultaat
opgeleverd. Om namelijk de vele valse beschuldigingen en theorieën, o.a. over
rechtstreekse contacten tussen de leefgemeenschap van Qumran en Jezus, de eerste
christengemeente en Paulus te ontzenuwen was maar één adequaat middel voorhanden:
publiceer de betreffende teksten. Want daaraan heeft vanaf de ontdekking in 1947
wel een en ander geschort. Nu alle teksten voor iedereen op microfiche toegankelijk
zijn (Brill, Leiden), blijkt van een directe verwantschap tussen de gemeenschap van
Qumran en het vroege christendom geen sprake. Klaus Berger, hoogleraar Nieuwe
Testament te Heidelberg, heeft in een helder boekje alles eens keurig op een rij gezet.
Dan blijkt dat de Dode-Zeerollen een veel breder terrein bestrijken dan alleen die
leefgemeenschap van Qumran. De rollen getuigen van een breed scala aan geestelijke
stromingen binnen het jodendom omstreeks het begin van onze jaartelling. De talloze
voorbeelden die Berger geeft - vele op basis van zojuist vrijgegeven tekstfragmenten
- laten een boeiende theologische en godsdienstige wereld zien waarin óók
verbindingslijnen lopen naar groepen binnen het vroege christendom. Van een
exclusieve
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relatie is absoluut geen sprake, laat staan dat de rollen op welke manier dan ook een
bedreiging vormen voor het christendom. Wie dit boekje leest zal met nieuwe ogen
verschillende passages in het Nieuwe Testament tegemoet treden.
□ Panc Beentjes
Klaus Berger, De Dode-Zeerollen en Jezus. Een achtergehouden
waarheid?, Kok, Kampen, 1994, 139 pp., f 27,50.

Politiek
Een veranderd Zuid-Afrika
Deze reader over Zuid-Afrika wil niet zozeer terugblikken op de geschiedenis van
de apartheid dan wel verslag uitbrengen over de veranderingen. De vijftien bijdragen
behandelen de verschillende aspecten van het omwentelingsproces zoals ondermeer
de buitenlandse politiek, de vakbonden, het onderwijssysteem, kunst en cultuur, de
kerken, het economisch systeem.
Behrens en Von Rimscha hebben zowel academici als journalisten aangezocht die
het land van heel nabij kennen. Je merkt dat niet alleen aan de diepgang van de
teksten, maar ook aan de manier waarop sommige van de auteurs zich uitlaten over
hoe de rest van de wereld tegenover Zuid-Afrika aankeek. Ludger Kühnhardt, die
de belangrijkste vragen formuleert in zijn bijdrage over Zuid-Afrika's toekomstige
agenda, meent dat de ‘hyperemotionele, monocausale kijk op het apartheidssysteem’
(p. 24) de socio-economische problematiek verwaarloosde. Zijn vraag luidt dan ook
of de wereld daar in de toekomst even veel belangstelling voor zal hebben als voor
de strijd tegen de apartheid. Zuid-Afrika zou wel eens een zelfde lot kunnen te
wachten staan als het Frankrijk van 1789, waar op de constitutioneel-politieke de
‘revolutie van de groeiende sociale verwachtingen’ (p. 30) volgde. Volgens Wolfgang
Drechsler was de harde houding van het Westen een ‘vorm van zelftherapie’ (p. 92)
wegens het eigen onverteerde koloniale verleden. Zelf legt hij op een nuchtere manier
de wortels en inhouden van het nationalisme van de Boeren bloot. Ze zijn er een
voorbeeld van dat ‘cultureel, etnisch gefundeerd collectivisme’ (p. 107) sterker is
dan klassenloyaliteit. De pers en de politiek in het Westen hebben de toestand in
Zuid-Afrika steeds gereduceerd tot een zwart-wit-probleem. Daardoor vinden ze
geen verklaring voor het voortduren van de conflicten in het post-apartheid-tijdperk,
stelt Bernd Ostermann (p. 235), die daarmee aanknoopt bij de bevindingen van
Kühnhardt. Deze liet er geen twijfel over bestaan dat de economische ontwikkeling
beslist over het welslagen van de politieke hervorming. Indien het echter lukt, reiken
de consequenties verder dan Zuid-Afrika alleen. Het land kan niet alleen de locomotief
van het continent worden, maar ook een tegengewicht vormen voor de
‘hoogtechnologische triade Noord-Amerika / West-Europa / Japan’ (p. 30). In een
tijd waar Afrika opgegeven wordt, is dit een uitspraak die uitnodigt om te handelen.
□ Dirk Rochtus
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Michael Behrens & Robert von Rimscha (red.), Südafrika nach der
Apartheid. Aspekte des politischen, sozioökonomischen und kulturellen
Wandels in der Ära de Klerk, Nomos, Baden-Baden, 1994, 254 pp., DM
64.

Cultuur
Culturen sterven langzaam
Samen met zijn vrouw verricht Rik Pinxten al 17 jaar antropologisch veldwerk bij
de Noordamerikaanse Navajo-indianen. De dialectische methode - een voortdurende
wisselwerking tussen geïnformeerde en informant, het creëren van een organisch
verband tussen feiten en hun in-
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terpretatie - die daarbij wordt aangewend, maakt hij in dit boek dienstbaar voor
brandend actuele, politieke kwesties: Kroatië, het GOS, de Vlaamse Beweging, de
Europese Unie, de migranten in Europa en het islamitisch réveil.
Uit de observaties van de antropologie en de vergelijkende cultuurwetenschap
concludeert hij dat de ogenschijnlijke homogenisering van de wereld niet zover
gevorderd is dan algemeen wordt aangenomen. Het beperkt zich eerder tot een
selectief ontlenen van westerse cultuurelementen. Culturen zijn taaier dan verwacht.
Pinxten wijst in de westerse mentaliteit een grote blinde vlek aan: die van de
absolute overwaardering van het economische. Daartegenover diagnostiseert hij de
op gang zijnde herwaardering van het culturele: het islamitisch réveil en de Iraanse
revolutie plaatst hij in deze context. Cultuur is hier een erg ruim begrip: alles wat
aangeleerd en overgedragen wordt, waarden, smaken, gewoonten, met inbegrip van
de manier waarop deze overdracht gebeurt. Volgens Pinxten evolueert de wereld
naar een dozijn grote politiek-culturele blokken. Dat de VSA uiteenvallen in een
blank Noorden en een gekleurd Zuiden, acht hij niet ondenkbaar
Na de diagnose, de hints voor een remedie. Pinxten schetst een multicultureel
wereldperspectief. Intercultureel onderhandelen tussen het dozijn grote blokken in
wording wordt steeds onvermijdelijker. Hij waarschuwt ook tegen het gevaar van
‘mentaal kolonialisme’: doorgaans onverdachte concepten zoals ‘religie’ of de liberale
én de marxistische economische theorieën (die typisch westers zijn) zijn ook
uitgesproken cultuurspecifiek. De auteur levert m.a.w. weerwerk tegen elke vorm
van westerse zelfgenoegzaamheid.
Toch rijzen bij al deze verfrissende ideeën opnieuw vragen op. Is er b.v. een
verschil tussen Pinxtens ‘verkennende omschrijving’ van cultuur en een ware
‘definitie’ van het cultuurbegrip? Welke krachten kunnen de homogene
politiek-culturele blokken vrijwaren van etnocentrisme en extreem nationalisme?
Hoe vermijden we de valkuil van het cultuurrelativisme? Volgens het citaat van Hall
(p. 88) is onze cultuur niet de meest ontwikkelde. Hoe kan dat - of de tegengestelde
bewering - gefundeerd worden? Als wetenschapper wil Pinxten alleen beschrijven.
Maar ook het wetenschappelijk denken is een westerse aangelegenheid. En ook daar
zitten wij, willens nillens, tot op zekere hoogte in gevangen.
□ Willy Weyns
R. Pinxten, Culturen sterven langzaam, Houtekiet-Hadewijch, Antwerpen
/Baarn, 1994, 137 pp., BEF 790.

Vier culturen van educatie
Sinds het verschijnen van het boek Vier culturen van educatie van de Leuvense
pedagogie-hoogleraar Walter Leirman in 1993, staan er verschillende vertalingen op
stapel. De moeite dus om even terug te komen op een vruchtbare studie van eigen
bodem.
Leirman schetst in vier grote delen vier modellen van opvoeding. De auteur noemt
ze ‘culturen van educatie’: ‘een geheel van waarden en normen als een herkenbare
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identiteit van personen en groepen en een geheel van sociale praktijken en gewoonten
[...] die de waarden en identiteit min of meer uitdrukken’ (p. 22).
Vier van dergelijke culturen worden benoemd en onderzocht: de expert, de
ingenieur, de profeet en de communicator. Het resultaat is een erudiete
‘socio-biografie’ aan de hand van recente pedagogische en agogische inzichten.
Leirmans boek is een maalstroom van ideeën die tenslotte toch eindigt in een
humanistische visie op opvoeding waarin ‘dialoog’ centraal staat. Vooral het
slothoofdstuk van het boek is de moeite waard om af en toe te herlezen.
□ Erik De Smet
Walter Leirman, Vier culturen van educatie: expert, ingenieur, profeet,
communicator, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1993, 160 pp.
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Literatuur
Odysseus en Penelope
In Streven, juli-augustus 1994, had ik het over Helena, Helena, mijn liefste van L.
De Crescenzo, en ik vermeldde daarbij vijf vroegere bewerkingen van de Trojaanse
oorlog. De meeste bewerkers lieten zich inspireren door de dreiging van een
atoomoorlog en bekritiseerden het archaische heldenideaal. Dat de Trojaanse sagen
ook na de periode van doemdenken en holocaustobsessie hun actualiteit behouden,
bewijst de Oostenrijkse schrijfster Inge Merkel in Eine ganz gewöhnliche Ehe (1987),
onlangs vertaald onder de titel Een heel gewoon huwelijk. In haar inleiding wijst de
auteur erop dat Homerus een uitmuntend kenner van de mens was en dat zijn
personages exemplarisch blijven. Odysseus en Penelope illustreren volgens haar de
strijd van een echtpaar tegen ‘de overmacht van de wereld, het noodlot, de gril van
de goden’. Het verhaal begint met het huwelijk van de hoofdpersonages en eindigt
met de dood van Odysseus. Slechts een klein deel van Odysseus' lotgevallen tijdens
de tienjarige oorlog en zijn tienjarige zwerftocht komen direct in het verhaal aan
bod; het merendeel is als flash-back opgenomen in zijn verhaal na zijn thuiskomst.
De auteur heeft de psychologische motivering van haar personages grondig uitgediept
en daardoor zijn heel wat varianten te verklaren. Odysseus vertrekt nu graag naar
Troje, omdat hij zich zoals alle mannen moet kunnen bewijzen. Na de oorlog keert
hij niet naar huis terug, omdat hij de verschillende vormen van de vrouw wil
ontdekken. Als Odysseus na twintig jaar weer thuis komt, herkent Penelope hem
onmiddellijk, maar ze laat het niet merken, omdat ze hem op die manier wil laten
boeten voor de zeven jaar die hij bij de nimf Calypso doorgebracht heeft. Wanneer
ze tenslotte samen in het echtelijke bed liggen, vinden ze het eerder vervelend dat
Athena de nacht verlengt, want ze voelen zich onhandig en verlegen. Via de
opvattingen van Penelope, de oude dienares Eurycleia en zelfs Odysseus krijgt het
verhaal een anti-heroïsch karakter. Er wordt meewarig gedaan over de mannen die
zich moeten kunnen bewijzen en die niet meer kunnen denken als ze samen in de
oorlog zijn. Deze bewerking is niet alleen interessant door het oude gegeven, maar
ook door de originele uitdieping van het vrouwelijke standpunt.
□ Jef Ector
Inge Merkel, Een heel gewoon huwelijk, vert. Wilfried Oranje, Bert Bakker,
Amsterdam, 1993, 374 pp.

Genealogie van de herinnering
Tussen schrijvers en het atheneum van Antwerpen heeft het nooit echt geboterd.
Volgens Guido Lauwaert in Villa Elsschot liet Willem Elsschot een baksteen door
een van de klasramen gooien en Paul van Ostaijen zou ongeveer 15 jaar later, in
1914, eigenhandig de ruit van het kabinet van de prefect, Ed. Loos, hebben ingegooid.
In hetzelfde jaar werd Paul Neuhuys door dezelfde prefect van het atheneum
verwijderd wegens zijn dichtbundel La source et l'infini, meer precies wegens de
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‘aanstootgevende’ illustraties van Paul Joostens daarin. Paul Neuhuys (1897-1984),
naast Clément Pansaers zowat de enige echte Belgische dadaïst, behoorde tot de
oprichters van het belangrijke avant-gardeblad Ça Ira maar de twintig bladzijden
die Henri-Floris Jespers in zijn recente essaybundel Genealogie van de herinnering
aan hem wijdt, vormen vreemd genoeg de eerste ernstige poging om Neuhuys aan
de vergetelheid te ontrukken. Als kleinzoon van Floris Jespers bevond Henri-Floris
Jespers zich in de benijdenswaardige positie die hem niet alleen in contact bracht
met Neuhuys maar ook met Egide Straven, Emma Lambotte, Marcel Lecomte, E.L.T.
Mesens, Marie Gevers en Roger Avermaete. Aan elk van hen schreef hij zijn
herinneringen op, aangevuld met gegevens uit eigen literair-historisch onderzoek.
Jespers serveert aldus op
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lichtvoetige wijze een schat aan informatie en voor wie in deze episode van de
Frans-Belgische literatuurgeschiedenis geïnteresseerd is, vormt dit heerlijke lectuur.
Want Henri-Floris Jespers behoort ongetwijfeld tot de betere essayisten van ons
taalgebied: qua eruditie en belezenheid overtreft hij in ieder geval menig befaamd
scribent. Maar merkwaardig genoeg verscheen zijn Genealogie van de herinnering
in eigen beheer. U kan dit boekje dus, zo niet in de betere boekhandel, ook bekomen
bij de auteur zelf, die nog steeds het voorvaderlijk huis bewoont: Marialei 40 te 2018
Antwerpen.
□ Manu van der Aa
Henri-Floris Jespers, Genealogie van de herinnering, The Private Press,
Antwerpen, 1993, 111 pp., BEF 650.

Magie van woord en woud
De grootste verdienste van dit boekje is dat het een lacune vult. De escapades van
o.m. De Pilleceyn, Perk, Verlaine en Apollinaire in de Ardennen werden allemaal
wel eens beschreven, maar het is mooi dat het hier nu bij elkaar staat. Al mis ik wel
Lodewijk Van Deyssels euforische brief aan Arnold Issing jr. over zijn huis te
Mont-les-Houffalize: ‘Uit alle vensters - en er zijn er 22 - zou ik in hooge bochten
kunnen piesen in gouden stralen, zonder dat één ellendige sterveling er iets van zag’.
Maar Van Poucke maakt ‘geen enkele aanspraak op volledigheid’; het is hem dus
vergeven.
Onvergeeflijk zijn voor mij wel het onwaarschijnlijk aantal clichés, de talrijke
onnauwkeurigheden en zijn hoogst irritante pseudo-diepzinnigheden. De clichés: dat
Van Poucke met Schubert komt aandragen wanneer het woord ‘forel’ valt en hij
Wittgensteins ‘Waarover men niet spreken kan...’ misbruikt om zijn boek af te ronden,
zegt genoeg. Niet waar is dat de eerste kruistocht die uit Bouillon vertrok ‘het begin
[was] van een haast eindeloze reeks geloofsoorlogen’ (p. 39). Het was de eerste van
zeven kruistochten en het hoeft geen betoog dat dit niet de eerste geloofsoorlog aller
tijden was. Op p. 91 citeert Van Poucke Jef Geeraerts en barst los: ‘Het staat er.
Zomaar. Het is niet humoristisch bedoeld. Geeraerts is nooit humoristisch. Vrijwel
geen enkel lid van zijn generatie Vlaamse schrijvers is dat. Bloedserieus zijn ze, tot
ver voorbij het infantiele. Germaanse zwaarwichtigheid is hun ingebakken’. Wat we
twee alinea's verder lezen lijkt dan wel een Geeraerts-parodie, maar nee, hier is een
bloedserieuze Van Poucke aan het woord: ‘Tussen deze heuvels hangt een mystieke
nevel, een duister fluïdum dat reinigend werkt op wie erin doordringt en het traag
en diep inademt. Het is zelfs zichtbaar, het hangt boven de bossen. [...] Wie zijn eigen
ogen niet gelooft, kan het nagaan op gelijk welke kleurenfoto van het Ardense woud’.
Het staat er, zomaar.
□ Manu van der Aa
Willy van Poucke, Magie van woord & woud. De Literaire Ardennen,
Globe-De Prom, 1994, 125 pp., BEF 595.
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Inleiding tot het geluk
Franco Ferrucci, beroemd geworden door zijn boek De Schepping. Autobiografie
van God (1989), kwam er in 1989 achter dat hij een in 1982 gepubliceerde novelle
eigenlijk aan zichzelf had geschreven. De oorspronkelijke titel luidde Brief aan een
jongen over het geluk. In de nieuwe drukken, vanaf 1989, heet de novelle Brief aan
de gelukkige jongen die ik was.
De titel van het boek had ook kunnen luiden Inleiding tot het geluk. Gelukkig
wordt de mens wanneer hij het leven begrijpt. De meeste mensen slagen daar niet
in. Als de mens zichzelf niet meer kan redden, dan kan hij echter nog proberen zijn
kinderen te redden. Ook het kind dat inmiddels volwassen is geworden.
De wereld ziet er volgens Ferrucci uit als een trein vol passagiers, die er allemaal
van overtuigd zijn dat er geen machinist is. Allerlei oplichters beweren dat zij weten
waar de trein naartoe snelt,
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maar ze vallen allemaal door de mand. Dit maakt de mensen wanhopig. Hun eerste
optie, het natuurlijke streven naar geluk, laten ze daarom maar vallen. Ze nemen
genoegen met een tweede optie: een gerieflijke plaats in de trein zonder bestuurder,
liefst eerste klas.
De gerieflijke plaats is niet meer dan een pleister op hun wanhoop. Wanhoop
ontstaat wanneer het niet lukt het leven te begrijpen. Wanneer je niet langer kunt
hopen dat de toekomst er zinvoller, helderder en vrolijker uit zal zien.
Het begrijpen van het leven is uiteindelijk een visioen: je ziet in dat het leven een
wonder is dat een reusachtige inspanning moet leveren om zichzelf in stand te houden.
Alle hulp daarbij wordt door het leven beloond. De mens die zich wijdt aan de
instandhouding en verbetering van het leven, wordt beloond met een gevoel van
geluk.
De lezer zou uiteindelijk met de vraag kunnen blijven zitten wie er gered moet
worden: het kind of de volwassene? De voorwaarden voor het geluk lijken eerder
bij het kind aanwezig. Ferrucci had ook kunnen zeggen dat het kind in hem het boek
had geschreven. Bij de herlezing van het boek in 1989 zag hij dan ook in dat hij het
boek geschreven had samen met de jongen die hij was, en die binnen in hem
voortleefde.
□ Harry Hamersma
Franco Ferrucci, Brief aan de gelukkige jongen die ik was,
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1994, pp. 156, BEF 560.

Wolfgang Hilbig
De Duitse literatuur staat - door een toevallige samenloop van omstandigheden voor een dubbel keerpunt. De ‘Bewältigung der Kriegsvergangenheit’ (afrekening
met het oorlogsverleden) maakt als thematiek van langsom meer plaats voor de
problemen waarmee de Duitse maatschappij vandaag te kampen heeft. Dat is logisch
want de naoorlogse generatie schrijvers is voor het eerst talrijker dan de auteurs die
de oorlog aan den lijve meegemaakt hebben. De Duitse maatschappij bevindt zich
in de tegelijk delicate en cruciale overgangsfase van het zelf beleefd hebben naar het
‘vom Hörensagen’ hebben. Het gevaar bestaat trouwens dat men van horen zeggen
beduidend minder weet dan het spreekwoord doet hopen.
Maar er dringt zich al een nieuwe ‘Bewältigung’ op. Die van de DDR-periode.
De roman Ich van Wolfgang Hilbig is het eerste grote werk in een wellicht lange
reeks. Het boek kreeg terecht zeer veel aandacht in Duitsland. Het is de eerste keer
sinds de ‘Wende’ dat een auteur de initieel noodzakelijke, directe confrontatie met
de Stasi-Akten overstijgt. Hilbig plaatst het leven van iemand die als ‘IM’ (inoffizieller
Mitarbeiter) voor de Stasi (de Oostduitse staatsveiligheid) gefunctioneerd heeft, in
een ruimer perspectief. En dat neemt vormen aan die - ook qua literaire kwaliteiten!
- onmiddellijk aan Kafka doen denken, met dit ene verschil dat het hier niet om een
visionaire roman gaat, maar wel om een boek dat vertelt wat geweest is.
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Het hoofdpersonage, dat bij het begin van het boek zijn verleden loslaat door van
bij zijn moeder weg te gaan en alle contact met haar te verbreken, leidt een schimmig
bestaan. Soms heeft hij werk, meestal sluipt hij rond door de Oostberlijnse kelders
die nagenoeg één reusachtig netwerk blijken te vormen. Onduidelijk is of hij zich in
de ondergrond ophoudt omwille dan wel ten gevolge van een wel zeer vage opdracht
van zijn Stasi-oversten, als die er dan al zou geweest zijn. Wie bespioneert hij? Moet
hij wel iemand bespioneren? Wordt hij misschien zelf bespioneerd? Het zijn vragen
waarop het antwoord steeds vager wordt en die uiteindelijk uitmonden in vragen als:
leeft deze man wel echt? Is hij er zich bewust van dat hij leeft?
De hoofdfiguur ondergaat niet alleen de vervreemding van zo'n onherbergzame
maatschappij, hij geraakt op den duur ook volkomen vervreemd van zichzelf. Hij
zelf (en de lezer) weet niet of hij nu W., IM Cambert, C., ich of ‘ich’ is. Evenmin als
de
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kleinste winding van een veertje in een reusachtig raderwerk heeft ‘ich’ het minste
overzicht over zijn eigen bestaan en de wereld waarin hij leeft. Hij heeft evenveel
zelfbewustzijn en persoonlijkheid en draagt zijn lot even gelaten als b.v. legbatterijkip
12.897.
Hiermee formuleert Hilbig de wellicht meest fundamentele kritiek op het
DDR-regime. Zijn dictatuur van achterdocht en materialisme heeft geleid tot
vervlakking en uiteindelijk, zoals hier het geval is, tot ontmenselijking.
Naar Duitse traditie is Ich een dikke turf. Hilbig weet de lezer na een moeizaam
begin te raken en soms mee te slepen, maar hij kan diezelfde spanning niet tot het
einde toe volhouden. Toch heeft hij de grote verdienste, dat hij op een heel nieuwe
manier met deze thematiek omgaat. Hij slaat met de Duitse literatuur een nieuwe
weg in. Het zou wel eens een heel brede baan kunnen worden. Het is dus niet meer
dan logisch dat dit boek inmiddels ook al in Nederlandse vertaling verkrijgbaar is.
□ Peter Meukens
Wolfgang Hilbig, Ich, S. Fischer, Frankfurt a/M., 1993, pp. 379.
Nederlandse vertaling verkrijgbaar bij Manteau, 1994, BEF 990.

Geschiedenis
Jeruzalem
Wie ooit in Jeruzalem is geweest zal deze stad nooit meer uit de gedachten
wegbannen. Men duikt in de geschiedenis van deze stad en bemerkt dat het een
kostelijke puinhoop vol tegenstrijdige bedoelingen, beloften en wensen is. Iedere
laag van de oude muren die nog om het historische hart van de stad heen staan
vertegenwoordigt een of meer tegenstrijdige aanvallen van razernij. Het is Amos
Elon, journalist, literatuurcriticus en schrijver van diverse bestsellers - waaronder
een biografie van Theodor Herzl - die in levendige, soms krasse bewoordingen, het
verleden en heden van de ‘tragisch waanzinnige stad’ beschrijft. Dat gebeurt in een
meeslepende stijl waarin herhaaldelijk een satirische, onderkoelde humor doorklinkt.
Om te beschrijven wat voor verbazingwekkend heterogene stad Jeruzalem was en
nog steeds is worden religieuze gevoelens door hem geenszins gespaard. Doordat
hij talloze bijzonderheden weet te melden die in geen enkele reisgids te vinden zijn,
is dit boek niet alleen een must voor wie zich wil oriënteren in de historie van deze
Stad van Vrede waar religies om het hevigst oorlogen hebben gevoerd, maar ook
voor hen die menen de stad reeds te kennen. De opeenhoping van zoveel elkaar
aanvullende herinneringen (Hebreeen, Romeinen, Byzantijnen, Ottomanen, Britten,
Jordaniërs, Israëli's en Palestijnen) maakt van Jeruzalem een stad van weerkaatsende
spiegels.
□ Panc Beentjes
Amos Elon, Jeruzalem. Stad van spiegels, Kok, Kampen, 1993, 290 pp.,
f 49,50.
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De Middellandse zee
Bijna alle recensies van Predrag Matvejevic' boek De Middellandse Zee beginnen
met de opmerking dat dit boek uit 1987 niet klasseerbaar is. Is het een essay, een
brok lyriek, een historisch stuk of een biografie? Het is alles tegelijk, maar bovenal
een zeer persoonlijk verslag van de relatie tussen mens en de geografische eenheid
die het Middellandse zeegebied is. De lezer ontdekt geleidelijk tussen de wirwar van
historische en natuurwetenschappelijke gegevens de rode draad: de band tussen mens
en zee. ‘Hij die over de Middellandse Zee schrijft, heeft persoonlijke redenen om
dat te doen’ (p. 87) en ‘Mediterranendom erf je niet, maar verkrijg je. Het is een
onderscheiding, geen privilege. Het gaat niet alleen om geschiedenis en traditie,
aardrijkskunde of vaderland, herinnering, erfgoed of geloof: de Middellandse Zee is
een lotsbestem-
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ming’ (p. 112). Misschien geeft de oorspronkelijke Kroatische titel de toon van het
boek nog het scherpst weer. Mediteranski Brevijar: een brevier, een getijdenboek...
bijna een meditatie.
De in Mostar geboren Matvejevic is in dit ‘getijdenboek’ duidelijk over zijn
afkomst: hij is mediterraan en de Balkan is net zo goed als Spanje en Italië een deel
van dat fascinerende gebied: met zijn tradities, zijn culturen, zijn literatuur.
Claudio Magris beschrijft in het voorwoord dit boek als ‘geniaal, oorspronkelijk
en briljant’, maar het lost zijn inhoud en zijn charme slechts mondjesmaat: zoals een
echt brevier.
□ Erik De Smet
Predrag Matvejevic, De Middellandse Zee. Een getijdenboek,
Meulenhoff-Kritak, 1994, 250 pp.

Duitse geschiedenis
Op de indrukwekkende studie over de relatie tussen Bismarck en zijn joodse bankier
Bleichröder (Goud en ijzer, besproken in Streven, mei 1993) volgt nu een tweede
vertaling (uit het Duits en het Engels) van werk van Fritz Stern. In Droom en waan
presenteert hij een speciaal voor ons taalgebied samengestelde verzameling essays
uit tientallen jaren van zijn publicistische activiteit, met een situering van elk artikel.
Stern beschrijft bekende figuren (Einstein, Brandt), roept al half vergeten
grootheden weer in de herinnering op (Bethmann Hollweg, Ernst Reuter), en blijkt
uiteindelijk het sterkst in zijn evocatie van Frits Haber, eminent wetenschapper en
vaderlandslievende Duitse jood: in diens figuur vloeien een aantal ‘Duitse’ kenmerken
zeer verrassend samen.
Ook algemene thema's behandelt Stern: Duitsland en de joden, de reacties op de
vrijheid na 1989, de nieuwe kansen voor de Duitse geschiedenis... Zijn stellingen
zijn dikwijls vernieuwend en vrijwel steeds controversieel. Het verrassendst is zijn
visie op de fatale rol van het op Bildung gestoelde onderwijssysteem, dat zou hebben
geleid tot afkeer van de politiek en de democratie en tot een unieke kans voor de
extremistische avonturier die Hitler was.
Stern moest op twaalfjarige leeftijd uit Duitsland vluchten; hij werd een Amerikaan
die in zijn nieuw vaderland de grote specialist van Duitsland werd. Het moet voor
hem een groot moment zijn geweest toen hij in 1987 gevraagd werd als feestredenaar
voor het Duitse parlement. Ook die redevoering is in het boek opgenomen.
Wie Goud en ijzer heeft gelezen, zal merken dat Stern boeiender is wanneer hij
documenten laat spreken dan wanneer hij zelf spreekt, en dat de stukken interessanter
zijn naargelang ze verder in het verleden liggen; over de stormachtige gebeurtenissen
van de laatste vijf jaar heeft Stern (nog) niet veel origineels te zeggen.
□ Jaak De Maere
Fritz Stern, Droom en waan, De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen,
1994, 376 pp., BEF 1199.

Streven. Jaargang 61

Zeven keer Frankrijk
In dit boek schetsen Joos Vermeulen en Eddy Stols Frankrijk vanuit zeven
invalshoeken: demografie en levenskunst, staat en politiek, economie, kolonisatie
en dekolonisatie, sociale relaties, wereldbeschouwing, kunst en cultuur. Hun
benadering noemen ze historisch, maar ook aan het contemporaine besteden ze ruim
aandacht.
Is dit boek nuttig? In de hedendaagse historiografie spelen de Franse historici een
centrale rol, en dat heeft geleid tot de behandeling van vele Franse thema's, die via
vertaling ook bij ons een ruime lezerskring hebben gevonden; ook Stols en Vermeulen
gaan in hun inleiding uitvoerig op de Franse geschiedschrijving in. Is er na de zo
rijke Geschiedenis van het persoonlijk leven (Streven, oktober 1994, pp. 861) nog
iets toe te voegen? De auteurs vinden van wel, en het boek bewijst hun gelijk. In een
gebalde maar vlotte stijl (die ook ruimte

Streven. Jaargang 61

1057
laat voor - dikwijls ironische - persoonlijke toetsen) schetsen ze een niet erg
diepgaand, maar in zijn bondigheid toch verbazingwekkend volledig beeld van het
Franse verleden en heden, en dikwijls lukt het hen actuele toestanden en mentaliteiten
(in de politiek, in het onderwijs, in de kerk) uit het verleden te verklaren. Ze plaatsen
de Franse verschijnselen ook in een ruimere context, tonen de Franse invloed bij ons
aan, vergelijken Franse met Belgische toestanden en putten uit dat comparatisme
een meerwaarde voor onze lezers. Daarnaast is het boek ook een goudmijn op taalvlak:
in de tekst zijn nadrukkelijk alle uitdrukkingen, modewoorden en bon mots verwerkt
die de gemiddelde lezer wel eens heeft gehoord, maar die hij meestal niet precies
kan situeren of waarvan hij de fijnere nuances niet begrijpt.
Twee minpunten: er is geen register en het ontbreken van elke vorm van
beeldmateriaal maakt de lectuur tot een visueel saai gebeuren.
□ Jaak De Maere
E. Stols & J. Vermeulen, Frankrijk, Zeven historische benaderingen, Acco,
Leuven / Amersfoort, 1994, 220 pp., BEF 860.

Europa en de Verlichting
Nu de Verlichting zowat de belangrijkste kop van Jut van het postmodernisme is
geworden, is het goed dat er wat tegengewicht wordt geboden. Dat doet de Zwitserse
professor emeritus Ulrich Im Hof in een nieuwe studie, die zopas is verschenen in
de reeks ‘Europese contouren’ onder de redactie van Le Goff. De auteur bespreekt
in negen grote hoofdstukken de staatkundige inrichting, de staten en hun onderlinge
verhouding, de maatschappelijke achtergrond, de geestesgesteldheid, de directe
gevolgen (met actie en reactie) en de emancipatorische werking op lange termijn
(die hij eigenlijk relativeert).
Im Hof ontvouwt een zeer ruim spectrum van factoren die deze beweging dynamiek
en invloed hebben verleend. Bijzonder interessant zijn een aantal originele
invalshoeken, bijvoorbeeld in verband met de verschillende relatie van katholicisme
en protestantisme t.o.v. de Verlichting, de rol van verschillende gezelschappen en
publikaties, de evolutie van Verlichting naar (soms vrij obscuur) nationalisme, de
dikwijls zeer specifieke lokale varianten.
Toch laat het boek een wat teleurstellende indruk na, omdat de auteur - ondanks
zijn ruime feitenkennis, die hier uitmondt in een rijke anekdotiek - er niet echt in
slaagt zijn onderwerp tot leven te brengen; narrativiteit is niet zijn sterke kant. Een
zo meeslepende periode verdient een meeslepender historicus, maar als introductie
mag het boek er wezen.
□ Jaak De Maere
U. Im Hof, Europa en de Verlichting, Agon, Amsterdam, 1994, 253 pp.,
BEF 999.
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Biografie
De eerste moderne paus
Halverwege zijn tweede pausbiografie - die over Johannes XXIII verscheen in 1984
- merkt de bekwame Engelse vaticanoloog Peter Hebblethwaite op dat de werkelijke
resultaten van het pontificaat van Paulus VI pas waardering zouden ondervinden na
diens dood. Dit lijvige werk doet inderdaad meer dan eens terug verlangen naar de
jaren van Montini, zij het niet op alle punten. De rampzalige encycliek Humanae
Vitae over geboortebeperking is immers het eerste Romeinse document sinds het
Vaticaans Concilie dat de geloofwaardigheid van het kerkelijk gezag ondermijnde.
De negatieve reacties erop zorgden er overigens voor dat Paulus VI sindsdien geen
enkele encycliek meer geschreven heeft. Maar deze affaire heeft ook de vele positieve
elementen van zijn regeringsperiode tot op de dag van
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vandaag overschaduwd. Hebblethwaite is erin geslaagd met veel respect en liefde
talloze aspecten uit de periode 1963-1978 te beschrijven in een boeiende stijl en op
basis van zeer talrijke en soms verrassende bronnen.
Daaraan vooraf gaat een weergave van de jeugdjaren van de zoon van de journalist
politicus Giorgio Montini, een jongen met een zwakke gezondheid, die als jong
priester met weinig pastorale ervaring zich in universitaire kringen ontpopte als leider
van het intellectuele verzet tegen de fascisten. Zijn ontslag als landelijk kapelaan
van katholieke studenten - het gezag beschouwde hem als een gevaarlijke vrijdenker
- bezorgde hem een diep trauma. Hij belandde in de Vaticaanse bureaucratie, waardoor
hij gedwongen werd zijn studies op te geven, zijn pastoraat te beknotten en zijn
gebedsleven te reduceren. Daar werd hij op den duur na Pius XII - die voor hem als
paus meer tot voorbeeld diende dan Johannes XXIII - de machtigste man in het
kerkelijk apparaat. Later werd hij ontslagen - waarbij de befaamde pater Lombardi
een kwalijke rol speelde - en benoemd tot aartsbisschop van Milaan.
Met angst en beven ging Montini in 1963 het conclaaf binnen, waarin de kardinalen
hem in een nipte keuze tot opvolger van Johannes XXIII aanstelden. Hij bracht het
Concilie tot een goed einde, en trachtte op gewetensvolle wijze de kerk aan te passen
aan de gewettigde eisen van de moderne maatschappij. Niettemin deed hij meer dan
eens concessies aan een minderheid van de curie, waardoor zijn gezag op een
non-collegiale manier gestalte kreeg. Anderzijds was het Paulus VI die in een aantal
betekenisvolle buitenlandse reizen de kerk op internationaal gebied nieuw aanzien
gaf, onder meer via zijn Ostpolitik en zijn geheime rol bij het tot stand brengen van
de vrede in Viëtnam. Belangrijk waren ook zijn vooruitstrevende inzichten in
‘Populorum Progressio’, zijn oecumenische ontmoetingen met Athanasius en de
Anglicaanse kerk, en zijn bereidheid tot dialoog. Ten aanzien van de gehuwde priesters
waren het de Europese bisschoppen die hun veto uitspraken, tegen de wil van Paulus
VI. Maar ook hier was het opnieuw de goede intentie die halverwege het parcours
rechtsomkeer maakte. Problematisch was zijn verhouding met de jezuïeten. Zijn
positie ten aanzien van de rol van de vrouw in de kerk daarentegen was opvallend
waarderend (de auteur spreekt in dit verband tweemaal abusievelijk over ‘Margot
Pompe’ i.p.v. over Marga Klompé).
Deze magistrale biografie is opnieuw een bewijs van het belang van de bestudering
van de geschiedenis - ook van de meest recente - om het heden te begrijpen, keuzes
te maken en vol te houden, door de feiten in hun verhouding en soms met
relativeringsvermogen te beschouwen. Bovendien zorgt Hebblethwaite's stijl ervoor,
dat men graag doorleest om in de tekst of in een voetnoot verstopte humor te lezen,
zoals wanneer hij bij de kardinaalsbenoeming van de stokoude, halfblinde jezuïet
Paolo Dezza opmerkt: ‘The old boy was as pleased as punch’. Deze biografie is ook
beschikbaar in paperbackuitvoering bij Fount Classics.
□ Paul Begheyn
Peter Hebblethwaite, Paul VI. The First Modern Pope, Harper Collins,
London, 1993, 749 p., £35.00.
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