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L.S.
In 1999 heeft Streven twee nieuwigheden ingevoerd: in februari kwam er een
themanummer en aan Luc Hoenraet werd gevraagd de kaften van de hele jaargang
te verzorgen. Die twee vernieuwingen worden in deze nieuwe jaargang voortgezet.
N.a.v. de honderdste verjaardag van Freuds Traumdeutung komt er in februari een
themanummer over de droom. De elf kaften van de nieuwe jaargang werden
ontworpen door de Antwerpse kunstenaar Jan Vanriet (o1948). Door talrijke
tentoonstellingen in binnen- en buitenland is deze schilder vrij bekend. Hij maakte
onder meer een plafondschildering in de Bourlaschouwburg in Antwerpen (1993),
een muurschildering in de hoofdzetel van de KBC-bank in Brussel, en etsen bij tien
gedichten van Hugo Claus. In mei 2000 stelt het Cultureel Centrum van Knokke
recent werk van hem tentoon. Stefan Hertmans schreef een tekst voor de catalogus,
die bij uitgeverij De Geus zal verschijnen.
Daarnaast wil Streven in het jaar 2000 extra aandacht besteden aan het thema
‘vluchtelingen en migratie’. De afgelopen jaren en maanden is de discussie omtrent
asielzoekers, vluchtelingen, migranten, of mensen zonder papieren, in diverse
Europese landen vaak heftig geweest. Een discussie die vaak in termen van uitersten
gevoerd wordt: gesloten versus open grenzen, ‘echte’ versus ‘onechte’ vluchtelingen,
repressieve versus humane uitwijzingen... Het onderwerp is echter te belangrijk om
het in zulke antagonismen te laten vastlopen. Daarom wil Streven de komende
maanden een aantal mensen aan het woord laten die het thema vanuit diverse
invalshoeken zullen benaderen, zodat een genuanceerder beeld kan ontstaan.
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Cornelis Verhoeven
De status van de fictie
I
Onder fictie vermeldt het monumentale Woordenboek der Nederlandsche Taal in
het derde stuk van deel III (1920) twee betekenissen. De eerste is die van ‘verzonnen
verhaal, verzinsel’, de tweede die van ‘voorstelling die men als uitgangspunt neemt’.
Die laatste, destijds tamelijk beperkte betekenis, laat ik op dit moment even buiten
beschouwing, omdat het hierbij gaat om een veronderstelling of een standpunt dat
alleen maar voorlopig, op methodische gronden en dus ook met het nodige voorbehoud
wordt ingenomen, om later ter discussie gesteld en eventueel gecorrigeerd of
overbodig verklaard te worden. Het zou te vergelijken zijn met de ladder waarvan
Wittgenstein op het einde van zijn Tractatus zegt dat de lezer die ermee naar boven
geklommen is, ze weer moet omstoten. Moet hij dan voorgoed daarboven blijven?
Ik wil alleen opmerken dat aan de fictie in deze betekenis geen eigen, zelfstandig
bestaan wordt toegekend, zoals aan een feit of een gegeven; en ze raakt niet verweven
met de werkelijkheid. Ze blijft in de lucht hangen tot op het moment dat ze
geverifieerd, dus met de werkelijkheid in verband gebracht kan worden. Het hoort
bij de methodiek van de fictie deze voorlopigheid geen moment uit het oog te
verliezen. Ze dankt dus haar intellectuele onschuld aan haar voorlopigheid en haar
expliciet beleden pretentieloosheid. Het verhaal over een van a tot z verzonnen
gebeurtenis komt daarvoor niet in aanmerking. Want om gecorrigeerd te worden,
moet iets eerst als realiteit bestaan of een reële mogelijkheid zijn.
Bij de eerste betekenis, die van ‘verzonnen verhaal’, werd destijds aangetekend
‘in dezen zin thans ongebruikelijk’. Tachtig jaar later kunnen wij dat niet zonder
meer bevestigen. Er moet dus, kunnen we bedenken, na 1920 iets op een interessante,
maar door de redacteuren niet gesignaleerde manier veranderd zijn, want de term
fictie wordt
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tegenwoordig weer volop en juist bij voorkeur in die betekenis gebruikt, zonder ook
maar iets van de lichtelijk moralistische reserve die in de notie verzonnen opgesloten
ligt.
Bij een woord als verzinsel is zo'n carrière moeilijk denkbaar. De betekenis daarvan,
aanvankelijk nog heel positief, en met bezinning in verband gebracht, heeft zich in
een louter negatieve richting ontwikkeld als tegendeel van ‘werkelijkheid’. Het lijkt
wel of juist betrekkelijk jonge en aan de taal van de geleerden ontleende woorden
een snelle en grillige ontwikkeling moeten doormaken, om in hun korte geschiedenis
toch recht te doen aan alle mogelijkheden tot semantische variatie die door de
willekeur van hun keuze worden opengelaten. Fictie lijkt zo'n flexibel en veelbelovend
woord te zijn.
Het verschil tussen destijds en nu is alleen hierin gelegen, dat het woord vroeger
lange tijd een negatieve en wat moraliserende klank heeft gehad en met leugens,
bedrog en opvoedkundige kunstjes in verband werd gebracht, terwijl het nu in het
gangbare spraakgebruik eerder positief en als het ware wetenschappelijk erkend
klinkt. Want ook wetenschap kan niet zonder fictie in de omschreven zin van
‘voorstelling die men als uitgangspunt neemt’, zodra ze niet wil stilstaan bij het
constateren van feiten, maar zich wil uitspreken over het hoe, het wat en het waarom
van de dingen.

II
Door een overgang van de eerste hierboven genoemde betekenis naar de tweede is
de intellectuele en emotionele status van de fictie gestegen tot ongeveer het niveau
van de platoonse idee, en daarmee misschien ook die van de literatuur. Daaraan is
de pretentie gekoppeld betrekking te hebben op de werkelijkheid zelf, zoals ze is, en
daar een veelzeggende en adequate weerspiegeling van te zijn, de enige die binnen
ons bereik ligt. Er wordt in de literaire kritiek dan ook vrijwel geen literair heil meer
verwacht of waardering uitgesproken buiten de fictie.
Betogen, hoe zorgvuldig ook geformuleerd, worden maar zelden literair
gewaardeerd. Ze moeten dan wel gelezen kunnen worden ‘als een roman’; ook als
zij geen fictie zijn, worden zij gelezen alsof ze dat wel zijn en zich om de
werkelijkheid nauwelijks bekommeren. Dan nog houdt dat in dat zij ook intellectueel
niet helemaal ernstig worden genomen. Want een louter intellectuele benadering, zo
ongeveer zal de gedachtegang zijn, doet geen recht aan alle aspecten van de zaak,
spreekt niet de hele mens aan en laat de emoties buiten beschouwing. Er ligt een
doem van dorheid over. Hoe de fictie als louter verzinsel dat zou kunnen verhelpen,
wordt niet duidelijk.
Tegelijk krijgt de fictie intellectuele pretenties, waardoor zij gaat concurreren met
het betoog en de oude strijd tussen filosofie en poëzie
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voortzet waarover Plato spreekt. Zelfs als het gaat om zaken als ‘de problemen van
onze tijd’, een onderwerp dat toch in hoge mate te maken moet hebben met wat er
werkelijk gebeurt en wat dat te denken geeft, lijkt aan een roman, dus aan literaire
fictie, een hogere graad van werkelijkheid en van realisme te worden toegeschreven
dan aan een verhandeling of een verslag. En een betoog waaraan een bepaalde
samenhang, innerlijk en ten opzichte van de realiteit, niet ontzegd kan worden, wordt
dikwijls een ‘verhaal’ genoemd, alsof het evengoed een sprookje kon zijn. Het is
daarbij helemaal niet duidelijk dat dit gebeurt op basis van didactische overwegingen
of met het oog op popularisering en volksopvoeding, zoals dat wel gebeurt bij
allegorieën, sprookjes en fabels.
Als het ‘gewone volk’, het publiek waaraan de verhalen worden verteld, al bestaat,
weet niemand op grond van wetenschappelijk onderzoek en met enige zekerheid te
zeggen, waar het meer van houdt, van verhalen of van betogen, en of het inderdaad
meer emotioneel dan rationeel is ingesteld - als zo'n tegenstelling op zich al niet een
fictie is. Op dat punt wordt geen onderzoek gedaan, omdat het blijkbaar als een
vanzelfsprekendheid geldt. Toch lijkt door de geletterden van het eerste te worden
uitgegaan alsof het volkomen duidelijk was, en wordt aan de fictie een didactische
functie toegeschreven zonder dat iemand daartegen protesteert.
Ook in een intellectueel hoogontwikkelde maatschappij blijkt er onder de
verkondigers een onuitroeibare behoefte aan te zijn het bestaan van een lager en
praktisch analfabetisch volk te postuleren en dat met fabels, verhalen en plaatjes
didactisch te bejegenen. Ik ben er niet zeker van dat hier niet een oude en uitgestorven
gewaande traditie wordt voortgezet van verhalen vertellen en mythen overleveren
aan mensen die niet zelf kunnen lezen. Figuren uit zo'n traditie treden ook op in de
grot van Plato. Zij dragen achter een muurtje als achter het scherm van een poppenkast
de afbeeldingen voorbij waarvan het vuur dat achter hen brandt, schaduwen werpt
op de wand waar de geboeide figuren uitzicht op hebben. En zij vertellen daar hun
leerzame en misleidende verhalen bij.

III
Het is dan ook eerder de regel dan een uitzondering dat in onze tijd, en misschien
meer in Nederland dan elders romans worden besproken, alsof het verhandelingen
of documenten waren. Om als literatuur te gelden moet ook een roman vooral meer
en anders zijn dan een verhaal, een vertelling voor het eenvoudige volk. Wat alleen
maar verhaal is, wordt lager gewaardeerd dan wat, bij voorkeur in een aantal lagen
met een vlechtwerk van onderlinge verwijzingen, zoals dat in een betoog
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gebeurt, minstens een filosofische of een universele boodschap suggereert. Zo'n
textuur van verwijzingen moet dan de verwevenheid van werk en werkelijkheid
representeren.
Soms wordt die suggestie versterkt door de verzekering dat het verhaal op feiten
gebaseerd is of dat in de roman autobiografische gegevens verwerkt zijn. Het verhaal
gaat daardoor meer op een reportage lijken, een verslag van feiten. Niemand zal
geloven dat de literaire waarde van het werk daardoor ook groter wordt, maar er
bestaat blijkbaar een populaire behoefte aan een geloof dat er een verband is tussen
fictie en werkelijkheid. Het blijkt vrijwel onmogelijk te zijn af te zien van alle echtheid
of verwijzing daarnaar en in pure kunst te geloven.
Hier moet een fictie over een fictie aan het werk zijn. Fictie geldt in de populaire
media volgens een onbevestigde afspraak of een anoniem decreet als aangrijpender
en dieper dan het meest letterlijke en waarheidsgetrouwe verslag van gebeurtenissen.
De werkelijkheid, het enige wat er is, lijkt tekort te schieten. De fictie moet daar
schijnbaar een dimensie aan toevoegen, en ze wordt beschouwd als een
geïntensiveerde werkelijkheid of als de essentie daarvan in een gecomprimeerde
vorm. Het geconstrueerde verhaal wordt als interessanter beschouwd dan de feiten
of gebeurtenissen op zichzelf, en, om mij wat zwaar uit de drukken, de
zijnsvergetelheid wordt als norm aanvaard, terwijl de onvervangbare werkelijkheid
zelf wordt beschouwd als een willekeurig product in een wegwerpeconomie.
Intussen dankt de fictie deze gewichtigheid vooral aan de exegese die als een
schimmel over alle kunst heen woekert. Deze exegese, niet door kunstenaars, maar
door geleerden geformuleerd, stelt zich royaal bloot aan de verleiding een soort van
pseudo-filosofie te worden, die onder haar eigen ernst bezwijkt door het ludieke en
voorlopige karakter van alle fictie te negeren en bovendien de eigen aard van het
beschouwelijke denken te verwaarlozen.
Dat zou tot de merkwaardige en moeilijk te accepteren conclusie kunnen leiden
dat de werkelijkheid, of althans onze voorstelling daarvan, haar intensiteit te danken
heeft aan iets wat niet werkelijk is, de fictie. Ze zou die, juist omdat ze onvoorstelbaar
is, nodig hebben om volledig tot haar recht te komen. Wij zouden, om nog even te
herinneren aan de vraag waar ik van ben uitgegaan, aan de hand van het gefingeerde
en in een cliché vastgelegde type van de boze heks, een betere en meer reële kijk op
bepaalde vrouwelijke eigenschappen kunnen krijgen dan uit eigen waarneming.
Ik laat die conclusie in de lucht hangen als een raadselachtige dreiging die ik zelfs
niet halverwege waar kan maken. Maar de gedachten gaan onwillekeurig die richting
in, wanneer ze komen te staan tegenover een verbeelding die zich geroepen voelt de
werkelijkheid aan
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te vullen of te vervangen, alsof die niet het laatste woord zou hebben, of spectaculair
tekort zou schieten.

IV
Ik denk intussen juist op dit punt met bewondering aan de grote literator en fantast
Plato, die het levenslang volhield de werkelijkheid zelf, de enige, echte en
onvervangbare, te vereren als de zon, en het gewone volk, inclusief de kinderen, te
hoog aan te slaan om het met een sprookje, fictie, een schaduw van een beeld, te
willen troosten of afschepen. Hij wil het integendeel bevrijden uit de grot van
vanzelfsprekendheden waarin het zoet gehouden wordt met schaduwen van
afbeeldingen die uiteindelijk teruggaan op de werkelijkheid zelf daarbuiten. Wat hij
idee of vorm noemt, is dan ook geen schimmig bedenksel in een verre hemel, maar
de aardse realiteit zelf, gezien met een tweede en van elke tirannieke
vanzelfsprekendheid bevrijde blik.
Kort en goed betekent dit dat Plato geen enkele ‘tweede’ wereld accepteert die
niet naar de eerste en enige wereld verwijst. Aan die wereld hoeft niets te worden
toegevoegd of verbeterd om haar bewoonbaar te maken. Voor het tweede oog, verlicht
door de zon en volgens Plato ‘zonachtig’ geworden, is zij de hemel zelf. In deze zin
is Plato helemaal geen dualist, al gebruikt hij dualistische beelden. Zijn tweede oog
is namelijk niet op een tweede, andere en hogere wereld gericht, maar op dezelfde
wereld die ook slordig en zonder aandacht kan worden waargenomen. Dat oog is
geen toverlantaarn, maar eerder een microscoop.
Ofschoon in de traditie van waar uit Plato schrijft en waarvan het oude geschil
tussen dichters en filosofen een onderdeel is, de weerzin tegen verzonnen verhalen
voor een groot deel teruggaat op moralistische overwegingen in verband met het
schandalige gedrag dat Homerus aan de goden toeschrijft - een fantasie waartegen
Xenophanes al protesteerde -, is er bij hem toch duidelijk ook een element van
verbazing over de emotionele en intellectuele betekenis die aan fictie en spektakel
wordt gehecht en waarvoor in de werkelijke wereld volop voedsel te vinden is. Ook
bij iemand als Aurelius Augustinus (354-430), een van de grootste geesten uit de
geschiedenis, lijkt die wijsgerige verbazing uiteindelijk veel zwaarder te wegen dan
de morele verontwaardiging over de schandelijke taferelen op het toneel. In de
Confessiones schrijft hij over zijn eigen verslaving aan theatervoorstellingen: ‘Hoe
moeten wij verklaren dat de mens daar verdriet wil hebben bij het kijken naar
smartelijke en tragische voorvallen waarvan hij zelf niet het slachtoffer zou willen
zijn? [...] Maar wat heeft tenslotte dat medelijden te betekenen bij gefantaseerde
gebeurtenissen, die op een toneel worden voorgesteld? Tot hulpverlening immers
wordt de hoorder niet aangezet!
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Hij wordt alleen maar uitgenodigd om verdriet te voelen, en hoe meer verdriet hij
voelt, des te meer waardeert hij degene die de beelden ten beste geeft’ (III.1.1., vert.
G. Wijdeveld). Behalve een poging in zulke uitspraken een uiting van jaloezie te
zien - daar was bij deze geniale figuren geen reden voor - lijkt nog een voor de hand
liggende uitleg van dit standpunt mij in elk geval uitgesloten: een plat psychologische
ontmaskering vanuit de veronderstelling dat hier een dorre rationalist aan het woord
is die niets van emoties weet en de spot drijft met die van anderen. Het gaat bij Plato
en Augustinus heel duidelijk niet om kille en emotioneel ondervoede of ongeneeslijk
verzuurde figuren maar juist om heetgebakerde mediterrane mensen, en in het geval
van Augustinus om iemand die in zijn geschriften eerder met zijn tranen koketteert
dan ze verborgen houdt. Als hij de fictie bestrijdt, richt hij zich ook tegen hun eigen
zwakheid. En die zwakheid ligt niet hierin dat hij overgevoelig is en snel tot tranen
bewogen, maar dat hij vanwege zijn aandacht voor de fictie minder emotioneel
betrokken dreigt te raken bij de realiteit om hem heen en de eisen die ze stelt.

V
Fictie heette vroeger, aansluitend bij een lange traditie van pedagogische, pastorale
en theologische strengheid, ‘alleen maar verzinsel’; en het woord werd beladen met
de frivoliteit van een verbeelding die een droomwereld schept om aan de werkelijke
wereld en wat die aan ernst, verplichtingen en andere ellende meebrengt, te
ontsnappen. Nu wordt, als ik het goed begrijp, het begrip werkelijkheid sterk
gerelativeerd door de gewoonte van een ‘belevingswereld’ en een ‘eigen
werkelijkheid’ te spreken, terwijl het woord fictie eerder wordt opgevat als ‘stileren’,
‘vorm geven’, ‘concreet voorstellen’ of ‘maken’. Zo deelt het niet alleen in het
magische prestige van de maakbaarheid en de wonderen van de techniek die het
individuele vermogen verre te boven gaan, maar laat het vooral ook de mogelijkheid
open dat fictie niet het creëren van een andere en eigen wereld is, maar een manier
om vorm te geven aan een bestaande wereld, en daarover mededelingen te doen die
voor de bewoners daarvan bevattelijk zijn en de wereld meer bewoonbaar maken.
In die context kan een moderne romanschrijver in volle ernst zeggen, dat hij
probeert door middel van fictie de wereld waarin wij leven en zijn eigen positie
daarin beter te begrijpen. Een eeuw geleden zou die mededeling volkomen
onbegrijpelijk zijn geweest; nu lijkt ze zonder enige uitleg, en misschien ook alleen
maar dankzij het uitblijven van elke uitleg, als vanzelfsprekend te worden aangenomen
- want uitleg kan ook problemen oproepen, en verdediging maakt soms een
sluimerende achterdocht wakker.
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Misschien gebeurt dat wel, omdat nu algemener dan vroeger wordt aangenomen dat
de wereld onbegrijpelijk is, en dat het vrijwel onmogelijk is daarin te berusten en er
helemaal passief tegenover te staan. Maar gesteld al dat zo'n begrip niet tot een
nieuwe vanzelfsprekendheid leidt, dan nog wordt ervan uitgegaan dat er geen kloof
of breuk zou zijn tussen fictie en werkelijkheid, maar dat zij elkaar kunnen aanvullen
en dat fictie een supplement van de werkelijkheid zou kunnen zijn, niet het
tegengestelde daarvan. Fictie is als autonome daad van wetenschappelijke
samenwerking, in die gedachtegang, te verkiezen boven een slaafse beschrijving van
de werkelijkheid, niet omdat ze ons in een droom of een roes voor een ogenblik van
de ellende bevrijdt en ons de werkelijkheid laat vergeten, maar omdat ze, in
tegenstelling tot de receptieve beschouwelijkheid, een actieve instelling
vertegenwoordigt en een af te ronden product is of een voorlopig bevredigende
constructie.
Wat wij kunnen maken, begrijpen we beter en wat we beter begrijpen, ook al
hebben we het eerst zelf begrijpelijker gemaakt, waarderen we gewoonlijk hoger en
daaraan kennen we een hogere graad van werkelijkheid toe. Het eindigt ermee dat
wij onszelf proberen te begrijpen aan de hand van iets wat we zelf gemaakt hebben,
een stoommachine of een computer.
Er wordt dan ook over de werkelijkheid, los van denkbeeld, fictie en verhaal, soms
gesproken als over een dorre en trieste aangelegenheid, of in ongeïnteresseerde termen
van ‘alleen maar werkelijkheid’, alsof er daarnaast nog iets anders zou zijn, artistiek
of didactisch beter verantwoord, vergeleken waarbij de werkelijkheid maar het
allerschraalste minimum is dat dringend behoefte heeft aan een pedagogisch
verantwoorde en emotioneel bevredigende correctie. De teleurstellende werkelijkheid
wordt dan bij wijze van troost weggestreept tegen een verbeelding die niet kan
teleurstellen, al is het maar omdat ze zich aan elke controle onttrekt. Het doet mij
onwillekeurig denken aan de laatdunkende manier waarop in de jaren zestig, toen
de verbeelding aan de macht heette te zijn, door marxistische ideologen en verwende
consumenten werd gesproken over ‘het bestaande’, alsof dat niets anders was dan
datgene wat zo snel mogelijk vervangen moest worden door een product van eigen
makelij en volgens eigen plan ontworpen. Het feit alleen al dat iets werkelijk bestond,
gaf daar schijnbaar iets verdachts aan. En het was onbehoorlijk de heersende
verbeelding tegen te spreken.

VI
De werkelijkheid zelf, het voorwerp van onze verbazing, ergernis, liefde of andere
lyrische gevoelens, kunnen wij niet maken en maar in geringe
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mate kennen. Ze is per definitie datgene waarvan wij de structuur niet kunnen bepalen,
en dus ook niet kunnen vervangen door ficties uit ons eigen atelier. Het hoe en waarom
ervan ontgaat ons en de enige esthetische of lyrische ervaring die wij eraan beleven,
is de ervaring dat ze er is, dat ze buiten ons is en dat ze ons imponeert door haar
loutere aanwezigheid.
Strikt genomen kan dus iets alleen maar ‘echt gebeurd’ heten, zolang het nog niet
verteld en door fictie bewerkt is. Wat gebeurt, heeft in het gebeuren zelf niet de vorm
en de structuur van een verhaal. Het is een tafereel dat zich zonder woorden voltrekt
en waarvan wij de zwijgende getuigen zijn. Of ook: wie zou proberen te vertellen
wat er werkelijk gebeurt, hoe overweldigend de ware werkelijkheid ook is, vergeleken
bij alle verzinsels, zou de naam krijgen een fantast te zijn en in een andere wereld te
leven, een wereld waarover wij niet het netwerk van onze ficties hebben gespannen.
De fictie kan dus de functie hebben de werkelijkheid langs kunstmatige weg verder
binnen ons bereik te brengen door er structuur en vorm aan te geven. Ze maakt
bijvoorbeeld van droevige feiten, die wij niet begrijpen en in geen enkel verband
kunnen plaatsen, een tragedie, door er een begin, een dramatisch verloop en een
einde aan te construeren. Zo'n tragedie is een maaksel dat wij in tegenstelling tot het
werkelijke leven in zijn geheel kunnen overzien, en dat wij met enige inspanning
kunnen opnemen in de cultuur van onze vanzelfsprekendheden. Maar het verwijst
hooguit zijdelings en in fragmenten naar enige werkelijkheid en leert ons niets
daarover. Wat werkelijk gebeurt, moeten we hieruit bijna concluderen, is zelfs te
onbegrijpelijk en te absurd om ooit tragisch te kunnen zijn. Het fictieve, inclusief
het tragische, is een manier om de werkelijkheid, waar we machteloos tegenover
staan, toch naar onze hand te zetten. Want fictie, fingeren is vormen en kneden wat
vormeloos aanwezig is. Door die ingreep wordt het anders, minder wild en in een
bepaald opzicht ook minder ‘echt’.
Intussen blijken de klassieke categorieën van de fictie, zoals drama, held,
hoofdpersoon, ontknoping, rol, personage, tegenspeler en toneel, inclusief de
kwalificaties dramatisch en tragisch, zich moeiteloos en zonder op ernstig verzet te
stuiten genesteld te hebben in de verslaggeving over actuele gebeurtenissen, in de
media en zelfs in de geschiedschrijving. Het is de vraag, of zij in de grot van de
media en de kunst nog als elementen van fictie en literaire constructie worden herkend.
Het lijkt er eerder op dat daar de werkelijkheid niet met andere ogen wordt bekeken
dan de fictie en dan ook op de lange duur alleen nog maar de kortstondige en dubieuze
ernst van een schouwspel krijgt toegedacht.
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Paul Bauters
Rechter zijn: spreken en (ver)zwijgen...
Een rechter is een eigenaardig verschijnsel. Hij is geen mens van vlees en bloed: hij
is een instelling. Hij spreekt ook niet als een mens: hij doet uitspraken. Hij woont
niet in een huis: hij zetelt in een rechtbank. Wat hij rechtsprekend beslist, staat
afgemeten in zijn vonnissen en arresten. De taal en de woorden die hij hanteert, zijn
niet die van elke dag. Ze zijn ook niet van hem. Ze worden hem aangereikt door een
andere instelling, die niemand en allen is: de Wetgever, die hem ook de regels
voorschrijft die hij moet toepassen. Daarin heeft hij geen zeggenschap. Hij spreekt
ook niet op willekeurige tijden en over willekeurige dingen. Hij spreekt alleen om
recht te verschaffen in een scherp omlijnd geformaliseerd rechtsconflict dat hem,
mits inachtneming van strikte regels, wordt voorgelegd. Hij spreekt nooit namens
zichzelf. Doet hij dit wel, dan is hij geen rechter meer. Zijn mond is niet zijn eigen
mond, maar ‘la bouche de la loi’ (Montesquieu). Kortom, de westerse rechter is een
typische creatie van het cartesiaanse dualisme. De rechtsvorming geschiedt abstract
in zijn hoofd, en het resultaat daarvan is een geschreven boodschap over de wereld,
zoals die er volgens het recht moet uitzien.
Het enig menselijke dat van de rechter wordt geduld, is dat hij zich te goeder trouw
vergist in de toepassing van de regel. Maar bij nader inzicht is die vergissing ook
niet zomaar menselijk. Ze is abstract en intellectueel, geschiedt nooit in eigen naam
of voor eigen rekening. En als ze dan toch is gebeurd, dan wordt ze op verzoek even
formeel hersteld als ze tot stand was gekomen, bijvoorbeeld door een uitspraak in
hoger beroep, al sluit hoger beroep allicht ook de mogelijkheid van een vergissing
niet uit. Want ook die rechter is maar een rechter. Rechters als zodanig zijn dus
‘onverantwoordelijke’ mensen. Was dit niet zo, dan zou geen mens het nog aandurven
ooit rechter te worden.
Niet alleen de rechter, maar ook de wereld waarin hij zich beweegt
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en waaraan hij mede gestalte geeft, is het gevolg van reducties. Over het wezen en
de gevolgen daarvan buigt zich Guy Rommel, vrederechter te Brussel, in zijn boek
Van Neufchâteau naar Canossa[1]. In tien opstellen, alsof hij aan de decaloog dacht,
vraagt hij zich af wat het allemaal betekent: recht, rechtsstaat, rechtsverschaffing,
rechtsgrond, recht en rechtvaardigheid, recht en ethiek, recht en democratie, enzovoort.
Rechters spreken niet zo vaak over zichzelf of over hun werk. Een strakke deontologie
waakt doelbewust over die stilte. Het is dus een gebeurtenis als een rechter zich
kritisch over zijn ambt uitlaat. Wat volgt zijn overwegingen naar aanleiding van
Rommels betoog. Ze komen dus niet op zijn rekening.

Wat is het ‘gerecht’?
De rechter is een abstract wezen. Het gerecht is dat ook, zoals blijkt uit de definitie
ervan. Het gerecht kan immers omschreven worden als een historisch gegroeid en
sociaal bepaald artefact, dat voortdurend bedoeld is om maatschappijregulerend en
conflictbeheersend op te treden. Volgens de bekende theorie van het maatschappelijk
verdrag (Rousseau) hebben onze voorouders na gemeenschappelijk overleg drie
autonome machten in het leven geroepen, om uit de sociale chaos te geraken: de
wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Deze driedeling is weliswaar
een van de grootste uitvindingen van de beschavingsgeschiedenis, en daarenboven
volstrekt onmisbaar, maar ze vertoont ook onvermijdelijke gebreken, niet het minst
wat het rechtswezen aangaat.
De rechterlijke macht werkt autonoom, volgens eigengereide, aangepaste rituelen
- de procedure -, en doet haar uitspraken bij monde van geautoriseerde actoren, de
rechters. Die leggen de wereld van het recht vast in orakelachtige, bindende
uitspraken, waaraan de rechtsonderhorigen - eigenlijk een feodaal begrip - zich
goedschiks kwaadschiks te onderwerpen hebben. De taal van de rechters is al even
abstract als zijzelf. Zij bestaat uit woorden en begrippen die slechts afgeleiden zijn
van die van het gewone leven. Zelfs de feiten waarover het recht oordeelt, zijn
geabstraheerde derivaten van de concrete levensfeiten. En de mensen over wie het
in het gerecht nu eenmaal gaat, zijn vooraleer het tot een uitspraak komt, al meermaals
over de hekel van de juridische abstractie gehaald. Als een rechter vaststelt dat de
eigenaar van een woning aansprakelijk is omdat een dakpan van zijn huis, tijdens
een windvlaag, op het hoofd van een toevallige voorbijganger terecht is gekomen,
dan heeft die rechter een hele rits van juridische constructies gehanteerd die in het
recht volstrekt waar en legitiem zijn. Maar dan heeft die rechter niets gezegd over
mensen noch over dakpannen. Hij heeft abstracte noties aangewend, die in de plaats
daarvan gekomen zijn. Het recht kent slechts geabstraheerde rechtsobjecten en
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rechtssubjecten, in dit geval benadeelden en aansprakelijken, in een proces verenigd
via de juridische categorieën van schade en schuld. En wat dit verder voor het leven
inhoudt, is voor het recht niet van belang. Het recht kan en komt er niet bij. Deze
tegenstelling tussen rechtsfeiten en levensfeiten is het centrale thema in het boek van
Rommel.

Onherbergzaamheid van normen en waarden
In naam waarvan wordt rechtgesproken? Rechtsfilosofen zijn allang naar de ultieme
grond van het recht aan het zoeken. Zo is er een brede waaier van antwoorden
ontstaan, die onder meer naar een eeuwige norm of het natuurrecht verwijzen. Geen
van die antwoorden bleek afdoende te zijn. Rommels zoektocht is op dat punt
ontluisterend. Hoe weinig rechtsverschaffing uit te staan heeft met sacrale
eeuwigheden, met een natuurrecht of zelfs maar met democratie, blijkt volgens hem
uit het gemak waarmee rechters onder de republiek van Weimar overschakelden op
de Nieuwe Orde van het Derde Rijk. Rechters zijn nooit verheven boven de wet, de tot macht geworden politiek. Een hogere norm kennen ze de facto niet. Ze zijn,
en horen te zijn, instrumenten die, gehoorzaam aan de afgesproken regels, de wet
‘op de feiten toepassen’. Het recht is zijn eigen norm, zoals de wet zijn eigen waarde
is. De wereld van het gerecht is bij wijze van werkhypothese onfeilbaar. Dat is zijn
dogma. Het duldt niet dat het kan falen. Het heeft finaal het laatste woord. Het heeft
altijd gelijk, en dat is recht.
In bijbelse tijden heette rechtspreken ‘iets goddelijks’ te zijn (Deuteronomium,
1:17). Het huidige recht is hemelsbreed van die notie verwijderd. De ‘waarden’ van
het recht (en van zijn maatschappelijke vorm: de wet) zijn willekeurig en contingent.
Nooit zijn ze eenduidig gefundeerd. De waarden ervan zijn situationeel en
uitwisselbaar. Waarden die onder de druk van historische omstandigheden of van de
heersende macht tot stand zijn gekomen, zijn niet zelden tegenstrijdig. Zelfs het
onschuldige leven is voor het recht niet altijd veilig. Velen onder ons hebben de tijd
nog beleefd dat dodelijke rassenwetten in Duitsland golden als onontbeerlijk voor
de openbare orde, in naam van hogere ‘waarden’. En rechters pasten ze volgzaam
toe. Dit toont overigens dat er in elk ‘waardedenken’ een nihilistisch gevaar zit: de
macht kan er alle kanten mee uit. De Ouden stelden het al gelaten vast: summum jus,
summa injuria: opperste recht, opperste onrecht. Aldus wordt het recht zijn eigen
rechtvaardiging. Ethiek is niet wat achter de norm ligt: rechtsethiek ligt in de
toepassing van de regel op zichzelf. Voor moralisten en ethici is dit een
huiveringwekkende gedachte. Niet ten onrechte gewaagt Rommel van de
onherbergzame wereld van de rechtsverschaffing. Hij karakteriseert deze als het
louter hanteren van operationele begrippen.
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Zwijgen als corporatieve beveiliging
Tot behoud van zijn onaantastbare, aseptische wereld kent het rechtsapparaat een
corporatistisch repressiesysteem, dat zo mogelijk nog bestraffender is dan de strafwet.
Buiten zijn rechtspreken, dat een instrumenteel en opinieloos doen van uitspraken
is, hoort de rechter in principe te zwijgen. Als regel geldt dat ‘een rechter nooit
ophoudt een rechter te zijn’. Hij is dus gevangen in zijn ‘stand’. Hij wordt als mens
gelijkgesteld met de abstractie die men van hem heeft gemaakt. Terecht voelt hij dat
zelf als frustrerend en vervreemdend aan. Het is in onze tijd onthutsend een minister
van Justitie te horen gewagen van een ‘spreekrecht’ van magistraten, begrepen als
uitzondering op een soort algemeen spreekverbod. En dat spreken moet dan nog het
liefst gebeuren na ‘voorafgaande contacten met hiërarchische oversten’...
De zelfbeveiliging van het rechterlijk apparaat gaat in de praktijk nog verder dan
wat de wet bepaalt. Wat binnen de rechterlijke organisatie aanvankelijk een
protocollaire rangregeling tussen rechtscolleges was, kreeg van lieverlede de betekenis
van een organieke hiërarchie. Daardoor ontstonden in het spraakgebruik zogenaamde
lagere en hogere rechters, respectievelijk in rechtbanken en hoven, en heeft
onvermijdelijk de denigrerende mening post gevat dat de uitspraak van een hogere
rechter, soms nog gedefinieerd als ‘toprechter’ (naar het voorbeeld van topsporters?),
meer waarheid en juridisch gehalte bevat dan die van een lagere rechter. Een
benoeming tot ‘hogere’ rechter lijkt dan wel een metafysische betekenis te hebben...
Waarom dan nog lagere rechters creëren, als zij juridisch zoveel minder voorstellen
dan de hogere? Deze organieke ongelijkheid, die overigens nog vergezeld gaat van
steeds plechtiger liturgische vormen naarmate men de ‘hogere hoven’ nadert, holt
het systeem zelf uit. Maar de wereld van het gerecht slaagt er steeds in haar eigen
anomalieën te consacreren.

Een uitzichtloze hervormingsdrift
Critici verwijten het gerecht al eeuwenlang een reeks gebreken. Sommigen wijten
de moeilijkheden aan de zogenaamde onverstaanbaarheid van de rechtstaal en dringen
aan op een toegankelijker taalgebruik. Maar zulk een naïeve verzuchting kan
onmogelijk ingelost worden. Haar specifieke taal is een essentieel onderdeel van de
rechtspraak. Anderen roepen luid om een hervorming van de rechtsplegingsregels,
om de rechtsgang te vereenvoudigen en bespoedigen. ‘Gespecialiseerde politici’,
door kennis van zaken weinig gehinderd, eisen ‘verandering’, zonder over de inhoud
van die verandering concrete voorstellen op tafel te leggen. Hoe kan het anders: het
wil niet lukken. De wetgevende regulering wordt steeds ingewikkelder, vaak
inadequater, vooral steeds
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uitvoeriger en onbevattelijker. Daardoor wordt ze zelf de oorzaak van nieuwe
gebreken. Recente ingrepen werden eens te meer een bron van vertraging, al waren
ze zeker niet zo bedoeld. Het sleutelen aan de procedure heeft ons alvast zo'n
tweeduizend wetsartikelen opgeleverd, die uitsluitend vormelijkheden betreffen, en
uitsluitend de rechtspleging - wat Rommel de ‘rechtdogmatiek’ noemt - moeten
regelen. Dat hervormingsgewoel, dat in 1999 weer eens een hoogtepunt heeft bereikt,
komt in werkelijkheid neer op een tactiek van de ‘gewenste mislukking’ (Rommel),
of in elk geval van de geslaagde mislukking. Nauwelijks is de ‘gespecialiseerde
politicus’ van het tv-scherm verdwenen, of het rotsblok dat hij met verbaal geweld
omhoog heeft geduwd, en soms tot wetsbepaling heeft weten door te drukken, rolt
achter zijn hielen, zoals in de mythe van Sisyfus, weer steil naar beneden. En de
eenzame rechter werkt zich moeizaam door de stapel ‘zaken’ heen die zich door het
toenemende querulantisme van onze tijd ophopen en die door de advocatuur steeds
ingewikkelder worden gemaakt. Daarbij worden procedurekwesties vaak doelbewust
aangegrepen als een grond van obstructie. De eindeloze ketting van de rechtspleging
wordt steeds weer met nieuwe schakels verlengd. Blijkbaar heeft niemand de moed
er enkele schakels uit weg te halen. Naar de mening van de betrokken rechters wordt
nooit ernstig gevraagd. Verscholen wetstechnici op ministeriële kabinetten stoven
eigengereid en volgens onduidelijke normen de pot gaar, en die pot wordt dan meestal
wet.
Men mag van de rechter veel vragen: dat hij het recht kent, niet lui is, niet dom,
integer, dat hij over een groot synthetisch oordeelsvermogen beschikt, taalvaardig
is, enzovoort, en men kan hem bestraffen als hij deontologisch buiten het spoor treedt,
maar de gebreken van het systeem mag men hem niet aanrekenen als persoonlijke
fouten. Nochtans lijkt de ‘wetgever’ met de laatste hervorming van de Belgische
vredegerechten die kant op te gaan. Uit die hervorming blijkt immers dat sommige
rechtsgebieden van een en dezelfde rechter drie tot vier keer uitgebreider worden.
Het lijkt wel of daarmee de persoon van de vrederechter gestraft wordt, en tegelijk
het griffiepersoneel dat voor de administratieve verwerking van het rechtsverkeer
moet instaan. Men kon geen beter middel bedenken om een totnogtoe goed
functionerend onderdeel van de rechtswereld, de vredegerechten, in het honderd te
doen lopen. Eens te meer ten koste van de rechtzoekende gemeenschap. Het lijkt wel
of de wetgevende macht de door politici veelgesmade rechterlijke macht een hak
heeft willen zetten, precies op de plek waar zij het meest kwetsbaar is. In het sociaal
recht zou een dergelijke uitbreiding van werkvolume ondenkbaar zijn. De kreet ‘dat
de rechters niet boven, maar dichter bij het volk moeten staan’ klinkt hol en
demagogisch. Magistraten zijn geen rechtskruideniers. Het mag dan al waar zijn dat
zij door de cultuurgeschiedenis in ivoren torens gekanton-
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neerd zijn geraakt. Maar men zal het rechtssysteem niet verbeteren door het naar
markten en pleinen te verdrijven.

Het spaghetti-arrest
De grootsheid en tevens de formalistische, onvermijdelijke benepenheid van de
wereld van het gerecht bleek eens te meer naar aanleiding van het zogenaamde
spaghetti-arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 1996. De beruchte Dutroux
had de meisjes Julie, Melissa, An, Eefje, Sabine en Laetitia ontvoerd. De eerste vier
bezweken aan de feiten. Connerotte, de aangestelde onderzoeksrechter uit
Neufchâteau, had tijdens het onderzoek deelgenomen aan een spaghettimaaltijd die
ten voordele van de verdediging van de slachtoffers georganiseerd was, en een
geschenk ontvangen. Verder onderzoek in de zaak werd hem onttrokken, niet wegens
partijdigheid als zodanig - want die was niet bewezen - maar omdat hij onwillekeurig
een schijn van partijdigheid had gewekt. De uitspraak van het Hof van Cassatie werd
door de publieke opinie op gejoel onthaald en door menig politicus gehekeld. Maar
de gevoelswereld van de buitenstaander en de cartesiaanse ruimte van het gerecht
zijn voor elkaar ondoordringbaar. Binnen zijn eigen wereld had het gerecht gelijk.
Het schijnbaar sympathiseren van de onderzoeksrechter met een van de partijen,
impliciet gekoppeld aan een miskenning van de verdedigingsrechten van de andere
partij, volstond om de onderzoeksrechter, die de plicht heeft objectief te zijn, het
formele wettelijk verwijt van eventuele partijdigheid toe te sturen. De schijn, die een
vermoeden van partijdigheid kon wekken, was voldoende, ook al was er de facto
volstrekt geen bewijs van partijdigheid voorhanden.
Men kan deze gang van zaken schandvlekken als hypocriet legalisme en als een
cultus van uiterlijkheden. In zijn psychologische wereld had het volksaanvoelen
gelijk. Voor de modale burger leek het arrest onzin. In de wereld van het recht echter
was dit extreem formalisme legitiem, en zelfs geboden. Het rechtssysteem doorgrondt
niet de harten en de nieren. Het houdt zich aan zijn formele bewijstekens, anders zou
het verstrikt raken in een onontwarbaar kluwen van subjectieve dwaalwegen. In het
geval van Connerotte was het bewijsteken het bestaan van een objectief feit dat kon
leiden tot een verdenking van partijdigheid. Dat rechtvaardigde de
ontheffingsmaatregel. Een schijn van partijdigheid betekent nog niet een werkelijke
partijdigheid. Het formalisme van het recht gaat zelfs zover dat ze een reële
partijdigheid, zolang die niet bewezen is, als onbestaande beschouwd. Want in het
recht geldt niet in de eerste plaats het feit, maar het bewijs van het feit. Een onbewezen
feit is voor het recht een niet bestaand feit. Deze essentiële, formaliserende eigenschap
van het recht, waardoor de vorm zelf juridische inhoud wordt, is het bestendige, voor
het recht zelf nooit herkenbare
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drama van het recht en van de concrete rechtzoekende mens. Zij vormt de
onoverbrugbare kloof tussen de juridische en de morele orde. De hoop dat beide
zouden samenvallen berust op een eeuwig misverstand.

De taal en de wereld van het recht
Het zal inmiddels duidelijk geworden zijn dat het recht een eigen wereld schept en
eigen juridische begrippen onthult. Steeds weerkerende grondnoties als fout, schuld,
verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, goede zeden of goede huisvader, zijn
woorden die het gerecht versnijdt tot juridische bruikbaarheid. In hun courante morele
of ethische betekenis zijn ze in het recht niet bruikbaar. Het recht schept een metataal
voor een metawereld. Zo wordt het vaak gehoorde begrip ‘woonrecht’ door het recht
omgebogen tot ‘woonplicht’. Want, wie geen woonst heeft is voor het recht een
spookverschijning, omdat hij onvindbaar en dus ongrijpbaar is. Dat duldt de rechtsstaat
niet. In de juridische sfeer beperkt het ‘woonrecht’ zich tot wettelijke maatregelen
inzake opzeggingstermijnen, indexaanpassingen van de huurprijs, onroerende
voorheffing, etc. Wie op grond van het zogenaamde woonrecht aanspraak denkt te
mogen maken op een woning op kosten van een ander, zal van een kale reis
thuiskomen.
De metawereld van het recht verandert een levende mens in een rechtssubject: het
summum van reductie en abstractie. De leefruimte van dit subject is de mythische
rechtsstaat. En die staat, hoe democratisch ook, is totalitair, want hij dringt zich op
als samenvallend met de werkelijkheid. Wie bv. zijn wederrechtelijk opgetrokken
woning uit kracht van een eindvonnis tegen de vlakte ziet gaan, ondervindt dit aan
den lijve. En terecht. Het abstracte recht beschermt de gejuridiseerde belangen van
de gemeenschap, waarbij het leed van het schuldige subject niet meer relevant is:
het heeft geen werkelijkheidswaarde meer. Als het recht daarmee rekening moest
houden, dan zou het zichzelf opheffen. Het weeklagen van een gevangene geeft hem
ook geen recht op vrijlating. Dat het recht zichzelf bovendien onfeilbaar verklaart,
maakt de cirkel rond.

Platonisch
Er werd reeds gewezen op het cartesiaanse dualisme dat de rechtsverschaffing
kenmerkt. In tegenstelling tot de rechtsbeoefening in de Oudheid of in andere culturen,
ligt in het Westen het centrum van de totstandkoming van het recht in een mentale
verrichting van de rechter. Hij bedenkt het recht, en brengt het via de taal tot stand.
Het recht wordt gedacht en gezegd, dus is het. Langs de omweg van Descartes is dit
systeem aan Plato schatplichtig. Een feit dat tot het recht door-
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dringt, is een afschaduwing van een levensfeit. En de rechter gaat na of dit rechtsfeit
beantwoordt aan de voorafgegeven regel. De rechter ‘zegt voor recht’ wat dogmatisch
‘het geval’ is, en dat in dat geval volgens de regel geldt wat al altijd heeft gegolden
of had moeten gelden. Dit brengt Rommel tot het aforistische besluit dat de rechter
die spreekt eigenlijk zwijgt. Wat hij zegt is maar een tautologie, of het rechtsfeit in
taal uitgedrukt, door middel van een uitvoerbaar vonnis. Het recht zit ook nooit om
een antwoord verlegen, weliswaar nadat het het aangebrachte conflict tot
jurisdictionele vormen heeft versneden. Aldus vindt elk geschil in het recht zijn
oplossing. Het wordt vanwege de rechter zelfs als een misdrijf beschouwd als hij
wegens ‘het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet’ (Gerechtelijk
Wetboek, art. 5) weigert recht te spreken.
Aldus legt het recht met geweld zijn vrede op aan partijen die in conflict getreden
zijn. Elk debat over moraal en ethiek wordt daarbij uit de weg gegaan, ook al liggen
ze onderhuids misschien in de regel verscholen. Zij worden omgevormd tot een
juridisch afdwingbare gedragscode.
Hoe kun je aan deze abstrahering ontkomen, vraagt rechtsfilosoof Rommel zich
af, en kun je de concrete mens opnieuw te voorschijn laten komen? Hij geeft toe dat
geen enkele rechtsfilosofie erin geslaagd is de mens aan de reducerende strategieën
van het gerecht te ontrukken. Pogingen daartoe noemt hij een weg naar Canossa.

Beperkingen van de rechtsverschaffing
De veelledige structuur van de rechtsverschaffing maakt het rechtspreken ingewikkeld
en traag. De vraag om een snelle rechtspraak is eeuwenoud en al even lang
vruchteloos. Onder meer de ingebouwde maatregelen om de rechten van de
verdediging te beschermen maken van het gerechtelijk debat vrijwel onvermijdelijk
een langdurige operatie. Daarenboven beantwoordt de rechtspraak niet aan haar
naam, want elke fase van de rechtsverschaffing verloopt schriftelijk. Ook de computer
kan deze structurele traagheid niet verhelpen. Overigens schrijven de meeste rechters
uit nauwgezetheid hun vonnissen eerst met de hand. En intellectuele arbeid vergt
tijd.
Naast deze materiële beperkingen is er de reeds besproken moeilijkheid, dat het
recht de werkelijkheid altijd tot juridisch hanteerbare vormen herleidt. Slechts die
problemen dringen tot de rechtsverschaffing door, die door de rechtstechniek juridisch
modelleerbaar en als rechtsprobleem oplosbaar zijn. Niet elk onrecht kan in rechte
hersteld worden. Voor heel wat risico's van het leven moet de benadeelde nu eenmaal
zelf opdraaien, al groeit de tendens om, naar Amerikaans voorbeeld, voor elke schade
een schuldige te zoeken. Het is de taak van
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de rechters om in deze ontwikkeling, binnen de gegeven rechtsnormen, ‘rechtvaardig’
te blijven.
Een bijkomende beperking van de rechtsverschaffing is haar gebondenheid aan
een welomschreven staatsrechtelijk gebied. Daardoor is grensoverschrijdend onrecht,
ook tussen juridisch nauw verwante staten, dikwijls en zelfs meestal niet strafbaar.
Veel dramatischer wordt het nog als het gaat om massale, staatkundig vrijwel niet
te lokaliseren criminaliteit, zoals milieuverwoesting, volkerenmoord, misdaden tegen
de menselijkheid, ontheemding, oorlogscriminaliteit (en je kunt je al afvragen of
oorlog als zodanig niet reeds een crimineel gebeuren is). Op die terreinen zijn schuld
en schade zo enorm, en de daders zo talrijk en anoniem, dat een berechting door een
reguliere rechtsmacht ondenkbaar is. Allemans schuld is niemands schuld. Elke
rechtbank is van nature aangewezen op een individuele berechting, - in die zin een
prehistorische situatie. Een strafproces met tien beklaagden wordt zelfs materieel
bijna onbeheersbaar...
Wie de eindeloze stoeten van gewelddadig verjaagde volkeren op het tv-scherm
ziet voorbijstrompelen, moet in geweten erkennen dat vrijwel alle westerse
vermogensrechtelijke processen luxeschermutselingen zijn in de marge van de
consumptiemaatschappij. De rol van de internationale rechtbanken in processen tegen
criminele, vaak ongrijpbare staatshoofden, kun je, gezien de omvang van het criminele
geweld over de hele wereld, niet eens meer symbolisch noemen. Ze is veeleer
tragikomisch.

Filosofen en het dagelijks leven
Zogenaamde wereldvreemde filosofen hebben meer invloed op het concrete leven
dan een haastige waarnemer kan vermoeden. Ons rechtssysteem is in wezen
cartesiaans en platonisch. Het heeft een eigen werkelijkheid geschapen die voor de
enige werkelijke wereld wordt gehouden. De rechtswereld werd de rationele
uitdrukking van het maatschappelijk georganiseerde leven Maar het leven is helaas
niet helemaal rationeel. Dat is het drama van het recht en het drama van het leven.
Sommige goedbedoelde pogingen om het recht te hervormen willen juist reageren
tegen de juridische reducering en abstrahering van het leven, maar ze worden
verpletterd door de massieve overmacht van de rechtswereld. Het concrete leven
blijft zich echter onderhuids wreken, en zoekt langs sluipwegen aan ‘zijn recht’ te
komen. Tien hoofdstukken lang heeft Guy Rommel naar een remedie gezocht. Hij
heeft ze net zomin als alle andere rechtsfilosofen gevonden.
De abstraherende kracht van het westerse positieve recht staat als maatschappelijke
factor in onze cultuurgeschiedenis niet alleen. Het hele westerse economische en
technocratische productieproces is zo mogelijk
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nog aggressiever, waar het gaat om reductie en onderwerping van de mens: voor de
economie is die enkel reëel als hij deelneemt aan een ongebreidelde consumptie.
Ook dat is cartesiaans dualisme! En het recht mag dan nog een soort van verborgen
ethiek hanteren, de economie is volstrekt onethisch, - tenzij men de ethiek beschouwt
als een afgesproken spelregel om het systeem commercieel en financieel overeind
te houden: ethiek als zuivere functionaliteit.
Het klinkt paradoxaal. Ons rechtssysteem is de uiting van een lange
beschavingscrisis in de westerse geschiedenis van de mens, die steeds meer van een
concreet individu naar een abstract subject evolueerde, een mens die bovendien
onverbeterlijk met zichzelf en met anderen in de knoop ligt.
De westerse bezinning daarover begon met Pascal (1623-1662), die nadacht over
de diepe kloof tussen de cartesiaanse esprit de géométrie en het fijne inzicht, l'esprit
de finesse: de abstracte tegenover de concrete mens. Twee eeuwen later was het
Westen er nog niet mee klaar, integendeel. Kierkegaards leven (1813-1855) is een
schoolvoorbeeld van dit conflict. De tegenstelling uitte zich bij hem in de botsing
van een subjectieve ‘eenzame-mens-voor-God’ met de gesystematiseerde objectieve,
vrijblijvende moraal van een staatskerk. Het lag voor de hand dat Kierkegaard Hegel
(1170-1831) op de korrel nam, voor wie de opperste abstractie, de staat, God zelf op
aarde was. De rol die in Hegels visie aan het individu werd toebedeeld, was die van
een nauwelijks geestelijk moment binnen een grootse ideële ontwikkeling. De
‘immateriële’ waarde van de concrete mens vervluchtigde in het grote geheel.
Uiteraard een gruwel voor Kierkegaard. Maar hij kreeg geen gelijk. Het westerse
rechtssysteem is een verwerkelijking van het hegeliaanse concept.
Is dit een onomkeerbare ontwikkeling, en moet in het rechtssysteem de concrete
menselijkheid onvermijdelijk tot een abstractie worden geobjectiveerd, omwille van
de haalbaarheid van een min of meer beheersbare sociale orde? Als er al ooit een
antwoord op die vraag mogelijk is, lijkt het wel te liggen in een haast transcendente
wereld.

Eindnoten:
[1] Academia Press, Gent, 1998, 170 blz, ISBN 90-382-0168-0.
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Franc Schuerewegen
De lezer als surfer
De Franse Bibliothèque Nationale heeft sinds kort een nieuwe site op het internet.
Die plek heet Gallica (www.gallica.bn.fr), - een naam met een knipoog naar de
Gallische Haan, zinnebeeld van de Republiek. Want de Fransen zijn erg trots op deze
site. In dit geval hebben zij nog gelijk ook.
Wat maakt deze site zo interessant? Bij Gallica kun je niet alleen informatie
opvragen, maar ook on line boeken inkijken. Elektronisch lezen - en daarmee bedoel
ik: elektronisch literatuur lezen, en niet alleen telefoonnummers opzoeken of even
nagaan wanneer de trein vertrekt - wordt hier werkelijkheid. Bovendien is Gallica
gratis. Geen abonnementskosten. Je hebt alleen maar een computer met voldoende
geheugen nodig en een internetaansluiting. Een druk op de knop, een klik op de muis,
en je virtuele reis kan beginnen.
Ik ben zelf een trouw bezoeker van Gallica. Ik voel mij er prima bij. De BNF bezit
talloze kunstschatten: verluchte manuscripten, originele uitgaven van zowat alle
grote werken van de Franse literatuur. Een aanzienlijk deel ervan kun je nu via de
computer opvragen. Voor mij is dit een verrijking.
Bijzonder leuk is dat je de meeste boeken kunt bekijken in wat de Fransen ‘mode
image’ noemen: ‘beeldmodus’, zeg maar. Dat betekent dat de tekst volgens het
facsimileprincipe wordt aangeboden: je kunt nagaan hoe de voorpagina en de
inhoudsopgave eruitzien, of er illustraties en vignetten zijn, je leest de tekst ook in
het oorspronkelijke druksel. Als de homepage van Gallica oplicht, ben je virtueel in
de bibliotheek aanwezig. Het boek ligt als het ware voor je op je werktafel.
Het is overigens gemakkelijker via de computer de BNF te bezoeken dan in Parijs
aan de balie aan te schuiven. In het gebouw zelf krijg je soms te maken met hautaine
bedienden of moet je urenlang wachten. In cyberspace gaat alles sneller. Ik vraag
me af in hoeverre dat niet heel
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bewust zo werd georganiseerd. Het bibliotheekgebouw moet als een filiaal worden
gezien van een instituut dat geen echte materiële locatie meer heeft. De echte BNF
is de virtuele BNF. Wat je in Parijs zelf te zien krijgt (vier met boeken volgestouwde
torens die oud-president Mitterrand vlak naast de Seine liet optrekken) is slechts het
topje van de ijsberg.
Ik breng op Gallica nogal wat tijd door, voor mijn persoonlijke leesplezier én voor
mijn werk. Wanneer ik bv. Baudelaire lees, kan ik in Parijs de originele en uiterst
zeldzame editie van Les Fleurs du mal (1857) opvragen. Dat boek werd onmiddellijk
na publicatie door de censuur verboden, de meeste exemplaren ervan zijn vernietigd.
In cyberspace is er geen probleem. In een handomdraai verschijnt de tekst op het
scherm. Je krijgt bovendien een aantal zoekmotoren ter beschikking: daarmee kun
je heel snel in het originele werk nagaan hoe vaak een bepaald woord wordt gebruikt,
je kunt rijmschema's vergelijken of passages vergroten met een loep. Kortom, voor
wie belangstelling heeft voor literatuur, en zeker voor wie beroepsmatig veel met
(Franse) boeken te maken heeft, is Gallica een must. Digitalisering is een
onomkeerbare trend in het bibliotheekwezen. Parijs heeft hier zonder twijfel het
voortouw genomen.
Natuurlijk heeft dit alles ook zijn schaduwzijden. Wie op Gallica teksten in
beeldmodus wil raadplegen, heeft een programma nodig dat Acrobat Reader heet.
Daar hapert weleens wat aan. De acrobaat is niet acrobatisch genoeg. Daar zou in
de toekomst aan moeten worden gewerkt. Bovendien heeft het internet zijn spitsuren.
Die moet je vermijden. En dan heb je nog dit: Gallica is een steriele ruimte, je hoort
er het geritsel van de bladzijden niet, je weet niet hoe een boek ruikt, hoe het openvalt.
Dat is een van de redenen waarom echte boekenliefhebbers liever de virtuele
bibliotheek mijden. Een boek is een ding, zeggen ze. In cyberspace bestaan er geen
dingen.
Ik weet niet of dit bezwaar terecht is. Ik denk dat er een verschil is tussen een
boekenliefhebber en een lezer. Soms vallen beiden samen, soms niet. Een boek kun
je koesteren. Maar dat betekent nog niet dat je ook belangstelling hebt voor de tekst.
Ik ben het niet eens met de bewering, dat digitalisering literaire teksten per se onrecht
aandoet. Betekenis is zelf ook een virtueel gegeven. Als je aan zingeving kunt doen
door een gedrukte tekst te lezen, of door letters op een blad papier te schrijven,
waarom zou het dan ook niet lukken via een computerscherm? Er is hier geen reden
om in cultuurpessimisme te vervallen. Zwart-witdenken moet worden vermeden.
Maar er rijst wel een andere moeilijkheid. Die heeft te maken met het onderscheid
tussen kijken en lezen, tussen de louter visuele ontcijfering van een tekst, wat in een
handomdraai kan gebeuren, en het tijdrovende proces van interpretatie waarmee je
als lezer aan de totstand-
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koming van de tekst coöpereert. Wie voor zijn computer zit en in de elektronische
bibliotheek aan het rondneuzen gaat, kan teksten bekijken. Maar kan hij of zij die
teksten ook daadwerkelijk lezen? Zijn kijken en lezen in dit geval wel met elkaar te
verenigen? Nog anders gesteld: is digitaal lezen wel echt lezen?
Je kunt je op het lezen voorbereiden door een dossier aan te leggen, teksten bij
elkaar te zoeken. Maar dan ben je nog niet met het eigenlijke werk begonnen.
Naar een scherm kijken is vermoeiend, dat is algemeen bekend. Zelf heb ik altijd
een beetje de indruk dat het scherm naar mij kijkt, en niet ik naar het scherm. Iemand
schijnt met een licht in mijn ogen en ik word erdoor verblind. Daarom verbruik ik
tijdens mijn Gallica-uitstapjes, maar ook op andere momenten waarbij ik voor de
computer zit, zulke ontzettende hoeveelheden papier. Veel en veel meer dan in mijn
precyberperiode. Omdat ik niet echt genoeg heb aan hetgeen op mijn scherm
verschijnt. Omdat dit veel te flitsend, te snel, te stroboscopisch is. Daarom ben ik
verplicht af en toe mijn werkkamer te verlaten. Verderop in de gang staat een
laserprinter. Die bezorgt mij een gedrukte tekst, die ik nodig heb als ik echt wil gaan
lezen.
Voor mij betekent echt lezen namelijk dat je jezelf ook de mogelijkheid gunt even
van het beeldscherm weg te kijken, net zoals je dat ook bij een gewoon boek doet:
even wegdromen, jezelf aan de fascinatie van het medium onttrekken. Een tekst kan
heel boeiend zijn, je kunt er helemaal in opgaan. Maar je begint hem pas echt te
begrijpen wanneer je even met lezen ophoudt, en wegmijmert, en er een
bezinkingsproces plaatsheeft waarbij de tekst een deel van jezelf wordt. Het
computerscherm laat voor bezinking weinig ruimte over. Daarom zijn laserprinters
zo nuttig voor wie elektronisch bezig is.
Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat ik door mijn verleden misvormd ben, dat er
met de komst van de cyberbibliotheek een nieuwe generatie lezers is ontstaan die
van die misvorming geen last heeft, en in staat is om echt ‘op het scherm’ te lezen,
wat mij voorlopig niet gegund is. Informatici proberen momenteel de kwaliteit en
de gebruiksvriendelijkheid van het beeldscherm te verbeteren. Zo is er tegenwoordig
heel wat te doen over de zogenaamde electronic books. Die bestaan uit één enkele
plastic bladzijde, een soort elektronische lei. Je kunt ze overal meenemen en er een
tekst naar jouw keuze op downloaden. Les Fleurs du mal bijvoorbeeld, of de
sportbladzijden van de krant. Of die twee dingen tegelijk, dat is even goed mogelijk.
Het electronic book is een duizendpoot, alles kan met alles in verband worden
gebracht. Een druk op de knop volstaat om het ‘boek’ door te bladeren. En je kunt
ook met een speciale pen notities maken. Het klinkt allemaal veelbelovend, maar het
principe blijft wel hetzelfde als bij de traditionele pc.
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Het elektronische boek is een scherm. En het scherm laat zijn licht op de lezer
schijnen, niet omgekeerd.
Laten wij nu even kort de geschiedenis induiken om een en ander in een breder
perspectief te plaatsen. Ik moet hier iets kwijt over de ontstaansgeschiedenis van het
boek[1]. Merkwaardig genoeg heeft die niet onmiddellijk iets met de uitvinding van
de boekdrukkunst te maken, zoals meestal wordt beweerd. Gutenberg heeft een
nieuwe manier uitgevonden om boeken te maken. Maar aan de vorm zelf van het
boek, aan het principe, heeft hij nauwelijks geraakt. Je mag je dan ook niet blindstaren
op wat Elisabeth Eisenstein de Printing Revolution heeft genoemd. 1440 is
ongetwijfeld een sleuteljaar in de geschiedenis van het Westen. Maar of we ook over
een radicale ommekeer mogen spreken, is helemaal niet zo zeker. Toen Gutenberg
zijn drukkerij begon, bestonden er al boeken. En die bleven bestaan, alleen het
fabricageproces is veranderd. Nu kom ik tot de kern van mijn verhaal.
Wat ons vandaag overkomt heeft niet onmiddellijk iets met Gutenberg te maken,
wel met een verandering die vele eeuwen eerder is gebeurd, en die wat mij betreft
als veel ingrijpender en belangrijker moet worden beschouwd. Met de komst van de
elektronische bibliotheek beleven wij een ommekeer die alleen maar kan worden
vergeleken met wat er helemaal aan het begin van de christelijke jaartelling kan
worden vastgesteld, wanneer in de antieke wereld het volumen wordt vervangen
door de codex.
Volumen en codex: twee Latijnse woorden die elk een bepaald type van boek
aanduiden. Maar eigenlijk, leert ons de geschiedenis, is alleen de codex een echt
boek. Met volumen wordt de boekrol bedoeld, de papieren cilinder die je met twee
handen moet vasthouden en die tijdens het lezen geleidelijk aan wordt ontrold. De
tekst moest bij een volumen hardop worden voorgelezen, omdat er geen ruimte tussen
de woorden werd gelaten. Alles werd gewoon aan elkaar geschreven. Reciteren is
bijgevolg de enige manier om dit goed te begrijpen.
Augustinus spreekt in zijn Belijdenissen zijn verbazing uit over de ‘volumenlezer’
Ambrosius van Milaan, die erin slaagt de tekst te begrijpen zonder zijn stem te
verheffen (VI, 3, 4). Voor de schrijvende kerkvader is dit een klein wonder. Het lezen
van teksten was in die tijd intens met de stem verbonden. Maar in die situatie kwam
snel verandering, toen de codex in gebruik werd genomen. De codex is een cahier
waarin een aantal papierzijden worden samengebonden en van een kaft voorzien.
Hij kon in stilte worden gelezen, omdat ergens in het midden van de tweede eeuw
in de scriptoria de gewoonte was ontstaan de woorden te scheiden en leestekens te
gebruiken.
Bovendien heeft de codex nog andere voordelen: voor- en achterzijde van de
bladzijde kunnen worden beschreven, de lezer heeft bij het lezen zijn handen vrij
om notities te maken, de bladzijden kunnen worden
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genummerd, een index en concordantielijst kunnen worden toegevoegd, enzovoort.
Waar ik naartoe wil, is duidelijk: Gutenberg neemt het codexmodel gewoon over.
Hij voert een technische ingreep uit, maar bewaart het basisidee. Fundamenteel
verandert er weinig of niets. Daarom zullen gedurende lange jaren boeken en
manuscripten gewoon naast elkaar blijven bestaan, en zullen drukkers een beroep
doen op de scriptoria om de door hen gedrukte boeken af te werken. Een boek is een
gedrukt manuscript. Dat wordt al te dikwijls vergeten.
Wat wij vandaag als boek herkennen, is nog steeds het eeuwenoude codexmodel.
En het is nu juist dit model dat in de elektronische bibliotheek in een
concurrentiepositie komt te staan met een ander, nieuwer model, dat je misschien
als een mengvorm van volumen en codex kunt beschouwen. De tekst moet niet hardop
worden voorgelezen. Maar het beeldscherm houdt de lezer toch wel op een heel
‘orale’ manier in zijn greep: je wordt door wat je ziet opgeslorpt, het is moeilijk
afstand te nemen. Dat herinnert er ons aan hoe de papyrusrol in vroegere tijden het
hele lichaam van de lezer mobiliseerde. Bovendien ontrolt de tekst zich op het scherm,
- wat ook een beetje aan de oude situatie doet denken. Anderzijds beschikt de
computergebruiker natuurlijk over alle voordelen van het codexmodel: paginering,
index, de mogelijkheid om passages met elkaar te vergelijken.
Wanneer het volumen door de codex wordt vervangen, ontstaat in de westerse
wereld een nieuw type van lezer: de kritische lezer die een subject-objectverhouding
aangaat met de gelezen tekst. Dan komt Gutenberg, die een nieuw fabricageproces
uitvindt, maar het lezerstype dat vele eeuwen eerder is ontstaan, onaangeroerd laat.
Vandaag veranderen onze leesgewoontes weer.
Een codexlezer is een kritische lezer, omdat hij afstand kan houden, notities maken,
zijn mening optekenen in het boek zelf. Maar in een traditioneel boek blijven die
notities marginaal, je schrijft letterlijk in de marge, terwijl in een elektronisch boek
een ingreep mogelijk is in de tekst zelf: je schrijft er een stukje bij, je wordt coauteur.
Het wordt overigens tegenwoordig steeds moeilijker om het onderscheid te handhaven
tussen lezer en schrijver. Juristen die zich met het copyright bezighouden, weten er
alles van. In de elektronische bibliotheek betekent lezen dikwijls hetzelfde als
schrijven. En ook het auteursconcept komt op de helling te staan. Teksten schrijven
wordt een collectieve onderneming. Denken wij bijvoorbeeld aan de zogenaamde
hypernovels, interactieve romans die ook al op het internet worden aangeboden: je
wordt uitgenodigd om een bestaand verhaal te vervolledigen of te herschrijven. Wat
je hebt geschreven en wat onmiddellijk op het net kan worden bekeken, zal op zijn
beurt door een andere lezer worden
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veranderd of vervolledigd, enz. Teksten worden mobiel, de lezer, die ook schrijver
is, wordt bovendien ook nog eens zijn eigen uitgever.
Kortom, zowat alles verandert. Wie in cyberspace terechtkomt, moet afscheid
nemen van de categorieën waarmee in de westerse wereld achttien eeuwen lang het
lezen en interpreteren van boeken werd beschreven: categorieën die allemaal werden
uitgevonden met betrekking tot het codexmodel en die nu, in de nieuwe context, hun
relevantie dreigen te verliezen.
Misschien schuilt daar ook de grootste uitdaging in voor onze bibliothecarissen
en archivarissen. Dankzij het internet kan een droom worden gerealiseerd die ons,
westerlingen, al eeuwenlang bezighoudt: de droom van de universele bibliotheek,
het nieuwe Alexandrië, een plek waar alle boeken worden samengebracht en door
iedereen vrij kunnen worden ingekeken. Alles wat ooit geschreven werd, of
geschreven zou kunnen worden, zoals bij Borges. In principe kan het hier allemaal
worden samengebracht, het is virtueel aanwezig. Maar je vindt in dit literaire
Disneyland wel geen codices meer, en daarin schuilt de uitdaging. De vraag is
namelijk hoe wij, ondanks de verschuivingen die aan de gang zijn, de link zullen
kunnen bewaren tussen de tekst en zijn oorspronkelijke tekstdrager. Want het nieuwe
medium mag het oude geen geweld aandoen. En dat gevaar bestaat. Daarom is Gallica
voor mij het goede voorbeeld: omdat hier het nieuwe ten dienste van het oude staat,
omdat concurrentie wordt vermeden.
‘Koningen raken geen deuren aan’, schrijft de Franse dichter Francis Ponge, ‘zij
kennen dit geluk niet: zachtjes of bruusk, een van die grote, vertrouwde panelen voor
je uit duwen, je ernaar toekeren om haar weer te sluiten - een deur in je armen
houden’. Hij vervolgt: ‘Het geluk om een van die hoge obstakels van een kamer in
zijn buik vast te grijpen bij zijn porseleinen knop, dat snelle lijf-aan-lijf, waarbij men
een moment de pas inhoudt, het oog opengaat en het hele lichaam zich aanpast aan
zijn nieuwe behuizing’ Deze tekst dateert van het einde van de jaren dertig. Je vindt
hem in de bundel Le Parti pris des choses (1942), in het Nederlands vertaald als
Namens de dingen[2]. Dit boek wordt meestal met de fenomenologische en
existentialistische trend van vlak na de Tweede Wereldoorlog in verband gebracht,
maar dat lijkt me een te enge interpretatie. Daarover wil ik het nu niet hebben. Het
gaat nog altijd over cyberspace. Overigens, een van de kenmerken van grote literatuur
is dit: het werk van echte schrijvers kan altijd worden geactualiseerd. Je kunt er ook
iets heel anders in lezen dan hetgeen ze klaarblijkelijk hebben willen zeggen. Dat is
geen verraad. Die teksten zijn zo rijk, zo veelbetekenend, dat ze die uitbreiding
toelaten.
Ponge is zeker geen cyberdichter. Dat er zoiets als Gallica in de maak was, heeft
hij nooit geweten. Het zou hem overigens ook niet hebben geïnteresseerd. Ponge
hield niet van het al te etherische. Hij was
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een ‘materialist’. Toch moet ik altijd een beetje aan digitalisering denken als ik die
regels lees. Voor mij is ‘Les Plaisirs de la porte’ ook een beetje een handleiding bij
het goed gebruik van de elektronische bibliotheek. Vervang het woord ‘deur’ door
het woord ‘boek’, en je krijgt inderdaad een hedendaagse fabel: ‘Cyberlezers raken
geen boeken aan. Zij kennen dat geluk niet...’
Zo mag het dus niet worden. De digitale revolutie mag van ons geen ‘koningen’
maken. Het ‘corps à corps’ met de tekst moet bewaard blijven. Daar is respect voor
nodig. En intellectuele openheid. Nieuwlichterij en misplaatste nostalgie, technofilie
en technofobie zijn uit den boze. De fascinatie voor het nieuwe mag wat waardevol
is in het oude niet zomaar van tafel vegen. Nog anders uitgedrukt: het nieuwe is
alleen maar goed genoeg als het ons ook in staat stelt het oude beter te begrijpen en
te smaken.
Dat houdt meteen ook een waarschuwing in.

Eindnoten:
[1] Wat volgt is voornamelijk gebaseerd op het werk van de Franse historicus Roger Chartier. Zie
onder andere Le livre en révolution, Parijs, Textuel, 1997.
[2] Vertaling P. Meuse, De Bezige Bij, 1989.
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Herman Simissen
George Orwell
Ooggetuige van zijn tijd
In a peaceful age I might have written ornate or merely descriptive books,
and might have remained almost unaware of my political loyalties. As
it is I have been forced into becoming a sort of pamphleteer.
George Orwell, Why I Write
Op 21 januari van dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Engelse schrijver George
Orwell in een Londens ziekenhuis overleed aan de gevolgen van tuberculose. In de
halve eeuw sinds zijn overlijden is de belangstelling voor Orwells werk en leven
alleen maar toegenomen. Ook nu nog verschijnen er talrijke artikelen en monografieën
over zijn geschriften, zo goed als over de persoon van de auteur. In Londen worden
op gezette tijden ‘literaire wandelingen’ georganiseerd door de wijk Islington, waar
Orwell een aantal jaren woonde. Orwells uitgever Secker and Warburg bracht in
1997 en 1998 een twintig delen beslaande uitgave van zijn verzamelde werken op
de markt. Hoezeer Orwell nog in de belangstelling staat, moge ten slotte ook daaruit
blijken, dat in het Engelse taalgebied het bijvoeglijk naamwoord Orwellian inmiddels
algemeen in gebruik is geraakt als synoniem voor ‘totalitair’: een ‘Orwelliaanse staat’
is een totalitaire staat, zoals door Orwell beschreven in zijn roman 1984. Al deze
aandacht voor Orwell roept de vraag op, wat de betekenis van zijn werk is voor zijn
hedendaagse lezers: wat heeft George Orwell ons, vijftig jaar na zijn dood, te zeggen?

I
George Orwell werd op 25 juni 1903 als Eric Arthur Blair geboren in Motihari (India),
waar zijn vader Richard Blair als koloniaal ambtenaar
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werkzaam was. Hij was het tweede kind in het gezin Blair: in 1898 was zijn zuster
Marjorie geboren; later, in 1908, volgde de geboorte van zijn zus Avril. In 1904
vertrok het gezin Blair voor een vakantie naar Engeland. Orwells moeder, Ida
Blair-Limouzin, vestigde zich met de kinderen in Henley, aan de Thames; zijn vader
keerde terug naar India. Tot aan diens pensionering in 1911 zag hij zijn vader alleen
wanneer deze met vakantie in Engeland was.
Orwell groeide op in wat hij met kenmerkende, pijnlijke nauwkeurigheid omschreef
als de ‘lower-upper-middle class’. Vanaf zijn achtste jaar ging hij naar een kostschool,
St. Cyprian's in Eastbourne; zijn schooltijd beschreef hij in het postuum gepubliceerde
essay ‘Such, such were the joys’. In dit essay benadrukt hij hoezeer hij had geleden
onder de uitzonderingspositie die hij als beursstudent innam te midden van veel
rijkere medeleerlingen: enerzijds werden aan hem veel hogere eisen gesteld, anderzijds
kregen zijn medeleerlingen een veel betere verzorging. Na St. Cyprian's zette Orwell
zijn opleiding, opnieuw als beursstudent, voort aan het prestigieuze Eton. Tot
verbazing van velen ging hij na Eton niet studeren in Oxford of Cambridge, maar
verkoos een loopbaan bij de koloniale politie: in 1922 vertrok hij naar Birma. In
1927 kwam hij met vakantie in Engeland, en tijdens die vakantie besloot hij niet naar
Birma terug te keren: per 1 januari 1928 zegde hij zijn baan bij de koloniale politie
op.
In het najaar van 1927 begon Orwell te schrijven. In de komende jaren leidde hij
een armoedig bestaan: hij voorzag in zijn levensonderhoud met uiteenlopende
baantjes, onder meer als privé-leraar en boekverkoper. Hij trok, in eigen land en in
Frankrijk, op met zwervers; hij verrichtte als hopplukker seizoenarbeid in Kent en
werkte als bordenwasser in een restaurant in Parijs. Veel van deze ervaringen
verwerkte hij in zijn eerste boek, Down and out in Paris and London, dat in 1933
verscheen. Waren zijn eerste verhalen en reportages - zoals ‘A Hanging’, een verslag
van een executie door ophanging die hij als politieman in Birma had moeten bijwonen,
en ‘The Spike’, een herinnering aan een nacht in een opvangtehuis voor daklozen nog onder zijn eigen naam veschenen, dit boek publiceerde hij onder het pseudoniem
George Orwell. Hoewel hij zijn naam nooit officieel veranderde, gebruikte hij ‘Eric
Blair’ minder en minder: heel wat van de vrienden en kennissen die hij in de jaren
dertig maakte, beseften niet dat ‘George Orwell’ een pseudoniem was.
In 1934 verscheen zijn tweede boek, Burmese Days, een autobiografisch
geïnspireerde roman over de ondergang van een Engelse houthandelaar, John Flory,
in Birma. Flory vereenzaamt in Birma, als gevolg van allerlei sociale en raciale
problemen. Uiteindelijk, nadat hij wordt afgewezen door de nicht van een
collega-houthandelaar met wie hij hoopte te trouwen, pleegt Flory zelfmoord. Burmese
Days bood Orwell
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enerzijds de ruimte voor naturalistische beschrijvingen van het door hem als
beklemmend ervaren tropische landschap, en anderzijds de gelegenheid om zijn
kritiek op het Engelse imperiale systeem te spuien. In zijn twee volgende romans A Clergyman's Daughter (1935) en Keep the Aspidistra Flying (1936) - richtte Orwell
zijn kritiek op de Engelse samenleving zelf. Hij keerde zich met name tegen de wijze
waarop het maatschappelijk leven in zijn vaderland door een klassensysteem werd
gedomineerd, tegen de grote verschillen tussen rijk en arm, en tegen de wijze waarop
de armsten werden behandeld. Aan de hand van de lotgevallen van een individu - in
A Clergyman's Daughter een dorpsonderwijzeres, in Keep the Aspidistra Flying een
boekverkoper met literaire ambities - wil hij laten zien hoe armoede kan leiden tot
sociaal isolement, tot het gevoel mislukt te zijn, en hoe dit iemands leven volledig
kan gaan beheersen. Maar deze beide romans zijn geen politieke statements: de auteur
verbindt geen duidelijke politieke conclusies aan deze verhalen.
In 1936 maakte Orwell op uitnodiging van de Left Book Club een rondreis door
het industriële noorden van Engeland, waar als gevolg van de economische crisis
van de jaren dertig de werkloosheid en de daarmee gepaard gaande armoede enorm
waren. In The Road to Wigan Pier (1937) doet Orwell verslag van deze reis. Dit boek
bestaat uit twee gedeelten. In de eerste helft beschrijft Orwell de vaak schrijnende,
zelfs mensonterende omstandigheden waarin de arbeidersbevolking verkeerde, en
de wijze waarop zij probeerde in haar levensonderhoud te voorzien. Dit deel van het
boek laat zich lezen als een door oprechte woede ingegeven aanklacht tegen de
economische verhoudingen in het Engeland van de jaren dertig. In het tweede deel
van The Road to Wigan Pier gaat Orwell in op de vraag hoe deze problemen kunnen
worden opgelost; zijn oplossing is het socialisme. De vraag is, aldus Orwell, waarom
het socialisme niet algemeen verspreid is:
Vanuit een bepaald gezichtspunt is socialisme zozeer een zaak van
eenvoudig gezond verstand, dat ik soms verbaasd ben dat het zich nog niet
heeft gevestigd [...1 de idee dat we allemaal moeten samenwerken en erop
toezien dat iedereen zijn deel van het werk doet en zijn deel van de
opbrengst krijgt, lijkt toch zo duidelijk voor de hand te liggen.[1]
Voor Orwell was socialisme een zaak van ‘rechtvaardigheid en gewoon fatsoen’[2];
hij verweet de zich socialistisch noemende partijen en groeperingen in het Engeland
van de jaren dertig dat zij ieder contact met de arbeidersbevolking hadden verloren,
omdat zij de eenvoudige idee van het socialisme hadden verpakt in onbegrijpelijke
doctrines en formuleringen.
In The Road to Wigan Pier verwijst Orwell naar de Spaanse Burgeroor-
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log, die in juli 1936 was uitgebroken: ‘terwijl ik dit schrijf, bombarderen fascistische
troepen Madrid’[3]. In december van dat jaar vertrok hij naar Spanje, ‘vanuit de
gedachte krantenartikelen te schrijven’, maar hij sloot zich onmiddellijk aan bij de
Republikeinse strijdgroepen, ‘omdat dit op dat moment en in die omstandigheden
het enig denkbare was’[4]. Toen Orwell naar Spanje vertrok, was hij de auteur van
vijf boeken, een aantal essays en het nodige journalistieke werk. Zijn vroege
publicaties laten de indruk achter van een auteur wiens voornaamste thema het protest
is tegen de uitwassen van de grote sociale ongelijkheid in het Engeland van zijn tijd.
- In literatuur over Orwell wordt zijn gevoeligheid voor juist deze problematiek wel
in verband gebracht met de wijze waarop hij, als beursstudent tussen rijkere
medeleerlingen, zijn schooltijd had ervaren. - Zijn ervaringen tijdens de Spaanse
Burgeroorlog zouden van blijvende betekenis zijn voor zijn verdere ontwikkeling
als schrijver.

II
Orwell reisde via Frankrijk naar Spanje; de eerste grote plaats die hij bezocht was
Barcelona. In Barcelona heerste een revolutionaire sfeer: de arbeidersklasse had de
stad overgenomen. Alle gebouwen van enige omvang waren in handen van de
arbeiders, en versierd met rode vlaggen en leuzen. Kerken waren geplunderd. Winkels
en cafés waren gecollectiviseerd - en winkelpersoneel en kelners behandelden iedere
klant als een gelijke. Overal in de stad waren revolutionaire posters aangeplakt, en
uit luidsprekers klonken onophoudelijk strijdliederen. Men geloofde in de revolutie
en in de toekomst - men was overtuigd dat men plotseling een tijdperk van gelijkheid
had betreden[5]. ‘Er was veel dat ik niet begreep, in sommige opzichten beviel het
mij niet, maar ik herkende het onmiddellijk als een toestand die het waard was ervoor
te vechten’, schreef Orwell hierover[6].
Orwell sloot zich aan bij de POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxista), een
onafhankelijke marxistische partij met een eigen militia. Na een korte, ontoereikende
militaire training vertrok Orwell in een peloton naar het front - waar weinig gebeurde.
Orwell was slechts één keer in een echt gevecht betrokken, voor het overige was zijn
verblijf aan het front vooral een strijd tegen kou, verveling en eenzaamheid. Na drie
en een halve maand werd zijn eenheid afgelost, en Orwell keerde terug naar Barcelona,
waar de politieke verhoudingen inmiddels ingrijpend waren veranderd. De ‘orthodoxe’
communisten, trouw aan de lijn van Moskou, hadden hun macht aanzienlijk uitgebreid;
de POUM werd vervolgd als ‘trotskistische’ partij. In Barcelona ontstonden zelfs
vuurgevechten tussen de verschillende partijen binnen het republikeinse kamp. Orwell
ging terug naar het front, waar hij na enkele dagen
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door een sluipschutter door de hals werd geschoten. Hij werd opgenomen in een
ziekenhuis - en toen hij daaruit werd ontslagen, was de repressie door de communisten
nog verder toegenomen. Vooraanstaande leden van de POUM waren
gevangengenomen, en ook tegen Orwell was een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij
wist Spanje ternauwernood te ontvluchten.
Orwell deed verslag van zijn belevenissen tijdens de Spaanse Burgeroorlog in
Homage to Catalonia (1938). Onder de vele literaire getuigenissen van de Spaanse
Burgeroorlog wordt dit boek met recht tot de beste gerekend. Orwell probeerde zo
precies mogelijk te beschrijven wat hij had gezien en meegemaakt, zonder concessies
te doen aan partijpolitieke overwegingen. Juist door die onafhankelijke opstelling
werd Orwell een van de weinige intellectuelen die zich niet compromitteerden met
hun opstelling tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
De betekenis van Orwells ervaringen tijdens de Spaanse Burgeroorlog voor zijn
latere werk kan moeilijk worden overschat. Zo werd hij juist door wat hij had
meegemaakt in het revolutionaire Barcelona een overtuigd socialist: ‘Ik heb prachtige
dingen gezien, en geloof nu eindelijk echt in het socialisme, wat ik voordien nooit
deed’, schreef hij in een brief aan een vroegere klasgenoot[7]. Bovendien werd Orwell
tijdens de Spaanse Burgeroorlog een overtuigd anti-communist: in zijn ogen hadden
de Spaanse communisten, op last van Stalin, de revolutie en de Spaanse arbeiders
verraden. Orwells anti-communisme ging zelfs zo ver, dat hij in zijn laatste levensjaar
een lijst opstelde met de namen van personen in het openbare leven die hij verdacht
van communistische sympathieën; deze lijst stuurde hij op naar de Britse geheime
dienst. Maar de Spaanse Burgeroorlog was bovenal van belang voor Orwells latere
werk, omdat hier de wortels liggen van thema's die er de kern van uitmaken. In dit
verband kan worden gedacht aan zijn zorg om het behoud van de menselijke
waardigheid van het individu, en om de vrijheid van meningsuiting; zijn angst voor
en verzet tegen totalitaire onderdrukking; de relatie tussen taal en politiek; en zijn
strijd om het behoud van de waarheid in de geschiedschrijving, waar hij om zich
heen zag hoe geschiedschrijving en pers werden gemanipuleerd voor politieke
doeleinden.

III
‘Bij mijn terugkeer uit Spanje dacht ik na over het ontmaskeren van de sovjetmythe
in een verhaal dat gemakkelijk door bijna iedereen zou kunnen worden begrepen en
gemakkelijk in andere talen zou kunnen worden vertaald’, schreef Orwell in 1947[8].
Hij was van opvatting dat het ontmaskeren van de sovjetmythe van essentieel belang
was voor de vernieuwing van het socialisme: ‘Naar mijn mening heeft niets zoveel
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bijgedragen aan de verwording van de oorspronkelijke idee van het Socialisme als
het geloof dat Rusland een socialistisch land is, en dat iedere handeling van zijn
leiders moet worden verontschuldigd, zo niet nagevolgd’[9].
Het verhaal waarin Orwell de sovjetmythe probeerde te ontmaskeren, was Animal
Farm (1945). In deze satire schetst Orwell de opstand van de dieren op de boerderij
van Jones, die zijn bedrijf met harde hand leidde. De dieren verjagen hem, en nemen
de boerderij in eigen beheer. Deze revolutie vindt plaats onder de leuze ‘Alle dieren
zijn gelijk’. De boerderij floreert, maar geleidelijk wordt de revolutionaire beweging
in handen genomen door de varkens; gaandeweg verschaffen zij zich de privileges
die eerder Jones had. De revolutionaire leuze wordt aangepast - ‘Alle dieren zijn
gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker dan andere’ - om de bijzondere positie van
de varkens te rechtvaardigen. De andere dieren lijden opnieuw honger, en zijn
uiteindelijk niet beter af dan toen de boerderij nog door Jones werd beheerd.
Animal Farm is een in prachtige, ontspannen stijl geschreven satire op het verloop
van de Russische revolutie - vrijwel alle gebeurtenissen uit dit tijdperk in de Russische
geschiedenis zijn terug te vinden in deze fabel, al veranderde Orwell om
verhaaltechnische redenen soms de volgorde. Hoe vernietigend Orwells oordeel over
de uitkomst van de Russische revolutie ook is - ook in dit boek valt op hoe radicaal
Orwell in zijn eerlijkheid is: zo veranderde hij op het laatste moment nog een detail
in zijn tekst, omdat hij Stalin geen onrecht wilde doen.
Nadat hij Animal Farm had voltooid, duurde het de nodige tijd voordat Orwell
een uitgever bereid vond dit boek te publiceren: vanwege de onverbloemde kritiek
op de Sovjet-Unie, immers een bondgenoot in de strijd tegen Duitsland, weigerden
verschillende uitgevers het manuscript. Uiteindelijk bleek Secker and Warburg bereid
het boek uit te geven - en het werd Orwells eerste verkoopsucces. Dat succes komt
niet op de laatste plaats daaruit voort, dat Animal Farm op verschillende niveaus kan
worden gelezen. Het boek overtuigt als fabel, als een verhaal over dieren die in
opstand komen tegen de tirannieke boer Jones; maar het boek is ook een geslaagde
en bijtende satire op de Russische revolutie, op de verwording van de communistische
idealen onder Stalin; en ten slotte - en niet op de laatste plaats - kan het boek worden
begrepen als een uiting van scepsis ten aanzien van iedere revolutie, van iedere poging
om door middel van een opstand een nieuw begin met de geschiedenis te maken.

IV
Orwell zette zijn aanval op de Sovjet-Unie voort in zijn laatste roman, 1984 (1949),
die zich afspeelt in de nabije toekomst. De wereld wordt
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dan beheerst door drie supermachten - Oceania, Eurasia en Eastasia - die voortdurend
in staat van oorlog met elkaar verkeren. Het verhaal voltrekt zich grotendeels in
Londen, het grootste bevolkingscentrum van Airstrip One, dat deel uitmaakt van
Oceania. Winston Smith, de hoofdpersoon van de roman, is een kleine ambtenaar
van Minitrue (Ministry of Truth). Op dit ministerie wordt de geschiedenis herschreven,
opdat het verleden steeds in overeenstemming is met de politieke eisen van het
moment: de leiders van Oceania kunnen zich niet vergissen, en als zij van beleid
veranderen, wordt het verleden daaraan aangepast. Door zijn werk weet Smith hoe
de geschiedenis - en daarmee de waarheid - steeds wordt gemanipuleerd, en bovendien
heeft hij persoonlijke herinneringen die hem doen beseffen dat het verleden niet was
wat de machthebbers van Oceania willen doen geloven. Smith komt in opstand tegen
het heersende regime, enerzijds uit verlangen naar de waarheid, anderzijds door een
verboden verhouding die hij is aangegaan met Julia. Zijn verzet wordt echter ontdekt
door de Thoughtpolice, en nadat hij is gehersenspoeld in het Ministry of Love staakt
Smith zijn verzet: hij komt tot de voor de lezer ontluisterende conclusie dat hij houdt
van Big Brother, de mythische leider van Oceania.
Net als Animal Farm bevat ook 1984 tal van toespelingen op de geschiedenis van
de Sovjet-Unie. Zo verenigt Big Brother Lenin en Stalin in zich: de leider van wie
reusachtige afbeeldingen het straatbeeld beheersen, en die zo ‘kijkt’ naar de bevolking.
Opvallend is ook de rol van Minitrue: ook in de Sovjet-Unie werd de
geschiedschrijving voortdurend herschreven om het verleden in overeenstemming
te brengen met de politieke eisen van het moment. De rol van Trotski in de Russische
revolutie bijvoorbeeld werd in de officiële geschiedschrijving volledig verzwegen,
nadat hij in ongenade was gevallen; zelfs van foto's werd hij weggeretoucheerd[10].
In 1984 speelt Emmanuel Goldstein de rol van een Trotskiachtige figuur: iemand
die volgens de officiële lezing ‘de revolutie ontrouw is geworden’ en sindsdien geldt
als de voornaamste vijand van volk en staat. Een andere parallel tussen 1984 en de
Russische geschiedenis is de taal die de overheid gebruikt: door middel van een
bewuste taalpolitiek streeft de overheid er (uiteindelijk) naar, een taal te scheppen
waarin het niet mogelijk is gedachten uit te drukken die de regering onwelgevallig
zijn. In zijn roman, waaraan hij een appendix over deze taal toevoegde, modelleerde
Orwell deze officiële taal, Newspeak, naar het voorbeeld van het taalgebruik van het
sovjetregime.
Al spreekt uit 1984 Orwells afkeer van het Russische communisme, de roman
speelt zich niet af in Rusland, maar in een toekomstig Engeland. Dit lijkt eerst en
vooral een waarschuwing in te houden tegen dreigende totalitaire tendensen in de
westerse wereld, en in de Engelse
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samenleving in het bijzonder: als men niet voortdurend alert is op de machinaties
van het totalitaire denken, kan overal een dictatuur als de Sovjet-Unie ontstaan.

V
De thema's en motieven die centraal staan in Animal Farm en 1984 komen veelvuldig
ter sprake in de essays en het journalistieke werk dat Orwell in dezelfde tijd schreef.
Zo is het essay ‘Politics and the English Language’ (1946) een pleidooi voor het
schrijven van zuiver en duidelijk Engels - ‘verdorven’ taal kan, aldus Orwell, leiden
tot ‘verdorven’ denken, en wanneer de Engelse taal niet zuiver wordt gebruikt, kunnen
totalitaire denkpatronen ongemerkt binnensluipen in de Engelse politiek. ‘Politieke
taal’, schrijft Orwell, ‘wordt ontworpen - en met enig onderscheid geldt dit voor alle
politieke partijen, van Conservatieven tot Anarchisten - om leugens waarachtig te
laten klinken, en moord respectabel, om een schijn van soliditeit te geven aan pure
wind’[11]. In ‘Writers and Leviathan’ (1948) beraadt Orwell zich op de positie van de
schrijver in een zozeer van politiek doordrongen tijdsgewricht als dat waarin hij
leefde en werkte. Naar zijn mening heeft de schrijver de plicht als individu te
schrijven, over welk onderwerp hij ook schrijft: de schrijver is per definitie een
buitenstaander, aan wie nooit de eis van politieke of religieuze orthodoxie mag
worden gesteld. Wil de schrijver per se niet in conflict komen met een partij, dan
kan hij desnoods zwijgen - maar hij mag niet toegeven aan een partijlijn. Orwell zelf
voldeed aan het criterium als individu te schrijven: hij gaf onomwonden zijn mening
over zijn onderwerp, ongeacht of dit in overeenstemming was met de lijn van de
partij waarmee hij sympathiseerde.
Hoezeer politieke ideeën ook centraal staan in het werk van Orwell vanaf The
Road to Wigan Pier - en hoezeer hij zichzelf ook zag als politiek auteur, blijkens
zijn essay ‘Why I Write’ (1946): ‘Wat ik het meest heb willen doen gedurende de
afgelopen tien jaar is van politiek schrijven een kunst maken’[12] -, toch was hij meer
dan een politiek pamflettist. Hij was ook de Engelse patriot die een essay schreef als
‘My Country, Right or Left’ (1940) of, strijdend voor een welhaast bij voorbaat
verloren zaak, een artikel ‘In Defence of English Cooking’ (1945). Hij beschreef de
enig juiste manier om thee te zetten in ‘A Nice Cup of Tea’ (1946), en de ideale
Engelse pub in ‘The Moon under Water’ (1946). Orwell was ook de liefhebber van
het Engelse platteland, die, in zijn vaste rubriek ‘As I Please’ in het weekblad The
Tribune, lyrische beschouwingen schreef over het begin van de lente, of een
verhandeling over padden onder de titel ‘Some Thoughts on the Common Toad’
(1946). Orwell was, ten slotte, ook de auteur van nog altijd heel lezenswaardige
essays over zo uiteenlopende schrijvers als Charles Dickens
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(1940), Henry Miller - onder de titel ‘Inside the Whale’ (1940) -, Jonathan Swift
(1946) en George Gissing (1948).

VI
In 1968 promoveerde de Nederlandse socioloog Th. Hooning op een studie over
George Orwell. Uitgangspunt van zijn dissertatie was de stelling dat ‘[h]et werk van
George Orwell moeilijk los te denken [is] van de tijd waarin hij leefde; ondanks deze
gebondenheid is dit werk nog in hoge mate actueel’[13]. Vijftig jaar na het overlijden
van Orwell kan dit uitgangspunt nog altijd worden onderschreven. Tal van aspecten
van Orwells werk zijn nu niet minder van belang dan in de tijd waarin hij schreef:
zijn pleidooi voor de waardigheid en vrijheid van het individu, zijn aanklacht tegen
totalitaire politieke systemen, zijn roep om solidariteit tussen mensen als een zaak
van gezond verstand en ‘gewoon fatsoen’, zijn aandacht voor de relatie tussen taal
en politiek, en zijn zorg om het behoud van een op waarheid gerichte
geschiedschrijving. Orwell verwoordde zijn ideeën in krachtig, helder proza - dat in
Engelse schoolboeken nog altijd aan leerlingen wordt voorgehouden als voorbeeld
om beschouwelijk proza te schrijven.
Orwell omschreef literatuur eens als ‘een poging, zijn tijdgenoten te beïnvloeden
door ervaringen vast te leggen’[14]. Het is een terecht eerbetoon aan de kwaliteit en
de kracht van zijn oeuvre, dat hij er niet alleen in slaagde zijn tijdgenoten te
beïnvloeden, maar ook latere generaties - en ook voor tal van hedendaagse lezers
een bron van inspiratie is.
In 1949 werd aan George Orwell de eerste jaarlijkse prijs van het Amerikaanse
tijdschrift Partisan Review toegekend. Deze keuze werd onder meer als volgt
gemotiveerd: ‘Vanaf zijn eerste boek heeft het schrijven van Mr. Orwell zich
gekenmerkt door een unieke directheid en eerlijkheid, een scrupuleuze trouw aan
zijn ervaring, die hem hebben geplaatst in die zeer waardevolle categorie van de
schrijver die ooggetuige van zijn tijd is’ (Partisan Review 16 (1949), nr. 10, oktober,
blz. 967).
De vertaling van dit citaat, en van de andere citaten in dit artikel, is van de auteur.
In de noten wordt verwezen naar de gebruikte uitgave van Orwells boeken; de
oorspronkelijke datum van verschijnen wordt in de tekst aangegeven.
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Jan Kerkhofs
Welke paus?
Zoals het geval is met de meeste sterke figuren, zal de geschiedenis de betekenis van
Johannes Paulus II uiteenlopend interpreteren. Dit artikel wil geen poging doen om
zijn figuur en zijn lang pontificaat te beoordelen. De zwakke gezondheid van de 261e
paus noopt evenwel tot een reflectie op de rol van het pausdom na hem[1].
Wij beginnen met een anekdote die tot behoedzaamheid aanzet. Y. Congar, O.P.
- lange tijd het zwarte schaap van de Heilige Stoel, veroordeeld, als concilietheoloog
gerehabiliteerd en bij zijn levenseinde kardinaal benoemd - riep in het najaar 1974
in zijn dominicaner klooster te Parijs een werkgroep samen, waarvan onder meer
M.-D. Chenu, O.P., W. Kasper (nu secretaris van het Romeinse secretariaat voor de
eenheid van de christenen), H. Legrand, O.P., G. Alberigo en ondergetekende deel
uitmaakten. Congar meende te weten dat paus Paulus VI ernstig ziek was en bij het
begin van de herfst van het volgende jaar zou overlijden. De bedoeling was een
speciaal nummer van het tijdschrift Concilium samen te stellen, dat een beeld zou
schetsen van het type paus dat aan de actuele situatie van kerk en wereld beantwoordt.
Dankzij de meertalige publicatie van het tijdschrift zou er op de kerkelijke opinie en
op het conclaaf druk worden uitgeoefend. In het inleidend artikel van G. Alberigo,
uitnemend conciliekenner en professor in Bologna, werd meteen de toon gezet:
‘Velen zijn van oordeel dat de institutionele structuur van de katholieke kerk een
hoge, onomkeerbare graad van kristallisatie heeft bereikt; dientengevolge is ze voor
de kerk zelf een ondraaglijke last geworden. Naar de mening van velen draait
bovendien deze structuur om de spil van het pausschap: dit is een van de oorzaken
die hebben geleid tot de crisis die de kerk meemaakt’[2]. Het nummer verscheen in
1975, maar de paus bleef in leven tot 6 augustus 1978, en de publicatie had geen
invloed[3].
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Verandering gewenst door paus en bisschoppen
Tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II werd nog duidelijker dat de uitoefening
van het pauselijk ambt fundamenteel in een impasse is geraakt. Dat ambt heeft een
omvang gekregen die de mogelijkheden van het instrument ver overtreft. In de plaats
van een ‘persoonlijke dienst’ is een bijna onvermijdelijke, onpersoonlijke
bureaucratisering gekomen. De paus zelf is zich ervan bewust, en in zijn encycliek
Ut unum sint (1995) over de oecumenische inzet vraagt hij zelf dat een mogelijk
andere invulling van dit ambt zou worden overwogen. Na erkend te hebben dat men
er in alle kerken ernstige studies aan wijdt, zegt hij expliciet: ‘Het is een enorme taak
die wij niet kunnen weigeren en die ik alleen niet tot een goed einde kan brengen.
Zou de echte, ofschoon onvolkomen “communio”, die onder allen bestaat, de
kerkelijke verantwoordelijken en hun theologen niet kunnen aanzetten om met mij
over dit thema een broederlijke en geduldige dialoog te beginnen, waarin wij elkaar
zouden kunnen beluisteren zonder steriele polemiek, met voor de geest enkel de wil
van Christus voor zijn kerk, zoals ons in zijn kreet overgeleverd: “dat allen één zijn
[...] opdat de wereld zou geloven dat U mij hebt gezonden” (Jo 17, 21)?’[4]
In meerdere Romeinse bisschoppensynoden hebben de deelnemers, in duidelijke
of verhulde woorden, gewezen op de impasses waartoe de feitelijke uitoefening van
het pauselijk ambt leidt. Niemand twijfelde aan de wezenlijke taak van de paus: de
eenheid onder de katholieken bevorderen, de oecumene met de andere christelijke
kerken versnellen. Velen evenwel waren van oordeel dat de huidige paus en zijn
medewerkers in de Romeinse curie die taak thans op een gebrekkige en onaangepaste
wijze vervullen.
Sedert 1995 werd de kritiek van de zijde van de bisschoppen steeds luider. In dat
jaar schreven veertig Amerikaanse bisschoppen een brief waarin zij een meer open
binnenkerkelijk debat vroegen, grotere autonomie voor hun eigen ambt en minder
ondergeschiktheid aan Rome. Op 6 juni 1996 hield aartsbisschop J. Quinn (San
Francisco), de vroegere voorzitter van de US National Conference of Bishops, in
Campion Hall (Oxford) een lezing die insloeg aan beide zijden van de Atlantische
oceaan. Het was een rechtstreeks en hoffelijk antwoord op de uitnodiging van de
paus in de vermelde encycliek om zijn ambt, als voornaamste struikelblok in de
oecumenische dialoog, te herdenken. Quinn zei vooreerst dat de huidige crisis in de
katholieke kerk structureel is, en geen probleem omtrent personen: het
subsidiariteitsbeginsel wordt niet toegepast op het interne kerkbeleid. Vervolgens
riep hij op tot een dialoog met de andere kerken om de uitoefening van het pauselijk
ambt opnieuw te bepalen. Volgens hem liggen de oorzaken van de moeilijkheden
aan de Romeinse curie zelf. Hij wees op de
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verdeeldheid binnen de kerk, ook in grote bisschoppenconferenties als die van de
USA, Brazilië, Italië en Duitsland. Er is geen sprake van collegialiteit, wanneer de
bisschoppen herleid worden tot uitvoerders van pauselijke directieven. Ernstige
consultatie en dialoog ontbreken. De curie en de nuntii beschouwen zichzelf te
gemakkelijk als een hoger echelon tussen de paus en het college van de bisschoppen
in. Belangrijke thema's als geboorteregeling, de wijding van vrouwen, de algemene
absolutie, het celibaat mogen niet worden besproken. Bisschoppenconferenties worden
niet ernstig genomen, evenmin als de leden van de Romeinse bisschoppensynoden.
Quinn maakte ook zijn beklag over bisschopsbenoemingen. Ten slotte vroeg hij om
een groot oecumenisch concilie bij het begin van het derde millennium[5].
Enkele weken na Quinns lezing publiceerde kardinaal J. Bernardin (Chicago),
eveneens een gewezen voorzitter van de bisschoppenconferentie, kort voor zijn dood
het zogenaamde Common Ground Project (augustus 1996). De eigenlijke titel luidde:
Called to be Catholic. Church in a Time of Peril. De tekst was voorbereid door een
groep vooraanstaande bisschoppen en leken. Bernardin wilde de patstelling die een
gevolg was van de polarisatie in de kerk, doorbreken. Maar kritiek mocht niet
verworden tot steriele zelfverdediging. Daarom werd een eerlijke dialoog bepleit
over alle hete hangijzers. Naast die welke Quinn reeds had vermeld, waren dat de
inspraak van de leken, de zorg voor de armen, de rol van de vrouw in het beleid, de
onaangepaste vieringen van de liturgie, enz. Het werd een pleidooi voor pastoraal
realisme, onderlinge verdraagzaamheid, aandacht voor het wezenlijke en zin voor
de ‘hiërarchie van de waarheden’[6]. Zoals Quinn kreeg ook Bernardin kritiek en steun
van zijn collega's. De Canadian Catholic Conference besloot mee te doen en een
groot aantal universiteitsprofessoren en religieuzen betuigden hun instemming.
Ook in Europa werd niet gezwegen. K. Lehmann, bisschop van Mainz en voorzitter
van de Duitse bisschoppenconferentie, pleitte voor meer ‘dialoog als middel om de
waarheid te vinden’[7]. De Oostenrijkse bisschoppen J. Weber (Graz) en R. Stecher
(Innsbruck) betreurden het gemis aan inspraak bij bisschopsbenoemingen. Stecher
ging zelfs zo ver, n.a.v. de Romeinse instructie inzake medewerking van leken aan
het priesterambt, de paus een onevangelisch optreden tegenover de priesters te
verwijten[8]. De Franse bisschop R. Séjourné (Saint-Flour) vond dat de kerk te vaak
vereenzelvigd wordt met paus en bisschoppen, en waarschuwde dat het pauselijk
primaatschap geen alleenheerschappij mag worden; ook hij pleit voor een nieuw
oecumenisch concilie[9]. In een interview in het Italiaanse maandblad Il Regno (1997)
betreurde kardinaal G. Danneels de bureaucratisering van de Romeinse curie,
bisschopsbenoemingen zonder inspraak, zelfs vanwege de bisschoppen van het eigen
land, en de verstarring van de Romeinse bisschoppensy-
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noden[10].
Bisschoppen van niet-westerse werelddelen zijn al langer aan het klagen. Kardinaal
Darmojuwono van Indonesië zei al tijdens de Romeinse synode van 1974: ‘Het is
duidelijk hoe weinig zin het heeft criteria en structuren, voorwaarden en vereisten
die misschien in de “westerse” wereld gelden, vanuit een juridische mentaliteit en
zonder voldoende begrip voor de eigen situatie en problematiek, toe te passen op de
particuliere kerken van een andere wereld - wat helaas ooit gebeurd is. Niet
beantwoorden aan die normen en voorwaarden betekent niet automatisch dat die
kerk haar geloof niet of nog niet authentiek beleeft!’ De Indonesische
bisschoppenconferentie heeft er toen al voor gepleit dat gehuwde mannen gewijd
zouden kunnen worden, en dat catechisten de ziekenzalving zouden mogen toedienen.
Toen de synode van 1985 de nawerking van Vaticanum II aan het evalueren was,
merkte kardinaal Th. Williams van Nieuw-Zeeland op: ‘De toekomstige praxis en
structuren van de kerk zullen moeten weerspiegelen wat wij geleerd hebben van de
geschiedenis en de theologie. Dit betekent bijvoorbeeld, dat de centralisatie van de
kerk in de laatste eeuwen heel ver uitgaat boven wat de rol van de kerk van Rome
in vroegere tijden was (en dus wat absoluut noodzakelijk is) [...]. Het wereldepiscopaat
heeft de verantwoordelijkheid een juist evenwicht te vinden tussen centraal gezag
en plaatselijke autonomie [...]. Een eerlijk antwoord op de uitdaging van de inculturatie
zal een nieuwe dimensie geven aan de katholiciteit van de kerk. Misschien is het
enige vergelijkbare precedent in de geschiedenis van de kerk haar eigen dramatische
en moeilijke uittocht uit haar joodse humus naar de wereld van de heidenen’[11]. Ook
aartsbisschop Hurley van Zuid-Afrika nam er het woord: ‘Wat de betrekkingen betreft
tussen de H. Stoel en de plaatselijke kerken, vraagt onze conferentie dat het
subsidiariteitsbeginsel duidelijker zou worden erkend. In de sociale leer van de kerk
bevelen wij dit aan de wereld aan. Wij vinden het niet altijd gemakkelijk zelf dit
beginsel in praktijk te brengen’. Jonge kerken moeten van Rome meer vertrouwen
krijgen, vond aartsbisschop P. Dery van Ghana, zodat er voldoende armslag is voor
een waarachtig inculturatieproces. En aartsbisschop Pimenta van Bombay legde de
nadruk op collegialiteit: ‘Het pausdom, als centrum van de eenheid, moet gezien
worden als een dienst aan de collegialiteit van het college van de bisschoppen, en
niet omgekeerd: het college in dienst van monarchisch gezag en macht. Ik geloof dat
deze laatste beschouwing grote oecumenische implicaties heeft, want akkoorden met
de kerken van de Reformatie tonen aan dat deze kerken een effectieve verandering
verwachten in de uitoefening van het centraal gezag van de rooms-katholieke kerk
dankzij collegiale structuren’.
Intussen verstomden deze stemmen niet. Bij de voorbereiding van
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de Aziatische bisschoppensynode in 1997 klonk de ontevredenheid nogmaals door.
In het rapport van de Japanse bisschoppen lezen wij: ‘Het lijkt erop of het centraal
bestuur wil weten of zijn diverse secretariaten goed functioneren. Dit soort synode
is voor de kerk in Azië niet de moeite waard [...]. Om tot de evangelisatie bij te
dragen, om inculturatie aan te moedigen, om echte collegialiteit tussen de kerken in
Azië uit te bouwen, moet Rome vertrouwen schenken aan de plaatselijke kerken en
hun onafhankelijkheid in administratieve en andere zaken respecteren’. De richting
die de voorbereidende commissie voor de synode koos, werd door de Romeinse curie
in omfloerste termen afgewezen[12]. Enkele maanden later verlangt ook de synode
voor Oceanië en Australië meer decentralisatie, ruimte voor inculturatie (vooral in
de liturgie), meer inspraak bij bisschopsbenoemingen, en een permanente raad van
plaatselijke bisschoppen die de paus zouden bijstaan als vertegenwoordigers van de
verschillende werelddelen, en een tegenwicht zouden vormen tegen de Romeinse
curie[13]. Helaas kwam er niets van in huis. ‘Spijtig genoeg, wij zien dat synoden
komen en gaan zonder dat er feitelijk iets gebeurt’[14].

Welke vorm van pauselijk ambt?
Zoveel is duidelijk: een van de zwaarste taken van de volgende paus wordt de
decentralisering, of beter de toepassing van het subsidiariteits beginsel op de kerk
zelf. De kerk werd door de oudste traditie én door Vaticanum II toch gezien als een
gemeenschap van gemeenschappen De snelle communicatiemogelijkheden (e-mail,
internet, vliegreizen) hebben echter de centralisatie uitermate bevorderd. We vergeten
gemakkelijk dat tot het concilie van Trente ook de Oosterse ‘schismatieke’
bisschoppen nog aan oecumenische concilies deelnamen (zoals dat van Florence in
1442). Amerika was toen nog niet ontdekt. Japan, Indonesië, Australië en het grootste
gedeelte van China waren witte vlekken op de kerkelijke kaart en zwart Afrika, met
uitzondering van de koptische kerk in Ethiopië, was na de opkomst van de islam zo
goed als onbekend. Aan het concilie van Trente (1545-1563) namen aanvankelijk
slechts 33 bisschoppen en oversten van orden deel, aan het eerste vaticaanse concilie
ongeveer 700, aan Vaticanum II ongeveer 2300. In zijn reeds vermelde toespraak
herinnerde aartsbisschop Quinn eraan dat de Heilige Stoel tot 1829 in de regel
bischopsbenoemingen waar mogelijk aan de plaatselijke kerken overliet. Toen Leo
XII in 1829 stierf, waren van de 646 bisschoppen van de Latijnse kerk - zo men de
pauselijke staten uitsluit - slechts 24 onmiddellijk door Rome benoemd, en dan nog
alleen vanwege de bijzondere moeilijkheden in de kerken van Albanië, Griekenland
en het Russische territorium[15]. Vanzelfsprekend kan een kerk die ongeveer één
miljard leden, 4.319 bisschoppen
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en 2.747 bisdommen en prelaturen telt, die allemaal tot heel verschillende culturen
behoren, niet meer geleid worden zoals de kerk van het begin van de vorige eeuw.
En in de volgende eeuwen zal het aantal nieuwe bisdommen nog ononderbroken
toenemen. Hoe kan één man, de paus, al deze bisschoppen (en de
kandidaat-bisschoppen op de lijsten van de nuntii) persoonlijk kennen? Hij noemt
ze wel ‘mijn broeders’, maar het zijn grotendeels nauwelijks bekende broeders. De
kerken van oosterse ritus, veelal geconcentreerd in Oekraïne en het Nabije Oosten,
hebben nog steeds het wettelijk erkende recht hun patriarchen, metropolieten en
bisschoppen zelf in synode te kiezen (die worden wel door de paus ‘bevestigd’).
Waarom wordt een dergelijk systeem ook niet elders ingevoerd, zodat er in het
kerkbeleid efficiënte tussenschakels worden ingebouwd? In zijn Eglise et Papauté[16]
houdt Y. Congar een bescheiden pleidooi voor het invoeren van ‘patriarchaten’,
onder meer in de Latijnse kerk: ‘Is het mogelijk, redelijk, realistisch de structuur van
een herenigde kerk te zien in de vorm van een collegialiteit, geconcretiseerd in de
collegialiteit van patriarchaten: de vijf van de ‘pentarchie’ (nl. Rome, Jeruzalem,
Antiochië, Alexandrië en Constantinopel), dat van Moskou, Roemenië, Servië,
Bulgarije, en andere nog op te richten patriarchaten, zoals Canterbury, Afrika,
Latijns-Amerika, Indië, nog andere? Is dat een utopie? Zeker niet als men het ziet
vanuit de ecclesiologie van de vroege traditie’. Congar plaatst zijn oplossing in
oecumenisch perspectief. Het zou echter al een mooi begin zijn als de continentale
bisschoppenconferenties binnen de Catholica het feitelijke statuut van een
‘patriarchaat’ zouden krijgen, waartoe een grote autonomie behoort. Tijdens de
Aziatische bisschoppensynode van 1998 hield de vertegenwoordiger van de
Indonesische bisschoppenconferentie, bisschop F. Hadisumarta, een pleidooi voor
dit invoeren van patriarchaten. Tegelijkertijd klaagde aartsbisschop C.S. Bustros van
de melkieten van Libanon over het gemis aan eerbied vanwege Rome voor de eigen
aard van de oosterse patriarchaten. Zoals de historicus Norman Davies heeft getoond,
zijn de patriarchaten in Klein-Azië feitelijk door de inval van de moslims in de
zevende eeuw verdwenen[17]. Door in de Latijnse kerk patriarchaten in te voeren zou
Rome een positief signaal geven aan de orthodoxe en andere niet-katholieke oosterse
kerken, en bruggen bouwen naar de kerken van de Reformatie. Anderen vinden het
‘opgraven’ van patriarchaten uit het kerkelijk archief geen eigentijdse oplossing.
Volgens hen volstaat het de grote continentale bisschoppenconferenties de feitelijke
bevoegdheid van patriarchaten te geven. Maar anderen, zoals kardinaal Ratzinger,
prefect van de Romeinse Congregatie voor de geloofsleer, wil zo weinig mogelijk
macht geven aan die bisschoppenconferenties. Hij ziet maar twee niveaus: de paus
alleen of met het wereldepiscopaat, en de plaatselijke bisschoppen.
Bisschoppenconferenties zouden volgens hem de vrijheid van de plaatselijke
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bisschop door het (democratische?) spel van meerderheid versus minderheid kunnen
beperken. Op 23 juli 1998 publiceerde de paus een motu proprio over ‘de theologische
en de juridische aard van de bisschoppenconferenties’. Het voorontwerp ervan kreeg
harde kritiek vanwege vele conferenties, en hoewel de huidige eindtekst genuanceerder
is en achterpoortjes openhoudt voor verdere ontwikkelingen, weerspiegelt hij toch
duidelijk de angst van de curie voor elke vorm van relatieve autonomie en versterkt
hij de drang naar centralisatie[18]. Zo kan het oude adagium ‘divide et impera’ van
kracht blijven. Bisschoppen en theologen die zich op de teksten en de geest van
Vaticanum II beroepen, zint dat niet[19].
Gezien de huidige, streng monarchische opvatting van het pauselijk ambt kan
alleen een paus een dergelijke fundamentele wijziging in de kerkstructuur doorvoeren.
En daar is heel wat moed voor nodig. Zal het volgende conclaaf een paus van dat
kaliber kiezen? Een harde kern van Latijns-Amerikaanse curiekardinalen heeft er de
laatste decennia voor gezorgd dat in hun ‘katholieke’ continent overwegend
behoudsgezinde bisschoppen werden benoemd, onder meer van het Opus Dei. De
tijd van uitmuntende figuren als kardinaal Silva Henriquez (Chili), de Braziliaanse
kardinalen P.E. Arns en A. Lorscheider (twee franciscanen), en aartsbisschop Helder
Camara is voorbij. In 1960 woonde 37% van alle katholieken van de wereld in
Latijns-Amerika, nu is dat al ruim de helft. Ook de samenstelling van het belangrijke
episcopaat van de Verenigde Staten werd tijdens de laatste twintig jaar grondig
gewijzigd. De Amerikaanse bisschoppen, die een ‘open brief’ over de plaats van de
vrouw in de kerk wilden schrijven, werden gedwongen de richtlijnen van de curie
te volgen. Hun slotverklaring werd vervolgens door die curie aangehaald als een
bewijs dat er in de kerk eensgezindheid heerst over de rol van de vrouw. Traditioneel
spelen de bisschoppen van Afrika en Azië geen grote rol. De grootste kwaal van de
Romeinse curie is waarschijnlijk het diepe wantrouwen tegenover de plaatselijke
kerken en hun leiders. Typisch is bv. dat Rome de keuze van de bisschoppen aan een
nauwkeurige screening onderwerpt, maar, als ze eenmaal benoemd zijn, die
bisschoppen weinig vertrouwen schenkt en ze onder permanente voogdij stelt.
Uiteraard zal een nieuwe paus de bevordering van de oecumene bovenaan op zijn
agenda moeten plaatsen. Oecumene was voor Vaticanum II een prioriteit. Maar ook
de evolutie binnen de andere kerken heeft geleerd dat de hereniging van de kerken
een haast onmogelijke taak blijft. De verdeeldheid tussen de kerken van de Reformatie
en de orthodoxe kerken kwam in 1998 scherp tot uiting tijdens de voorbereiding van
de achtste bijeenkomst van de Wereldraad te Harare (Zimbabwe). Ook de spanningen
tussen de patriarchaten van Moskou en Constantinopel zetten een aantal behoudende
katholieken ertoe aan de
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inzet voor de oecumene op een laag pitje te houden. Het verbaast dan ook niet dat
in alle kerken de ‘basis’ steeds meer zelfstandig optreedt. Dat kan alle richtingen
uitgaan. Overwegend doen er zich drie fenomenen voor. Vooreerst is er de toename
van de zogenaamde sekten (alleen al in Brazilië gaan jaarlijks meer dan 600.000
katholieken naar sekten over). Vervolgens, te vergelijken met de bloei van de nogal
fundamentalistische ‘evangelicals’ bij de protestanten, neemt bij de katholieken de
invloed toe van de nieuwe religieuze bewegingen. Die zijn overigens lang niet alle
behoudend, maar ze staan wel dikwijls los van de officiële structuren van de
bisdommen. Ten slotte gaan heel wat christenen schuilen in allerhande basisgroepen,
niet zelden over de grenzen van de officiële kerken heen, om alvast te ‘overwinteren’.
Deze laatste strekking, als ze door open bisschoppen wordt erkend en enigszins
begeleid, zoals dat bijvoorbeeld in Madrid het geval is, kan op de duur nog het meest
hoopgevend worden, ook voor de kerk als instituut.
Intussen wordt de leider van de kerk van morgen geconfronteerd met hetgeen men
in een multinational een ernstige crisis van het hoger kaderpersoneel zou noemen.
Het kerkelijke ‘kader’ kraakt inderdaad aan alle kanten. Op enkele kleine
uitzonderingen na, zoals Korea, zijn er overal steeds minder priesters in verhouding
tot het aantal gelovigen. Vooral in Europa krijgt het probleem dramatische proporties.
In vele landen benadert de gemiddelde leeftijd van de priester 70 jaar. Duizenden
parochies hebben geen ter plaatse residerende priester meer. De mannelijke en
vrouwelijke religieuzen zijn vergrijsd. Rome sluit echter het wijden van gehuwde
mannen en van vrouwen volledig uit[20]. Intussen nemen de leken steeds meer taken
over, waardoor niet zelden de identiteitscrisis van de priester toeneemt. Ook de stijl
van de katholieke gemeenschappen wordt er grondig door gewijzigd (het
‘sacramentele’ wordt stilaan minder beklemtoond dan het ‘Woord’). Meerdere
kardinalen hebben reeds laten blijken dat zij snel een nieuw concilie wensen. Het
debat zou dan moeten gaan over belangrijke vragen: moet het celibaat van de priesters
niet facultatief worden? Moeten ook vrouwen niet diaken gewijd kunnen worden?
Moet de kerk hun niet belangrijke beleidsfuncties toevertrouwen?
Op een dieper vlak dan deze uitdagingen van structurele aard, zullen de toekomstige
pausen met theologische vraagstukken worden geconfronteerd. Wij noemen er slechts
drie, die overigens met elkaar verbonden zijn (het toelaten van vrouwen tot het
priesterambt is m.i. geen theologische, maar een disciplinaire kwestie). Zoals B.
Häring terecht vraagt, wordt een duidelijker omschrijving (en begrenzing) van het
jurisdictieprimaat en van de onfeilbaarheid van de paus onafwendbaar. Men ontkomt
niet aan de indruk dat de curie zich beide steeds meer toe-eigent[21]. Het tweede grote
vraagstuk is dat van de ontmoeting van de grote godsdiensten. Paus Johannes Paulus
II heeft de dialoog
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met de andere grote godsdiensten, vooral met het jodendom en met de islam, altijd
belangrijk gevonden. Gezien de versnellende eenwording van de wereld kunnen de
implicaties van die dialoog op langere termijn moeilijk overschat worden, en binnen
de Romeinse curie is de vrees begrijpelijk[22]. Jodendom en islam zijn streng
monotheïstisch en weigeren resoluut de leer over de Drievuldigheid, die zij als een
‘driegodendom’ beschouwen. Ten derde, steeds meer katholieken en protestanten,
theologen en gevormde leken, worstelen met de vraag naar de godheid van Jezus
Christus. Door de recente ontwikkelingen van de exegese treedt de vraag steeds meer
op de voorgrond[23]. Het internationaal congres van de faculteit godgeleerdheid van
de Leuvense universiteit (december 1997) over The myriad Christ heeft het thema
niet ontweken. Zoals Vaticanum II in het decreet Nostra Aetate over de
niet-christelijke godsdiensten de leer van het concilie van Florence van 1442 heeft
afgewezen - die nogal sterk de stelling ‘buiten de kerk geen heil’ poneerde -, zo zal
een toekomstig concilie ook de zeven grote christologische en trinitaire concilies
van het eerste millennium opnieuw moeten interpreteren[24]. Een dergelijke ingrijpende
aanpak zal een zeer intensieve samenwerking vergen tussen het ‘magisterium’ van
de theologen en het ‘magisterium’ van de hiërarchie. De spanningen die zich nu reeds
voordoen als Indische theologen een eigen interpretatie van de incarnatieleer
voorleggen, zijn het topje van een immense ijsberg. De hiërarchie werkt nauwelijks
met de theologen samen, en alles wijst erop dat de kwantitatieve vermindering van
de clerus, althans in het Westen, wel eens een negatieve invloed zou kunnen hebben
op de kwaliteit van beide ‘magisteria’.
Als de last van het leiderschap op de schouders van één man moet rusten, wordt
die ondraaglijk. Wil de kerk in het derde millennium toekomst hebben, dan zal ze
overal en op elk beleidsniveau een open en vertrouwenwekkende dialoog moeten
bevorderen. Het gaat om de vitale sprong van een Grieks-Latijnse kerk, die door
velen als een overwegend westerse kerk wordt gezien, naar een pluriforme en
multiculturele wereldkerk[25].
Tot die open dialoog, wil hij geloofwaardig en relevant blijven, hoort ook het
gesprek met de wetenschappen. Het christendom is geroepen wezenlijk bij te dragen
tot hoopgevende zingeving in een steeds complexer wordende wereldcultuur. De
instrumenten daartoe zijn voorradig: de internationale theologische commissie en de
pauselijke academies voor wetenschappen bestaan. Het is de taak van het centrale
bestuur die instellingen tot creativiteit aan te wakkeren. Ook de grote katholieke
universiteiten in de diverse werelddelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren,
als Rome tenminste een traditie van achterdocht overwint.
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Besluit
Een pauskeuze blijft onvoorspelbaar. Niemand had in oktober 1958 verwacht dat de
onbekende Roncalli als Johannes XXIII uit het conclaaf te voorschijn zou komen.
Het is hier niet de plaats om namen van kandidaten te noemen. Men kent het Romeinse
gezegde, als er een conclaaf bijeenkomt: wie als paus de Sixtijnse kapel betreedt, zal
deze weer als kardinaal verlaten. Hoe dan ook, het wordt haast onmogelijk een paus
te vinden die aan alle boven beschreven verwachtingen zal beantwoorden. Bovendien
zijn de meeste kardinalen tijdens dit pontificaat benoemd, en dragen ze er
onvermijdelijk het stempel van. Nochtans, de tijd dringt. Wie ook wordt verkozen,
hij zal de druk van de plaatselijke kerken ondervinden. De stemmen ten voordele
van een nieuw concilie zullen niet verstommen. Zal men daarvoor een andere, soepeler
formule moeten vinden dan een universeel concilie zoals Vaticanum II? Moet de
kerk niet overgaan tot het organiseren van regionale concilies, eventueel gevolgd
door een oecumenisch concilie met vertegenwoordigers van de verschillende regio's?
In elk geval blijft in alle geledingen van de katholieke kerk én van alle kerken een
bezinning op een anders functioneren van het pauselijk ambt een ‘must’.
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Dirk Vanheule
Vluchtelingen, asielzoekers en recht
Bescherming en immigratiebeleid
Op vrijdag 8 oktober 1999 heeft de Raad van State besloten de tenuitvoerlegging te
schorsen van het twee dagen oude koninklijk besluit dat de voorwaarden bepaalde
voor de regularisatie van het verblijf van illegaal in België verblijvende buitenlanders.
De Raad was van oordeel dat de regering niet bevoegd was om deze regularisatie
door te voeren, bij gebrek aan enige wetgevende regeling terzake. Drie dagen eerder,
op 5 oktober, had het Europese Hof voor de Rechten van de Mens - overigens zonder
succes - België verzocht de repatriëring van een Roma-gezin naar Slovakije uit te
stellen, gelet op het beroep dat het gezin bij het Hof had ingesteld. De uitvoering van
het paars-groene regeerakkoord, dat het regularisatiebeleid koppelt aan het hernemen
van gedwongen verwijderingen van illegaal in België verblijvende vreemdelingen,
mondde na twee weken discussie in media, regering en parlement uit in een juridisch
debat. Begrijpelijk, want het migratie- en vluchtelingenrecht is een complexe
combinatie van regels, die de voorbije vijftien jaar in een steeds sneller tempo wijzigen
en uitbreiden. De bestaande migratie en de wens van de meerderheid van de Belgen
om slechts een beperkte groep vreemdelingen tot het wettige verblijf toe te laten,
maken rechtsregels tot instrumenten waarmee de overheid die migratie naar België
tracht in te dammen. Slechts een beperkte groep van migranten heeft een echt recht
op verblijf: onderdanen van de Europese Unie, familieleden van reeds tot het verblijf
toegelaten buitenlanders, studenten en vluchtelingen. Voor alle andere vreemdelingen
berust de beslissing bij de minister van Binnenlandse Zaken en de federale Dienst
Vreemdelingenzaken.
Wie zijn nu die vluchtelingen en hoe kunnen ze in ons land asiel verkrijgen? België
kent aan vluchtelingen een onbeperkt verblijfsrecht toe. Omdat het aantal juridische
toegangswegen tot een legaal verblijf
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beperkt zijn, proberen veel vreemdelingen die voor het eerst in België aankomen en
geen ander recht op verblijf kunnen laten gelden, als vluchteling erkend te worden.
Elk gesprek over vluchtelingen en asiel gaat daardoor binnen de kortste keren over
in een migratiedebat, dat nog steeds wordt beheerst door de migratiestop, en dus door
het beginsel van de afsluiting van de grenzen voor nieuwe permanente immigratie.
De bescherming van vluchtelingen en de beperking van het aantal immigranten zijn
echter twee confligerende principes. Het vluchtelingenrecht ontwikkelde zich in de
jaren vijftig juist omdat de meeste landen hun grenzen gesloten hielden voor die
vreemdelingen. Het Vluchtelingenverdrag van Genève van 28 juli 1951 kent daarom
rechten toe aan vluchtelingen. Weliswaar zijn de staten die het verdrag ondertekenden,
niet verplicht vluchtelingen asiel te verlenen. Asiel is de bescherming die een Staat
aan een ingezetene van een andere Staat verleent door hem onder meer de toegang
tot en het verblijf op zijn grondgebied toe te staan. Wel verbiedt artikel 33, 1 van het
Verdrag, dat een vluchteling uitgezet wordt, of teruggeleid naar de grenzen van een
grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zouden worden op grond van zijn
ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn
politieke overtuiging[1].
De Belgische wetgever heeft in de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 wel
een asielrecht voor vluchtelingen opgenomen, in de vorm van een onbeperkt
verblijfsrecht. Alleen wie door een Belgische overheid als vluchteling wordt erkend,
kan ervan genieten. Een asielzoeker die in België wenst te verblijven, moet eerst de
erkenning van die hoedanigheid van vluchteling aanvragen. Tijdens de
erkenningsprocedure is hij een ‘kandidaat-vluchteling’. Deze benaming schept
verwarring, omdat een persoon juridisch gezien geen vluchteling wordt ten gevolge
van die erkenning. Iemand is immers een vluchteling zodra hij aan de definitie van
vluchteling beantwoordt. Zelfs zonder een formele erkenning heeft hij van dat
ogenblik af ook recht op bescherming tegen uitzetting naar een land waar zijn vrijheid
of zijn leven worden bedreigd.

Wie is vluchteling?
Volgens het vluchtelingenverdrag is iemand vluchteling als hij vanwege een
gefundeerde vrees voor vervolging op grond van zijn ras, religie, nationaliteit, het
behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zijn land van
herkomst heeft verlaten, en als hij vanwege die vrees de bescherming van zijn land
van herkomst niet kan of wil inroepen. In het dagelijkse taalgebruik horen we vaak
de term ‘politieke
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vluchtelingen’. De toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord ‘politiek’ dreigt het
beeld van de legitieme vluchteling te beperken tot de stereotype van de vermoedelijk
intellectuele, minstens geletterde, wellicht mannelijke, politieke dissident die zijn
afkeer voor de overheid van zijn (of haar?) land van herkomst duidelijk heeft laten
blijken. Deze beperkte visie is onverenigbaar met de bedoeling en de bewoordingen
van het verdrag: ook de gefundeerde vrees voor vervolging op grond van ras,
godsdienst, nationaliteit en het behoren tot een bepaalde sociale groep telt in de
definitie mee. Vooral het ‘behoren tot een bepaalde sociale groep’ maakt een ruime
toepassing van het verdrag mogelijk. De Belgische rechtspraak interpreteert dit als
‘een groep gekenmerkt ofwel door aangeboren, onwijzigbare kenmerken, ofwel door
vroegere kenmerken, daar het niet in hun macht ligt om hun voorgeschiedenis of
vroegere ervaring te wijzigen, of op een op vrijwillige basis samengestelde groep op
voorwaarde dat hun doelstelling dermate belangrijk is voor hun menselijke
waardigheid dat niet gevraagd mag worden dat de betrokkenen er afstand van zouden
doen’[2]. Dit neemt niet weg dat de vermelding van de vijf vervolgingsgronden meteen
ook de beperking van de bescherming aangeeft. Wie niet kan aantonen dat hij
vervolging vreest om een van die redenen kan, hoe gegrond zijn vrees en hoe groot
het risico ook zijn, onder het Vluchtelingenverdrag geen bescherming vinden tegen
uitwijzing naar het land van herkomst.
Als je de definitie toepast, kunnen vooral de woorden ‘gegronde vrees’ en
‘vervolging’ op verschillende wijzen geïnterpreteerd worden[3]. Het verdrag zegt niet
duidelijk wat je onder ‘vervolging’ moet verstaan. Om dat begrip juridisch af te
lijnen, kun je er andere internationale verdragen bij halen die de fundamentele rechten
en vrijheden erkennen en beschermen. James Hathaway, die deze benadering voorstelt,
definieert vervolging als ‘the sustained or systemic violation of basic human rights
resulting from a failure of state protestion’[4]. Een eerste categorie van deze
mensenrechten zijn de rechten die altijd geëerbiedigd moeten worden, zoals het recht
op leven, het verbod van foltering, de vrijheid van mening, geweten en godsdienst.
De schending van deze rechten staat gelijk met vervolging, op voorwaarde dat ze is
ingegeven door een van de vijf vervolgingsgronden van het Vluchtelingenverdrag.
Tot de tweede categorie rekent hij de rechten die kunnen worden beperkt in geval
van een noodtoestand, bedreiging van de openbare orde of veiligheid: het recht op
bescherming van minderheden bijvoorbeeld, het recht op een eerlijk proces, of het
recht om zijn land te verlaten. Indien op het eerste gezicht legitieme beperkingen
van die rechten gericht zijn tegen een bepaalde groep, is er sprake van vervolging.
Rechten die op zich niet direct afdwingbaar zijn, zoals de economische, sociale en
culturele rechten, vormen de derde categorie. Of iemand als vluchteling mag worden
beschouwd omdat hij onder de miskenning van die rechten heeft geleden, wordt
betwist. Miskenning
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betekent hier, dat een staat de internationaal-rechtelijk aangegane verplichtingen om
deze rechten te erkennen en te beschermen, niet naleeft. Wanneer die miskenning
verband houdt met een van de vijf vervolgingsgronden die in het
Vreemdelingenverdrag genoemd worden, en wanneer ze levensbedreigende vormen
aanneemt, kan ook zij als een vorm van vervolging worden beschouwd. De vierde
en laatste categorie betreft de rechten die niet door verdragen zijn erkend. De
schending van deze rechten zal niet volstaan, om als vervolging te worden beschouwd.
Een tweede moeilijkheid bij de interpretatie van de definitie van vluchteling betreft
de partij die vervolgt. Meestal denkt men dat een ‘politieke vluchteling’ in botsing
is gekomen met de overheden van zijn land van herkomst, zoals de politie of het
gerecht. Maar vaak hebben vluchtelingen hun land verlaten en willen ze er niet terug
naartoe, niet uit vrees voor de overheid, maar uit vrees voor andere bevolkingsgroepen.
Zo waren de Slovaakse Roma bang dat zij in hun land geen bescherming zouden
vinden tegen het geweld van de skinheads, die hen zo vaak mishandelden. Dat stemt
overeen met de gangbare interpretatie van het Vluchtelingenverdrag: geweld, door
andere personen of bevolkingsgroepen gepleegd op grond van een van de vijf redenen
die door het verdrag worden genoemd, moet ook als vervolging worden beschouwd,
als de plaatselijke overheid laat begaan. Essentieel is daarom de vraag of de
kandidaat-vluchteling van zijn nationale overheid bescherming zou krijgen. Kan of
wil die overheid geen bescherming bieden, dan is er sprake van vervolging. Nochtans
hebben de rechtspraak van sommige West-Europese Staten, en ook het
Gemeenschappelijk Standpunt Vluchte-lingendefinitie, aangenomen door de Raad
van de Europese Unie[5], de neiging om ‘vervolging’ te beperken tot door de overheid
georganiseerde of gesteunde vervolging.
Volgens het verdrag volstaat het dat de vluchteling een gegronde vrees voor
vervolging bij terugkeer heeft. Dat wordt vaak vergeten. De vluchteling hoeft in het
verleden nog niet het slachtoffer te zijn geweest van vervolging. Het element ‘vrees’
verwijst naar zijn persoonlijke, psychische toestand, naar een bewustzijn van het
risico van vervolging. Toch volstaat die geestesgesteldheid niet op zich. De vrees
moet ook objectief gegrond zijn, en het risico van vervolging moet in het licht van
de bestaande toestand in het land van herkomst aannemelijk zijn[6].
Als bewijs van die gegronde vrees volstaat een verwijzing naar de algemene
ongunstige politieke toestand in het land van herkomst niet. De kandidaat-vluchteling
moet precieze feiten aanhalen die verband houden met zijn individuele situatie en
ervaringen in het land van herkomst. Daaruit moet blijken dat hij persoonlijk het
slachtoffer van vervolging kan worden. Aangezien het voor de kandidaat vaak
onmogelijk is er materiële bewijzen van te leveren, wijkt het bewijsrecht in
vluchtelingenzaken af van de regels van het gemene recht in civiele
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gedingen. De regel ‘actori incumbit probatio’ en de belangrijke rol van het
schriftelijke bewijs maken plaats voor een gedeelde bewijslast: zowel de overheid
die de aanvraag onderzoekt als de kandidaat-vluchteling moeten bewijzen leveren,
waarbij wat de aanvrager betreft, zijn eigen verklaringen als bewijs kunnen volstaan.
De asielzoeker en de onderzoeker van de aanvraag zullen dan samen de pertinente
feiten vaststellen en evalueren. Het komt zelfs de onderzoeker toe alle ter beschikking
staande middelen aan te wenden om de nodige bewijzen te verzamelen. Eventueel
wordt het voordeel van de twijfel aan de asielzoeker gegeven, op voorwaarde dat
zijn verklaringen geloofwaardig zijn en er geen reden is om het hem niet te geven.
Een aanzienlijk deel van de Belgische weigeringen om het statuut van vluchteling
te verlenen zijn het gevolg van het gebrek aan geloofwaardigheid van de
kandidaat-vluchteling. Zoals gezegd blijven bij gebrek aan materiële bewijzen, alleen
diens verklaringen over. De erkenningsprocedure is een van de weinige procedures
in het Belgische rechtssysteem waarin mondelinge verklaringen een prominente rol
spelen. Procedures voor de burgerlijke rechtbanken hebben een overwegend
schriftelijk karakter. Het civielrechtelijke bewijsrecht kent een voorname rol toe aan
geschreven bewijzen. In onze samenleving staat immers nagenoeg alles op schrift
of, in toenemende mate, op elektronische informatiedragers, die gemakkelijk
toegankelijk zijn. Ook strafrechtelijke procedures hebben, met uitzondering van de
mondelinge procedure voor het Hof van Assisen, in de praktijk een gemengd
geschreven en mondeling karakter: het strafdossier, met de vele processen-verbaal
van vaststellingen en verhoren, aangevuld met eventuele expertises, levert ook daar
het basismateriaal op grond waarvan de rechter oordeelt. Over het verzoek om het
statuut van vluchteling te verkrijgen wordt meestal geoordeeld door juristen, die in
die rechtscultuur zijn opgeleid. De juridische opleiding aan de universiteiten bevat
echter weinig of geen vakken waarin daadwerkelijk aandacht wordt besteed aan het
omgaan met getuigen, partijen of slachtoffers. In de erkenningsprocedure spelen net
die kwaliteiten een cruciale rol. De ondervrager moet achterhalen waarom iemand
zijn land verlaten heeft en er niet terug naartoe wil. Hij heeft het interview en de
verklaringen van de kandidaat-vluchteling nodig om aan de eigen bewijslast te
voldoen. In het verleden heeft de kwaliteit van de interviews echter te wensen
overgelaten, voornamelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Interviews waren vaak
kort, en meer dan eens kreeg de betrokkene te horen dat hij in een latere fase van de
procedure de kans zou krijgen zijn volledige verhaal te doen. Achteraf werd diezelfde
persoon dan verweten dat zijn verhaal onvoldoende gedetailleerd was en niet de
nodige elementen bevatte om op een gegronde vrees voor vervolging te duiden.
De interviews zijn inmiddels wel wat degelijker en uitvoeriger geworden, maar
nog steeds krijgt de kandidaat-vluchteling clichématige vragen
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voorgeschoteld. De betrokkene moet heel nauwkeurig zijn voorgeschiedenis kunnen
vertellen. Aan data en getallen wordt veel belang gehecht. Typische vragen zijn:
wanneer werd u gearresteerd? Hoeveel dagen zat u vast? Met hoeveel personen zat
u in de cel? Hoeveel betaalde u voor de overtocht? Hoeveel dagen duurde die
overtocht? Allicht zou een doorsnee-Europeaan, met een gemiddelde opleiding en
voor wie data, plaatsen en personen belangrijk zijn, op dergelijke vragen gemakkelijk
een antwoord kunnen geven. Maar is dit ook het geval voor wie in een andere cultuur
is opgegroeid? Kunnen slachtoffers of getuigen van traumatische gebeurtenissen
zich zulke details nog herinneren? De rechtspraak erkent dat de onderzoeker rekening
moet houden met de impact van traumatiserende gebeurtenissen. Je kunt nog aan
andere situaties denken. Kan bijvoorbeeld een vrouw die verkracht is of die
uithuwelijking vreest, worden geïnterviewd door een man? Zal iemand die onder
een totalitair regime heeft geleefd er wel op vertrouwen dat zijn bekentenissen niet
verder worden verteld en dat de ondervrager onafhankelijk is? Een soortgelijke
bekommernis om de potentiële impact van sociolinguïstische verschillen tussen de
wereld van de kandidaat-vluchteling en die van ons, is in de rechtspraak echter minder
of niet te vinden. Gezien het grote belang van het geloofwaardigheidsonderzoek in
de procedure, verdient het aanbeveling bij de opleiding van de onderzoekers voldoende
aandacht te besteden aan de interviewtechniek.
Laten we nu even teruggaan naar de definitie van ‘vluchteling’. Een vergelijking
van de interpretaties van het verdrag in de verschillende landen leert dat er geen
eenvormige interpretatie van die definitie bestaat. In elk land vindt men
administratieve of rechterlijke beslissingen die op bepaalde punten terughoudend
zijn, en op andere dan weer getuigen van een ruime interpretatie. Bij wijze van
synthese merkt Jean-Yves Carlier op dat de interpretatie van de definitie van
vluchteling ertoe dwingt in elk dossier op drie cruciale vragen een antwoord te
zoeken[7]. Aan elk van de drie vragen moet een eigen waardeschaal beantwoorden,
waarop er telkens een minimum moet worden gehaald. Carlier noemt dit de ‘theorie
van de drie schalen’. De vragen luiden: wanneer bestaat er een gegronde vrees?
Wanneer is er sprake van vervolging? Wanneer is er voldoende bewijs dat de vrees
voor vervolging gegrond is? De eerste vraag betreft de graad van het risico, de tweede
vraag die van de schending van de mensenrechten, en de derde vraag de waarde van
het bewijsmateriaal. Zodra er een redelijk, zelfs minimaal risico is van vervolging,
is aan de eerste voorwaarde voldaan. De vaststelling van de mate waarin fundamentele
mensenrechten worden geschonden, veronderstelt een beoordeling van de kwalitatieve
en kwantitatieve aspecten van de (te vrezen) mishandeling, die rekening houdt met
het belang van de geschonden mensenrechten. In tegenstelling tot het risico van
vervolging, dat minimaal mag zijn, moet de schending van de mensenrechten ernstig
zijn. En
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hoe belangrijker het geschonden recht, hoe vlugger de schending ernstig is. Wat de
waarde van bewijzen betreft, ten slotte, moet de asielzoeker redelijke elementen
aanvoeren ter bevestiging van de eerste twee vragen (het risico van vervolging). Op
grond van deze bewijzen moet het dossier veeleer geloofwaardig dan ongeloofwaardig
lijken, met het voordeel van de twijfel voor de asielzoeker.
Indien het vereiste niveau bij een van de drie vragen niet wordt bereikt, zal de
aanvraag worden afgewezen. De drie vragen moeten elk op zich een bepaald minimum
bereiken, en bovendien samen nog een moeilijk kwantificeerbaar minimum halen,
dat op zich groter is dan de som van de drie minima. De antwoorden op de drie vragen
kunnen elkaar beïnvloeden. Gaat het bv. om een ernstige schending van absoluut
onaantastbare mensenrechten, dan volstaat een minimaal risico, met een minimum
aan geloofwaardig bewijs. Is het bedreigde fundamentele recht minder absoluut, dan
zal een hoger risico vereist zijn om het globaal minimumniveau voor erkenning te
bereiken. Carlier vergelijkt deze beoordelingsmethode met een telescopische ladder,
die uit drie delen bestaat (de drie vragen). Elk deel van de ladder moet minstens
gedeeltelijk worden uitgeschoven, maar dat volstaat nog niet om op de waardeschaal
het vereiste niveau te bereiken dat voor de erkenning van het statuut van vluchteling
nodig is. Daarvoor moeten de drie stukken van de ladder nog verder worden
uitgeschoven, zonder dat er een exacte ratio voor bestaat.

Volstaat de definitie nog?
Naast de vluchtelingen die als dusdanig door het verdrag worden erkend, verlaten
nog vele andere vreemdelingen hun land, en kunnen of willen zij er niet naar
terugkeren. De term vluchteling heeft in het gewone taalgebruik een ruimere betekenis
dan de juridische: iemand ‘die vlucht of gevlucht is voor lijfsgevaar of geweld, of
voor dreiging daarvan of bedreiging daarmee’[8], iemand die tracht te ontsnappen aan
als onverdraagbaar ervaren (persoonlijke) levensomstandigheden. Dat kunnen zowel
levensbedreigende vervolging als natuurrampen of oorlogsgeweld zijn[9]. Daarnaast
zijn er nog vreemdelingen die om economische redenen hun land verlaten.
Erbarmelijke sociaal-economische toestanden kunnen even doorslaggevend zijn om
je land vaarwel te zeggen. Volstaat de bescherming onder het Vluchtelingenverdrag
dan nog wel? Of wordt daarin het begrip ‘vluchteling’ niet te eng bepaald? De vraag
naar een zogeheten B-verblijfsstatus op humanitaire gronden is voor deze
vreemdelingen aan de orde. België kent deze status niet, in tegenstelling tot vele
andere Europese landen.
De afwezigheid van een B-status betekent niet dat België zich niet hoeft te
bekommeren om het lot van afgewezen asielzoekers bij hun
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terugkeer naar het land van herkomst. Artikel 3 van het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.,
1950) verbiedt folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.
Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens houdt dit mede in dat de
verdragsstaten personen niet mogen uitleveren aan, of verwijderen naar landen waar
er een reëel risico bestaat dat zij aan een dergelijke behandeling worden
onderworpen[10] Artikel 3 van het E.V.R.M. en de Belgische verblijfswet bieden de
betrokken personen echter geen recht op asiel of verblijf. De Minister zal oordelen
of de afgifte van een verblijfstitel opportuun is.
Uit het geheel van de bestaande wetgeving, ministeriële rondzendbrieven,
administratieve praktijk en rechterlijke beslissingen, blijkt alleszins de erkenning
van het beginsel dat mensen niet mogen worden teruggestuurd naar landen waar hun
leven, vrijheid of integriteit zijn bedreigd. Of die mensen persoonlijk vervolgd worden,
het slachtoffer zijn van een conflictsituatie, of persoonlijke moeilijkheden hebben,
zoals ziekte, doet er niet toe. Toch spreekt men in het eerste geval van vluchtelingen
in de eigenlijke zin van het woord, in het tweede geval van ontheemden. Zo maakt
men een onderscheid tussen ‘politieke vluchteling’, ‘economische vluchteling’,
‘asielzoeker’, ‘economisch migrant’, ‘verplaatste persoon’ of ‘de facto vluchteling’.
Die babelse spraakverwarring zou men beter vermijden, bv. door te spreken van
‘beschermingsgerechtigde personen’. Dat veronderstelt natuurlijk dat men duidelijke
criteria vastlegt om te onderscheiden in welke gevallen de verwijdering van een
vreemdeling naar een ander land niet meer in overeenstemming wordt geacht met
de fundamentele waarden en normen van onze eigen rechtsorde. Daartoe is een
conceptueel kader nodig dat verder denkt dan de kwestie van het verblijfsrecht. De
vraag naar het verblijfsrecht is immers een nogal polemische aangelegenheid, waarin
onverzoenbare visies over internationale migratie, de gelijkheid van mensen ongeacht
hun nationaliteit of huidskleur, en het rechtop zelfontwikkeling, met elkaar in conflict
komen. Wanneer de overheid echter eerst erkent welke personen aanspraak maken
op bescherming, kan ze veel gerichter de mogelijke beschermingsmechanismen
onderzoeken, die veel ruimer zijn dan het verlenen van een permanent verblijfsrecht.
Ook tijdelijke bescherming, ‘herlokalisatieprogramma's’, onmiddellijke opvang
binnen of in de directe omgeving van landen van waaruit gedwongen migratie op
gang komt, zijn middelen die deel uitmaken van dat plaatje. Deze benadering is
overigens niet zo uitzonderlijk. Het mandaat van de Hoge Commissaris voor de
Vluchtelingen van de Verenigde Naties is bijvoorbeeld ruimer dan het
toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag en voorziet ook in hulp aan
verplaatste personen binnen het eigen land of in geval van burgeroorlog.
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De huidige procedure
Wie aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag beantwoordt, krijgt in België als
erkend vluchteling een verblijfsrecht. Daartoe heeft de wetgever in de
Vreemdelingenwet een complexe erkenningsprocedure uitgewerkt, waarin drie
overheden optreden: de Dienst Vreemdelingenzaken binnen het ministerie van
Binnenlandse Zaken, de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen,
en de Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen. De laatste twee overheden zijn
onafhankelijk van de Minister en gespecialiseerd in het vluchtelingenrecht.
De procedure is opgesplitst in twee stappen: een ontvankelijkheidsonderzoek en
een gegrondheidsonderzoek. Het ontvankelijkheidsonderzoek stelt de Dienst
Vreemdelingenzaken in staat na een kort onderzoek een aantal aanvragen af te wijzen.
Aanvankelijk trof onontvankelijkheid uitsluitend aanvragen die in het buitenland
hadden of zouden moeten worden ingediend. Die aanvragen kunnen in theorie immers
zonder risico voor de asielzoeker naar dat ander land worden doorgeschoven. Sedert
1993 is onontvankelijkheid ook het antwoord op ‘kennelijk ongegronde’ aanvragen.
De Dienst Vreemdelingenzaken besluit in heel wat gevallen tot onontvankelijkheid.
In 1997 verklaarde de Dienst slechts 14% van de aanvragen ontvankelijk. Wie erbuiten
valt, kan meteen in beroep gaan bij de Commissaris-generaal. In 30% van deze
gevallen verklaarde de Commissaris-generaal de erkenruingsaanvraag vooralsnog
ontvankelijk. Dat de twee bevoegde instanties zo dikwijls anders beslissen, wijst
erop dat zij niet dezelfde interpretatie van de wet hanteren, en dát leidt tot juridische
doublures: het ontvankelijkheidsonderzoek moet twee keer gebeuren. Deze
moeilijkheid is natuurlijk inherent aan elke procedure waarin een recht van hoger
beroep bestaat. Maar de discrepantie doet wel twijfel rijzen over de juridische
concepten waarmee de twee federale instanties werken. Ze vertrekken niet van
hetzelfde uitgangspunt: bij de Dienst Vreemdelingenzaken staat het afschermen van
het grondgebied voorop, terwijl de bescherming van de asielzoeker bij de
Commissaris-generaal de doorslag geeft.
Ook na het in beroep gaan valt een groot deel van de aanvragen al in de
ontvankelijkheidsfase uit de boot. Wanneer dit gebeurt op basis van ‘kennelijke
ongegrondheid’, ontsnapt een deel van de interpretatie en toepassing van het
Vluchtelingenverdrag aan het toezicht van de Vaste beroepscommissie voor
vluchtelingen. Hierbij gaat het net om de wezenlijke vraag of de vrees voor vervolging
gegrond is. Het uitgangspunt van de gewijzigde erkenningsprocedure van 1988 was
nochtans dat het onderzoek van die gegrondheid tot de bevoegdheid van twee
gespecialiseerde, onafhankelijke federale overheden zou behoren. Een ontvankelijke
aanvraag komt eerst bij de Commissaris-generaal, een administratieve overheid die
beslist of de betrokkene een vluchteling is. De wet geeft de
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kandidaat-vluchteling in die fase niet het recht te worden gehoord, noch de bijstand
te genieten van een advocaat of inzage te krijgen in het dossier. De
Commissaris-generaal beslist zelf in welke mate deze inzage, bijstand en toelichting
mogelijk zijn. Hij hoort in de praktijk de kandidaat-vluchtelingen niet zelf. Zijn
medewerkers, meestal juristen, zullen de asielzoeker uitnodigen voor een gesprek
en vervolgens de Commissaris-generaal een voorstel doen. Als zijn aanvraag
geweigerd wordt, kan de asielzoeker in beroep gaan bij de Vaste beroepscommissie.
De procedure van de Vaste beroepscommissie, een administratief rechtscollege, is
wel krachtens de wet geregeld. Iedere kandidaat-vluchteling wordt gehoord ter zitting.
Dat brengt de commissie in een bijzondere situatie: bij gebrek aan tegenpartij moet
de commissie zelf de betrokkene uitvoerig horen en de relevante elementen zoeken.
Dit is niet uitzonderlijk voor de erkenningsprocedure die, zoals boven reeds werd
gezegd, de bewijslast verdeelt tussen de overheid en de persoon die zich op de
vluchtelingenstatus beroept. Tot die jurisdictionele fase komt het echter niet in het
geval van kennelijk ongegronde, en om die reden onontvankelijk verklaarde
aanvragen.
Het verschil tussen de administratieve en de gerechtelijke fase in het
gegrondheidsonderzoek heeft ook een weerslag op de ontwikkeling van de
jurisprudentie. De beslissingen van de Commissaris-generaal zijn niet openbaar.
Meer nog, de Commissaris-generaal vermeldt de motieven van zijn beslissing alleen
als hij de aanvraag van de asielzoeker afwijst. De Vaste beroepscommissie
daarentegen is, zoals elke rechterlijke overheid, verplicht haar beslissingen te
motiveren. Die rechtspraak is vrij te consulteren. De openbaarheid zorgt ervoor dat
die rechtspraak door de partijen kan worden geëvalueerd met het oog op een eventueel
cassatieberoep bij de Raad van State. Bovendien stelt ze de ruimere juridische
gemeenschap in staat toezicht te houden op de wijze waarop de commissie haar
rechtsprekende functie uitoefent. Hoewel de beslissingen van de commissie formeel
niet mogen dienen als precedenten, waardoor de commissie in latere dossiers gebonden
zou zijn door eerder ingenomen standpunten, kan de openbaarheid de commissie
aanzetten tot consistentie en coherentie.

De aangekondigde wijzigingen van de procedure
Het paars-groene regeerakkoord bepaalt dat ‘wat de asielzoekers in het kader van de
Conventie van Genève betreft, de procedures ingekort, verbeterd en vereenvoudigd
[zullen] worden, met behoud van alle rechten van de verdediging’. Naast de toepassing
van het Vluchtelingenverdrag zal de regering ‘voor de oorlogsontheemden een
coherent statuut uitwerken (...) dat tijdelijk en hernieuwbaar is en daadwerkelijk de
terugkeer inhoudt, zodra de oorlogssituatie in het land van herkomst ophoudt te
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bestaan en dit voor zover hun terugkeer daadwerkelijk mogelijk is’.
Wat de procedure betreft, maakte minister van Binnenlandse Zaken Duquesne in
zijn nota ‘Algemene beleidslijnen voor een globaal immigratiebeleid’ meteen tabula
rasa met de bestaande procedure en diensten. Terloops gezegd, dat ‘globaal
immigratiebeleid’ is niet zo omvattend als de titel laat uitschijnen. Het is veeleer een
in chronologische volgorde geformuleerde benadering, die vertrekt bij de toegang
tot het grondgebied (afspraken met vervoersmaatschappijen, detentie van personen
die niet de vereiste inreisdocumenten hebben, visabeleid), om vervolgens via de
verschillende verblijfsstatuten en de maatschappelijke steun tijdens de procedures,
tot de fase van de verwijdering te komen. Men spreekt hier beter van een algemeen
binnenlands immigratiebeleid, wat niet verwonderlijk is, aangezien de auteur de
minister van Binnenlandse Zaken is. De nota geeft weliswaar aan dat een aantal
push-factoren in het buitenland de instroom van kandidaat-vluchtelingen meebepalen,
zoals het oorlogsgeweld in Kosovo of de economische situatie in de landen van
herkomst. Toch bevat het ‘globale immigratiebeleid’ dat de Ministerraad op 1 oktober
1999 goedkeurde, geen enkele (aanzet tot) aanpak van die factoren. Enkel de
binnenlandse pull-factoren die het verblijf in België aantrekkelijk maken, zoals de
tijdelijke verblijfszekerheid met genot van maatschappelijke bijstand en een tamelijk
beperkt risico van gedwongen uitzetting, komen aan bod. Hoewel de regering ter
uitvoering van die nota nog geen wetsontwerpen bij het parlement heeft ingediend,
wagen we ons aan een kort overzicht en enkele bedenkingen. De bestaande
immigratiediensten zullen worden omgevormd tot een Federale Administratie voor
Immigratie, die de opdrachten overneemt van de bestaande Dienst
Vreemdelingenzaken (behalve het toekennen van het vluchtelingenstatuut), en een
Federale Administratie voor Asiel, die zal bestaan ‘uit goede elementen die
aangeworven worden uit de huidige CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken’. Deze
splitsing is toe te juichen. Want daardoor komt de behandeling van dossiers
betreffende vrijwillige tijdelijke of definitieve immigratie helemaal los te staan van
de behandeling van dossiers van gedwongen migratie. De regering erkent daarmee
het fundamenteel verschillende, want beschermende karakter van het asielrecht.
Wanneer men echter bescherming en immigratiecontrole in eenzelfde procedure
vermengt, zoals voorheen het geval was, krijgt men de neiging interpretaties van de
wet die tot de erkenning van een zeer grote groep van asielzoekers zouden kunnen
leiden, te verwerpen.
Hoewel de immigratienota van de Minister daarover zwijgt, is het wenselijk dat
de wetgever de term ‘asiel’ in de benaming van de Federale Administratie voor Asiel
ook ruimer zal opvatten dan louter de bescherming tegen uitzetting (of ‘refoulement’)
volgens het Vluchtelingenverdrag. Tijdens de hervormingen zal de wetgever er voorts
het liefst op letten dat de werking van de federale asieladministratie niet beperkt blijft
tot
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een efficiënt verloop van de procedure in België zelf. Om na te gaan of de vrees voor
vervolging van de asielzoeker gegrond is, moet de administratie er bij voorkeur ook
het ministerie van Buitenlandse Zaken bij betrekken, dat informatie kan verzamelen
over de toestand in de landen van herkomst.
Asielzoekers zullen hun recht op een gerechtelijke procedure bewaren dankzij de
oprichting van het Administratieve Rechtscollege voor de Vluchtelingen. Dit
gespecialiseerde rechtscollege zal moeten voorkomen dat uitgeprocedeerde
kandidaat-vluchtelingen de Raad van State overstelpen door massaal in beroep te
gaan. Juridische geschillen moeten door dat nieuwe rechtscollege worden beslecht.
De regering blijft vasthouden aan het m.i. artificiële onderscheid tussen
‘ongegronde’ en ‘duidelijk ongegronde’ aanvragen. De vaststelling van de
gegrondheid komt er na een langdurig onderzoek - de regering hoopt op een jaar van alle feiten; de kennelijke ongegrondheid zal na een eerste onderzoek binnen een
maand tot een afwijzing leiden. Maar hoe snel kan men nagaan of een aanvraag
gegrond is of niet? Bovendien moeten alle dossiers snel behandeld worden. Personen
met een kennelijk gegronde aanspraak moeten eveneens binnen een maand hun
erkenning als vluchteling op zak hebben.
In de immigratienota staat er wel een beloftevolle vermelding van het voornemen
om een bijkomend statuut voor ‘oorlogsvluchtelingen’ uit te werken. Opmerkelijk
genoeg gaat de nota er niet verder op in. Het gaat om mensen die uit hun land zijn
gevlucht, maar niet noodzakelijk onder het Vluchtelingenverdrag vallen, en die
evenmin kunnen worden teruggestuurd. Het voorbije decennium hebben we op dit
vlak de heropleving gezien van de tijdelijke bescherming. De status van ontheemde
voor wie ex-Joegoslavië en, recenter, Kosovo, ontvluchtte, is er een voorbeeld van:
in afwachting van een verbetering van de toestand in hun land van herkomst, mochten
zij hier tijdelijk verblijven. De VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen
beschouwt tijdelijke bescherming als een aanvaardbaar instrument, op voorwaarde
dat het statuut van deze mensen gelijkwaardig is aan dat van de
kandidaat-vluchtelingen en dat ook zij eventueel de volwaardige status van vluchteling
kunnen verkrijgen, als zij aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag voldoen.
Dat laatste bleek in België soms problematisch: de status van ontheemde kon iemand
maar krijgen op voorwaarde dat hij afstand deed van het recht om volgens de gewone
erkenningsprocedure behandeld te worden. De bekommernis om immigratie te
beperken haalde het toen op de bescherming. Het valt te bezien of de wetgever
daadwerkelijk dit statuut van bijkomende bescherming zal uitwerken.
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Slotbedenkingen
Het geheel van nationale en internationale rechtsregels, aangevuld met de rechtspraak,
biedt bescherming aan allerlei ‘vluchtelingen’, in een ruimere betekenis dan alleen
degenen die aan de definitie van het Vluchtelingenverdrag beantwoorden. Alleen
voor deze laatste groep is echter een erkenningsprocedure uitgewerkt, die een
permanent verblijfsrecht in het vooruitzicht stelt. Dat leidt in de dagelijkse realiteit
tot conflicten, omdat sommigen die aanspraak maken op bescherming niet of slechts
zeer moeilijk een legale verblijfsstatus kunnen bekomen, terwijl anderen, die niet
echt behoefte hebben aan bescherming (omdat er geen gevaar is voor hun leven of
vrijheid) via de erkenningsprocedure een permanent verblijfsrecht willen verwerven.
Het immigratieplan van de paars-groene regering koppelt de bescherming van
asielzoekers los van de immigratiebeperking. Als het parlement dit voornemen volgt,
zal de taak van bescherming voortaan tot de bevoegdheid van een overheid en een
rechtscollege behoren die volop de mogelijkheden moeten krijgen om met kennis
van zaken op een professionele, coherente en onafhankelijke wijze te oordelen of
een asielzoeker de officiële status van vluchteling kan bekomen. Wij verwachten
allen dat in onze rechtsstaat voor het kleinste juridische geschil, zoals banale financiële
aangelegenheden, een degelijke rechtsgang voor bv. de vrederechter bestaat. Dit
moet des te meer gelden wanneer het leven en de vrijheid van een persoon in het
geding zijn.
Pas nadat is vastgesteld dat een persoon bescherming tegen uitzetting moet krijgen,
is de vraag over de aard van het verblijfsrecht aan de orde. Het hoeft niet noodzakelijk
een permanent verblijfsrecht in België te zijn. Uit beschermingsrechtelijk oogpunt
is er niets op tegen dat een persoon naar zijn land van herkomst wordt teruggestuurd
als eenmaal de redenen die de terugkeer in de weg stonden, zijn verdwenen. De
kwestie van het verblijfsrecht wordt dan in wezen een vraag naar onze visie op
immigratie. Andere aspecten spelen daarin mee: maatschappelijke integratie,
familieleven (ook beschermd door het E.V.R.M.), de ontwikkeling van professionele
activiteiten, de ernst van de feiten die in het land van oorsprong de reden van het
vertrek waren.
Er zijn nog andere essentiële vragen, zoals de kwestie van de dringend gewenste
structurele aanpak van de oorzaken van (gedwongen) migratie (het bezoek van
Belgische parlementsleden aan Slovakije om er de levensomstandigheden van de
Roma vast te stellen, kwam in dat opzicht verrassend laat). Zulke vragen dwingen
echter tot een nog ruimer debat, dat evenwel buiten de opzet van deze bijdrage valt.

Eindnoten:
[1] Dit beginsel van ‘non-refoulement’ geldt niet voor vluchtelingen die om ernstige redenen
beschouwd worden als een gevaar voor de veiligheid van het land waar zij verblijven, of die,
bij gewijsde veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf, een gevaar opleveren voor de
gemeenschap van dat land (art. 33, 2).
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[2] Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen (2de kamer) nr. E024, 8 april 1992, onuitgegeven
(eigen cursivering).
[3] Voor een uitgebreide bespreking van de interpretatie, zie R. Fernhout, Erkenning en toelating
als vluchteling in Nederland, Deventer, Kluwer, 1990; G.S. Goodwin-Gill, The Refugee in
International Law, Oxford, Clarendon Press, 1996; J.C. Hathaway, The Law of Refugee Status,
Toronto, Butterworths, 1991; F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, Paris,
Economica, 1988; J.-Y. Carlier, D. Vanheule, K. Hullmann en C. Peña Galiano (ed.), Who is
a Refugee? A Comparative Case Law Study, Den Haag, Kluwer Law International, 1997;
eveneens verschenen in het Frans: Qu'est-ce qu'un réfugié?, Brussel, Bruylant, 1998.
[4] J.C. Hathaway, The Law of Refugee Status, o.c., 101.
[5] Gemeenschappelijk Standpunt Raad nr. 69/196/JBZ, 4 maart 1996 vastgesteld op grond van
artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de gerharmoniseerde toepassing
van de definitie van de term ‘vluchteling’ in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli
1951 betreffende de status van vluchtelingen, PB. L. 13 maart 1996, afl. 63, 2.
[6] ‘...l'elément de crainte qui est un état d'esprit et une condition subjective est précisé (...) par
les mots “avec raison”; (...) ces mots impliquent que ce n'est pas seulement l'état d'esprit de
l'intéressé qui détermine la qualité de réfugié mais que cet état d'esprit doit être fondé sur une
situation objective’. Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen (le Franse kamer) nr. R379,
27 februari 1992, onuitgegeven.
[7] J.Y. Carlier, ‘General Report’, in J.Y. Carlier, D. Vanheule, K. Hullmann en C. Peña Galiano
(ed.), Who is a Refugee? A Comparative Case Law Study, o.c., 683-717. Zie hierover ook D.
Vanheule, ‘A Comparison of the Judicial Interpretations of the Notion of Refugee’, in J.-Y.
Carlier, en D. Vanheule (ed.), Refugees: A Challenge, Den Haag, Kluwer Law International,
1997, blz. 91-105.
[8] Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 13de uitg., Utrecht, Van Dale Lexicografie,
1999, dat als tweede betekenis vermeldt: iemand ‘die voortvluchtig is om zich te onttrekken
aan straf of gevangenschap’.
[9] G.S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Oxford, Oxford University Press, 1996,
1.
[10] Zie hierover o.m. A. Cruz, ‘Protection of asylum-seekers. Can Article 3 of the European
Convention of Human Rights provide greater protection to asylum-seekers than the 1951 Geneva
Convention?’, N.J.B. 1997, 672-677; M. Van de Putte, ‘Straatsburg gaat vreemd. De
‘vreemdeling’ in de jurisprudentie van de Straatsburgse organen’, in Tijdschrift voor
Vreemdelingenrecht, 1994, 3-16; D. Vanheule, Vluchtelingen, Gent, Mys & Breesch, 1998,
nrs. 676-687; B.P. Vermeulen, ‘Grondrechten bij de verwijdering van asielzoekers van het
grondgebied: de refoulementverboden’, in K. Rimanque e.a. (red.), Mensenrechten Jaarboek
1996-97, Antwerpen, Maklu, 1998, 225-238.
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Forum
Demos en / of Ethnos?
Een vraagstelling geïllustreerd aan de hand van de ‘Vlaamse’ kwestie
De wereld wordt in het laatste decennium van de twintigste eeuw geteisterd door
etnische conflicten. Dit stelt het geloof in de voorrang van het staatsburgerschap,
van de ‘demos’, op etnisch-culturele bindingen danig op de proef. Volgens S.W.
Couwenberg, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, en redacteur van de bundel Nederland en de toekomst van Vlaanderen[1],
zou het ‘accentueren overal in de wereld van partikuliere - lokale, regionale en
nationale - identiteiten als reactie op economische en culturele
globaliseringsprocessen’ (blz. 15) het bewijs leveren dat de moderne rationale cultuur,
die haar oorsprong vindt in het Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw, er niet
in geslaagd is het ‘wereldburgerschap’ ingang te doen vinden in de samenleving.
Volgens die zienswijze zouden mensen zich in de eerste plaats laten leiden door een
gevoel van culturele samenhorigheid met diegenen met wie ze dezelfde taal en
historische achtergrond delen.
De auteurs van de genoemde bundel worden door volgende gedachte bezield:
België is als samenlevingsverband van twee taalgroepen een kunstmatige, en dus
‘zieke’ staat. Vlaanderen moet daaruit losgewrikt worden en meer toenadering zoeken
tot die staat waarmee het de taal deelt, namelijk Nederland. Geheel in de zin van het
oude adagium ‘De taal is gansch het volk’ zou een convergentie op de meest
verscheiden vlakken tot stand moeten komen, zoals Andries Postma, lid van de Eerste
Kamer voor het CDA, in zijn bijdrage ‘De convergentie van Nederland en Vlaanderen’
stelt (blz. 88-93). De recente geschiedenis lijkt de ‘Groot-Nederlanders’ gelijk te
geven: zijn West- en Oost-Duitsland in 1990 niet verenigd onder het motto van Willy
Brandt ‘Was zusammengehört, wâchst zusammen’? Droomden en dromen de Albanese
Kosovaren niet van een Groot-Albanië?
Feit is dat het creëren van eentalige
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staten een rationalisatie op het vlak van de communicatie vormt, maar tegelijkertijd
de verschillen in mentaliteit en cultuur veronachtzaamt die door de huidige
staatsgrenzen in de loop van de geschiedenis ontstaan zijn. Voor de etnonationalisten,
voor wie staat en natie dienen samen te vallen, zal de ‘ethnos’, het toebehoren tot
dezelfde taal- en/of cultuurgemeenschap, al deze moeilijkheden overwinnen. De
vraag is tot hoever dit principe doorgetrokken moet worden. De meeste staten
omvatten meerdere taalgroepen en zijn in die zin even ‘kunstmatig’ als België. In
Indonesië bijvoorbeeld worden tientallen talen gesproken, ook al wordt er slechts
één taal officieel gebruikt. Zouden al die mensen van wie de taal niet de officiële is,
zich nu ‘onderdrukt’ moeten voelen - alsof ze niet in de eerste plaats bekommerd
zijn om het dagelijkse overleven en om de vrijwaring van hun rechten als individu?
Indien taal of ‘ethnos’ het criterium is voor staatsvorming, dan zouden er meerdere
honderden staten gecreëerd moeten worden. Heel de kaart van Afrika en Azië zou
hertekend moeten worden. China zou uiteenvallen in diverse ‘Kleinstaaten’. Iran zou
niet alleen zijn Koerden onafhankelijkheid moeten toestaan, maar ook de Turkstalige
Azeri's, die in het Noorden van het land leven, rond Tabriz, en die 25 % van de
Iraanse bevolking uitmaken. Net zoals de Koerden zouden zij zich ook onderdrukt
moeten voelen omdat Farsi de enige officiële taal is. Andersom is het gebruik van
dezelfde taal geen garantie dat groepen met een andere achtergrond of geschiedenis
bij elkaar willen blijven. De Schotse nationalisten scoren met hun pleidooi voor een
onafhankelijk Schotland heel goed bij de kiezer. Hun succes logenstraft de stelling
van de Groot-Nederlanders dat taalgenoten per se bij elkaar willen horen.
Het is duidelijk dat de staat - de soevereine staat in de Westfaalse betekenis van
het woord - gebouwd is op de pijler van de ‘demos’, het staatsvolk dat zich schaart
rond gemeenschappelijke symbolen, zoals de waarden die belichaamd worden door
de grondwet, en de instellingen die deze moeten vrijwaren. Volgens Couwenberg
ligt dit in de lijn van ‘het politieke nationaliteitsbeginsel van de Franse revolutie’
(blz. 15). Immers, voor de Franse revolutionairen, de ‘jacobijnen’ zoals ze wel eens
verachtelijk door de etnonationalisten genoemd worden, overwoog het principe van
de demos. Ongeveer de helft van de Franse staatsburgers sprak ten tijde van de
revolutie een andere taal dan het Frans. Hetzelfde ‘jacobijnse’ principe geldt
bijvoorbeeld ook voor het moderne Turkije dat in 1923 door Atatürk boven de
doopvont werd gehouden. Alle Turkse staatsburgers genieten volgens dat concept,
alleszins in theorie, dezelfde politieke en burgerlijke rechten ongeacht hun geslacht,
geloof of taal. Dat daarbij de Koerdische talen onderdrukt werden ten voordele van
het Turks als enige officiële taal, werd er op de koop toe bij genomen. Tenslotte
golden de Koerden in hun hoedanigheid van moslims niet als een ‘minderheid’ zoals
in het verdrag van Lausanne (1923) bepaald. Maar als individuele leden van de Turkse
demos stonden en staan zij in principe op voet van gelijkheid met de etnische Turken,
Laz, Georgiërs en Armeniërs die het land bevolken, en zouden zij als indi-
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vidu, als staatsburger niet mogen worden gediscrimineerd op basis van hun etnische
afkomst. Jammer genoeg blijkt het opkomen van de Koerden voor een minimum aan
culturele groepsrechten nog altijd onmogelijk te zijn. De vervolging van ‘separatisten’
door de Turkse overheid is blind voor hun etnische afkomst: ze treft zowel Turken
als (vooral) Koerden die door hun woorden of daden als een gevaar voor de territoriale
integriteit van Turkije bestempeld worden. De oorlog die in Turks Koerdistan woedt,
weerspiegelt de botsing van twee onverzoenlijke concepten: dat van de ‘état-nation’
en dat van de ‘etno-natie’.
De auteurs van het onderhavige boek zien zich niet als jacobijnen, maar als
verdedigers van de eigen identiteit, van de kleinere culturen, die bedreigd worden
door een ‘door de grote staten geleid “Europa”’ zoals Ludo Abicht in zijn bijdrage
‘Vlaanderen: Nederlands onverkoopbare bruid of bedachtzame partner?’ schrijft (blz.
37). De samenwerking tussen de taalgenoten over de kloof tussen Essen en Roosendaal
heen wordt gelegitimeerd door het recht zich te verweren tegen de moloch Europa.
De eigen ethnos heeft voorrang op die rechten en vrijheden die vroeg of laat uit de
Europese eenmaking voor de Europese staatsburger zouden moeten voortvloeien.
Jammer genoeg verglijdt het boek soms in een polemische afrekening. De
andersdenkende wordt dikwijls overladen met verwijten en schimpscheuten. Wie
twijfels koestert over het etnonationalistisch project, behoort volgens Ludo Beheydt
tot de ‘anti-identiteitsmaffia’ (blz. 67). Wie België niet onmiddellijk afschrijft, hoort
volgens Couwenberg thuis in het kamp van de ‘linkse Belgofielen’ (blz. 15). Manu
Ruys laat zich smalend uit over de ‘zich progressief noemende intellectuelen’ (blz.
96) waarbij het woord ‘intellectueel’ veeleer een zegen dan een vloek lijkt. Alleen
Abicht durft nog toe te geven dat hun bedoelingen ‘nobel en hun waarschuwingen
vaak nuttig’ zijn, maar betreurt niettemin dat ‘de door hen voorgestelde oplossingen
alleen maar (kunnen) leiden tot een versterking van de status-quo’ (blz. 42), met
andere woorden tot datgene wat elke rechtgeaarde burger verafschuwt in dit land,
de vriendjespolitiek, het immobilisme.
Het boek vervalt soms in een zwart-witdenken: ofwel ben je tegen België en ben
je dus wat vroeger een ‘goede Vlaming’ heette, ofwel ben je niet tegen België en
dus per definitie iemand die zijn eigen Vlaamse identiteit verloochent. Maar kun je
niet tegelijk Vlaming (of Brabander of Limburger, waarom niet?) door geboorte en
opvoeding, en Belgisch staatsburger vanuit een zeker ‘Verfassungspatriotismus’
zijn? Zoals ik in een vroeger artikel geschreven heb[2], kun je je ook afvragen of dat
vermaledijde België wel degelijk een gevaar of een rem vormt op de ontplooiing van
het Vlaamse volk - zijn we overigens niet de ontplooiing van het ‘Waalse volk’
vergeten? Misschien laat België de Vlaamse identiteit meer recht wedervaren, is die
alleen mogelijk door de voortdurende confrontatie met een andere taalgemeenschap?
Misschien zijn de verschillende beleidsvisies (Ruys, blz. 98) wél een verrijking voor
de democratie die steunt op het uitdragen van meningsverschillen, en een voortdurende
uitdaging om de eigen visie kritisch onder de loep te
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nemen? De angst voor verschillen maakt dat de nieuwe informateurs en formateurs
(sinds de verkiezingen van 13 juni 1999) amper durven denken aan asymmetrische
regeringen in dit land (wat toch een kenmerk van federale staten is). Dan nog liever
het risico lopen dat de snellere regeringsvorming op Waals niveau de toon zet en
zodoende anti-Waalse ressentimenten in Vlaanderen voedt.
Blijft ten slotte de vraag of datzelfde België, met zijn vooruitstrevende grondwet,
datzelfde België, dat door sommige radicale Vlaams-nationalisten als een ‘gevangenis
der volkeren’ wordt verwenst, zijn burgers niet rechten en vrijheden garandeerde en
garandeert waarvoor ze door het overgrote deel van de mensheid worden benijd (ook
al waren die rechten en vrijheden niet altijd volledig, gelet op de tijdgeest)? Zou het
ontbreken van die rechten voor de leden van de ‘demos’ minder erg zijn, indien hun
rechten als leden van de ‘ethnos’, de groep der Nederlandstaligen in België, vanaf
de oprichting van de Belgische staat gewaarborgd waren geweest? Wát primeert
(zonder elkaar uit te sluiten) voor de gewone man en vrouw die in de maatschappij
moeten zien te overleven: ‘citizenship’ als het geheel van politieke en
sociaal-economische rechten van de burger, of ‘etnie’ als het culturele,
‘volksverbonden’ etiket dat op diezelfde burger wordt geplakt? Mag het
laatstgenoemde zodanig verabsoluteerd worden dat het eerstgenoemde op de helling
komt te staan, zoals we vaak merken in conflicten of oorlogen die in naam van een
of ander ‘bevrijdingsnationalisme’ worden gevoerd? Moeten we niet streven naar
een dialectische verbinding van beide, zoals ook Ludo Beheydt, aanleunend bij Alain
Finkielkraut, in dit tijdschrift suggereert, namelijk dat ‘het simpele binaire denken
in termen als nationalisme versus kosmopolitisme, groepsgevoel versus individualisme
geen oplossing biedt voor het complexe zijn van de mens in de wereld’[3]?
□ Dirk Rochtus
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Affectieve Vrouwelijke Mystiek
De meeste lezers van dit tijdschrift hebben, naar ik vermoed, de mystieke traditie
leren kennen door haar teksten. Zij hebben ze gelezen en erover nagedacht uit
persoonlijke, vrije belangstelling, onder meer bij hun zoeken naar de zin van het
leven, het werk, de politiek... Zo is het ook mij vergaan. Het is misschien een beperkte
kennis van weinig teksten of slechts één enkele, maar ze heeft iets eindeloos, omdat
ze voortkomt uit een relatie van uitwisseling, waarbij de andere ons aanspreekt en
wij bereid zijn te luisteren en te veranderen. Ik denk, bij wijze van tegenstelling, aan
mijn houding tegenover de geschiedenis van de filosofie waarvan ik objectief meer
afweet. Toch ken ik de geschiedenis van de mystiek beter. De eerste benader ik
immers als een studieobject, terwijl ik de tweede in- en uitga als iemand van den
huize, om te zoeken, vragen te stellen, te luisteren. Voor mij, voor ons, ligt de
mystieke traditie niet voor altijd vast, ze is niet afgesloten, zoals een object of een
terrein van onderzoek. Daarom kan ze ons bevatten, als nam ze gastvrij op al wat
wij zelf nog niet - en misschien nooit - van onszelf begrijpen.
Uit dit oogpunt is een filologische studie van de teksten totaal aanvaardbaar, maar
valt er moeilijk waardering op te brengen voor wat Jacques Maître doet in zijn ‘essai
de psychanalyse’, namelijk een nieuw wetenschappelijk object creëren en onderzoeken
dat hij affectieve vrouwelijke mystiek noemt. Met die naam verwijst de auteur naar
de mystieke methode die in hoofdzaak door vrouwen verdedigd is vanaf de dertiende
eeuw (Hadewijch) tot vandaag (Thérèse de Lisieux, e.a.), en die uitging van de devotie
tot de lijdende mensheid van Jezus. ‘Le propre de “mes” mystiques est d'attester
une passion extrême dans l'amour ressenti pour l'humanité de Dieu’, met woorden
die gekozen zijn om bij anderen hetzelfde gevoelen te wekken (blz. 22).
Deze definitie van het object (in zijn essay zeker veel nauwkeuriger en juister
omschreven dan ik het hier gedaan heb) sluit de mystiek uit die de drijfveer was van
de sociale strijd (denk aan Thomas Münzer, en aan Bernardus van Clairvaux, zover
hij betrokken was bij de religieuze politiek van zijn tijd) en ook de Wesensmystik.
De auteur vernoemt geen enkele vrouw die aan of over de grens zou liggen van zijn
onderzoek. Ik zou er Marguerita Porete niet bij rekenen, die Miroir des simples âmes
schreef (Brepols, Turnhout, 1986), en uitgesproken kritisch de geestelijke gevoelens
(affections d'esprit) weert uit de relatie met God. Maar zij blijkt zonder vermelding
van haar naam bij het onderzoek te horen (zie blz. 104), zodat men haast de indruk
krijgt dat voor Jacques Maître alle vrouwelijke mystiek valt onder het genre dat hij
affectieve mystiek noemt.
Belangrijker dan alle kritische bedenkingen die opkomen bij zijn definitie van de
affectieve mystiek, is de wrevel die zijn werk als geheel oproept. Voor mensen zoals
ik, en
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allicht ook voor de meesten onder u, lijkt het of de auteur een open horizon voor ons
wil dichtklappen en een kenrelatie beknotten die wij allang totaal vrij en persoonlijk
beleven, naar wij graag geloven.
Een eerste mogelijke antwoord op die wrevel is dat Jacques Maître zeker niet de
eerste is die het domein van de mystiek objectief wetenschappelijk benadert. Dat
begon al bij de eerste aanzetten van de wetenschappelijke studie van de geschiedenis
(die uiteraard ‘objecten’ moet behandelen) en van de menswetenschappen zoals de
psychologie en de sociologie. Maar dit antwoord voldoet niet om Mystique et féminité
te verantwoorden voor wie overtuigd is dat een waarachtige kennis van de andere
staat of valt met een relatie van uitwisseling, waarbij men bereid is te luisteren en te
veranderen.
Let wel, ook het werk van Jacques Maître kunnen wij niet begrijpen zonder die
houding aan te nemen, al wensen wij daarin niet zo ver te gaan als bij onze inzet
voor de studie van de mystieke literatuur.
Wat is dan juist het werk van Jacques Maître? Het is geen geschiedenis van de
mystiek, al bevat het een overvloed van historische gegevens, met name in zijn vierde
deel ‘Sous la IIIe Républiqué. Het is, zoals ik al liet verstaan, de constructie van een
object dat niet geheel bij één discipline onder te brengen is. Een gemeenschappelijk
object, in de zin van bespreekbaar en interdisciplinair; waaraan meer dan één kennis
te pas komt, niet alleen geschiedschrijving, ook sociologie, psychoanalyse en
feminisme. Dankzij het verstandige toepassen van een aantal hedendaagse ideeen en
inzichten, treedt de materie ‘mystiek’ uit de afzondering waarin zij dreigt te blijven
steken, niet zozeer van nature, zoals men geneigd is te denken, maar omdat men de
transcendentie weert uit de moderne wetenschap, en vooropstelt dat het kennende
subject zichzelf genoeg is.
Wat zijn de kosten en de baten van wat de auteur zo bereikt? Hijzelf antwoordt
dat het toepassen van de wetenschappelijke methode op de uitingen van de mystiek
ze onvermijdelijk relativeert, want in de plaats van het evident geachte
bovennatuurlijke komt er ‘un éclairage par les processus sociohistoriques,
psychanalytiques, etc.’; zo leren wij een stukje waarheid over het subject: ‘l'avancée
d'une explication non religieuse de la mystique serait ainsi la condition pour
commencer à lever la méconnaissance que renforce le court-circuit d'une
interprétation directement religieuse’ (blz. 467). M.a.w., Mystique et féminité beoogt
een deel van het christelijke erfgoed, wat wij vrouwelijke mystiek noemen of een
belangrijk stuk ervan, toegankelijk te maken zonder daarvoor een religieuze verklaring
te geven. Een dergelijk opzet kan men niet afkeuren; ik meen immers dat de moderne
menswetenschappen daar hun voordeel zouden mee doen. Zij slepen namelijk al van
bij hun oorsprong de neiging mee om de menselijke en levende realiteit mateloos te
vereenvoudigen, ze als het ware te herleiden tot een machine en over het hoofd te
zien dat ze ontstaat uit de relatie met de moeder, bij het aanleren van de moedertaal.
De inspanning van de auteur om het scientisme te weren, is opmerkelijk, en m.i.
geslaagd. Bewust van het belang van de relatie met de moeder en de invloed van de
moedertaal in de vrouwelijke mystiek, kan hij aanto-
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nen hoe het mystieke antwoord - ook als het vanuit het eigen standpunt van de
menswetenschappen beschouwd wordt als een historisch gegeven - toch een eigen
originaliteit bezit binnen de gegeven historische context, die niet zelden alle
kenmerken vertoont van een persoonlijk, creatief antwoord. Dit kan Jacques Maître
aantonen, althans voor de mystieke schrijfsters die hij persoonlijk bestudeerd heeft,
zoals Thérèse de Lisieux (aan haar heeft onze auteur een essay gewijd met dezelfde
ondertitel als dit boek en verschenen in 1996 bij dezelfde uitgever: L'Orpheline de
la Bérésina). En dit klinkt als een bevestiging dat een persoonlijke relatie van
uitwisseling aangaan met de andere, een onmisbare stap is in (misschien) alle kennen.
Het probleem is dat de wetenschappelijke methode ons het tegendeel kan doen
geloven. Geloven namelijk dat wij kunnen kennen zonder een luisterende houding
aan te nemen voor wat wij willen kennen. Dit gebeurt ook in Mystique et féminité;
dadelijk zal ik laten zien hoe.
In zijn poging om een lezing van de mystieke teksten voor te stellen los van hun
religieuze banden, om de kortsluiting te voorkomen die ontstaat als men ze met de
religieuze sleutel opent, doet Jacques Maître een beroep op de hedendaagse
wetenschappelijke inzichten. Hierbij houdt hij volstrekt geen rekening met de
onderzoekingsmethoden die het mystieke zoeken zelf reeds ontdekt heeft, met dezelfde
bedoeling. Methodes die, dat blijf ik stellen, zeker even doeltreffend zijn om een
zelfstandige reflectie te bevorderen, en duidelijk meer getrouw zijn aan de behandelde
materie. Wij denken, om slechts één voorbeeld te geven, aan wat Thérèse de Lisieux,
vlak voor haar dood, zegt over het persoonlijke voortbestaan in het hiernamaals: tot
het einde van haar leven bleef ze aan twijfels onderhevig. Wat zij zegt wijst op een
verandering in de antropologie die op dat ogenblik al begonnen is in de westerse
samenleving, en waarmee deze jonge religieuze beter weg weet dan velen die van
beroep geleerden zijn. Het mystieke zoeken gaat, zoals wij weten, zijn eigen wegen
en zoekt zelfs voor de dogmatische waarheden een verantwoording. Om dezelfde
reden, dat is om in een vrije, persoonlijke relatie te treden met de Andere, geeft de
mystieke ervaring zich niet blind over aan de wetenschappelijke interpretatie, maar
kan die anticiperen of tegenspreken, op haar eigen terrein.
Zo gebeurt het dan dat Jacques Maître de reductie herhaalt, al eeuwenlang door
de theologen, allen mannen, uitgevoerd op de vrouwelijke mystiek, namelijk: haar,
weliswaar onrechtstreeks, het inzicht in zichzelf te ontzeggen. Een echte paradox is
dit als we bedenken dat het mystieke zoeken een veel grotere gestrengheid vereist
dan de veelgeprezen wetenschappelijke gestrengheid, plus een zelfstandigheid waarop
weinig mannen zich kunnen beroemen.
Maar ook op dit punt bezorgt de auteur van Mystique et féminité ons nog een
aangename verrassing: ik bedoel zijn houding tegenover het feminisme. Voor hem
is het feminisme niet zomaar een studieobject, maar heeft het te maken met wat er
in het subject omgaat. Ofwel, met het teruggeven van een betekenis aan de traditie
van de vrouwelijke mystiek. Zo schrijft hij bv. ‘Les luttes des femmes
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dans les sociétés industrialisées constituent un des éléments essentiels pour la remise
au jour des aspects féminins de Dieu’ (blz. 25), wat een constant en verborgen thema
is geweest van de vrouwelijke mystiek vanaf de Middeleeuwen tot aan de kleine
Thérèse Martin. Jacques Maître behandelt van het feminisme de meest opvallende
aspecten, zoals de eis van gelijkstelling, en herneemt twee van de diepste thema's,
dat van het vrouwelijke anders zijn en dat van de relatie van moeder en dochter.
Beide brengen meer inzicht in het vrouwelijke mystieke zoeken zonder terug te
grijpen naar de wetenschappelijke objectivering.
Tussen de vrouw, gebukt onder de patriarchale overheersing, en God, belaagd
door de mannelijke drang om te weten, bestaat er een oude, verborgen compliciteit.
En de auteur van dit boek - ervaren socioloog van het Franse katholicisme, maar al
jaren geboeid door de studie van de vrouwelijke mystiek - beseft dit in zekere zin
wel; zonder dit geheim te willen schenden, begon hij eromheen te draaien. Onder
het lezen is mij meer dan eens door het hoofd gegaan: deze man weet meer dan hij
uitspreekt.
□ Luisa Muraro
Jacques Maître, Mystique et féminité. Essai de psychanalyse
sociohistorique, Les Editions du Cerf, Paris, 1997, 486 blz., FF 195.

Eindnoten:
[1] S.W. Couwenberg, Nederland en de toekomst van Vlaanderen, Kok Agora, Kampen / Pelckmans,
Kapellen, 1998, 106 blz., ISBN 90-289-2542-2.
[2] Dirk Rochtus, ‘België als “bewuste keuze”? Zeven stellingen omtrent de Vlaamse identiteit
binnen een tweetalig land’, in De Gids op maatschappelijk gebied, 11/1996, blz. 955-959.
[3] Ludo Beheydt, ‘De trieste belgitude’, in Streven, mei 1999, blz. 453.
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Podium
Alles wat ik te vertellen heb staat in mijn gedichten
P.C. Hooftprijs 2000 voor Eva Gerlach
In mei 2000 zal Eva Gerlach (o1948) in het Letterkundig Museum in Den Haag de
P.C. Hooftprijs 2000 voor poëzie in ontvangst nemen. Ze debuteerde als dichteres
in 1977 in Hollands Maandblad en haar eerste bundel, Verder geen leed, verschenen
in 1979, werd onmiddellijk tweemaal gelauwerd. Ze kreeg de Van der Hoogtprijs
en daarbovenop een eenmalige prijs, uit bewondering voor haar poëzie ingesteld
door de Leidense hoogleraar criminologie, W.H. Nagel, nog beter bekend als de
dichter J.B. Charles die in een van zijn gedichten Gerrit Achterberg aansprak als
‘giraf onder de dichters’. Benno Barnard roemde in een lang essay, in zijn Tijdverdrijf
voor enkele fijne luiden, haar meesterlijk gebruik van de ‘ottava rima’. In haar
debuutbundel zijn die acht regels altijd opgedeeld in twee kwatrijnen, in de volgende
bundels komen ze ook in allerlei variaties voor (5+3 regels, 3+3+2 regels, e.a.).
Benno Barnard verklaarde dat Eva Gerlach de enige van zijn generatiegenoten was
met wie hij affiniteit voelt en hij lichtte die affiniteit toe als verwantschap en
bewondering. Hij was er ook van overtuigd dat het pseudoniem Eva Gerlach ‘een
impliciete hulde en referentie aan Ida Gerhardt’ moest zijn. De gespannen
liefde-haatverhouding tussen moeder en dochter, die men in de poëzie van Gerhardt
aantreft, is ook een wederkerend thema in de poëzie van Gerlach. Maar in een
interview in de Haagse Post (23 maart 1985), een van de weinige die Gerlach
weggegeven heeft, want alles wat ze te vertellen heeft staat in haar gedichten, heeft
ze verklaard dat ze aan haar pseudoniem was gekomen toen ze uit het raam keek en
er toevallig een verhuiswagen van de firma Gerlach voorbijreed. Ze vond dat een
toepasselijke naam, want zoals een verhuizer goederen verplaatst, zo verplaatst een
dichter betekenissen.
Ondertussen had Komrij haar wer-
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kelijke naam, Margriet Dijkstra, achterhaald, zodat hij die in 1987 in de achtste druk
van zijn bloemlezing kon vermelden. In de jongste editie van Komrij (1996) is
‘Vocabulair’ het eerste van de zes opgenomen gedichten. Het komt uit de bundel
Een kopstaand beeld (1983):

Vocabulair
Dit is je oog. Dit is de zon. Dit koude
dat aan je trekt, is tocht door het open raam.
Dit is water, waarin je altijd past.
Dat is de ketel, die op het vuur zingt
boven de vier draaiknoppen van het gas.
Hier zie je het broodmes in zijn plank staan.
Al deze dingen moet je goed onthouden.
Vandaag of morgen krijgen ze hun zin.

Je hoeft geen linguïstiek gestudeerd te hebben, waar in de taalverwervingstheorie
het bezit van een woordenschat de eerste vaardigheid wordt genoemd, noodzakelijk
om de primaire code te beheersen, om na de lectuur van Gerlachs gedicht er meer
dan ooit bewust van te zijn dat onze woordenschat de talige basis is van ons bestaan
als mens. Die basis, de moedertaal, geeft een ouder door aan zijn kind, een dichter
aan zijn lezer. Ouders en kinderen en de (on)betrouwbaarheid van hun spreken zijn
het onderwerp van veel gedichten in het oeuvre van Eva Gerlach, dat inmiddels uit
tien zelden omvangrijke bundels bestaat.
De moeder-dochterrelatie is sterk getekend en vertekend door ambiguïteit. Het
beeld dat moeders er altijd zijn om voor hun kinderen te zorgen wordt door Gerlach
onderuitgehaald:
Je zit onder de schemerlamp, de muggen
in zwermen om je hoofd, een vest te breien
voor als je weggaat. Als het klaar is, rij je
de oprit af en komt niet meer terug.
Ik dek de tafel. Ik heb niets te willen.
Je eet en drinkt en ik weet dat je het weer
zult zeggen, onder het sinaasappels schillen,
‘Nu kom ik nog een keer en dan niet meer.’
(Verder geen leed, blz. 28)
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De openingscylus van Domicilie (1987) bestaat uit 24 gedichten. De titels ervan zijn
alle uren van een etmaal. Uur na uur probeert de dichteres herinneringen vast te
leggen aan de pas gestorven moeder. In die herinneringen is er nooit tederheid zonder
wreedheid, genegenheid zonder afkeer, troost zonder bitterheid, strelen zonder slaan.
Na afloop van wat op een nacht waken lijkt, wordt in het gedicht ‘6.00’ een streep
gehaald door alle opgeroepen emoties en meteen ook een streep gezet onder de som
van de ervaringen van een levenslang door bloedbanden met elkaar verbonden zijn.

6.00
Ik zet je neer in onwaarachtigheid.
Onder vergane tijd kom ik je tegen
als onder kruimelend vel en het is stank
voor dank want wat ik aanraak ben ik kwijt;
slaap verplaatst je niet meer in mij. In leven
onder de kale, hamerende zang
van vinken schroef ik mijn pen dicht en weet
dat ik je ombreng. Dat ik je vergeet.
(Domicilie, blz. 32)

Over de verhouding tot het eigen kind gaat de bundel Dochter (1984). Ook daar valt
de behoedzaamheid op (‘Dochter, hoe precair is ons evenwicht’), het gevoel dat de
scheiding door de geboorte het verbondenheidsgevoel van tijdens de zwangerschap
vernietigd heeft (‘Mijn kind laat mij met buitenlucht alleen. / Zij blijft op afstand
sinds zij uit mij viel’), wantrouwen dat geprojecteerd wordt in wat er omgaat in het
hoofdje van haar couveusekind (‘[...] Weerzin staat / blauw om haar lippen sinds zij
werd geboren; / / wanneer zij, nooit verzadigd, mij loslaat / van slaap zingt haar stem
rond binnen mijn oren. / Geef, geef. Dit is niet wat je had beloofd’).
De angst haar dochter weer te verliezen leidt tot een wanhopige slotregel: ‘Angst,
neem haar maar. Ik kan haar niet meer houden’. Die angst ebt weg in het volgende
gedicht waar de moeder haar kind geborgenheid belooft. Maar ook dan nog blijft
een ondertoon van onzekerheid en aarzeling te horen:
Dochter, wees jij de ziel, ik het lichaam
dat je voedt en verzorgt, kalmeert en kleedt
maar nooit met zekerheid iets van je weet.
Niet wijzer: ouder en geduldiger
verlengt het ons aarzelend samengaan
(Dochter, blz. 17)
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Van de vader van Gerlach zegt de beknopte biografie in het Kritisch literatuurlexicon
heel laconiek dat hij na 1952 (toen ze vier was) uit haar leven verdween. Hij werd
‘een heer in een ver land’, zoals de kortste cyclus uit haar debuutbundel luidt, die
eindigt met volgend verbijsterend hard vers:
Mijn vader was een heer in een ver land.
Hij belde nooit meer op. Hij wou daar blijven.
Ik schreef zijn naam met ballpoint in mijn hand.
Toen hij mijn vriend was, kon ik nog niet schrijven.
Ik wist nog hoe hij me op zijn schouders droeg
en hoe ik me vasthield aan zijn grijze benen
en hoe hij zei ‘Ik moet wat van je lenen’
als hij mijn spaarvarken aan stukken sloeg.
(Verder geen leed, blz. 36)

Ze is dan verder opgevoed in het gezin van haar moeder en stiefvader, een geoloog.
Die krijgt in haar debuutbundel de gestalte van ‘een metgezel’. Hij leert haar wat
foraminiferen zijn en hoe moederkoren de roggeoogst aantast.
De moeder- en vaderfiguren en de volwassenen die optreden in Hee meneer Eland
(1998), een verzameling gedichten voor kinderen, die genomineerd werd voor de
Gouden Uil, hebben vaak dezelfde wispelturigheid, onvoorspelbaarheid,
boosaardigheid en onbetrouwbaarheid als in haar dichtbundels voor volwassenen.
De gedichten van Gerlach gaan over relaties tussen volwassenen en kinderen en
vaak over het ontbreken van liefde daarin. Als een gezin op een uitstapje naar zee
oma meeneemt die op het strand tegen de meeuwen begint te schreeuwen, zodat
ouders en kinderen zich doodschamen, zegt de vader aan het eind met een heel
cynische woordspeling: ‘Je moet, zei mijn vader, bij grootouders altijd even / denken:
hoelang hebben ze nog te beven’ (Hee meneer Eland, blz. 33).
Behalve het immer op de loer liggende failliet van menselijke relaties zijn verlies,
scheiding, dood en de pijn die dat meebrengt de dominerende thema's in Gerlachs
poëzie. De dood groeit mee in het leven, zit er letterlijk in verweven. Een
openingsregel uit de bundel Dochter luidt: ‘De doden zijn in mijn kind opgestaan’.
En in haar meest recente bundel, Niets bestendiger (1998) wordt in het gedicht
‘Drukte’ de aanwezigheid van de dood in het dagelijks leven, het zichtbaar worden
van het geraamte onder het vel, op een plastische, Ensoriaanse wijze geformuleerd:

Drukte
Het is raar gesteld met de doden,
schuiven in je aan, zitten met hun
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holtes in je knieën, hun kootjes
in je vingers, een brief te schrijven,
even sloom als jezelf, even beperkt op de hoogte
van weerbericht en genade, twijfel en kostprijs
en als het etenstijd, bedtijd,
tijd is om de honden uit te laten,
tijd om een kind te krijgen, een man te begraven,
altijd lopen zij, meegaand,
volgzaam, met hun kammen en doornen hun schaambeen
boven je geslacht hun schedelpan rond je
zinnen hun graat om je merg
in je door, tiktiktik. Alleen
je vel dempt hun drukte een beetje.
(Niets bestendiger, blz. 32)

Opvallend in haar laatste bundel is de verdwijning van het lyrische ik, dat geregeld
de plaats moet ruimen voor ‘iemand’, ‘iets’, ‘er’, waardoor het subject zijn eigen
kern dreigt te verliezen. Ook een logica van paradoxen moet verduidelijken dat
twijfel, onzekerheid, verlies van richting ons leven regeren. Men kan dat een
postmoderne overtuiging noemen. In het gedicht met de dubbelzinige titel ‘Over de
weg’ (‘via de weg’ of een parabel ‘over de weg’) wordt Gerlachs afwijkende,
averechtse, vervreemdende logica heel pregnant verwoord:
het was niet zo dat wij de weg kwijt waren,
eerder was de weg ons kwijt, we hadden hem al
lang verlaten. Keken nog om hoe hij licht
en zeker met een bedoeling tussen de bomen
omhoogging maar al gauw werd hij vaag en hoewel wij
telkens in ons hoofd hem neerlegden daar
gaat hij, zo komen wij terug
werd dat vanzelf steeds minder.
(Niets bestendiger, blz. 14)

Die stijl van Gerlach is kenmerkend voor een poëzie die in plaats van te expliciteren
alles veeleer ‘impliciteert’, zoals dat ook het geval is bij Judith Herzberg bv. Uit
zinnen verdwijnt het subject of na de aanloop volgt er geen slot. Die ellipsen
suggereren dat er meer is dan wat er staat. De eerste strofe van het openingsgedicht
van Wat zoekraakt (1994) kan het effect van die springerige, heel beweeglijke
grammatica verduidelijken:
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Het verband, zei je, dat te zien en daarna te vergeten,
zodat alles nieuw. En hoe je na zekere tijd
weer uitkomt op het vergeten
verband en je herinnert dat iemand, vroeger,
dat je er toen ook al was.
(Wat zoekraakt, blz. 11)

De poëzie van Eva Gerlach beweegt zich al meer dan twintig jaar tussen vergeten
en herinneren. In De kracht van verlamming (1988) heeft zij in de cyclus ‘Vluchtig
geheugen’ de herinnering gepersonifieerd. Niet de moeder of de dochter of de minnaar,
maar ‘Herinnering’ roept haar als ze iets nodig hebben of komt aan haar bed staan
als zij ziek zijn. Herinnering stapt met haar uit de trein en sjouwt met koffers stikvol
dood. Gerlachs lievelingsdier als kind is een pissebed waarover ze zich afvraagt:
‘(...) hoe overwintert / een dier dat zo lijkt op herinnering, / zo afvalkleurig, met zijn
hoofd naar binnen / en doodstil bij de minste aanraking’ (De kracht van verlamming,
blz. 21).
Uit de pas geciteerde openingsverzen van Wat zoekraakt blijkt ook dat geen
vergeten ooit definitief is. Geen verband is totaal nieuw. Alles keert terug. De poëzie
van Eva Gerlach vindt terug wat zoekgeraakt is, maakt aanwezig wat afwezig is,
brengt het dode tot leven, nestelt het verleden in het nu.
□ Joris Gerits

Eenvoud siert het theater
Op een ogenblik dat in Nederland het theaterbestel tendeert naar grootschaligheid,
beleeft het Vlaamse toneel juist een eruptie van kleinschalige initiatieven. Nederlandse
ensembles zoals De Trust (samen met Art & Pro) en Het Zuidelijk Toneel (samen
met Hollandia) bereiden zorgvuldig fusies voor om het veld wat overzichtelijker te
maken, een nieuwe dynamiek te genereren en ruimere opvoeringsfaciliteiten te
creëren.. In Vlaanderen heeft een gelijksoortige fusie zich anderhalf jaar terug
voltrokken, toen de Blauwe Maandag Compagnie en de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg opgingen in Het Toneelhuis. Dit nieuwe gezelschap werd enthousiast
ontvangen - eindelijk tabula rasa met de dorre KNS - en beloofde voor artistiek
vuurwerk te zorgen op de bühne. Het Toneelhuis is tot dusver vooral spraakmakend
geweest door wat er zich achter en naast de coulissen afspeelde, eerder dan door de
getoonde prestaties op het toneel zelf. Recent nog werd uitgekeken naar Schnitzlers
Komedie der Verleiding (regie Guy Joos-
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ten), maar de voorstelling werd daags voor de première afgevoerd vanwege artistieke
onenigheid. Het theater-met-de-grote-trom werd andermaal een gemiste paukenslag.
Geroffel geeft gerommel in Het Toneelhuis.
De leemte die de afgelaste Komedie der Verleiding in de huidige
seizoens-programmatie achterliet, hoefde niet treurig te stemmen. Uit de schaduw
trad het lichte gebaar, het kleine initiatief en de beloftevolle bescheidenheid van De
Onderneming en Het Muziek Lod naar voren. Beide gezelschappen brachten twee
mooie voorstellingen, resp. Marius en Diep in het bos, waarover we ons licht laten
schijnen. Pareltjes die aan dit wat magere toneelseizoen toch de nodige glans verlenen.

Scheepje varen of meisje trouwen
Daar in het kleine café aan de Oude Haven van Marseille werkt de dromerige Marius.
Hij is jong, verknoeit tot ergernis van zijn vader de cocktaildrankjes van de stamgasten
én hij is verliefd, al probeert hij de ongemakken die zo'n emotionele toestand
teweegbrengen, te verbergen. Maar ook daarin is hij nogal onhandig en dus zeer
herkenbaar. Marius (Frank Dierens) valt op Fanny (Waas Gramser) en zij wellicht
nog meer op hem. Ze bezoekt hem vaak in zijn café en maakt onschuldige avances.
Marius laat zich niet gauw kennen, hoewel zijn tengere lichaam zichtbaar zindert
van verlangen. Hij proeft nog altijd Fanny's kus van jaren geleden. Wanneer de oude
weduwnaar Panisse begint aan te pappen met Fanny, in zijn café nog wel, wordt
Marius jaloers. Jaloezie is zijn manier om te zeggen dat hij Fanny graag ziet. De
liefde kan nu bloeien - Panisse is zijn groene blaadje kwijt - en ontluiken in het
aanstaande huwelijk tussen beiden.
Marius houdt de (huwelijks)boot nog wat af, omdat in de haven van Marseille een
ander schip ligt te wachten. In de liefde voor Fanny heeft Marius rust gevonden,
maar in zijn liefde voor de zee blijft hij gekweld door rusteloos verlangen. Hoe graag
wil hij de haven uitvaren en reizen naar verre oorden. Een matroos doet hem vaak
het voorstel om mee aan boord te stappen. Fanny of de zee? Een hartverscheurende
keuze waar Marius pas op het einde uitkomt... Schielijk springt hij op het schip dat
de trossen al heeft losgegooid. En Fanny vindt het allemaal goed zo.
Marius van Marcel Pagnol (1895-1974) is een vederlichte toneeltekst; Pagnol is
in zijn werk trouwens nooit zwaar op de hand. Dus geen messcherpe anatomie van
de menselijke relaties of een cynische kijk op de liefde, zoals we dat zo dikwijls
gethematiseerd terugvinden in bijvoorbeeld de Midden- en Noord-Europese
toneelliteratuur (denk aan Arthur Schnitzler of Lars Norén). Geen ontnuchterend
geworstel tussen man en vrouw, maar enkel het omzichtig aftasten en liefhebben van
een jong paartje. Marcel Pagnol rekent niet af met zijn personages, maar laat ze
figureren in een schoon, triestig (toch wel!) liefdesverhaaltje. Eerlijke mensen met
oprechte gevoelens. Het is de zuidenwind die zo fris door dit stuk waait en alles zo
lichtvoetig houdt.
In het theater worden problematische, troebele liefdesrelaties dikwijls weerspiegeld
in een complexe en meerduidige scenografie. Naar verluidt zou de afgevoerde
Komedie der verleiding o.a. aan dat euvel ten onder zijn gegaan. Marius vraagt
daarente-
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gen om een eenvoudige vormgeving en die is er ook in de enscenering van De
Onderneming. Een beschilderd achterdoek met daarop de haven van Marseille
domineert het toneel. Op het voorplan wat tafeltjes en stoelen, de hele scène baadt
in een licht retrosfeertje. Decor en spel zijn van een vertederende naïveteit, die nooit
op de kritische zenuwen begint te werken. De scherts en de ontroering worden ook
zo mooi gedoseerd in deze voorstelling. Uit het ene oog veeg je lachend een traan
weg, terwijl in het andere al een traan blinkt van ontroering. De makers van deze
voorstelling hebben treffend de geest van Pagnol gevat. Hopelijk wacht De
Onderneming niet te lang met de enscenering van Fanny en César, twee stukken die
Pagnol als vervolg op Marius heeft geschreven. En hopelijk wordt het dan weer zo'n
onderhoudende, eerlijke en verfrissende voorstelling.

Diep in het bos, foto Patrick De Spiegelaere.

Komt vrienden, hoort een lied...
Diep in het bos, een muziektheaterproductie van regisseur Eric De Volder en
componist Dick Van der Harst, is een gezongen vertelling over de gruwelijke
gebeurtenissen en de troebele ervaringen rond de affaire-Dutroux. Die heftige explosie
midden in de kloof tussen burger en politiek. Theatermakers hebben lange tijd gewacht
of geaarzeld om zich te profileren in deze zaak. Nauwelijks werd deze gelegenheid
aangegrepen om een geengageerde stem te laten horen. Het bleef verdacht stil in
schouwburgen en repetitielokalen, terwijl buiten de contouren van een witte revolutie
waarneembaar waren - dat was toch de teneur toentertijd. De zwijgzaamheid van de
theatermaker contrasteerde nochtans met zijn discours, dat bol stond van het politieke
engagement en maatschappelijke opdrachten. Weet
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u wel, de kunstenaar die politiek stelling neemt, aanklaagt, zijn woede staaft met
argumenten en elke voorstelling als een zweepslag ziet? Laffe grootspraak? Had men
eindelijk de kans om de daad bij het woord te voegen en dan verzuimt men het.
Drie jaar na de feiten wagen De Volder en Van der Harst het om samen met zeven
actrices een voorstelling te maken over de Dutroux-commotie. Regisseur Eric De
Volder schreef de tekst die componist Dick Van der Harst in een partituur omzette.
Diep in het bos mocht geen puur teksttheater zijn, omdat gesproken woorden afbreuk
doen aan het gebeurde. Waarover men niet spreken kan, moet men zingen. Een
terechte keuze, zo blijkt. Zang intensifieert immers emoties en maakt ze tegelijk
draaglijk.
De liederen die in deze voorstelling gezongen worden, zijn een bewerking van
traditionele Bretoense vrouwengezangen. Van der Harst bewondert die vocale traditie
om haar grote vertelkracht. Iemand zingt voor, anderen herhalen, in die wisselzang
volgt de ene strofe op de andere. Hele verhalen worden op die manier meegedeeld.
Zo zingen ook zeven actrices a capella een verhaal over Dutroux en de kindermoorden.
Voor zijn tekst liet Eric De Volder zich inspireren door de standpunten van Yves
Desmet in De Morgen. Zijn poging om het monsterlijke te benoemen en te verklaren,
spoorden De Volder aan om zelf uiting te geven aan zijn gevoelens. Dat resulteerde
in een dialectische, zo te zeggen muzikale schriftuur, een gehakkel van woorden,
klanken: ‘welaan ai wereld / neemt exempel aan ons lied / 't is en wij ontspan de
snaren niet / nee strak de snaren daarentegen / en de sprake inclusief / laat ons dus
er aan beginnen / teen en tander wal noch kanter / gotfer ja 't is teen en tander’. Precies
de originele combinatie van deze schriftuur en de aan de Bretoense traditie ontleende
gezangen zorgen ervoor dat Diep in het bos de anekdotiek ontstijgt. Elke toeschouwer
kent immers de feiten. Dutroux behoort tot het collectieve geheugen. Het heeft dus
geen zin alles gewoon na te vertellen of te reconstrueren. De makers van Diep in het
bos focussen daarom juist op onze reacties en emoties tegenover de gruwelijke
absurditeit van de affaire-Dutroux. ‘Het gaat om ONS wringen met heel die situatie’,
zegt actrice Merel De Vilder. Diep in het bos een loutering? Het verband tussen de
zeven actrices en het koor in een Griekse tragedie is snel gelegd. Vrouwen die een
klaaglied aanheffen, emoties representeren, commentariëren, een stem geven aan
wat te afgrijselijk is voor woorden. Maar Diep in het bos is misschien vooral een
ongekuist sprookje over een boze man (‘Er was eens dutroeken marksken’) en
weerloze kindertjes. In sprookjes is immers alles mogelijk, de ergste gruwel kan erin
geschieden.
Al gaat Diep in het bos over onze geschokte ervaringen van die tragiek ‘in den
Belgiek’, nooit wordt het een loodzware voorstelling. De aparte naïveteit die het
theaterwerk van De Volder zo typeert is hier zeker op zijn plaats. Opnieuw zijn de
actrices haast onherkenbaar door de kleurrijk geschminkte gezichten en heeft de
bonte kostumering iets van een opengevallen klerenkast. Samen met de uitvergrote
en dan weer gestileerde gestiek ontstaat zo een expressiviteit die in het Vlaamse
theater zijn gelijke niet kent.
Marius van De Onderneming en
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Diep in het bos van Het Muziek Lod zijn twee producties die opvallen door hun
eerlijkheid, naïveteit en soberheid. Het spelplezier van de acteurs wordt het kijkplezier
van de toeschouwers. Kleine voorstellingen met een groot elan. Gaat dat zien, gaat
dat zien!
□ Koen Van Kerrebroeck

De gouden zalm
7

Inderdaad lezer, het is al een tijdje geleden dat u in deze vijver hebt kunnen vissen.
Ik zou daar licht over kunnen heenstappen, in de trant van ‘geen tijd gehad’, maar u
hebt recht op de volledige waarheid. ‘U hoeft zich niet te verantwoorden’, hoor ik u
denken. Sta me toe het daarmee oneens te zijn: een verantwoording of een uitleg is
niet hetzelfde als een goedkoop excuus. Het bewijst integendeel dat ik u hoogschat
en uw vertrouwen niet wil beschamen. Het is belangrijk dat u erop aan kunt dat uw
recensent betrouwbaar is. Niet iemand die u in de kou zou laten staan, omdat hij
vandaag liever een uiltje vangt. Stel u voor dat de buschauffeur u op die manier zou
behandelen, dan vraagt u toch ook om uitleg.
Welnu, het is even eenvoudig als grotesk. Ik schreef nog vorige keer over het
bezoek dat ik aan mijn oom in het ziekenhuis bracht. Hoe die arme man van het ene
ongeval in het andere terechtkomt. De dag nadat ik dat filmstukje, zoals steeds met
de nodige nervositeit, aan de hoofdredacteur had overhandigd, word ik zelf het
slachtoffer van een ongeval. De oorzaak ervan is een paar schoenen waar ik erg op
gesteld ben, en waarvan de meisjes in ons huis, dat wil zeggen mijn vrouw en mijn
twee dochters, vinden dat ze niet meer presentabel zijn. Misschien is dat zo, maar ik
geef dat niet graag toe. Net wanneer de dingen zich hebben aangepast aan jouw
specifieke anatomie, gaan ze kapot. Dat is de tragiek van de kleerkast. Die schoenen,
waarmee ik nog een jaar hoop te doen, zijn bijzonder comfortabel en geschikt voor
elk terrein. Ze hebben maar een zwakke plek, en dat is de combinatie van regen en
blauwe hardsteen. Dan
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lijkt het alsof ik over ijs ga, wat een plezierig gevoel is, maar niet zonder gevaar.
Kortom, ik ging op een dwaze maandagmorgen onderuit op een chic Brussels trottoir
en bezeerde beide wijsvingers. Twee weken heb ik met gezwollen vingers
rondgelopen. De dokter heeft mij daarop twee maanden tikverbod gegeven. Waardoor
ik in de fysieke onmogelijkheid verkeerde om in november mijn bijdrage klaar te
krijgen. Een ultieme poging om u toch tenminste een kort stukje te bezorgen over
Eyes Wide Shut is op de valreep mislukt. De oudhoofdredacteur van Streven, die mij
in deze periode geregeld kwam bezoeken, drong erop aan dat ik mijn tekst aan hem
zou dicteren. Hij zou het stukje uittikken en aan zijn opvolger bezorgen. Toen we
ongeveer in de helft waren, is zijn machine vastgelopen. Een verkeerd commando
of een virus, we zullen het nooit weten. In elk geval betekende deze tweede tegenslag
een onherroepelijk uitstel, maar geen afstel, zoals u ziet.

Stanley Kubrick, foto Warner Bros, 1999.

Nu ik op dit moment deze karakters aan het tikken ben, voel ik nog steeds een
vage herinnering aan mijn ongeval: mijn slagvingers zijn nog niet de oude. Het is
dus niet het moment om u in dit eerste nummer van 2000 te verrassen met een kleurrijk
vuurwerk. We knopen gewoon aan bij het punt waar we gebleven waren, meer bepaald
bij een van de monumenten van het voorbije jaar. Eyes Wide Shut dus, de jongste en
laatste film van de vorig jaar overleden Stanley Kubrick, een van de grote cineasten
van de bijna voorbije eeuw. Wie hem of zijn werk niet mocht, noemde hem een
maniak, een controlefreak met totalitaire ambities. Er zijn weinig andere cineasten
die zoveel tijd aan hun projecten wilden en konden besteden als hij. Elk detail wilde
hij juist hebben, tot de promotie en de vertoning van zijn films toe. In het boek dat
Frederic Raphael, scenarist van Eyes Wide Shut, schreef over zijn samenwerking met
Kubrick, vertelt hij over een van zijn bezoekjes aan het legendarische landhuis van
het gezin Kubrick in het Engelse plaatsje Saint Albans - door platteland en uitvoerige
beveiligingsapparatuur afgesloten van de rest van de wereld. Raphael wordt door
Kubrick begroet aan de deur, ‘een vrij kleine, rondbuikige man (geen riem), met een
baard die zijn gezicht eerder onbestemd dan markant maakte’, gekleed in een ‘blauwe
overall met zwarte knopen’ - ‘hij had een arbeider bij de Franse spoorwegen kunnen
zijn’ (blz. 39). Raphael wordt naar de biljartkamer meegevoerd. Op de vloer liggen
kranten met een vreemd lettertype, hij bekijkt ze van dichterbij en merkt dat het
Indonesische kranten zijn, waarop hij Kubrick vraagt wat hem zo aan Indonesië
interesseert: ‘“O”, zei hij, “niet veel. Ik wilde alleen de afmetingen van de advertenties
voor Full Metal Jacket controleren. Of ze wel zo groot waren als ze volgens het
contract moesten zijn”’ (blz. 48). Het
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is aan dit gevoel voor detail, aan deze eindeloze werkkracht, deze strengheid, aan
dit ingebakken wantrouwen - ook tegenover zichzelf - dat we de bekende reeks
meesterwerken te danken hebben. Het is tegelijk de reden waarom dit oeuvre zo
overzichtelijk is. Kubrick maakt een film op de tijd waarop anderen er vijf maken.
Zijn werk is op het eerste gezicht altijd toegankelijk, de complexiteit ervan blijkt pas
wanneer je er dieper op ingaat. Zo heb ik het graag.

Eyes Wide Shut is een echte eindejaarsfilm, een film vol kerstbomen, kerstsfeer,
kerstlichtjes. De film opent met een mondain kerstfeest en sluit af in een
speelgoedwinkel tussen de kerstcadeautjes. Het is dus nog net niet te laat om bij deze
film stil te staan.
Let wel, ik ben er mij van bewust dat we ervoor moeten oppassen te veel aandacht
te besteden aan films die al bij voorbaat gecanoniseerd zijn. Niets mag ons heilig
zijn, ook geen namen die klinken als kwaliteitslabels en steevast als dusdanig gebruikt
worden, bijvoorbeeld in marketingcampagnes. De trailer die reclame maakt voor
Eyes Wide Shut laat een stukje zien uit een erotische scène van de film. De beelden
worden ritmisch onderbroken door de namen van de twee sterren - ‘Kidman’, ‘Cruise’
- en de maker: ‘Kubrick’. Het moet dan wel goed zijn, is de logica. Anderzijds heeft
het gewicht van die naam er ook voor gezorgd dat Kubrick door zijn producent
Warner Bros. met rust gelaten werd. Hij mocht doen wat hij wou.
Wij laten ons niet intimideren, we bekijken deze film zoals de eerste de beste
nieuwe film. Intussen hebben veel van mijn vrienden Eyes Wide Shut gezien. De
meningen zijn zeer uiteenlopend. In de perscommentaren was het niet anders.
Mogelijk hebt ook u de film gezien, dan kunt u deelnemen aan de discussie. Schrijf
uw mening er onderaan bij en laat ze illustreren door uw jongsten. Mocht het nog
niet gelukt zijn, dan vindt u allicht nog wel een zaal waar de film loopt. Of die in de
ideale omstandigheden wordt geprojecteerd, kan niet meer worden gegarandeerd,
want de maker is er niet meer om het te controleren.

Ogen wijdopen sluiten?
Eyes Wide Shut is gebaseerd op de droomnovelle van Arthur Schnitzler. Ik heb het
boekje zo'n tien jaar geleden cadeau gekregen van mijn schoonzus. Het maakte ook
op mij een bijzondere indruk. Ik heb het niet opnieuw gelezen, maar ik herken de
intrige van het boek nog vaag in de film. De handeling werd verplaatst van Wenen
naar het hedendaagse New York, maar verder blijft de bewerking vrij trouw aan het
origineel. Kubrick liep naar verluidt allang rond met het idee van deze verfilming.
Waarom precies dit verhaal is voor Kubrick zelf niet helemaal duidelijk, zo blijkt
uit het verslag van Raphael.
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Maar het fascineert hem. Daar kan ik inkomen. Maar waarom doet Kubrick een
beroep op Frederic Raphael om er een scenario van te maken? Kubrick en Raphael
zijn ongeveer even oud, ze lijken een beetje op elkaar, allebei zijn ze van Amerikaanse
afkomst en wonen al jarenlang in Europa. En toch zijn ze heel verschillend: Kubrick
expliciteert liever niet te veel, Raphael zoekt heel de tijd structuur en psychologische
motivering in het verhaal van Schnitzler. Als hij die niet vindt, beschouwt hij dat als
een gebrek. In zijn scenario probeert hij daar dan wat aan te doen. Wanneer Kubrick
het scenario van Raphael in handen krijgt, verwijdert hij veel van deze ingrepen. Hij
heeft gelijk, denk ik.

Eyes Wide Shut van Stanley Kubrick. Meneer en mevrouw Cruise als dokter en mevrouw
Harford. Foto Warner Bros, 1999.

Het is niet eerlijk beiden zo tegen mekaar uit te spelen, al was het maar omdat je
niet te weten komt wat nu precies de inbreng van elk van hen geweest is, maar het
komt wel goed van pas: een gedeelte van het publiek van deze rubriek vond kennelijk
in Eyes Wide Shut te weinig Raphael terug: te weinig structuur, te weinig plot. Mijn
schoonbroer bijvoorbeeld ergerde zich aan het ritme. Hij zou als kok op een Panamese
petroleumtanker nochtans gewend moeten zijn aan traag voorbijschuivende
horizonten. Zelfde opmerkingen van mijn zus, maar met zeven kinderen thuis, en
een achtste dat zich klaarmaakt om geboren te worden, kan ik haar onrust nog
begrijpen. Waarschijnlijk heb je als vrouw op die momenten geen boodschap aan
films die de fragiliteit van het huwelijk propageren. Een romantisch niemendalletje
als Notting Hill zou hun allicht meer bevallen. Maar kun je dat aanraden aan mensen
die je na aan het hart liggen?
Bij Raymond en Cecilia - u weet wel: mijn filmvriend en mijn buurvrouw die
intussen samen een liefdesnest hebben gebouwd naast onze woning - heeft de
thematiek tot serieuze woordenwisselingen geleid. Eyes Wide Shut is geen onschuldige
film. Hij speelt wel in de kerstperiode en eindigt ook met een soort verzoening, maar
de kern ervan staat in schril contrast met de ondraaglijke lichtheid van de traditionele
kerstsfeer. Er valt hier niets te jinglebellen: achter een façade van harmonie gaat een
bedreigende chaos schuil. Alice en William Harford (Kidman en Cruise) lijken een
voorbeeldig echtpaar. Hij is een zachtaardig, vriendelijk man die zijn vrouw na negen
jaar huwelijk nog steeds liefheeft en haar met tederheid bejegent. Er is weliswaar
van de kant van William een zekere verstrooidheid in de relatie geslopen, die haar
soms irriteert. Maar dat lijkt aanvankelijk een detail. Het gezin heeft een dochtertje
en materieel gezien zitten ze er warmpjes in. Een kerstgezin. Tot het thema ontrouw
naar boven komt en de fragiele harmonie verstoort. Niet dat een van beiden
daadwerkelijk ontrouw is geweest, maar het heeft niet veel gescheeld, vertelt Alice
aan haar man.
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William is door die bekentenis uit zijn lood geslagen. Hij zint op wraak, maar tot
ontrouw komt het net niet. Op het einde van de film vertoont de geruststellende
zekerheid in het gezin een grote barst.
Raymond is een onvoorwaardelijk Kubrickliefhebber. Ik had destijds moeite met
Kubricks vorige, Full Metal Jacket, maar Raymond verdedigde de film door dik en
dun. En ook nu waren geen woorden groot genoeg. De lange dialoog-scènes, waarover
mijn zus en schoonbroer vielen, waren van een ‘ongekende intensiteit’. De soberheid
in de cameravoering ‘een belangrijk statement voor de filmmakers van vandaag’.
We merkten te laat dat onze woordenwisseling Cecilia serieus dwars was gaan zitten.
Dat we zo licht aan de problematische inhoud voorbijgingen, vond ze onbegrijpelijk:
waren wij het dan eens met deze visie op trouw en ontrouw? Ik durf de discussie die
hierop volgde en al vlug ontspoorde niet voor u te herhalen. Wie weet hoeveel kiemen
van strijd ik hiermee bij de gehuwde lezer zaai. En als Cecilia dit zou lezen, begint
heel de film opnieuw bij onze buren. En dat zal Raymond me niet in dank afnemen.
We zijn op zoek naar een filmtitel die we Cecilia bij wijze van tegengif kunnen
toedienen.

‘Eyes Wide Shut is meer dan een traktaat over huwelijk en trouw’, werpt vader op,
wanneer ik het thema ter sprake breng. We zijn samen met zijn broer, mijn oom, de
film opnieuw gaan zien. Films die hem aanstaan, gaat vader twee keer bekijken. In
zijn jeugd zag vader zijn lievelingsfilms drie tot vier keer opnieuw. We drinken een
glas in een taverne. We zijn de enige gasten. Middernacht is intussen al meer dan
twee uur verleden tijd. De barman heeft zojuist de muziek uitgeschakeld en begint
de stoelen op de tafels te zetten. Vader schept er plezier in deze signalen te negeren.
Ik begin de slaap al te voelen, maar vader en oom komen pas op dreef. Hoe raak ik
deze nacht nog thuis? En morgen werkdag.
‘Het thema van die film is niet het huwelijk, maar de leugen’, zegt vader. ‘Hoe
mensen heel de dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, aan een stuk door liegen
tegen elkaar. Kleine verstrooide leugentjes, leugentjes om bestwil, leugentjes om
vriendelijk of geloofwaardig over te komen, leugentjes uit gemakzucht of om de
zaken te vereenvoudigen. “Hoe zie ik eruit”, vraagt Kidman in de badkamer en Cruise
antwoordt “Great”, maar hij kijkt niet eens. “Gezellig hier”, zegt Cruise tegen de
prostituee wanneer hij binnenkomt in haar deprimerend appartement. Hij probeert
de dochter van een overleden patiënt te troosten, maar de woorden zijn te groot voor
zijn gevoelens. Woorden en blikken dienen om iets te bereiken, om je geliefd te
maken, desnoods om te vluchten’.
- Oom: ‘Daarom is Tom Cruise zo goed gecast: de glamourboy, altijd een brede
hollywoodlach in aanslag,
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altijd paraat voor de eeuwige schone schijn. Dat Kubrick hem samen met Kidman
(ook zijn vrouw in het dagelijkse leven, nota van mezelf) voor deze societyrollen
heeft gecast, is een uitstekende vondst’.
- Vader: ‘En daarom neemt Kubrick ze zo genadeloos in beeld: telkens in heel
lange ononderbroken takes, met dialogen die hij opzettelijk tergend langzaam laat
lopen. Zijn camera analyseert hun gelaatsuitdrukking als een leugendetector: liegen
ze wel of liegen ze niet?’
- Oom: ‘En ook de vraag of ze als acteur waarachtig zijn, natuurlijk.’
- Vader: ‘Vreemd genoeg blijken de personages alleen eerlijk tegenover zichzelf
en tegenover de anderen, wanneer ze een masker dragen, zoals in het fameuze kasteel.
Daarmee bedoel ik: eerlijk in de freudiaanse zin dat ze alleen dan ongeremd hun
driften durven uit te leven’.
- Oom: ‘Volgens mij gaat de film in de eerste plaats over verleiding. Hoe mensen
chronisch verleid worden. Heel irrationeel. Door alles, niet alleen door andere mensen,
maar ook door hun nieuwsgierigheid, door een frivool verlangen naar materiële
dingen. Vandaar de kerstperiode, met alle zinnelijke prikkels die erbij horen:
cadeautjes, lichtjes...’
- Vader: ‘Begrijp jij dat er in Amerika zoveel ophef is gemaakt over die bewuste
seksscènes? Mij kwamen ze een beetje ouderwets over, nogal flauw. Ik vond trouwens
heel die episode op het kasteel - seksrites, muziek en maskers inclusief - op het randje
van het pathetische. Wat vond jij, jongen?’
- ‘Ik ben het volledig met jullie eens. Het is heel interessant wat jullie vertellen,
maar het wordt wel een beetje laat’, antwoord ik in de hoop de nacht stilaan af te
kunnen ronden. ‘Ja, jongen, het wordt tijd dat we je in bed stoppen, tijd voor
dromenland. Eerst een zakje friet halen en dan allemaal naar huis’.
□ Erik Martens
Eyes Wide Shut van Stanley Kubrick (regie & scenario) met Tom Cruise
(Dr. William Harford), Nicole Kidman (Alice Harford), Sidney Pollack
(Victor Ziegler), Warner Bros., VS, 1999, 158 min.
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Boeken
Filosofie
Plato
Op de leestafel liggen twee volumineuze werken over Plato, beide door Duitse
‘Grundlichkeit’ gekenmerkt. De eerste studie behandelt Plato's waarheidsopvatting.
Waarheid heeft zowel te maken met het geheel van de kenbare werkelijkheid als met
de zijnsopvatting die de verschillende vormen van kennis mogelijk maakt. Het
epistemologische en het ontologische aspect zijn nauw met elkaar verweven. Maar
er is een spanning tussen deze dubbele benadering. Ontologisch beschouwd is het
idee de ware werkelijkheid, of de werkelijkheid in waarheid, die de maatstaf vormt
voor de waarheidswaarde van de andere werkelijkheidsaspecten. Epistemologisch
zijn er echter de aporieën van de valse kennis van het niet-zijnde en de mogelijkheid
van het valse oordeel. Deze spanningsverhouding opent een breed onderzoeksveld
voor de interpretatie van het platoonse denken in zijn eigen evolutie en differentiaties.
In Platons Begriff der Wahrheit werkt Szaif deze probleemstelling zeer systematisch
en nauwgezet uit. Een eerste deel van zijn studie handelt uiteraard over ‘Wahrheit
und Wissen’; het tweede deel over ‘Das falsche und das wahre Urteil’. Het boek
heeft alle kenmerken van een zeer gedegen wetenschappelijke studie.
De tweede studie, van Wolfgang Kersting, heeft een ander karakter. Het is een
commentaar op De Staat. Zoals algemeen bekend brengt Plato in zijn opus magnum
de problematiek van de gerechtigheid ter sprake. Het eerste boek opent met de
beroemde discussie met de sofist Trasymachos. Als deze de mond is gesnoerd,
bespreekt Plato vanaf het tweede tot het tiende boek zijn eigen visie op wat
rechtvaardigheid is in de mens en in de staat. Het eigenlijke doel is het begrijpen van
de mens. Maar in de grote letters van de politiek herkennen we beter de kleine letters
van onze eigen persoon. De rechtvaardige staat wordt geregeerd door de filosofen
die inzicht hebben verworven in de idee van het goede. Zij geven leiding aan de
soldaten. Onderaan in de hiërarchie staande werklui. Antro-
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pologisch vinden we deze structuur weerspiegeld in de verhouding tussen het verstand,
het gemoed en de begeerte. De schitterende dialoog van Plato gaf aanleiding tot
verschillende discussies omtrent onder meer democratie, ethiek, rechtvaardigheid,
de verhouding tussen kunst en politiek, en is een van de basisteksten van de westerse
metafysica geworden. Daarnaast bevat de tekst ook onvergetelijke passages als de
Gygesparabel, de grotallegorie... De werkinterpretatie van Kersting vormt een goede
begeleiding bij de studie van Plato's tekst. Na een gevatte inleiding worden de
opeenvolgende passages in hun samenhang met de volledige dialoog besproken.
□ Luc Anckaert
Jan Szaif, Platons Begriff der Wahrheit, Verlag Karl Alber,
Freiburg/München, 1998, 561 blz., 178 DM, ISBN 3-495-47815-9.
Wolfgang Kersting, Platons Staat (Werkinterpretationen),
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1999, 341 blz., 58 DM,
ISBN 3-534-13341-2.

Kerk en theologie
Over God wil ik zwijgen
Vertalingen van het werk van Meester Eckhart werden hier al eerder besproken:
gunstig (Streven, april 1997, blz. 372-3) en minder gunstig (Streven, april 1995, blz.
376-7). Wat nu voorligt, zijn zes traktaten in een Nederlandse vertaling van de hand
van de dichter C.O. Jellema.
Het eerste, onder de titel ‘Levenslessen’, is een vertaling van de Reden der
Unterscheidung. Het traktaat bevat de schriftelijke neerslag van de instructies die de
ongeveer 35-jarige Eckhart, als prior van het klooster te Erfurt, zijn geestelijke
kinderen in avondlijke leergesprekken aanbood. De oorspronkelijke tekst vermeldt
letterlijk ‘dô sie sâzen in collationibus mit einander’. De uitdrukking ‘in collationibus’
houdt een verwijzing in naar de toen veelgelezen Collationes van Cassianus. Jellema
vertaalt mooi en goed ‘wanneer zij 's avonds in leergesprekken bij elkaar zaten’,
maar kiest merkwaardig genoeg voor de titel ‘Levenslessen’. In zijn nawoord (blz.
196) maakt hij er ‘tafelgesprekken’ van - enige (onbewuste) reminiscentie aan Luthers
Tischreden zal hier niet vreemd aan zijn. Op grove onnauwkeurigheden is de vertaler
niet te betrappen. Hier en daar mist hij wel al eens een betekenisnuance. ‘Want wat
je niet wilt begeren heb je prijsgegeven en losgelaten omwille van God’ (blz. 11)
luidt oorspronkelijk wel: ‘übergeben und gelâzen durch got’. ‘[...] voorzover wij
heilig zijn en onze zijnswijze zijn is’ klinkt mij ook wat geforceerd. Aandacht voor
de eenvoud van het origineel had uitkomst kunnen bieden (‘als verre als wir heilic
sîn und wesen hân’).
Het tweede traktaat is ‘Het boek van de goddelijke vertroosting’, waarvan eerder
al een Nederlandse vertaling verscheen (zie bovengenoemde bespreking van april
1997). Die eerdere vertaling kreeg een inleiding van wel honderd bladzijden mee.
Deze voorbereiding op Eckharts tekst kon absoluut niet overbodig of nutteloos
genoemd worden. Op het vlak van inleiding en commentaar wordt de
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lezer in de uitgave van Jellema echter behoorlijk aan zijn lot overgelaten. Jellema
schreef een nawoord van welgeteld vier en een halve bladzijden: genoeg voor wat
primaire informatie. Voor tekstverklaring en commentaar verwijst hij naar de Duitse
uitgave van N. Largier en voor een overzicht van leven en werk naar een monografie
van K. Ruh. Eckhart in het Nederlands vertalen en voor uitleg en betekenis verwijzen
naar Duitse teksten: de redelijkheid ervan ontgaat mij enigszins.
Het derde traktaat is ‘Over de mens van hoge geboorte’, een vertaling van Vom
edlen Menschen. De vierde tekst is ‘Over afgescheidenheid’. De eindredactie van
dit traktaat is wellicht niet van de hand van Eckhart zelf, maar van een geestverwant.
Ten vijfde werd de proloog en het eerste hoofdstuk van de ‘Uitlegging van het heilig
evangelie naar Johannes’ opgenomen. Als zesde tekst treffen we de ‘Eerste Parijse
probleemstelling’ aan. Beide laatste teksten werden uit het Latijn vertaald; de eerste
vier behoren tot het Middelhoogduitse werk.
Jellema's vertaling is over het algemeen goed, vlot leesbaar en ongekunsteld. Zijn
tekstkeuze is min of meer vanzelfsprekend gezien de bedoeling, nl. een vertaling van
de traktaten aan te bieden. Het eerste traktaat laat zich het makkelijkst lezen door de
oningewijde lezer. De andere traktaten zijn net zo moeilijk als, zo niet moeilijker
dan de preken. De traktaten zijn immers een stuk langer en mystiek wordt erin
verwoord met behulp van een voor ons moeilijke scholastieke terminologie. Dan mis
ik een en ander: inleiding en commentaar, noten, verwijzingen van de bijbelcitaten,
registers, de oorspronkelijke titels, een degelijke bibliografie. De Historische
Uitgeverij te Groningen is een uitgeverij die moeite doet en iets in beweging wil
brengen, maar blijkbaar hebben ze te weinig centen (of lef) om het echt áf te maken.
Aan Jellema zal het niet liggen, die heeft zijn best gedaan. En over Eckhart wil ik
zwijgen.
□ Walter Van Herck
Meister Eckhart, Over god wil ik zwijgen. De traktaten, vertaald door C.O.
Jellema, Historische Uitgeverij, Groningen, 1999, 199 blz., 950 fr., ISBN
90-6554-262-0.

Maatschappij
Op de deurmat van Europa
Ik herinner me een artikel in De Morgen waarin onder meer de vraag gesteld werd
naar het verschil tussen het huidige vluchtelingenbeleid en het beleid juist vóór de
Tweede Wereldoorlog m.b.t. joodse vluchtelingen. Er werd gesuggereerd dat er in
essentie weinig verschil is: zowel vroeger als nu was / is het beleid er in eerste
instantie op gericht zo veel mogelijk vreemdelingen van het grondgebied te weren
(al zullen weinigen - in het licht van wat men nu weet over de gruwelen van de
Holocaust - bereid zijn te erkennen dat men ook de joodse vluchtelingen liever zag
gaan dan komen). Wat daarentegen wél grondig veranderd lijkt, is de berichtgeving
in de media omtrent vluchtelingen. Terwijl die zich in de periode
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voor de Tweede Wereldoorlog overwegend negatief uitliet over hen die in België
bescherming zochten, staat ze nu vooral erg kritisch tegenover het door de overheid
gevoerde beleid.
Een van die kritische journalisten die zich de afgelopen jaren in het ‘vluchtelingenen migratievraagstuk’ vastbeet, is Koen Vidal van De Morgen. Nadat de Nigeriaanse
asielzoekster Sémira Adamu overleden was aan de gevolgen van het brute optreden
van rijkswachters tijdens haar gedwongen repatriëring, vertrok Vidal samen met
Indra van Gisbergen - fotografe en momenteel als ‘vluchtelingen- en
migratiedeskundige’ werkzaam voor Artsen zonder Grenzen -, voor een reis langs
(een deel van) de grenzen van Europa. Door verhalen op te tekenen van mensen die
aan die grenzen de oversteek wagen, wilde hij trachten de ‘vaak moordende clichés’
over vluchtelingen en migranten te doorprikken. Daarnaast kon hij ter plekke
vaststellen hoe Europa zich bijna letterlijk als een fort tracht af te schermen tegen
wat het blijkbaar als een onmiddellijke bedreiging van z'n veiligheid en welvaart
ziet.
Het verslag van deze reis was te lezen in een artikelenreeks in De Morgen (van
16 tot 22 januari 1999) en werd in samenwerking met Artsen zonder Grenzen (een
vereniging die in haar werking groot belang hecht aan getuigenissen) nu ook als boek
gepubliceerd. Daarin werden eveneens een aantal foto's van Indra van Gisbergen
afgedrukt, en een reeks interviews opgenomen die Erik Raspoet afnam van
vluchtelingen die momenteel in België verblijven.
Dat het hier om een toe te juichen initiatief gaat, staat buiten kijf. Er moet dringend
aangetoond worden dat achter politiek correct klinkende beleidsslogans als ‘het
voeren van een humanitair maar kordaat vluchtelingenbeleid’ en ‘de grenzen enkel
sluiten voor malafide vluchtelingen’, heel wat minder correcte beleidsdaden
schuilgaan. Dat die heel vaak gepaard gaan met schendingen van mensenrechten
(begaan door westerse overheden dus), zal men er niet snel bij vertellen. Daarom is
het goed te weten dat er journalisten zijn die de tijd nemen (en krijgen) om de heel
concrete gevolgen van het beleid op te tekenen en wereldkundig te maken.
Wel is het spijtig dat de publicatie in boekvorm niet gepaard is gegaan met een
verdere uitdieping van het reisverslag. Nu blijvende (vaak korte) getuigenissen soms
wat in het ijle hangen, zonder dat ze tot dwingende conclusies of een structurele
analyse leiden. Misschien is dat niet de opdracht van een journalist, en het pleit zeker
voor de mens Koen Vidal, als hij stelt dat ‘[zijn] mening in het licht van de vaak
duizelingwekkende vluchtelingenverhalen niet ter zake doet’. Echter, als er geen
brug geslagen wordt tussen de individuele getuigenissen en concrete
beleidsmaatregelen - en die kan er enkel komen als er een beleidsmatige en / of
wetenschappelijke analyse van de getuigenissen gemaakt wordt - zal het optekenen
van vluchtelingenverhalen spijtig genoeg niet leiden tot fundamentele veranderingen
in het asiel- en migratiebeleid. Een voorbeeld: na het overlijden van Sémira Adamu
zei toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback dat ‘gebeurd was
waar hij altijd al voor gevreesd had’. Als je je als minister bewust
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bent van het feit dat er doden kunnen vallen als gevolg van je beleid, en je doet niet
al het mogelijke om het te voorkomen, dan duidt dat niet op onwetendheid over de
verschrikkelijke situaties waarin je mensen brengt, maar zegt dat alles over de
premisses van het uitgestippelde beleid. Daarom is het belangrijk dat die premisses
grondig geanalyseerd en bekritiseerd worden. Getuigenissen spelen daarin een
belangrijke rol als een weliswaar complexe, maar onmisbare bron van informatie.
Een grondige beleidsanalyse mag het echter daar niet bij laten, net zomin als ze
getuigenissen mag negeren.
□ Johan Van der Auweraert
Koen Vidal, Op de deurmat van Europa. Reis langs de grenzen van het
vluchtelingenbeleid, Houtekiet, Antwerpen, 1999, 127 blz., ISBN
90-5240-547-6.

Literatuur
Neobijbelse verhalen
Een drietal verhalen die zich net áchter de horizon van het Oude Testament afspelen:
zo zou ik het drieluik willen typeren waarin de Jeruzalemse schrijfster Shulamith
Hareven personages creëert die geen deel uitmaken van oudtestamentische
vertellingen, maar die in de periferie van die verhalen een plaats hebben gekregen.
De trilogie begint met de uittocht uit Egypte zoals die wordt beleefd vanuit het
gezichtspunt van Eshkar, een jonge wees die zich afzijdig houdt en geen genoegen
neemt met de wonderen waarmee Mozes de Israëlieten zoet probeert te houden. In
het tweede verhaal komt een profeet uit Gibeon terecht in een gemeenschap van
Israëlieten. Hij bekent zich tot het geloof in de ene God en doet de groep
voorspellingen. Op het moment dat zij zijn profetieën het hardst nodig hebben, verliest
deze Hivai zijn gave. De derde vertelling biedt een intrigerende kijk op het leven
van de Israëlieten ná hun jarenlange omzwervingen door de woestijn.
Shulamith Hareven heeft haar sporen inmiddels verdiend; ze is al tien jaar lang
lid van de gerenommeerde Academie voor de Hebreeuwse taal, de eerste en tot nu
toe enige vrouw van dat college.
Wat de ondertitel betreft: terwijl de eerste en de laatste vertelling heel duidelijk
met het thema ‘woestijn’ van doen hebben, is dat bij het middelste verhaal niet echt
duidelijk.
De Nederlandse vertaling die niet is vervaardigd vanuit het Hebreeuwse origineel
(Tsimmaon), maar zich baseert op een Engelse versie die afkomstig is van The
Institute for the Translation of Hebrew Literature, kent hier en daar wendingen of
contaminaties die het Nederlands geweld aandoen.
□ Panc Beentjes
Shulamith Hareven, Dorst. De woestijntrilogie, Arena / Kritak, Amsterdam
/ Leuven, 1998, 195 blz., ISBN 90-6974-323-X/ISBN 90-6303-757-0.
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‘Ik, Guido Gezelle’
Dat Gezelle honderd jaar geleden is overleden, is ondertussen genoeg zaam bekend.
Het gebeuren werd
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immers al gevierd met tal van activiteiten, tentoonstellingen en concerten. Wie liever
thuisblijft, kan snuisteren in een van de vele publicaties of een muzikale interpretatie
beluisteren. Mocht dat nog niet volstaan, dan kunt u voortaan ook luisteren naar een
voorgedragen versie van enkele hoogtepunten uit het zo vaak bejubelde werk, op de
cd ‘Ik, Guido Gezelle’. Met als uitgangspunt de hypothese dat Gezelles leven en
werk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, koos Herman Bogaert veertig teksten
die hij in chronologische volgorde voordraagt. Zijn selectie bevat overwegend
evergreens als ‘Dien avond en die roze’ en ‘Moederken’, al heeft hij er ook een brief
aan Eugène Van Oye, Gezelles favoriete leerling, bij gevoegd, en een stukje proza
over de vlinder.
De cd hoort eigenlijk bij een gelijknamig theaterprogramma, waarin Bogaert zich
inleeft in de historische figuur Guido Gezelle en diens levensverhaal afwisselt met
literaire teksten. De bindtekst werd op de cd weggelaten, en als adempauze werden
vier stukjes van Beethoven, Schubert, Mozart en Bach ingelast. Dat maakt het echter
wel moeilijk om uit de aangeboden teksten een levensverhaal te distilleren. Het
boekje dat bij de cd geleverd wordt, geeft wat meer uitleg, maar die is erg op de
geselecteerde teksten toegespitst, en schept daardoor een wat vertekend beeld.
Bovendien verantwoordt Bogaert nergens waarom zijn keuze relevant is voor Gezelles
leven, terwijl dat toch bij zijn opzet hoort.
Bogaerts stijl is een voorbeeld van klassieke voordrachtskunst: hij leest rustig,
duidelijk, maar met een vaak overdreven intonatie. Slechts één enkele keer (bij het
gedicht ‘Oneigene’) waagt hij zich aan een West-Vlaamse versie, die wat vlotter en
vloeiender klinkt dan de rest. Wie echter graag een pittige en eigentijdse interpretatie
wil, moet luisteren naar de West-Vlaamse hiphoppers van 't Hof van commerce.
□ Dietlinde Willockx
Herman Bogaert, Ik, Guido Gezelle, eigen beheer, 600 fr. voor de cd, 250
fr. voor de theatertekst. Tel: 02/452 84 26.

Het geheime boek van Grazia Dei Rossi
Pracht en praal van de Italiaanse Renaissance komen tot leven in een meeslepende
roman over een joodse vrouw, Grazia dei Rossi, wier liefde voor een christelijk
edelman, Pirro Gonzago, hart en ziel verscheurt. De twee worden hartstochtelijk
verliefd, en Grazia moet kiezen: zich bekeren tot het christendom of de liefde van
haar hart afzweren. Jacqueline Park, docente aan de New York University, heeft zich
bij het schrijven van deze werkelijk schitterende roman laten inspireren door een
authentieke brief waarin een dergelijke romance tussen een joodse vrouw en een
christelijke cavalier speelt. Park volgt Grazzia dei Rossi van Mantua via Florence
en Venetië naar Rome. Gaandeweg ontvouwt zich een groots en kleurrijk beeld van
Italië in zijn hoogtijdagen. De prachtige en indrukwekkende beschrijvingen van
landschap, politiek en hofcultuur worden slechts overtroffen door de meeslepende
belevenissen van Grazia die zich inmiddels een positie als scriba aan het hof heeft
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weten te verwerven.
De roman die gecomponeerd is als een raamvertelling, een flashback op haar leven,
en gepresenteerd wordt als een geheim boek dat zij nalaat aan haar zoon, is voor
iedereen die Mantua, Ferrara, Bologna, Florence, Venetië en Rome kent een absolute
aanrader. Bovendien neemt men zelf deel aan die nogal ingewikkelde, maar o zo
intrigerende geschiedenis van koningshuizen, pausen en steden uit de zestiende eeuw.
Warm aanbevolen!
□ Panc Beentjes
Jacqueline Park, Het geheime boek van Grazia Dei Rossi. Roman, De
Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 1999, 656 blz., fl. 59,90, ISBN
90-295-3528-8.

Kunst
Bacons nalatenschap
Tot einde januari 2000 zijn in de Parijse Galerie Lelong tien werken uit de
nalatenschap van Francis Bacon te bezichtigen. Voor de liefhebbers van zijn oeuvre
is dat een evenement, - het tweede van het afgelopen jaar, na de tentoonstelling van
werk op papier in de Tate Gallery in het voorjaar.
Zes doeken van de nu getoonde werken dateren van het begin van de jaren vijftig.
Die hebben door toeval de vernietigingsdrang van de kunstenaar overleefd, die, zoals
bekend, wat hem niet beviel gewoon verwoestte. Opmerkelijk zijn twee vroege
versies van Bacons ‘paus-serie’ (naar Innocentius X van Velázquez) en Untitled (Two
Figures in the Grass) van 1952, - allemaal topstukken. Onder de enkele recente
werken vermeld ik de meesterlijke triptiek van 1991, die als een heldere synthese
van Bacons oeuvre mag worden beschouwd.
In de catalogus staan naast de reproductie van de tien werken drie beknopte
bijdragen: een tekst van David Sylvester, een van dé kenners van de kunstenaar, over
de ‘Earliest Popes’, een verslag van Louise Bourgeois over een ontmoeting met
Bacon, en enkele statements van Antonio Saura. Over Bacons leven en werk is al
eindeloos veel geschreven. Wat collega-kunstenaars Louise Bourgeois en Antonio
Saura hier in een paar woorden over hun aanvoelen van zijn doeken neerschrijven,
maakt het meeste daarvan overbodig.
De catalogus bevat ook nog een aantal reproducties van foto's die na de dood van
de kunstenaar onder de rommel op de vloer van zijn atelier gevonden werden, - foto's
die hij bewaarde omdat ze zijn verbeelding stimuleerden. Dat maakt deze uitgave
nog waardevoller. Onmisbaar voor de kenner en voor de liefhebber.
□ Jan Koenot
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Francis Bacon. Papes et autres figures. Peinture de la Succession, Galerie
Lelong, Paris (13, rue de Téhéran, Paris 8e), 1999, 64 blz., FF 200, ISBN
2-86882-035-2.

Magie van bomen
Bomen staan rechtop, zijn in een duistere grond geworteld, reiken naar een ongrijpbare
hemel. Ze lijken zo men-
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selijk. Begin 1999 bracht de ‘Fondation Beyeler’ in Basel een honderdtal moderne
en hedendaagse kunstwerken samen onder de titel Magie der Bäume. Een schitterend
idee, zoals de catalogus van die tentoonstelling bewijst. Je vindt er reproducties in
van prachtig werk van Monet, Van Gogh, Cézanne, Hodler, Klimt, Schiele, Soutine,
Mondriaan, Picasso, Ernst, Giacometti, Baselitz, en zovele anderen. De hedendaagse
kunst is door Richard Long, Giuseppe Penone, Wolfgang Laib en Bill Viola
vertegenwoordigd (David Nash ontbreekt in het gezelschap; vreemd, want de boom
is hét materiaal en hét thema van zijn beeldhouwwerk).
Het geheel zou onder het motto kunnen staan: ‘Toon me je boom, en ik zal zeggen
wie je bent’. Als een kunstenaar een boom schildert, wordt die boom een synthese
van de wereld zoals hij die ziet, of een zelfportret. Maar het motief van de boom
staat ook centraal in de ontwikkeling van de moderne kunst, die steeds meer los is
komen te staan van een natuurgetrouwe weergave van de realiteit, om een eigen,
picturale werkelijkheid te scheppen. Denk aan de bomen van Monet, Cézanne en
Mondriaan. Om de plaats van de boom in die evolutie van de kunst te laten zien,
daarom alleen al was het de moeite waard deze tentoonstelling op te zetten. In de
recentere werken gaat het dan weer vaak over de niet meer zo vanzelfsprekende band
tussen de mens en de natuur, of de ingreep van de cultuur op de natuur.
In hun inleidende opstellen situeren Reinhold Hohl en Markus Brüderlin de
afgebeelde werken in de ontwikkeling van de moderne en hedendaagse kunst. Deze
uitgave bevat tevens twee essays over de betekenis van bomen in niet-westerse
culturen (Oceanië en Afrika). Maar dit boek is vooral aan te bevelen vanwege de
illustraties. Voor Van Gogh waren bomen lotgenoten, in goede en kwade dagen,
aldus Reinhold Hohl, die zijn schilderijen van bloesembomen en cypressen ‘Trostund Freundschaftsbilder’ noemt. In het hartje van de winter, als de bomen langs de
straten er zo kaal bij staan, kunnen we zulke beelden best gebruiken.
□ Jan Koenot
Magie der Bäume, uitgegeven door de Fondation Beyeler, met bijdragen
van Markus Brüderlin, Bernhard Gardi, Reinhold Hohl, Christian
Kaufmann, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern-Ruit, 1998, 176 blz., ISBN
3-7757-0803-0 (Duits), 3-7757-0798-0 (Engels), 3-7757-0805-7 (Frans).
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Personalia
PAUL BAUTERS (o1935), studeerde rechten en wijsbegeerte. Advocaat en docent
hoger technisch onderwijs tot in 1973. Sindsdien vrederechter in Brussel. Publiceerde
over historische, juridische en wijsgerige onderwerpen. Adres: Batavierenstraat 51,
1040 Brussel.
JORIS GERITS (o1943), studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven.
Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
JAN KERKHOFS s.j. (o1924), em. hoogleraar van de theologische faculteit KU Leuven.
Lid van de European Value Systems Study Group. Adres: Waversebaan 220, B-3001
Heverlee.
ERIK MARTENS (o1962), studeerde Germaanse filologie, filosofie, dramaturgie en
audiovisuele communicatiemedia aan de KU Leuven en de UFSIA (Universiteit
Antwerpen). Redactiesecretaris van Streven. Filmjournalist voor de krant De
Standaard. Adres: Mellinetplein 11, B-2600 Berchem.
LUISA MURARO, doctor in de wijsbegeerte, hoogleraar aan het Filosofisch Instituut
van de Universiteit van Verona. Adres: Piazza 24 Maggio 7, I-20136 Milaan.
DIRK ROCHTUS (o1961), doctor in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaat
in de Germaanse filologie. Doceert Duits en diplomatieke geschiedenis aan de
Handelshogeschool Antwerpen. Publiceerde Zicht op Duitsland (1994), Zwischen
Realität und Utopie. Das Konzept des ‘dritten Weges’ in de DDR 1989/90 (1999).
Adres: Prieelstraat 19, B-2610 Wilrijk.
FRANC SCHUEREWEGEN (o1959), hoogleraar Franse Letterkunde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en Onderzoeksleider NFWO aan de Universiteit Antwerpen
(UIA). Auteur van Balzac contre Balzac: les cartes du lecteur (1990) en van A
distance de voix: essai sur les télécommunications (1994). Adres: Rodekruislaan 1,
B-2660 Hoboken.
HERMAN SIMISSEN (o1959), studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Nadien
doceerde hij geschiedfilosofie aan dezelfde universiteit. Sinds 1991 verbonden aan
de afdeling cultuurwetenschappen van de Nederlandse Open Universiteit. Publiceerde
eerder over geschiedfilosofie en onderwerpen uit de contemporaine geschiedenis.
Adres: Javastraat 63, NL-6524 LW Nijmegen.
DIRK VANHEULE o1966, licentiaat in de rechten (RUG), Master of Laws (Universiteit
van Toronto). Assistent aan de Faculteit Rechten (UFSIA). Publiceerde o.a.
Vluchtelingen (1998) en Who is a Refugee? A Comparative Case Law Study (samen
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met J.Y. Carlier, K. Hullman en C.P. Galliano (1997)). Adres: p/a Prinsstraat 13,
B-2000 Antwerpen.
KOEN VAN KERREBROECK (o1973), licentiaat in de kunstgeschiedenis en
oudheidkunde, licentiaat in de theaterwetenschappen. Adres: Koophandelsplein 15,
B-9000 Gent.
CORNELIS VERHOEVEN (o1928), emeritus hoogleraar in de wijsbegeerte aan de
Universiteit van Amsterdam. Ontving in 1980 de P.C. Hooftprijs voor zijn essayistisch
oeuvre. Adres: Uilenburg 30, NL-5211 EV 's-Hertogenbosch.
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Ten geleide
‘Al bij een oppervlakkig overzicht van de Europese geschiedenis van omstreeks 1900
is het duidelijk dat we hier met een opmerkelijk keerpunt in de ontwikkeling te doen
hebben, een omslag op vrijwel ieder terrein van de menselijke activiteit’, schrijft
Annie Romein-Verschoor in haar voorwoord bij Op het breukvlak van twee eeuwen,
de postuum uitgegeven studie van haar echtgenoot, de historicus Jan Romein[1]. Met
deze stelling vat zij de centrale idee van dit boek samen: voor Romein was 1900 een
scharnierpunt in de overgang naar de moderne tijd.
Ter ondersteuning van deze gedachte voert Romein in zijn monumentale werk
talloze voorbeelden aan: politieke gebeurtenissen, uitvindingen, kunstwerken, nieuwe
ideeën op vrijwel alle wetenschapsgebieden. Een van deze voorbeelden is het
verschijnen, in 1900, van Die Traumdeutung van Sigmund Freud, het boek waarmee
hij - aldus Romein - nieuwe wegen baande in het psychologische. Werd Die
Traumdeutung bij verschijnen onthaald op een vernietigende recensie in het Weense
dagblad Die Zeit, latere commentatoren beschouwen dit boek niet zelden als Freuds
meesterwerk. Die Traumdeutung is, hoe men dit werk ook beoordeelt,
ontegenzeggelijk een van Freuds belangrijkste boeken; en Freud is, hoe men zijn
oeuvre ook beoordeelt, ontegenzeggelijk een van de meest invloedrijke auteurs in
het intellectuele leven van de twintigste eeuw.
Voor de redactie van Streven is dit alles aanleiding geweest, het themanummer
van de zevenenzestigste jaargang te wijden aan het onderwerp van Freuds
Traumdeutung: dromen. Freuds benadering in Die Traumdeutung is tegenwoordig
waarschijnlijk de meest bekende theorie over de betekenis die aan de inhoud van
dromen moet worden toegekend. R. Gutwirth staat in ‘De droom: regressie of
prospectie’ stil bij deze theorie, en bij andere opvattingen over dromen. Rond de
vorige eeuwwisseling was ‘dromen’ een veelbesproken onderwerp. Zo liet een zekere
Gustavus Hindman Miller in 1909 een Dictionary of dreams verschijnen, waarin hij
van alle mogelijke onderwerpen de betekenis gaf, mocht dat onderwerp in een droom
voorkomen. Een aantal voorbeelden van zijn lemma's is, in vertaling, verspreid
doorheen dit nummer opgenomen.
De mensheid heeft echter niet alleen rond de eeuwwisseling, maar altijd veel
belang gehecht aan dromen, ook al liepen de opvattingen over hun herkomst en
betekenis enorm uiteen. In de klassieke Oudheid overheerste het geloof dat dromen
door de goden werden gezonden, en zij werden beschouwd als middel met behulp
waarvan de toekomst kon worden voorspeld. Een voorbeeld van de wijze waarop
dromen in de Middeleeuwen werden geïnterpreteerd geeft Rob Meens in ‘Dromen
van Karel de
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Grote’. Buiten de westerse cultuur speelden dromen een minstens zo belangrijke rol.
Paul Begheyn laat dat in zijn bijdrage ‘Dreaming’ zien voor de spiritualiteit en kunst
van de Australische aboriginals, Ludo Abicht in ‘The Dream Catcher’ - naar
aanleiding van de gelijknamige film uit 1999 - voor de Amerikaanse Indianen.
Dromen zijn niet alleen de voorstellingen die tijdens onze slaap worden opgeroepen,
zij zijn ook de visioenen die mensen - individuen of samenlevingen - aanzetten tot
handelen. Een voorbeeld daarvan geeft Pieter Stokvis in ‘Socialistische immigranten
in “droomland”’, waarin hij laat zien hoe de American dream werd ervaren door
Nederlandstalige immigranten in de Verenigde Staten. Een tweede voorbeeld geeft
Ludo Abicht in ‘De dagdromen van Marx en Bloch’, terwijl Herman Simissen ingaat
op ‘De Olympische droom van Pierre de Coubertin’.
Dromen zijn bovendien een belangrijk thema in de literatuur geweest; zo schreef
de Engelse kardinaal John Newman het beroemde gedicht The Dream of Gerontius
(1865). Dit gedicht werd op muziek gezet door Edward Elgar, en op deze compositie
gaat C. Van Eyndhoven in zijn bijdrage in. Joris Gerits komt terug op de ideeën die
Jacques Hamelink in 1978 verwoordde in De droom van de poëzie. Jan Koenot
bespreekt, naar aanleiding van een recente tentoonstelling in het Zwitserse Lausanne,
getiteld Le Sommeil, ou quand la raison s'absente, het thema van slapen en dromen
in de beeldende kunst. Erik Martens bespreekt de film Eyes Wide Shut van Stanley
Kubrick - immers gebaseerd op de Traumnovelle van Arthur Schnitzler.
Ten slotte staan verspreid door dit nummer uiteenlopende dromen - dromen uit
de Bijbel, de literatuur, de filosofie, de politiek. We hopen dat deze dromen - en de
aandacht die wij aan het verschijnsel dromen schenken - op de een of andere manier
zullen inspireren. Want, zoals de zwarte Amerikaanse dichter Langston Hughes
(1902-1967) schreef:
Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly
Hold fast to dreams
For if dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.

Ludo Abicht & Herman Simissen

Eindnoten:
[1] Annie Romein-Verschoor, ‘Voorwoord’, in Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen
(tweede druk Amsterdam 1976, eerste druk 1967), blz. 9-10.
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Ludo Abicht
De dagdromen van Marx en Bloch
Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache
besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu
besitzen. Es wird sich zeigen, dass es sich nicht um einen grossen
Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern
um die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich endlich
zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit
Bewusstsein ihre alte Arbeit zustande bringt.
(Marx an Ruge, Ein Briefwechsel von 1845)
Jood-zijn betekent dat men zijn tent aan alle vier de zijden openstelt zodat
elke vreemdeling die voedsel en onderdak nodig heeft van alle kanten kan
binnenkomen. Jood-zijn betekent geloven in tikkoen olam, dat de wereld
verlost kan worden. Jood-zijn betekent dat men zich laat meevoeren door
de oeroude joodse rivier die almaar doorstroomt. De reis zal verder gaan.
(Arthur Hertzberg, Aron Hirt-Manheimer, Joden. Identiteit en karakter
van een volk, 1998)
De context is erg verschillend; de auteurs uiteraard ook, op het niet onbelangrijke
feit van hun gemeenschappelijke joodse afkomst na. De nog jonge dr. Marx was, na
de aanvaring met het gerecht in Keulen, zijn eerste kritiek op Hegels politieke filosofie
en het ‘rechts-hegelianisme’ aan het formuleren - het Communistisch Manifest was
nog niet in zicht. Arthur Hertzberg, een orthodox joods theoloog en gewezen voorzitter
van het machtige American Jewish Congress, staat aan het einde van zijn loopbaan
als gewaardeerde ‘rebbe’ (leraar). De ene spreekt van de ‘Traum von einer Sache’,
waarmee hij een wereld bedoelt waarin ‘iedere vreemdeling die voedsel en onderdak
nodig heeft’ die ook zal krijgen. De tweede heeft het, anderhalve eeuw later, over
het ‘tikkoen olam’, de mystieke ‘droom van een wereld’ die verlost kan, en dus ook
moet worden. Beiden verwerpen het etnische of religieuze exclusivisme en pleiten
voor een actieve vorm van universalisme, al lijkt de motivatie daarvoor op het eerste
gezicht verschillend: Marx beschouwt zich als een consequente volgeling van de
Verlichting, waarvan
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hij de emancipatiebelofte tot de leden van alle sociale klassen wil uitbreiden, juist
door te vechten voor de opheffing van het klassensysteem zelf. Hertzberg interpreteert
de ‘joodse identiteit’ als een uitverkoren-zijn, niet vanwege de speciale verdiensten
van dat volk, maar omwille van de goddelijke opdracht die het nu eenmaal gekregen,
en niet zonder tegenstribbelen aanvaard heeft. Deze vorm van jodendom is echter
per definitie een uitgangspunt, want de opdracht richt zich tenslotte tot alle geslachten
en volkeren der aarde. Toeval?
In dit essay, dat over ‘dromen’ gaat, wil ik aantonen dat men de dagdromen van
mensen als Marx en de latere marxistische filosoof Ernst Bloch onmogelijk kan
begrijpen buiten de heilshistorische context waar Hertzberg naar verwijst. Het is
weinig zinvol, aan de hand van cryptische biografische details te willen bewijzen+
+

a) dat Marx, door zijn talmoedistische en rabbijnse afkomst, vertrouwd is geweest
met de geschriften of op zijn minst de ideeën van de kabbalist Isaac Loeria, de
mysticus van het ‘tikkoen olam’ (het herstel van de kosmos);
b) dat Hertzberg geïnspireerd was door het marxisme of in elk geval door de
filosofie van Ernst Bloch, en dat het daarom geen wonder is dat hun gedachten
zo vaak zo dicht bij elkaar komen.

Afrika - Dromen dat je in
Afrika bent, omgeven door
kannibalen, voorzegt dat je
zult worden onderdrukt door
vijanden en twistzieke
personen. Voor een vrouw
betekent het dromen over
Afrikaanse landschappen dat
zij reizen zal maken die
eenzaam zullen blijken te
zijn en verstoken van plezier
of winst.

Wat de eerste hypothese betreft, is de waarschijnlijkheid trouwens uiterst gering.
Marx had vooral oog voor de sociale positie van de intussen geëmancipeerde,
deels geassimileerde West-Europese joden, die voor hem hét prototype voorstelden
van de nieuwe kapitalistische bourgeoisie (Zur Judenfrage, 1845) en als zodanig
moesten worden bestreden. Hertzberg daarentegen verwijst in zijn boek heel vaak
naar Marx, en het zou daarom verwonderlijk zijn dat hij bepaalde kernteksten van
Ernst Bloch, die hij weliswaar niet expliciet vermeldt, niet zou kennen. Het gaat hier
niet om formele of inhoudelijke beïnvloeding, maar om een diepere overeenkomst
tussen de ‘dromen’ van deze drie vooraanstaande joodse denkers.
Door zijn maatschappelijk engagement en zijn uitgesproken belangstelling voor
zowel de kabbala als de christelijke mystiek, slaat Bloch een brug tussen Marx en
Hertzberg. Het is boeiend en leerrijk vandaag, meer dan tien jaar na de ineenstorting
van het ‘reëel bestaande socialisme’ van de Sovjet-Unie en het Oostblok, opnieuw
de teksten te lezen uit de jaren zestig en zeventig. Voorstanders van het ‘marxistische
humanisme’, zoals Calvez, Kolakowski, Lewis, Anderson, Van Bladel,
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probeerden toen op basis van de continuïteit tussen Marx' Frühschriften (1837 tot
1848) en de pas in 1953 gepubliceerde Grundrisse der Kritik der politischen
Oekonomie (1857-1858) te bewijzen dat de zuiver ‘antihumanistische’ (Althusser)
of ‘marxistisch-leninistische’ interpretaties van zijn werk een verenging en dus
vervalsing van zijn gedachtegoed waren, met alle onmenselijke gevolgen vandien.
Ik denk dat ze gelijk hadden, maar het blijft een feit dat de jonge Marx van de ‘Traum
von einer Sache’ stilaan plaatsgemaakt heeft voor een andere Marx, die zich steeds
meer toespitste op de studie van de evolutie van de materiële krachten (het
zogenaamde ‘historisch en dialectisch materialisme’) én op zijn eigen rol in de
internationale arbeidersbeweging, die verengende interpretatie en praktijk, die dan
door Lenin, en vooral Stalin en Mao, tot het dominante dogma werden uitgeroepen.
Dat was de ‘koude, pragmatische, zelfs positivistische stroom van het marxisme’,
waartegen Ernst Bloch zich tot aan zijn dood in 1977 heeft verzet.

Dagdromen
‘Hoe gaat het, zeggen we, goed? Het is gek dat we zo groeten. Dat we
zonder meer aannemen dat het goed gaat. Het antwoord wordt gegeven,
zodat je niets anders moet horen. We weten toch dat het met ons niet altijd
zo goed gaat. Tenslotte zouden we het ook moeilijk kunnen verkroppen
als al de anderen tevreden waren, en wij niet. Er steekt ook geen goedheid
in onze op voorhand gegeven wens, maar wat dan?’ (Spuren, 1930)
Bijna elk boek, haast elk groter hoofdstuk van Bloch begint op dezelfde, voorzichtig
tastende manier. Je krijgt het gevoel dat hier voortdurend, systematisch
geëxperimenteerd wordt. Krantenberichten, spreuken, faits divers, zogenaamde
volkswijsheden, korte beschrijvingen leiden de tekst in. Net of de tocht telkens
opnieuw begint. Men kan deze methode poëtisch noemen, of fenomenologisch. Bloch
spreekt over ‘sporen zoeken’. Die sporen en tekens zitten overal, maar je moet ze
leren zien. Hier worden geen filosofische systemen samengevat en handig verpakt,
maar de lezer wordt gedwongen met de auteur en zijn filosofen mee te denken, ontvankelijk, maar met de nodige kritische zin, dialectisch dus. Voor een
wereldbeschouwing (en wereldbeleving) die juist vanuit dit aanvoelen van een
onaf-zijn vertrekt, moest een eigen methode ontwikkeld worden, die aan de gezochte
waarheid beantwoordt.
Een van die ‘sporen’, die aan het begin van zijn magnum opus, Das Prinzip
Hoffnung (geschreven in de Verenigde Staten tussen 1938 en 1947, herzien in de
DDR in 1953 en 1959) een belangrijke plaats inneemt, is de ‘dagdroom’. In
tegenstelling tot de nachtdromen, die hij onder invloed van Freud als een verwerking
van onderdrukte lustgevoelens interpreteert, beschouwt Bloch deze dagdromen niet
als voorstadia van de nachtdromen, maar als uitingen van een ‘vrije vaart’, waarbij

Streven. Jaargang 67

104
het ego niet door het onderbewuste of onbewuste wordt overschaduwd, maar bewaard
blijft. Dagdromen hebben altijd iets te maken met de verandering en verbetering van
de eigen toestand en die van de wereld. Vaak zijn ze vrijblijvend of escapistisch en daar spelen bv. de reclame en de politieke demagogie vakkundig op in -, maar ze
kunnen ook doelgericht zijn en tot handelen aanzetten. Ze zijn eigen aan alle
individuen en groepen, en daarom nemen ze in de filosofie van Bloch een centrale
plaats in als eerste, ‘voorbewuste’ tekens van de hoop. In de verschillende culturen
worden die dagdromen verteld en vertaald in volksvertellingen, legenden en sprookjes,
in mythen en heldenverhalen, die de nieuwe generaties telkens opnieuw aanspreken,
omdat ze nog niet, of nog niet helemaal in vervulling getreden zijn. Zulke dagdromen
noemt men ‘utopieën’, collectieve wensdromen van beschavingen en culturen. De
utopie wordt dan als het ware de culturele uitdrukking van de door velen (of door
meerdere generaties) gedeelde dagdroom.+
+
Naargelang van de invulling van dit begrip, kan men de Europese utopische
Buitenland - De droom dat
je
in het buitenland bent, of
traditie laten beginnen in de Griekse Oudheid, of anders tijdens de periode van
naar
het buitenland gaat,
het humanisme en de Renaissance (Thomas More schreef zijn Utopia in 1516).
voorzegt dat je binnenkort,
Waarschijnlijk om het universele karakter van deze collectieve dagdromen te
in gezelschap, een plezierige
beklemtonen, kiest Bloch voor de eerste optie. Daarnaast is er echter een nog veel trip zult maken, en dat je het
belangrijker onderscheid, tussen de utopie als ‘irrealiteit’, als onvervulbare maar nodig zult vinden je
therapeutisch kalmerende vlucht uit de onuitstaanbare realiteit, te vergelijken met geboorteland te verlaten voor
de vrijblijvende, passief makende dagdroom, en de utopie als aanzet tot een alsnog een verblijf in het buitenland.
te realiseren project. Bloch spreekt hier van abstracte (aan de werkelijkheid
onttrokken) versus concrete (de werkelijkheid potentieel veranderende) utopie,
inderdaad de ‘droom van een zaak’ waarvan mensen zich bewust moeten worden,
om ze hopelijk te verwezenlijken. Omdat hij heel goed wist welke weerstanden er
in onze cultuur zowel bij conservatieven als progressieven tegen de utopie als zodanig
bestonden, besteedde hij een groot gedeelte van zijn levenswerk aan het ‘opsporen’,
het ‘zoeken van de sporen’ van de utopieën van het verleden. Gedeeltelijk zijn die
al gerealiseerd, deels wachten ze nog op voltooiing. De spoortocht van Bloch werd
encyclopedisch, omdat er vrijwel geen gebied van de westerse cultuur is waarop de
concrete utopie geen stimulerende rol heeft gespeeld. In de wetenschappen en de
medicijnen, in literatuur en kunst, in techniek en politiek, overal is utopie werkzaam
geweest.
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Der Schneider von Ulm
Bischof, ich kann fliegen
Sagte der Schneider zum Bischof.
Pass auf, wie ich' mach!
Und er stieg mit so'nen Dingen
Die aussahn wie Schwingen
Auf das grosse, grosse Kirchendach.
Der Bischof ging weiter.
Das sind lauter so Lügen
Der Mensch ist kein Vogel
Es wird nie ein Mensch fliegen
Sagte der Bischof vom Schneider.
Der Schneider ist verschieden
Sagten die Leute zum Bischof.
Es war eine Hatz.
Seine Flügel sind zerspellet
Und er liegt zerschellet
Auf dem harten, harten Kirchenplatz.
Die Glocken sollen läuten
Es waren nichts als Lügen
Der Mensch ist kein Vogel
Es wird nie ein Mensch fliegen
Sagte der Bischof den Leuten.
(Bertolt Brecht, ‘Kinderlieder’, uit Svendborger Gedichte, 1933-1938)

Zoals hij van de toeschouwers van zijn epische theaterstukken verwacht dat zij de
laatste scène zelf zullen bedenken, laat Brecht hier de lezers de laatste strofe van het
gedicht zelf schrijven: Concorde, Space Shuttle, Airbus. Wat ooit als een absurde
utopie of spielerei werd beschouwd, is intussen reeds lang realiteit geworden. De
mythische droom van Icarus en de onhandige waaghalzerij van de kleermaker
veranderden in de loop der eeuwen in haalbare, met succes bekroonde projecten.
De gedetailleerde studie van de intussen verwezenlijkte concrete utopieën of
dagdromen bracht nog iets anders aan het licht: ‘utopieën hebben een reisplan’. Bloch
ging op zoek naar de verschillende achtereenvolgende stappen die een dergelijk
project moest doorlopen voor het kon worden uitgevoerd. Daaruit volgde dan het
meest kwetsbare gedeelte van zijn filosofie, namelijk het onderscheiden van die
tendensen in de geschiedenis die hervormingen in de maatschappij hebben opgeleverd,
en andere die doodlopende sporen zijn gebleken. Dat onderzoek zou ons het nodige
inzicht moeten opleveren om te onderscheiden welke nieuwe projecten kans van
slagen hebben.
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Worden de dromen van de heersers de heersende dromen?
Hiermee zijn we in een andere, ethische dimensie van het utopische denken beland.
In het verleden werden een aantal sociale utopieën door ambitieuze vorsten en
politieke of religieuze heersers als leidraad voor hun beleid gebruikt: Dionysius van
Syracuse, Calvin, Robespierre, Stalin en Mao, om maar een paar van de bekendste
te noemen. Naast deze figuren die verantwoordelijk waren voor mislukte en vaak
onmenselijke experimenten, zijn er ook voorbeelden van meer bescheiden en minder
negatieve utopische projecten, onder meer de ‘reducciones’ van de jezuïeten in
Paraguay, New Harmony van Robert Owen, de ‘ujamaa’-dorpen van Julius Nyerere
in Tanzanië en de basiscommuniteiten van de zapatisten in Chiapas. Echter, ook van
deze geslaagde projecten is onder externe of interne druk het merendeel teloorgegaan
of geperverteerd geraakt, en in elk geval wegen ze niet op tegen de afschrikwekkende
voorbeelden uit de eerste lijst.+
+
Sommige auteurs, onder meer Hans Achterhuis (Streven, juni 1998), hebben
Carnaval - Dromen dat je
deelneemt aan carnaval
daaruit geconcludeerd dat men zich het liefst beperkt tot zuiver technologische
utopieën, terwijl andere, zoals Hans Crombach en Frank Van Dun, de ‘utopische beduidt dat je spoedig zult
genieten van een
verleiding’ in haar geheel als een gevaarlijke sirenenzang afwijzen. Het debat
ongebruikelijk plezier of
hierover is nog lang niet afgesloten. Het dwingt ons alvast de onvermijdelijke
ontspanning. Een carnaval
band tussen macht en ‘gerealiseerde utopie’ aandachtiger te bekijken. Wat gebeurt waarbij maskers worden
er als de dagdroom van een heerser, zelfs met de beste bedoelingen, opgedrongen gebruikt, of waarbij
misplaatste of clowneske
wordt aan een groep (Jonestown) of aan een hele bevolking? Als, met andere
figuren worden gezien,
woorden, de miljoenen dagdromen van de afzonderlijke leden van die bevolking betekent onenigheid thuis;
geen enkele rol meer kunnen of mogen spelen, en als bovendien de
zaken zullen onbevredigend
compromisloosheid van zo'n heersersdroom de basis vormt van een regime dat
zijn en liefde onbeantwoord.
niet anders dan totalitair kan zijn, omdat niets de zuiverheid van die droom in de weg
mag staan?
We kennen het antwoord op deze retorische vraag, en weten dat ook Bloch, naast
zovele andere letterlijk ‘links en rechts’ geëngageerde intellectuelen uit de jaren
dertig en veertig, moeite heeft gehad met een regime dat beweerde aan de realisatie
van zijn sociale utopie te werken, terwijl de leiders ervan, met de woorden van
Sloterdijk, ‘logen juist door de waarheid uit te spreken’. Men zou van grote geesten
als Bloch en Heidegger mogen verwachten dat ze deze contradicties vlugger zouden
hebben ingezien dan de gewone burgers, maar dat is helaas veelal niet
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het geval geweest. De dromen van de heersers - en het maakt niet uit dat die heersers
hun dromen van anderen gestolen hadden - werden tot de heersende dromen van de
samenleving uitgeroepen en onder dwang uitgevoerd, ook al moest een deel van de
bevolking daaraan ten gronde gaan. In haar briljante satire op een toekomstige
overwinning van een coalitie van ultrafeministen en christelijke fundamentalisten in
de Verenigde Staten, The Handmaid's Tale (1985), beschrijft Margaret Atwood hoe
de overigens eerlijke droom van ‘zuiveren’ en ‘politiek correcten’ binnen de kortste
keren in een weerzinwekkende bloedige nachtmerrie kan omslaan.
Over het algemeen beschikken filosofen en dromers van utopische projecten niet
over de macht om te beletten dat hun toekomstvisioenen in dergelijke toepassingen
ontaarden. Zou het dan niet verstandiger zijn dit soort dagdromen te beperken tot het
privédomein - dromen staat vrij - en tot het terrein van de schone letteren, waarbinnen
de utopische romans moeiteloos onder de rubriek ‘sciencefiction’ gecatalogeerd
kunnen worden, en zodoende meteen ontmijnd worden?+ Postmoderne auteurs als
Fukuyama en de latere Baudrillard hebben die vraag al beantwoord: wie meer wil +Dans - Dromen van het zien
dansen van een groep
bereiken dan kleine verbeteringen binnen het bestaande systeem, bijvoorbeeld
een socialistische maatschappij of universele rechten van de mens (en het kind), vrolijke kinderen, betekent
voor de gehuwden
brengt het huidige wankele evenwicht in gevaar en effent de weg voor chaos en liefhebbende, gehoorzame en
terrorisme, want ook terroristen zijn notoire droomjunkies.
intelligente kinderen en een
Het prometheïsche Verlichtingsproject heeft de wereld niet werkelijk verbeterd, vrolijk en gerieflijk huis.
Voor jonge mensen betekent
integendeel. Daardoor lijkt het nu, of elke concrete utopie een vorm van hybris
is. Het wantrouwen tegenover dagdromen kan zelfs een godsdienstige dimensie het gemakkelijke opdrachten
en veel plezier. Oudere
krijgen: concrete utopieën zijn in feite niets anders dan diesseitige
mensen zien dansen betekent
voorafschaduwingen van vormen van geluk, die we slechts door een goddelijke een stralend vooruitzicht in
tussenkomst (en waarschijnlijk pas na dit leven of na het Einde der Tijden, in
zaken. Dromen dat je zelf
danst, wil zeggen dat enig
ieder geval in het Jenseits) echt zullen kunnen verwerven. Sommige theologen
onverwacht geluk je zal
en gelovigen zullen het dan weer eens zijn met de mystieke inzichten van Isaac
toevallen.
Loeria, die juist de continuïteit tussen dit leven en het goddelijke heeft
beklemtoond, en die uitdrukkelijk gesteld heeft dat het uiteindelijke herstel van de
kosmos, het ‘tikkoen olam’, niet zonder de medewerking van de mensen zal gebeuren.
In dezelfde geest zegt Bloch hierover: ‘De Messias zal pas dan komen, als alle gasten
al aan tafel zitten’. Geen
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wonder dat de joodse ‘atheïst’ Bloch een plaats heeft gekregen op de heiligenkalender
van de bevrijdingstheologie.

De toestand is nog niet verbeterd, onze droom wel
De laatste weken brengt het nieuws tegenstrijdige berichten. Hier en daar breken
nieuwe bloedige conflicten uit, maar tegelijkertijd worden aan alle kanten akkoorden
gesloten en vredesonderhandelingen heropgenomen (Kosovo, Oost-Timor, Koerdistan,
Palestina, Chiapas, Noord-Ierland). Onlangs zei een politiek leider, ik weet echt niet
meer van welke bevolkingsgroep, in een interview: ‘de toestand is niet verbeterd,
onze droom wel’. Het was, in de context, niet eens cynisch bedoeld. Je moet nu
eenmaal zelf blijven geloven dat de omstandigheden kunnen veranderen, wil je je
daadwerkelijk inzetten voor een betere toekomst. In de opmerkelijke holocaustroman
Jakob der Lügner (1968) van de Oost-Duitse schrijver Jurek Becker probeert een
dorpsfantast de hoop van zijn lotgenoten in een Pools getto wakker te houden door
allerlei leugens te vertellen over de ‘opmars’ van de geallieerden, waarover hij via
een geheime radio-ontvanger geïnformeerd zou zijn. De dorpsgenoten kennen Jakob,
en hebben alle reden om sceptisch te staan, maar dat is het juist: ze willen hem
geloven, tegen alle logica in. Jakob kan weliswaar het dorp niet van de ondergang
redden - hier wordt geen Hollywoodsprookje verteld -, maar de mensen beleven hun
laatste weken op een waardige wijze en ze gaan heel anders de dood tegemoet. Dat
is het, denk ik, wat die leider bedoeld heeft: de droom, als uiting van hoop, biedt
geen enkele zekerheid, maar het alternatief is de resignatie die elke redding al van
tevoren uitsluit. Die resignatie is trouwens de tegenhanger van de escapistische
abstracte droom: wie op een totaal onkritische manier gedroomd en gehoopt heeft,
moet ooit wel in het zwarte gat van de resignatie vallen, als hij ontdekt dat zijn droom
bedrog blijkt te zijn. Wie niet in cynisme en resignatie wil vervallen, moet zijn dromen
‘kritisch’ onderzoeken, - maar is dat geen contradictio in terminis? Bloch onderscheidt
twee vormen van ‘realisme’: het plat materialistische realisme, dat weigert ook maar
één stap verder te denken dan de gegeven realiteit, en het realisme dat weet heeft
van de verborgen mogelijkheden die in de huidige werkelijkheid schuilen. Die
mogelijkheden uiten zich in dagdromen, plannen, projecten en utopieën. Maar
niemand mag zich van de verplichting ontheven achten, zijn dagdromen op hun
waarheidsgehalte te onderzoeken, en de waarheidskern en het bijkomstige te
onderscheiden.
In haar autobiografische roman Through a Narrow Gate (1982) beschrijft de
Engelse theologe Karen Armstrong de droom van haar jeugd, een vrome kloosterzuster
te worden. In de preconciliaire tijd betekende dit, de geloften van armoede,
maagdelijkheid en gehoorzaamheid
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zonder morren of twijfel tot in het absurde te beleven. De auteur komt langzamerhand
tot de vaststelling dat er iets in haar leven niet klopt: ‘zondig ik tegen de heilige
regels, of heb ik gewoon gelijk?’ Na zeven jaar komen zij en haar oversten tot het
inzicht dat ze op die manier niet verder kan gaan. Maar, in tegenstelling tot hetgeen
uit het levensverhaal van zovele uitgetreden religieuzen blijkt, is zij er volgens dit
boek in geslaagd de kern van haar droom trouw te blijven, zij het dan niet op de door
de kloosterregels voorgeschreven weg. Haar kritische zin heeft haar ervoor behoed
vol rancune af te rekenen met een wereld die niet langer de hare is, maar waarvan
ze de innerlijke schoonheid en waarde nooit heeft willen ontkennen.
In dezelfde geest werpt Bloch nooit iets waardevols weg, omdat hij beseft dat ‘de
mensheid niet telkens helemaal opnieuw begint, maar een opdracht uit het verleden
uitvoert’.+ Dat geldt in de eerste plaats voor zijn wortels in de joodse profetische
traditie en de kabbala, waarmee hij onder meer dankzij Gershom Scholem en zijn +Enveloppen - Enveloppen
vriend Georg Lukács in aanraking was gekomen. Via zijn eerste vrouw, de vrome gezien in een droom zijn een
protestantse Else von Stritzky, raakte hij bekend met het evangelie, het piëtisme voorteken van nieuws van
droevige aard.
en de christelijke mystiek in het algemeen. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen
dat hij bij de marxistische militanten van de Derde Internationale, en later bij de
partijleiding van de DDR, verdacht overkwam, want zij wilden juist de hele
vermolmde burgerlijke maatschappij met zijn leugenachtige ideologieën van de tafel
vegen (‘du passé, faisons table rase’) en de nieuwe mens volgens strikt
wetenschappelijke criteria opvoeden. Echter, zoals Karen Armstrong wel het klooster
heeft verlaten, maar nooit het religieuze leven, nooit haar droom opgaf, werd Bloch
in 1961 de DDR, het modelland van het ‘reëel bestaande socialisme’, uitgezet, maar
bleef hij trouw aan zijn droom. Op de vraag of hij de droom had opgegeven,
antwoordde hij met zijn inaugurale rede aan de universiteit van Tübingen, ‘Incipit
vita nova’.

De noodzaak van dagdromen en utopieën vandaag. Zeven Stellingen
1. Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. Ook de dagdroom. Het succes van de
new-agebeweging en al wat zich errond beweegt, is geen toeval. Hetzelfde geldt
voor andere fenomenen die in staat zijn keer op keer, tien-, ja honderdduizenden
jongeren te mobiliseren, van de Love Parade tot een pausbezoek, van de
megadiscotheken tot de grote rockfestivals. Sociologen mogen dan al uit
diepgaand onderzoek besluiten dat de jongeren niet langer idealistisch, dat wil
zeggen
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altruïstisch zijn, van een wereld van vrede, geluk, genot en verdraagzaamheid
dromen ze blijkbaar op hun manier echter nog steeds.
2. Terecht wordt gewezen op het gevaar van dergelijke dromen. Zoals in het
verleden met utopieën gebeurd is, kunnen zij ook nu weer gemakkelijk door
demagogen worden gemanipuleerd, en tot ontgoocheling en verbittering leiden.
Daaruit volgt geenszins dat men dan maar moet proberen die dromen in ‘career
planning’ en ‘bedrijfsfilosofie’ om te zetten. Dergelijke ‘corporate dreams’,
waarmee we de laatste tien jaar door de media ononderbroken om de oren
worden geslagen, van internetschema's tot jobkranten, drukken in feite de
culturele logica uit van de huidige gemondialiseerde economische en politieke
machtsverhoudingen. Het komt er daarbij op aan, tot het peleton van de winnaars
te behoren (‘leading succes people’), uiteraard ten koste van al de anderen, hier
en in de Derde Wereld, die uit de boot vallen.
3. In Utopistics or Historical Choices of the Twenty-first Century (1998), de
neerslag van een reeks lezingen aan de Universiteit van Auckland in
Nieuw-Zeeland, schrijft Immanuel Wallerstein: ‘Denk eraan, ik stel geen utopie
voor. Ik stel wegen voor die moeten leiden tot meer rationaliteit in de
werkelijkheid’. In het verleden waren utopieën al te vaak pasklare, afgewerkte
modellen, die ofwel in de praktijk niet haalbaar bleken te zijn, of die de mensen
met geweld werden opgedrongen, of, in het ergste geval, allebei. Vanuit zijn
historische studies over de ontwikkeling van het heersende wereldsysteem is
Wallerstein tot de vaststelling gekomen dat de in het feodalisme ingebouwde
ongelijkheid ook in het huidige systeem niet verdwenen is. Hij beschouwt een
dergelijk ongelijkheidsprincipe als wezenlijk irrationeel, en verzet zich tegen
elke poging om die irrationaliteit te legitimeren, bv. op grond van de traditie,
de genetica (denk aan de sociobiologie) of de winstlogica van het kapitalisme.
4. De dagdromen die in het verleden de logica van de ongelijkheid omverwierpen,
waren per definitie subversief, of het nu ging om de visioenen van de bijbelse
profeten, het skandalon van de evangelies, het tijdperk van de Heilige Geest
van abt Joachim van Fiore of de kabbala van Isaac Loeria. Zij waren echter niet
subversief omdat die dagdromers nihilisten waren, maar omdat zij ervan
overtuigd waren dat je niet alleen betere alternatieven kon dromen, maar dat je
ze bovendien geheel of minstens gedeeltelijk ook nog kon realiseren. De
jammerlijke mislukkingen van vroegere pogingen sterken weliswaar de huidige
verdedigers van de status-quo in hun triomfalistische overtuiging en ze dwingen
ons bijzonder voorzichtig met de utopische traditie om te gaan. Een excuus voor
resignatie bieden ze niet.
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5. De ideologen van het heersende wereldsysteem zijn er (bijna) in geslaagd, elke
discussie over een mogelijk alternatief discours uit te schakelen. Dit werd
kernachtig uitgedrukt door de slogan van de think tank rond Margaret Thatcher:
‘There Is No Alternative’, ‘TINA’. Wie er toch nog over begint, wordt of
verdacht of belachelijk gemaakt. Ik stel voor, die slogan om te keren. Want als
we de rapporten van de mensenrechtenorganisaties en zelfs van de Wereldbank
en het Internationaal Monetair Fonds mogen geloven, ziet de wereld er nu niet
zo schitterend uit. En als we het dan ethisch onverantwoord vinden dergelijke
toestanden te laten voortbestaan, dan hebben wij ook geen echte keuze: of we
blijven ons tegen de situatie verzetten, wat niet vanzelfsprekend is, of we tellen,
letterlijk, niet meer mee. There is indeed no alternative.
6. Dromen en dagdromen zijn altijd persoonlijk, intiem; ze geven te kennen wie
we werkelijk zijn. Daarom kijken we wel uit wie we onze dromen toevertrouwen,
met wie we als het ware het brood van onze dromen breken (cum pane,
compagnons). Waarom zouden we dan de kostbare dagdromen van een
rechtvaardiger wereld, waarin vrouwen eindelijk als gelijkwaardige partners
behandeld worden en het evenwicht met de niet-menselijke natuur wordt hersteld,
aan beroepspolitici en deskundigen overlaten? Het verband tussen de individuele
dagdromen en de collectieve utopieën is hier essentieel: als een individuele
droom geen sociale dimensie heeft, leidt dat tot individualisme; als een
collectieve utopie niet herkenbaar blijft als uitvergroting van een persoonlijke
dagdroom, lopen we het gevaar uiteindelijk in een dictatuur te belanden.
1. Ten slotte: wie twijfelt aan de slagkracht van een dagdroom, doet er goed aan,
het zuiden van de Verenigde Staten te bezoeken. Natuurlijk is er nog ongelijkheid
en armoede, maar het verschil met de tijd vóór de Beweging voor de
Burgerrechten is opvallend. V.S. Naipaul heeft daar al in 1989 op gewezen, in
de roman A Turn in the South, en vorig jaar heb ik het zelf duidelijk gemerkt
tijdens een uitgebreid bezoek aan vrienden in the Deep South. Één generatie,
en het tij is gekeerd. Thans gaan de zwarten zelfverzekerd en rechtop. Martin
Luther King en de andere zwarte en blanke militanten hebben ervoor gezorgd
dat de ‘Traum von einer Sache’ - ‘I have a dream’... - hier langzamerhand in
het bewustzijn, en vandaar in de realiteit is doorgedrongen.
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Dromen uit de bijbel
Genesis 40
En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de
bakker, zondigden tegen hun heer, tegen den koning van Egypte.
Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op den overste der
schenkers, en op den overste der bakkers.
En hij leverde hen in bewaring, ten huize van den overste der trawanten, in het
gevangenhuis, ter plaatse, waar Jozef gevangen was.
En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende; en zij waren
sommige dagen in bewaring.
Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom, in een nacht, elk naar de
uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren,
die gevangen waren in het gevangenhuis.
En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan, en ziet, zij waren ontsteld.
Toen vraagde hij de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het
huis zijns heren, zeggende: Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld?
En zij zeiden tot hem: Wij hebben een droom gedroomd, en er is niemand, die
hem uitlegge. En Jozef zeide tot hen: Zijn de uitleggingen niet van God? Vertelt ze
mij toch.
Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom, en zeide tot hem: In mijn
droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht.
En aan den wijnstok waren drie ranken; en hij was als bottende, zijn bloeisel ging
op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort.
En Farao's beker was in mijn hand; en ik nam die druiven, en drukte ze uit in
Farao's beker, en ik gaf den beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem: Dit is
zijn uitlegging: de drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw
hoofd verheffen, en zal u in uw staat herstellen; en gij zult Farao's beker in zijn hand
geven, naar de vorige wijze, toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij
uzelven, wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij, en doe van
mij melding bij Farao, en maak, dat ik uit dit huis kome. Want ik ben diefelijk
ontstolen uit het land der Hebreen; en ook heb ik hier niets gedaan, dat zij mij in
dezen kuil gezet hebben.
Toen de overste der bakkers zag, dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide
hij tot Jozef: Ik was ook in mijn droom, en zie, drie getraliede korven waren op mijn
hoofd.
En in den opperste korf was van alle spijze van Farao, die bakkerswerk is; en het
gevogelte at dezelve uit de korf, van boven mijn hoofd.
Toen antwoordde Jozef, en zeide: Dit is zijn uitlegging: de drie korven zijn drie
dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal
u aan een hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten.
En het geschiedde op den derden dag, den dag van Farao's geboorte, dat hij voor
al zijn knechten een maaltijd maakte; en hij verhief het hoofd van den overste der
schenkers, en het hoofd van den overste der bakkers, in het midden zijner knechten.
En hij deed den overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij
den beker op Farao's hand gaf. Maar den overste der bakkers hing hij op; gelijk Jozef
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hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat
hem.

Genesis 41
En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde, en ziet, hij
stond aan de rivier.
En ziet, uit de rivier kwamen op zeven koeien, schoon van aanzien, en vet van
vlees, en zij weidden in het gras.
En ziet, zeven andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien,
en dun van vlees; en zij stonden bij de andere koeien aan den oever der rivier.
En die koeien, lelijk van aanzien, en dun van vlees, aten op die zeven koeien,
schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij en droomde
andermaal; en ziet, zeven aren rezen op, in een halm, vet en goed.
En ziet, zeven dunne en van den oostenwind verzengde aren schoten na dezelve
uit.
En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao,
en ziet, het was een droom.
En het geschiedde in den morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond
heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al de wijzen, die daarin waren; en Farao
vertelde hun zijn droom; maar er was niemand, die ze aan Farao uitlegde.
Toen sprak de overste der schenkers tot Farao, zeggende: Ik gedenk heden aan
mijn zonden. Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars, en leverde mij in bewaring
ten huize van den overste der trawanten, mij en den overste der bakkers.
En in een nacht droomden wij een droom, ik en hij; wij droomden elk naar de
uitlegging zijns drooms.
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En aldaar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een knecht van den overste der
trawanten; en wij vertelden ze hem, en hij legde ons onze dromen uit; een ieder legde
hij ze uit, naar zijn droom. En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied; mij heeft
hij hersteld in mijn staat, en hem gehangen.
Toen zond Farao en riep Jozef en zij deden hem haastelijk uit den kuil komen; en
men schoor hem, en men veranderde zijn klederen; en hij kwam tot Farao. En Farao
sprak tot Jozef: Ik heb een droom gedroomd, en er is niemand, die hem uitlegge;
maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt.
En Jozef antwoordde Farao, zeggende: Het is buiten mij! God zal Farao's welstand
aanzeggen. Toen sprak Farao tot Jozef: Zie, in mijn droom stond ik aan den oever
der rivier.
En zie, uit de rivier kwamen op zeven koeien, vet van vlees en schoon van gedaante,
en zij weidden in het gras.
En zie, zeven andere koeien kwamen op na deze, mager en zeer lelijk van gedaante,
rank van vlees; ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland.
En die ranke en lelijke koeien aten die eerste zeven vette koeien op.
Dewelke in haar buik inkwamen; maar men merkte niet, dat ze in haar buik
ingekomen waren; want haar aanzien was lelijk, gelijk als in het begin. Toen
ontwaakte ik. Daarna zag ik in mijn droom, en zie zeven aren rezen op in een halm,
vol en goed.
En zie, zeven dorre, dunne en van den oostenwind verzengde aren, schoten na
dezelve uit. En de zeven dunne aren verslonden die zeven goede aren. En ik heb het
den tovenaars gezegd; maar er was niemand, die het mij verklaarde.
Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is doende,
heeft Hij Farao te kennen gegeven.
Die zeven schone koeien zijn zeven jaren; die zeven schone aren zijn ook zeven
jaren; de droom is een.
En die zeven ranke en lelijke koeien, die na gene opkwamen, zijn zeven jaren; en
die zeven ranke van den oostenwind verzengde aren zullen zeven jaren des hongers
wezen.
Dit is het woord, hetwelk ik tot Farao gesproken heb: hetgeen God is doende, heeft
Hij Farao vertoond.
Zie, de zeven aankomende jaren, zal er grote overvloed in het ganse land van
Egypte zijn.
Maar na dezelve zullen er opstaan zeven jaren des hongers; dan zal in het land
van Egypte al die overvloed vergeten worden; en de honger zal het land verteren.
Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden, vanwege dienzelven honger,
die daarna wezen zal; want hij zal zeer zwaar zijn.
En aangaande, dat die droom aan Farao ten tweeden maal is herhaald, is, omdat
de zaak van God vastbesloten is, en dat God haast, om dezelve te doen.
Zo zie nu Farao naar een verstandigen en wijzen man, en zette hem over het land
van Egypte. Farao doe zo, en bestelle opzieners over het land; en neme het vijfde
deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds. En dat zij alle spijze van
deze aankomende goede jaren verzamelen, en koren opleggen, onder de hand van
Farao, tot spijze in de steden, en bewaren het.
Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers, die
in Egypteland wezen zullen; opdat het land van honger niet verga.
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En dit woord was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn knechten.
Zo zeide Farao tot zijn knechten: Zouden wij wel een man vinden als deze, in
welken Gods Geest is?
Daarna zeide Farao tot Jozef: Naardien dat God u dit alles heeft verkondigd, zo
is er niemand zo verstandig en wijs, als gij.
Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen; alleen
dezen troon zal ik groter zijn dan gij.
Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld.
En Farao nam zijn ring van zijn hand af, en deed hem aan Jozefs hand, en liet hem
fijne linnen klederen aantrekken, en legde hem een gouden keten aan zijn hals.
En hij deed hem rijden op den tweeden wagen, dien hij had; en zij riepen voor zijn
aangezicht: Knielt! Alzo stelde hij hem over gans Egypteland.
En Farao zeide tot Jozef: Ik ben Farao! doch zonder u zal niemand zijn hand of
zijn voet opheffen in gans Egypteland.
En Farao noemde Jozefs naam Zafnath Paaneah, en gaf hem Asnath, de dochter
van Potifera, overste van On, tot een vrouw; en Jozef toog uit door het land van
Egypte.
Jozef nu was dertig jaren oud, als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning
van Egypte; en Jozef ging uit van Farao's aangezicht, en hij toog door gans
Egypteland.
En het land bracht voort, in de zeven jaren des overvloeds, bij handvollen.
En hij vergaderde alle spijze der zeven jaren, die in Egypteland was, en deed de
spijze in de steden; de spijze van het veld van elke stad, hetwelk rondom haar was,
deed hij daarbinnen.
Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand der zee, totdat men ophield
te tellen: want daarvan was geen getal.
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En Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die
Asnath, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde.
En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, zeide hij, God
heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis mijns vaders.
En den naam des tweeden noemde hij Efraim; want, zeide hij, God heeft mij doen
wassen in het land mijner verdrukking.
Toen eindigden de zeven jaren des overvloeds, die in Egypte geweest was.
En de zeven jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd
had. En er was honger in al de landen; maar in gans Egypteland was brood.
Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood; en Farao
zeide tot alle Egyptenaren: Gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt.
Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles, waarin iets was,
en verkocht aan de Egyptenaren; want de honger was sterk in Egypteland.
En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef, om te kopen; want de honger was
sterk in alle landen.

1 Koningen 3:5-15
Te Gibeon verscheen de HEERE aan Salomo in een droom des nachts en God zeide:
Begeer wat Ik u geven zal.
En Salomo zeide: Gij hebt aan Uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid
gedaan, gelijk als hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid, en in
gerechtigheid, en in oprechtheid des harten met U; en Gij hebt hem deze grote
weldadigheid gehouden, dat Gij hem gegeven hebt een zoon, zittende op zijn troon,
als te dezen dage.
Nu dan, HEERE, mijn God! Gij hebt Uw knecht koning gemaakt in de plaats van
mijn vader David; en ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan noch in te
gaan.
En Uw knecht is in het midden van Uw volk, dat Gij verkoren hebt, een groot
volk, hetwelk niet kan geteld noch gerekend worden, vanwege de menigte.
Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk
onderscheidende tussen goed en kwaad; want wie zou dit Uw zwaar volk kunnen
richten?
Die zaak nu was goed in de ogen des HEEREN, dat Salomo deze zaak begeerd
had.
En God zeide tot hem: Daarom dat gij deze zaak begeerd hebt, en niet begeerd
hebt, voor u vele dagen, noch voor u begeerd hebt rijkdom, noch begeerd hebt de
ziel uwer vijanden; maar hebt begeerd verstand voor u, om gerichtszaken te horen.
Zie, Ik heb gedaan naar uw woorden; zie, Ik heb u een wijs en verstandig hart
gegeven, dat uws gelijke voor u niet geweest is, en uws gelijke na u niet opstaan zal.
Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb Ik u gegeven, beide rijkdom en eer; dat
uws gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal.
En zo gij in Mijn wegen wandelen zult, onderhoudende Mijn inzettingen en Mijn
geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal Ik ook uw dagen
verlengen.
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En Salomo waakte op, en ziet, het was een droom.

Daniël 2
In het tweede jaar nu des koninkrijks van Nebukadnezar, droomde Nebukadnezar
dromen; daarvan werd zijn geest verslagen, en zijn slaap werd in hem gebroken.
Toen zeide de koning, dat men roepen zou de tovenaars, en de sterrekijkers, en de
guichelaars, en de Chaldeen, om den koning zijn dromen te kennen te geven; zij nu
kwamen, en stonden voor het aangezicht des konings.
En de koning zeide tot hen: Ik heb een droom gedroomd; en mijn geest is ontsteld
om dien droom te weten.
[...]
Toen bracht Arioch met haast Daniel in voor den koning, en hij sprak alzo tot hem:
Ik heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden, die den koning
de uitlegging zal bekend maken.
De koning antwoordde en zeide tot Daniel, wiens naam Beltsazar was: Zijt gij
machtig mij bekend te maken den droom, dien ik gezien heb, en zijn uitlegging?
Daniel antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning
eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning
niet te kennen geven. Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart,
Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het
laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: Gij,
o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden
zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er
geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, die
in mij is boven alle levenden; maar daarom, opdat men den koning de uitlegging zou
bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten.
Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en
deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk.
Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver;
zijn buik en zijn dijen van koper; Zijn schenkelen
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van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem. Dit zaagt gij, totdat
er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten
van ijzer en leem, en vermaalde ze.
Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij
werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd
geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd
tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.
Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning!
zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht,
en sterkte, en eer gegeven.
En overal, waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de beesten des velds en de
vogelen des hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u gesteld tot een heerser over
al dezelve; gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager
dan het uwe; daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, hetwelk heersen zal
over de gehele aarde.
En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt
en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en
verbreken.
En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en
ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers
vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig
leem. En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten
dele hard zijn, en ten dele broos.
En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door
menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk
als zich ijzer met leem niet vermengt.
Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk
verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal
aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te
niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.
Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is
geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft
den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en
zijn uitlegging is zeker.
Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht, en aanbad Daniel; en hij
zeide, dat men hem met spijsoffer en liefelijk reukwerk een drankoffer doen zou.
De koning antwoordde Daniel en zeide: Het is de waarheid, dat ulieder God een
God der goden is, en een Heere der koningen, en Die de verborgenheden openbaart,
dewijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren.
Toen maakte de koning Daniel groot, en hij gaf hem vele grote geschenken, en
hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel, en een overste
der overheden over al de wijzen van Babel.
Toen verzocht Daniel van den koning; en hij stelde Sadrach, Mesach en Abed-nego
over de bediening van het landschap van Babel; maar Daniel bleef aan de poort des
konings.
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Richteren 7:9-15
En het geschiedde in denzelven nacht, dat de HEERE tot Gideon zeide: Sta op, ga
henen af in het leger, want Ik heb het in uw hand gegeven.
Vreest gij dan nog af te gaan, zo ga af, gij, en Pura, uw jongen, naar het leger.
En gij zult horen, wat zij zullen spreken, en daarna zullen uw handen gesterkt
worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af, met Pura, zijn jongen,
tot het uiterste der schildwachten, die in het leger waren.
En de Midianieten, en Amalekieten, en al de kinderen van het oosten, lagen in het
dal, gelijk sprinkhanen in menigte, en hun kemelen waren ontelbaar, gelijk het zand,
dat aan den oever der zee is, in menigte.
Toen nu Gideon aankwam, ziet, zo was er een man, die zijn metgezel een droom
vertelde, en zeide: Zie, ik heb een droom gedroomd, en zie, een geroost gerstebrood
wentelde zich in het leger der Midianieten, en het kwam tot aan de tent, en sloeg
haar, dat zij viel, en keerde haar om, het onderste boven, dat de tent er lag.
En zijn metgezel antwoordde, en zeide: Dit is niet anders, dan het zwaard van
Gideon, de zoon van Joas, de Israelietischen man; God heeft de Midianieten en dit
ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde, als Gideon de vertelling dezes
drooms, en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij; en hij keerde weder tot het leger
van Israel, en zeide: Maakt u op, want de HEERE heeft het leger der Midianieten in
ulieder hand gegeven.
Vertaling: Statenbijbel, 1626-1635.
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Paul Begheyn
Dreaming
Een meerduidig begrip binnen de kunst en de spiritualiteit van de
aboriginals in Australië
‘De cultuur van de aboriginals is spiritueel. Ik ben spiritueel. Binnen in mij is er geest
en land, beide aan mij geschonken door de Scheppende Geest. Er is een stuk land in
mij, en het blijft me als een magneet terugtrekken naar het land waar ik vandaan
kwam. Want ook het land is spiritueel. Dit land bezit mij. Het enige stukje land
waarmee ik een spirituele verbintenis heb - een verbintenis tussen mij en het land is het stukje land onder de boom waar ik werd geboren, de plaats waar mijn moeder
mijn nageboorte en navelstreng begroef. De spirituele band met dat stukje land gaat
terug tot de voorouders in de Dreaming. Dit is zowel een persoonlijke als een
geheiligde verbintenis - tussen mij en het land, tussen mij en mijn voorouders.’[1]
‘Mijn vader zei tegen mij: “Mijn zoon, kijk! Je Dreaming is daar; het is iets groots;
je mag het nooit over het hoofd zien; alle Dreamings komen daarvandaan”. Begrijpt
de blanke het nu? “Oude man, luister! Er is daar iets; we weten niet wat; iets. Zoals
een motor, een kracht, veel kracht; het doet hard werk; het stuwt”.’[2]
Dit zijn twee uitspraken van hedendaagse aboriginals in Australië, waarvan de
eerste bewoners volgens een archeologische vondst uit mei 1999 reeds 68.000 jaar
geleden bestonden en aan het begin staan van een ononderbroken traditie van cultuur
en religie. In deze uitspraken wordt duidelijk dat het in de negentiende eeuw geijkte
begrip Dreaming een veelduidige betekenis heeft, die niet gedekt wordt door het
westerse begrip van de droom. Het eerste getuigenis, gegeven door een aboriginal
leider uit Queensland, laat zien hoezeer de aboriginals zich spiritueel verweven weten
met hun land, en hoe de oertijd en de voorouderlijke wezens werkzaam zijn in het
heden. Dreaming heeft bij hem in eerste instantie de betekenis van een tijdperk, het
oerbegin waarin de wereld en alles wat deze bevat ontstond en geschapen werd. In
het tweede citaat tracht een aboriginal aan de vooraanstaande Australische antropo-
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loog W.E.H. Stanner uit te leggen wat er onder Dreaming verstaan moet worden.
Voor hem is het een geest, een vitaliserende en levengevende kracht die zich op
allerlei wijzen kan manifesteren.
Dreaming is een verzamelbegrip dat het rijke aboriginal concept van het leven
tracht te omvatten[3]. Het woord verwijst naar een uniek en complex religieus geheel.
In de Dreaming of Dreamtime, de oertijd, kwamen de voorouderlijke wezens uit het
ongevormde en platte aardoppervlak tevoorschijn en begonnen daaraan vorm te
geven. Zij transformeerden zichzelf tot kangoeroes en emoes, tot rotsen en bomen,
tot bosbranden en honing, maar dan niet met hun huidige ‘functies’. De voorouderlijke
wezens konden van gestalte veranderen en dingen doen die feitelijk onmogelijk zijn:
bomen konden wandelen, en vissen konden zich op of onder de aarde voortbewegen.
Alles wat deze wezens deden had consequenties: waar zij tevoorschijn kwamen uit
de aarde ontstonden waterbronnen en grotten;+ waar zij stierven verschenen
+
rotspartijen in de vorm van hun liggende lichamen. De voorouderlijke wezens
Februari - Dromen van
hebben, ondanks hun soms gewelddadig, grillig of amoreel gedrag, regels en riten februari betekent
aanhoudende slechte
nagelaten, en aan de mensen culturele objecten geschonken, zoals boemerangs,
gezondheid en somberheid,
liederen, dansen en schilderingen, die de grote daden van de voorouderlijke wezens in het algemeen. Mocht je
in herinnering brengen. Hoe dit alles gebeurde wordt doorverteld in mythologische een heldere, zonnige dag zien
verhalen, die van gebied tot gebied verschillen, maar alle gewagen van een
in deze maand, dan zul je
onverwacht en plezierig
schepping van iets uit het niets. Als zodanig is het continent Australië overdekt
verrast worden met enig
door een netwerk van Dreamings.
fortuin.
De mens maakt deel uit van de voortdurende aanwezigheid van voorouderlijke
wezens op aarde. Toen deze de aarde verlieten en terugkeerden naar de Dreamtime,
lieten zij bronnen van geestelijke kracht achter en uitdrukkingen van zichzelf die het
leven op aarde blijven beïnvloeden. De belangrijkste band met die voorouderlijke
wereld gebeurt via de ontvangenis van de geest. Seksuele gemeenschap is niet
voldoende voor het verwekken van nieuwe generaties van mensen; vanuit het
geestelijke domein krijgt de mens zijn spirituele identiteit. De manier waarop de
geest wordt ontvangen, gebeurt door een spirituele diagnose achteraf. Zodra een
vrouw zwanger is, trachten haar man en andere verwanten te achterhalen wat voor
ongewone of gevaarlijke gebeurtenis er plaatsvond op het moment van de verwekking
van het kind. Wellicht zwom zij in een waterpoel vlakbij een Dreaming-plek, of
doodde haar man een kangoeroe met een bijzonder grote lever, of werd een hond
gegrepen door een krokodil. Dat zou erop
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The Aboriginal Memorial, 1987-88, National Gallery of Australia.

kunnen duiden dat een bepaalde voorouder - in dit geval een waterpoel, kangoeroe
of krokodil - verantwoordelijk was voor de conceptie. Naarmate de mens ouder
wordt, wordt steeds vaker in rituelen de verbintenis met deze voorouder gevierd,
waardoor zijn geestelijke kracht groeit. Bij zijn overlijden wordt ervoor gezorgd dat
de mens weer deel wordt van de voorouderlijke dimensie, door bijvoorbeeld op zijn
begraafpaal afbeeldingen aan te brengen van zijn voorouder. Een indrukwekkend
voorbeeld van dergelijke begraafpalen vormt het Aboriginal Memorial in de National
Gallery of Australia in Canberra. Dit gedenkteken, gemaakt bij het tweehonderdjarig
bestaan van de staat Australië in 1988 door een groep aboriginal kunstenaars uit
Arnhem Land, bestaat uit tweehonderd holle begraafpalen, één voor elk jaar van
onderdrukking.

De kunst als redding van cultuur en religie
Alle ceremonies, schilderingen en liederen maken het voorouderlijk verleden
aanschouwelijk, omdat zij werden geschapen en gebruikt door de voorouderlijke
wezens zelf. Het zijn even concrete manifestaties van de Dreamings als de rotsen en
meren die de aanwezigheid van de voorouderlijke wezens markeren. Door hun eigen
lichamen of rotsen te beschilderen, en door het maken van grondsculpturen en
ceremonie-plaatsen, komen de aboriginals rechtstreeks in contact met de
voorouderlijke krachten en kunnen zij de manifestatie van deze krachten gebruiken
voor menselijke doeleinden. Door de aanwezigheid van de voorouderlijke wezens
levend te houden stellen de mensen de natuurlijke aanwas en vruchtbaarheid van het
land veilig, versterken zij de band binnen hun ‘clan’, en vernieuwen zij hun eigen
spirituele kracht.
De inname van het Australische werelddeel door de blanken in 1788 en de
daaropvolgende uitroeiing van vele aboriginal volken met hun
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cultuur ondermijnde evenwel in belangrijke mate de identiteit van de aboriginals,
die dientengevolge hun gevoel van eigenwaarde dreigden te verliezen. Een belangrijke
ommekeer ten aanzien van de aboriginal kunst had plaats in 1970 in Papunya, 240
kilometer ten noordwesten van Alice Springs in het hart van de woestijn in het
centrum van Australië. Toen de muur van de plaatselijke school beschilderd zou
worden door de kinderen, schoten hun ouders als het ware wakker, en namen de taak
over. Zij maakten een inmiddels verloren gegane muurschildering Honey Ant
Dreaming, waarop het verhaal van de honingmier als voorouderlijk wezen was
uitgebeeld. Het succes van deze artistieke actie revitaliseerde de plaatselijke bevolking,
die niet alleen opnieuw kans zag de eigen culturele en spirituele identiteit vast te
leggen en door te geven, maar door de verkoop van deze kunst voor het eerst de
mogelijkheid kreeg zichzelf een bron van inkomsten te garanderen. Het was een
gebeurtenis van economisch en cultureel belang. Er werd gezocht naar mogelijkheden
om de vergankelijke en onoverdraagbare kunst - respectievelijk schilderingen in het
zand van de woestijn of op rotsen - op andere dragers vast te leggen, op stukken
karton en op canvas van steeds groter afmeting; in plaats van de plantenpulp kwam
er acrylverf. Via de schilderingen gaven de vrouwen aan de kinderen bovendien hun
religieuze en ceremoniële achtergrond door.

Tjibari, A Women's Healing Song, 1989.

De uitleg van de afbeelding wordt bepaald door de man of de vrouw die het
geschilderd heeft. Niet alles aan heilige betekenissen wordt daarbij prijsgegeven aan
buitenstaanders. De schilderijen vormen zowel kunstwerk, als weergave van de
Dreaming, als middel van kennisoverdracht. Tijdens het werken aan een schilderij,
soms het werk van een groep personen, wordt er gezongen en gedanst. Een fraai
voorbeeld van een dergelijk lied zongen vier vrouwen uit Balgo, aan de
noordoostelijke rand van de Grote Zandwoestijn in West-Australië, toen zij in 1989
het schilderij Tjibari, Een lied over de genezing van een vrouw maakten[4]:
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Twee vrouwen begonnen weg te trekken uit Mulirayupungu.
Ze probeerden een afdak te maken de vrouwen probeerden een afdak te maken,
maar het bleef niet overeind staan.
Ze werden het beu om te proberen dat afdak te bouwen,
daarom begonnen zij op reis te gaan.
Ze gingen naar een andere rots,
ze bleven daar om hun lichamen te beschilderen.
Deze twee vrouwen dansten in het rond.
De volgende dag gingen ze verder naar een andere waterplek,
en daar deden ze weer hetzelfde.
Zij beschilderden hun lichaam, dat deden ze het schilderen en dansen en zingen...
De volgende dag gingen ze naar Wilkinkarra Wilkinkarra is een groot drooggevallen meer,
maar zonder bomen eromheen.
Als je in het midden staat, is het zo groot,
je zou denken dat er water is voor jaren.
Maar er is geen water - het is een zoutmeer,
dus trokken ze verder.
Ze gingen en sloegen een kamp op in Killikipunda,
die twee vrouwen kampeerden daar.
Ze droegen ook Yawulyu spul[5],
zo maken zij zichzelf gelukkig
als zij reizen om het Levende Water te vinden,
zo kunnen zij zich daar vestigen om het Nieuwe Leven te vinden.
Zo gingen die twee vrouwen verder.
‘Misschien zijn we wel dichter in de buurt van het Levend Water’, zeiden ze.
En zij gaven namen aan het land.
En ze gingen nog een stukje verder naar beneden.
Zij kwamen in de buurt van het Levend Water.

Arnhem Land, in Northern Territory aan de noordkust van Australië, heeft de rijkste
culturele erfenis, getuige rotsschilderingen van veertigduizend jaren oud. Bij hen
bestaat er een artistieke traditie die volledig afwijkt van wat er elders gevonden wordt.
Naast houtsnijwerk is er vooral kunst op de afgestroopte bast van de eucalyptusboom,
aangebracht in de kleuren rood en geel (natuurlijke okers), wit (porseleinaarde) en
zwart (houtskool), waarbij eidooier, was en hars als bindmiddel fungeren; pas
recentelijk zijn deze door synthetische middelen zoals houtlijm vervangen. Als
penselen worden tegenwoordig moderne kwasten gebruikt, waar vroeger twijgjes,
bladvezels, veren en mensenhaar als zodanig dienden. De schilderijen uit Arnhem
Land houden duidelijk verband met de rituele lichaamsbeschilderingen. Enige tijd
geleden is een aantal kunstenaars begonnen nieuwe technieken aan te leren, zoals
het maken van linosneden, waarbij meestal in monochrome werken de traditionele
patronen en voorstellingen worden weergegeven.
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Maar keer op keer blijven de kunstwerken facetten van de Dreaming weergeven,
zoals blijkt uit de recente linosnede Yalada. De kunstenares Mulkun Wirrpanda,
geboren 1947 in Dhurupupi in Arnhem Land, vertelt over haar werk: ‘Yalada is de
aboriginal naam voor brolga's, de hier afgebeelde vogels, die naar de poel (de centrale
cirkel) komen om er water te drinken. Alle vogels vliegen er in cirkels omheen, en
zij laten verse sporen achter. Soms kun je hun sporen nog lang erna zien. De zwarte
vlakken tonen de sporen op weg naar de poel, en de arceringen stellen de moerassen
voor’. Vogels vervullen vaak een belangrijke, spirituele functie in de mythologie
van de aboriginals, en de poel is ontegenzeggelijk een manifestatie van een van de
voorouderlijke wezens uit de Dreamtime, waar Levend Water te vinden is.

Mulkum Wirrpanda, Yalada

Kunst vormt bij de aboriginals een verbinding tussen verleden en heden, tussen
het bovennatuurlijke en het aardse, tussen de mensen en het land. Als zodanig vormt
kunst een weerslag en manifestatie van de Dreaming, een combinatie van totaliteit
en actualiteit, iets waar de westerse ‘beschaafde’ mens alleen maar van kan dromen.

Eindnoten:
[1] Geciteerd in Rainbow Spirit theology: towards an Australian Aboriginal theology by the Rainbow
Spirit elders, HarperCollins, Blackburn, Victoria, 1997, blz. 12.
[2] Geciteerd in Peter Sufton (ed.), Dreamings: The Art of Aboriginal Australians, New York,
1988, blz. 14-15.
[3] Howard Morphy, Aboriginal Art, London, 1998, blz. 67-100.
[4] Geciteerd in Rosemary Crumlin, ‘Aboriginal Spirituality: Land as Holder of Story and Myth
in Recent Aboriginal Art’, in Max Charlesworth (ed.), Religious business. Essays on Australian
Aboriginal Spirituality, Cambridge, 1998, blz. 97-98.
[5] Yawulyu spul: heilige vrouwenzaken, die te maken hebben met de opvoeding.
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Rudolf Gutwirth
De droom: regressie of prospectie?
Dromen hebben mensen altijd aangesproken. Maar zeldzaam waren diegenen die,
voor Freud, gemeend hebben dat de schijnbare incoherentie en vreemdheid van
dromen een welbepaalde latente betekenis konden hebben. Traumdeutung, een essay
dat toonaangevend gebleven is sinds zijn verschijning in 1899-1900, komt nochtans
tot deze conclusie. ‘Als ik beweer, dat de dromen geïnterpreteerd kunnen worden’,
schrijft Freud, ‘sta ik dwars tegenover de heersende theorie, tegen alle droomtheorieën
behalve die van Scherper. Inderdaad, “een droom interpreteren” betekent de “zin”
ervan duiden, hem vervangen door iets wat zich kan invoegen in de keten van onze
psychische handelingen, als een belangrijke schakel vergelijkbaar met andere en
evenwaardig’1.
De betekenis van de droom is, volgens Freud, gemakkelijk aantoonbaar bij
kinderen, en daar geeft hij twee relevante voorbeelden van: de droom van zijn dochter,
toen amper negentien maanden oud, die haar frustraties na een dag verplicht dieet
ontsluiert door onthullende kreten gedurende haar slaap: ‘Anna F.eud, aa.dbeien,
g.ote aa.dbeien’, en de droom van een vijfjarige jongen over de berghut die de vorige
dag, zeer tegen zijn zin, onbereikbaar bleek.
Het is met volwassenen precies hetzelfde, al is de betekenis van hun dromen
dikwijls onduidelijk en moeilijk te vatten. Om dat te bevestigen probeert Freud in
de Traumdeutung een aantal op het eerste gezicht weinig doorzichtige dromen te
interpreteren. Een van die dromen, die van ‘Irma's injectie’, wordt door Jacques
Lacan genoemd ‘de initiale droom, de droom der dromen, de eerste ontcijferde
droom’2. Daarin staat de dromer centraal, die niemand anders is dan Freud zelf.
Als de droom de verwezenlijking van een verlangen is, waarom komt hij ons dan
zo dikwijls als onaangenaam of zelfs pijnlijk voor? Op die vraag heeft Freud een
antwoord bedacht: wat wij als dromer vrijuit beleven, komt ergens in ons psychisch
stelsel altijd min of meer
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in botsing met de verboden waarvan wij doordrongen zijn. Zo komt hij tot de
ontdekking van het tweede fundamentele kenmerk van de droom: de censuur. Die
verzet zich tegen de verwezenlijking van het onderliggende verlangen dat zich in de
droom uitdrukt. De censuur is verantwoordelijk voor het onaangename gevoel waar
de dromer mee blijft zitten. Vanwege die censuur zoekt het verlangen vermomde
wegen om toch maar tot een zekere bevrediging te komen.
Zeker, de slaap vermindert de impact van de censuur. Dit wordt trouwens, a
contrario, bij het ontwaken ervaren: men heeft de grootste moeite zich dromen te
herinneren. De censuur is, m.a.w., tijdens het waken strenger dan onder het slapen.
Freud beweert het met grote stelligheid: ‘Het moet gezegd dat, als de weerstand 's
nachts zou zijn geweest wat ze is tijdens de dag, dan zou de droom niet hebben
plaatsgevonden. [...] de slaap laat de vorming van de dromen toe, omdat hij de
endopsychische censuur vermindert’3. Daarentegen zijn de objectieve uitwendige of
organische prikkels, in de mate dat hun werking kan leiden tot een onderbreking van
de slaap, eerder bondgenoten van de censuur, aangezien die, zoals net gezegd, sterker
wordt bij het ontwaken.+
Kortom, de slaaplust, het latente verlangen naar voldaanheid, de censuur en de +Grootouders - Dromen dat
je je grootouders ontmoet en
extrinsieke of fysiologische storingen zijn de parameters die beslissen over de
met hen praat, wil zeggen dat
resulterende droom. Maar allereerst moet er iets anders aanwezig zijn, een te
je op moeilijkheden zult
verwerken gegeven, de ‘materie’ van de droom.
stuiten die moeilijk te
De directe aanleiding van een droom zijn meestal indrukken van de dag
overwinnen zijn, maar door
voordien, of beter gezegd, van een bepaalde ‘gebeurtenis waarna we nog geen
het opvolgen van goed advies
zul je veel hindernissen
nacht geslapen hebben’4. Freud beschouwt die indrukken slechts als een
overwinnen.
uitgangspunt. Recente belevenissen kunnen immers in het onbewuste mijlpalen
uit verschillende perioden van onze geschiedenis oproepen, en de slaper terugbrengen
naar soms vergeten gebeurtenissen uit de kindertijd, waarvan de verlangens en
frustraties de latente droom zullen bepalen.
De droom is dus, volgens de stichter van de psychoanalyse, getekend door het
verleden, is, m.a.w., regressief. En deze regressie kan soms zelfs zo ver teruggaan,
dat ze tot een evocatie van het prenatale leven leidt. Inderdaad, ‘een groot aantal
dromen, dikwijls zeer angstwekkend, zoals die waarin men zich verplaatst langs
smalle gangen, waar men in het water verblijft, berusten op fantasmen over het
intra-uteriene leven, het verblijf in het lichaam van de moeder en de geboortedaad
zelf’5.
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De freudiaanse ambivalentie en alternatieven rond de prospectie
In tegenstelling tot hetgeen in zijn tijd algemeen aanvaard werd, beweert Freud in
zijn Drei Abhandelungen zur Sexualtheorie (1905) dat de kinderjaren niet alleen
door een grote existentiële intensiteit gekenmerkt worden, maar ook door een niet
minder hevige ‘polymorfe’ seksuele bedrijvigheid. Aangezien de regressie in de
dromen dikwijls terugvoert tot de eerste levensjaren, is het niet verwonderlijk dat
dromen barstensvol zitten van uit de kindertijd oplaaiende erotiek.
Hoe verklaar je dan dat er zo weinig illustraties van door begeerte of seksuele
perversies gemotiveerde dromen in Freuds Traumdeutung voorkomen? De auteur
geeft ons het antwoord in een nota op het einde van zijn boek: het onderwerp zelf
eiste van hem een zekere kiesheid en discretie. Het gebrek aan behoorlijk
illustratiemateriaal was geenszins het gevolg van een onderschatting. ‘Integendeel,
hoe meer men zich met de interpretatie van dromen bezighoudt’, schrijft Freud, ‘hoe
evidenter het wordt dat de meeste dromen van volwassenen betrekking hebben op
seksuele feiten, en de uitdrukking zijn van erotische verlangens’6. Hoewel bepaalde
misvattingen van zijn theorie het weleens zo voorstellen, was Freud helemaal niet
de mening toegedaan dat alles, in laatste instantie, herleid kan worden tot de factor
seksualiteit: ‘De bewering dat alle dromen seksueel verklaard moeten worden,
waartegen men onvermoeid polemiek heeft gevoerd, is vreemd aan mijn
Traumdeutung’7.
Freud heeft daarentegen niet de minste twijfel over een ander kenmerk van de
dromen: ‘ik heb al eerder gesproken van het egoïsme van het kind; ik zou nu willen
aantonen hoe deze karakteristiek doorwerkt in de dromen. Ze zijn alle absoluut
egoïstisch (ik cursiveer, R.G.), in alle dromen zien wij de verschijning van het
dierbare, hoewel soms vermomde ik. De verlangens die wij bevredigen, zijn de
verlangens van dat ik, en wanneer het lijkt alsof de droom veroorzaakt is door de
belangstelling voor een andere persoon, dan is dat slechts een bedrieglijke schijn’8.
Men zou niet beter kunnen zeggen dan dat de dromer, hoewel hij slaapt, constant
aanwezig blijft bij wat er in zijn hoofd omgaat. Hij is er duidelijk bij. M.a.w., hij
ondergaat niet alleen een regressieve impact, hij houdt ook de leidraden van het
stramien in de hand. Waarschijnlijk ontsnapte de ambivalentie van deze vaststelling
aan de aandacht van Freud.
Alfred Adler, een van de stichters van de eerste psychoanalytische vereniging in
Wenen, ziet dat met grotere helderheid. Hij kant zich tegen de freudiaanse
onduidelijkheid. Voor hem is de droom niet hoofdzakelijk het oplaaien van een
traumatisch verleden, gevoed door wat Freud ten slotte in zijn Traumdeutung9 de
onbewuste drift noemt. Adler weerstaat het sirenenlied van de freudiaanse
scientistische
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neiging. Hij situeert zich in een tegenovergesteld perspectief. De droom is, voor hem,
evenzeer als het bestaan en met dat bestaan verbonden, vooral een uiting van de
zijnswil van de dromer of, beter gezegd, van zijn existentiële keuzen. ‘Wat zich
tijdens onze slaap in dergelijke zonderlinge vormen in onze gedachtewereld afspeelt,
is niets anders dan de constructie van een brug tussen twee elkaar opvolgende dagen.
Als wij weten welke houdingen een mens tegenover het leven aanneemt, hoe hij de
brug naar de toekomst legt, dan kunnen wij ook zijn zonderlinge werk als
bruggenbouwer tijdens de droom begrijpen en er conclusies uit trekken. Aan de basis
van de droom vindt men dus een stellingname tegenover het leven’10.
Zulke accenten zijn in het bijzonder terug te vinden in Erich Fromms interpretatie
van de droom. Volgens Fromm probeert ‘de totale persoonlijkheid’ zich via de droom
opnieuw te affirmeren, vooral wanneer ze, ten gevolge van de sociaal-culturele druk,
bloot heeft gestaan of blijft staan aan onthouding en frustraties.+ Die illustreert Fromm
aan de hand van tekorten waar Freud op gewezen heeft in zijn bespreking van de +Hagel - Als je droomt dat
droom die betrekking had op een ‘botanische monografie’11. M.a.w., de monografie je in een hagelbui bent, wil
over de cyclamen wekt bij Freud het gevoel dat hij mislukt is in het deel van zijn dat zeggen dat je weinig
succes zult hebben bij al je
leven dat betrekking heeft op liefde en tederheid. Alle andere associaties verwijzen ondernemingen. Als je ziet
naar zijn duistere kostbare ambitie. De monografie wekt zijn wrevel op, omdat
hoe hagelstenen vallen tussen
zonneschijn en regen door,
hij niet voldoende aandacht heeft geschonken aan zijn cocaïneontdekking12. Hij
herinnert zich de ontgoocheling toen de directeur van het college getuigde van zo zul je enige tijd door zorgen
bezocht worden, maar
weinig vertrouwen in zijn bekwaamheid om het herbarium te reinigen. En de
spoedig zal het geluk je
gekleurde beelden herinneren hem aan een andere kwetsuur: de spot van zijn
toelachen. Voor een jonge
vrouw betekent deze droom
collega's ter gelegenheid van een onhandig getekende kleurenplaat’13
Hierna distantieert Fromm zich van de regressieve dynamiek die Freuds visie liefde na veel kleineringen.
Als je hoort dat hagel tegen
op de dromen beheerst. Volgens Fromm brengt de dromer van de ‘botanische
het huis slaat, duidt dat op
monografie’ in de eerste plaats zichzelf in opspraak, verwijt hij zichzelf dat hij te beangstigende situaties.
weinig weerstand geboden heeft aan de sociaal-culturele druk. Zulk een houding
veronderstelt echter dat de dromer eigenlijk streeft naar een andere toekomst, en daar
ligt per slot van rekening de boodschap van zijn droom. Als je het zo ziet, is de
betekenis van de droom veeleer prospectief.
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Daarbij kun je gerust erkennen dat recente ontgoochelingen d.m.v. associatie
frustraties uit een min of meer ver verleden kunnen oproepen. Die regressieve factor
hoeft niet geloochend te worden. Maar, ook al spelen er in de droom duistere
herinneringen mee die een regressieve tendens meebrengen, blijft voor Fromm de
dynamiek van de droom overwegend prospectief.

Implicaties voor de psychoanalytische en algemene kennis van de mens
In Traumdeutung stapt Freud geleidelijk over van het beschrijven en ‘begrijpen’ van
de droombeleving bij hemzelf en anderen naar een causale uitleg. Daarin staat het
‘onbewuste’ centraal, dat overdag door de censuur op afstand wordt gehouden, maar
tijdens de slaap het psychische leven gaat beheersen. Zo tracht Freud zijn studie van
de menselijke psychologie op het dynamische model van de fysica te enten.
In Freuds tweede psychische model, dat hij in het begin van de jaren twintig
uitgewerkt heeft, zal deze richting nog versterkt worden door biologische
beschouwingen en nog meer neutrale formuleringen. De inzet van de mens voor zijn
eigen bestaan zal, in elk geval, herleid worden tot een zeer bescheiden en verbleekte
rol. Men kent in dit verband Freuds beroemde vergelijking: ‘[...] het functioneel
belang van het Ik bestaat erin dat het, normaal gezien, het ik is dat de wegen van het
bewegingsvermogen controleert. Men kan hem vergelijken, wat betreft zijn
betrekkingen met het Id, met de ruiter die de grotere kracht van zijn paard moet
beheersen, met dit verschil dan dat de ruiter het paard door eigen kracht in zijn macht
houdt, terwijl het Ik het moet stellen met ontleende krachten. Deze vergelijking kan
nog doorgetrokken worden. Zoals er voor de ruiter, als hij niet wil scheiden van zijn
paard, dikwijls niets anders overblijft dan het paard te volgen waar het paard het
wenst, zo is de actie van het Ik meestal gewoon de vertaling van de wil van het Id,
alsof deze zijn eigen wil zou zijn’14
Het is te begrijpen dat veel Angelsaksische analytici uiteindelijk verstoord raakten
door dit uitwissen van het Ik, en ertegen reageerden. Zo zal, in grote trekken, Heinz
Hartmann verdedigen dat er in het vermelde Ik een ‘niet-conflictuele’ sfeer bestaat,
niet vertroebeld door het onbewuste, en daaraan zal hij zijn ego-psychology wijden.
Otto Kernberg zal beklemtonen dat rekening moet worden gehouden met de
‘verinnerlijkingen’ die de identiteit van de baby aanwakkeren tijdens zijn
onvermijdelijk tegenstrijdige betrekkingen met zijn moeder. Heinz Kohut is van
oordeel dat het geheel van deze wisselwerking met het moederlijke houvast in het
kind de kiemen zaait van een eigen en actief Zelf. D.W. Winnicott is ervan overtuigd
dat de mensheid reeds in de prenatale toestand over initiatief beschikt en dat de
passiviteit van de zuigeling een mythe is. Paradoxaal genoeg heeft geen enkele van
deze
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postfreudianen Freuds tweede psychische model radicaal verworpen, ondanks de
zware principiële beperkingen waaraan het de menselijke autonomie onderwerpt.
Zo begrijpt men dat de filosofe en psychotherapeute Betty Cannon hieromtrent
vragen heeft gesteld. Ze ontkent de verdiensten van de postfreudianen niet, maar
merkt toch wel op: ‘Niets in de freudiaanse metatheorie verklaart de intense behoefte
aan de blijvende menselijke drang om zichzelf te zijn, die deze theoretici erkennen’15.
En dat terwijl, meent zij, Sartres existentialistische theorie in staat is deze lacune aan
te vullen.
Sartre16 heeft zijn opmerkelijke fenomenologische analyse consequent uitgewerkt
in L'être et le néant. Daarin schrijft hij dat de mens, als pour-soi, het wezen is ‘dat
ten opzichte van zichzelf zijn eigen tekort aan zijn is’17. Wie echter principieel steeds
zijn eigen bestaan opnieuw ter discussie kan stellen, staat per definitie open voor
allerlei andere mogelijke opties.+ ‘Het pour-soi kiest omdat het een tekort is, de
vrijheid vereenzelvigt zich met het tekort, ze is de concrete wijze van het gebrek +Idioot - Idioten in een
droom voorzeggen
aan zijn’18.
meningsverschillen
Maar, als je vrij bent, kun je ook voor die vrijheid vluchten of er afstand van
verliezen. Dromen dat je een
doen. Vrijheid veronderstelt immers de mogelijkheid van haar eigen negatie.
idioot bent, wil zeggen dat je
Sartre spreekt van ‘mauvaise foi’, ‘kwade trouw’, wanneer iemand kiest voor het je vernederd voelt en somber
over het mislukken van
opgeven van de keuze, en doet of hij niet anders kan. Dan laat hij zijn wezen
bepalen door het ontwijken van de keuze. Allicht zal hij geneigd zijn die niet zeer plannen. Idiote kinderen zien
betekent onheil en
moedige optie te verdoezelen. Zulke ‘deserties’ kunnen dan weer op hun beurt
ongelukkige veranderingen
genegeerd worden, en dan ontstaat er een nog strenger opbod van zelfverloochening in het leven.
en repressie. De onderdrukking neemt ten slotte zulke proporties aan dat ze een
sterke gelijkenis vertoont met het freudiaanse onbewuste.
Dat occultatieproces is allicht puur zelfbedrog. Kiezen voor het opgeven van de
keuzemogelijkheden is natuurlijk een nogal paradoxale optie. Wie ‘te kwader trouw’
handelt, kan niet onwetend blijven dat hij toch gekozen heeft, al gaat het om een
keuze die zichzelf opheft. Wat verdrongen wordt blijft, gewild of niet, aanwezig bij
de onderdrukking. Dat het gemakkelijk terug naar voren treedt, is dus helemaal niet
vreemd, zoals bij Freud, en hoeft dus ook niet toegeschreven te worden aan een min
of meer geheimzinnige innerlijke kracht.
De sartriaanse ontologie bespaart ons op een eenvoudige, duidelijke en coherente
manier de duistere, laat staan contradictorische freudiaanse scientistische omwegen.
Meer nog, ze opent de weg voor een psychoa-
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nalytische kennis die, beter dan Freuds ‘wetenschap’, oog heeft voor de specificiteit
van elk individu. Volgens de ‘psychanalyse existentielle’ komt het er immers op aan,
na te gaan in welke mate en op welke wijze iemand zijn vrijheid op zich neemt, ofwel
die vrijheid verdoezelt en blokkeert door allerlei tactieken van kwade trouw. Uit zo'n
analyse kun je dan afleiden welke de fundamentele keuze van die persoon is, zijn
‘choix originel’.
Het ‘projet fondamental’ eigen aan elk individu laat echter niet toe zijn toekomstig
gedrag te voorspellen, want, omdat hij vrij is, is hij in principe niet gebonden aan
het profiel dat zich tot dusver in zijn levensverhaal te kennen geeft. Dat neemt echter
niet weg dat de bepalende rol van de zogenaamde originele keuze toch als een niet
te onderschatten analytische werkhypothese mag worden beschouwd.
Toegegeven, de eerste versie van de existentiële psychoanalyse was al treffend
genoeg, er zat gezond verstand in en ze kwam op voor empathie als bron van
mensenkennis, maar onkwetsbaar was ze nog niet, evenmin als de filosofie waarop
ze steunde. Vermoedelijk daarom kon Jacques Lacan de zelfgenoegzaamheid (‘la
self-suffisance’) van het bewustzijn die aan Sartres denken ten grondslag ligt,
geenszins waarderen. Volgens Lacan gaat het om ‘een vrijheid die zich nooit zo
authentiek bevestigt als tussen de muren van een gevangenis, een eis tot engagement
die de uitdrukking is van de onmacht van het zuivere bewustzijn om elke situatie te
boven te komen, een voyeuristisch-sadistische idealisatie van de seksuele verhouding,
een persoonlijkheid die zijn voltooiing slechts bereikt door zelfmoord, een bewustzijn
van de ander dat alleen bevrediging vindt door de hegeliaanse moord’19.
Dit standpunt is allicht overdreven, maar de bezwaren zijn niet uit de lucht
gegrepen. Sartre heeft zelf geleidelijk beseft dat zijn fenomenologische antropologie
niet voldoende in de wereld verankerd was. De mens ‘is wat hij van zichzelf maakt’,
dat neemt Sartre nooit terug, maar in zijn Critique de la raison dialectique zal hij
dan toch de aandacht vestigen op de invloed van de ‘situaties’ waarmee wij in
aanraking komen, al was het maar door onze onvermijdelijke onderdompeling in het
collectieve leven. En de existentiële psychoanalyse zal ten slotte in L'idiot de la
famille, de bekroning van Sartres literaire en filosofische denkweg, duidelijk de
nadruk leggen op de invloed op het subject, in dit geval Flaubert, van het netwerk
van persoonlijke relaties dat hem omgeeft, én van het sociaal-culturele milieu waartoe
het behoort. De persoonlijke levenswandel voltrekt zich dan voortdurend in
wisselwerking met intersubjectieve en sociale dwangmatigheden.
Er ontbreekt nochtans een essentiële dimensie aan Sartres ‘regressieve-progressieve’
beeld van de wording van de persoonlijkheid: de biologie van het bewustzijn, waaraan
hij niet de nodige aandacht kon of wilde schenken. Wil je echter tussen Sartres
antropologie en de
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biologische kennis van het menselijk gedrag, zoals de neurowetenschappen en de
genetica die opleveren, een huwelijk forceren, met een transparante en coherente
band tussen beide benaderingen, zoals men dat van een huwelijk mag verwachten,
dan sta je wel voor een levensgroot probleem, dat mij doet denken aan de kwadratuur
van de cirkel.
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Ludo Abicht
The Dream Catcher
Een verhaal uit Ohio
In Lila van Robert Pirsig mijmert de protagonist, een sceptisch intellectueel zoals de
ex-professor uit Pirsigs beroemd geworden Zen and the Art of Motorcycle
Maintenance, over de charme van de Amerikaanse plain talk, de rechttoe-rechtaantaal
van de ‘gewone man’.
Het is de typische taal van de ongecompliceerde ‘goeden’ in de westerns en
misdaadfilms, mensen met een gezonde achterdocht tegen het maniërisme van de
academici, de gewild leuke vondsten van de reclamejongens en de Newspeak van de
meeste politici: wie niet in staat is zich op een verstaanbare wijze uit te drukken,
heeft waarschijnlijk iets te verbergen. De protagonist associeert deze plain talk met
de Plains talk, en de Noord-Amerikaanse lezer weet dat Plains een codewoord is
voor de uitgestrekte vlakten van het Midden-Westen, het zogenaamde Amerikaanse
Heartland, én voor de Plains Indians, de eerste bewoners van God's own country.
De Indianen werden grotendeels uitgeroeid of gedeporteerd naar reservaten, maar
de herinnering aan hun geïdealiseerde eenvoudige cultuur is in de Amerikaanse
ideologie blijven doorwerken, onder meer in de nostalgie van de plain talk van
hardwerkende, niet altijd gelukkige, maar doorgaans eerlijke gewone mensen, die
opzijgeduwd werden door de gesofisticeerde city slickers die de huidige Amerikaanse
consumptiemaatschappij domineren.
De mensen uit de klassieke roman van Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio
(1919), spreken die taal. Winesburg is een imaginaire kleinstad in Ohio aan het einde
van de negentiende eeuw, waarvan de inwoners in opstand komen tegen de
bedreigingen van de moderniteit die hun levenswijze onherroepelijk zal verdringen.
Vanwege de vaak expliciet realistische scènes werd het boek oorspronkelijk als
immoreel veroordeeld, maar intussen staat het, samen met de boeken van Mark
Twain, bovenaan op de lijst van aanbevolen literatuur voor de aankomende jeugd.
Habent sua fata libelli. Daardoor heeft dit boek bijgedragen
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aan het mythische beeld van een beter Amerika, zoals dit vandaag nog wordt
gepropageerd door de overal bestaande afdelingen van de Four H-clubs, ruwweg
vergelijkbaar met onze vroegere Boerenjeugdbonden. Deze ‘vier H's’ staan dan voor
Hearth, Health, Heart en Holiness (het gezin, het gezonde leven, de liefde en de
godsdienst). Het doet er weinig toe dat Anderson in zijn roman de realiteit van deze
vier waarden nogal kritisch benadert; alleen critici lijken nog geïnteresseerd voor de
merkwaardige discrepantie tussen het boek en de receptie ervan. Want ook de velen
die de roman niet gelezen hebben, ‘weten’ wat erin staat, of liever wat ze er zelf van
gemaakt hebben: een nostalgische beschrijving van de Amerikaanse droom in zijn
zuiverste vorm. Ohio - en deze in feite sterk geïndustrialiseerde staat, met vestigingen
van General Electric, Goodyear, Frigidaire, International Harvester en Proctor &
Gamble, vertegenwoordigt hier het hele Midden-Westen - wordt dan herleid tot één
groot Winesburg, waar kleinschaligheid en ‘leven op mensenmaat’ belangrijker zijn
dan consumptie en het alles beheersende kapitalisme. Dat bijna alle politici in hun
verkiezingscampagnes deze ‘edle Einfalt und stille Grösse’ zullen cultiveren, valt te
verwachten, maar het is een gevoel dat ook bij de gewone burgers, die dit manoeuvre
doorhebben, is blijven leven. In dit contradictorische Ohio speelt zich The Dream
Catcher af, een film van Julia Reichert en Steven Bognar uit Yellow Springs (uiteraard
Ohio).

The Dream Catcher. Albert (Paddy Connor) en Freddy (Maurice Compte) ver van huis in
Oklahoma City, foto James Ladd.

The Dream Catcher
Een dream catcher is een soort cirkelvormig vangnet, in de traditionele Indiaanse
cultuur. Met dit net vangen de priesters de dromen van de individuen en de
gemeenschap op, om ze daarna te duiden en de mensen inzicht te geven in de
verborgen krachten die ze moeten kennen om veiliger en beter te kunnen leven.
De film vertelt het verhaal van twee jonge delinquenten die van huis weggelopen
zijn en elkaar ergens op de Amerikaanse highway, de topos van de klassieke roadfilm,
ontmoeten. Ze springen op traag rijdende goederentreinen, stelen af en toe een auto,
of liften hun weg door het Amerikaanse continent, op de vlucht voor hun eigen
verleden, en allebei op zoek naar iets wat ze moeilijk kunnen beschrijven, maar
waarvan ze zeker zijn dat het moet bestaan.
De film begint in een rangeerstation in Philadelphia, wanneer een
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jongeman tussen de treinstellen sluipt, erin slaagt een van de spoorwagens te openen
en naar binnen klimt. Een beetje later zien we hem boven op het dak van de wagon
zitten, midden in de bossen van Pennsylvania. Het is oktober en al flink koud, maar
hij vindt een beetje warmte in de felle zon die door de bomen schijnt. In een volgende
scène probeert hij opnieuw op een trein te klimmen, en gooit hij zijn tas al naar
binnen. Maar de trein begint plots harder te rijden en hij slaagt er niet in erop te
springen. Zijn bagage verdwijnt aan de horizon. Ergens in een dorp midden in Ohio
telefoneert hij vanuit een publieke telefoon in een typische general store naar zijn
vriendin: ‘Waar zit je, Freddy? Je bent al dagen niet thuis geweest’. Het meisje is
zwanger, hij is de vader. Hij probeert zich eruit te praten met een vaag verhaal over
een bezoek aan zijn oom om hulp te vragen. In feite kan hij haar onmogelijk zeggen
hoe hij zich voelt. Terwijl hij aan het telefoneren is, ziet hij op straat een politiebusje
vol jeugdige delinquenten.+ Een van de jongens gedraagt zich hysterisch, de bewaker
weet niet wat te doen, en de jongen slaagt erin uit het busje te ontsnappen. Freddy +Jam - Dromen van het eten
kijkt hem na, terwijl hij aan de telefoon zijn vriendin onhandig tracht te overtuigen. van jam, als deze zuiver is,
duidt op plezierige
Tot er plotseling een elektronische stem klinkt: ‘Betaal nu twee dollars en
verrassingen en reizen.
vijfenveertig cent, alstublieft...’ Een benzinestation langs de weg. Stormweer.
Dromen van het maken van
Freddy is een toilethokje binnengevlucht en probeert tevergeefs te slapen. Tot er jam, voorzegt voor een
een druipnatte jongen van ongeveer veertien jaar binnenkomt. Het is de ontsnapte vrouw een gelukkig thuis en
jonge delinquent van daarnet. Hij stapt het toilethokje naast dat van Freddy binnen. waarderende vrienden.
Freddy probeert een gesprek met hem aan te knopen, maar de jongen zwijgt als
vermoord. Freddy geeft niet op. Dat is het begin van hun relatie. Freddy tracht de
lastige, maar intelligente teenager van zich af te schudden, maar dat lukt hem niet.
De jonge Albert is hem te vlug af, te intelligent, te gehard in de ervaring van het
afgewezen worden. De jongens bereiken Indianapolis, waar inderdaad een oom van
Freddy blijkt te wonen. Maar de man van wie hij hulp had verwacht is intussen een
rolstoelpatiënt geworden, iemand die door het leven gebroken is en die van Freddy
alleen maar sigaretten wil krijgen, als de verpleegsters even niet opletten. Freddy is
er kapot van, vooral nadat zijn oom hem vertelt dat ze Freddy's vader uit de
gevangenis hebben ontslagen. Zijn oom vertelt hem dat zijn vader intussen in
Oklahoma City werk gevonden heeft. Nadat hij jaren niets meer van hem gehoord
heeft, besluit Freddy nu zijn vader toch maar te gaan opzoeken, samen met de
onafscheidelijk geworden Albert. De gebeurtenissen in Oklohoma City veranderen
de
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koers van Freddy's leven. In elke geval moeten ze verder, op weg naar het Westen.
Opnieuw springen ze op goederentreinen, stelen ze auto's en liften ze, altijd op weg,
onzichtbaar voor ‘de radars van het politieapparaat’, letterlijk en figuurlijk op het
niveau van de straat, op zoek naar hun droom in de grote Amerikaanse steden en op
de eindeloos lange wegen.
Het scenario werd geschreven door Ed Radtke, een Japans-Amerikaan die het als
‘vreemdeling’ in het homogeen blanke Bellbrook (Ohio) zwaar te verduren kreeg en
in de jeugdcriminaliteit belandde. Met dit verhaal over de twee jonge delinquenten
behaalde hij in 1996 het prestigieuze Guggenheim Fellowship. The Dream Catcher
is geen autobiografie, maar berust wel op Radtkes eigen ervaringen (en op die van
tienduizenden Amerikaanse tieners die we hoogstens uit politierapporten en
statistieken kennen).
De plot is weinig verrassend en simpel (plain), maar de film kreeg intussen al
internationale erkenning, onder meer op het Filmfestival van Locarno. Een citaat
daarover uit Le Monde van 11 augustus 1999:

The Dream Catcher. Albert (Paddy Connor) in de problemen, foto James Ladd.

‘Deze Dream Catcher gaat veel verder [dan de klassieke roadmovie, LA].
Zijn vlucht naar voren is een terugkeer naar de epische oorsprongen van
Amerika en de Amerikaanse film, in het kielzog van de Bijbel en van Mark
Twain, van de brede vlakten van de western en de moderne opstandigheid.
[...] Deze ontredderde helden zijn niet de enigen op de wereld die op zoek
zijn naar hun identiteit. Het is de verdienste van het Filmfestival van
Locarno te hebben aangetoond dat ze in de vier uithoeken van onze planeet
broers hebben in de onzekerheid.’
En L'Express van 10 augustus 1999 schrijft:
‘Bij Radtke slaat de oudste van deze jongens op de vlucht voor een
aankomend vaderschap, terwijl hij tegelijkertijd leert te zorgen voor de
jeugdige gauwdief die hem vergezelt. Uit zijn stiltes en woede-uitbarstingen
spreekt de angst van iemand die niet weet of hij in iets zal slagen, daar
waar anderen mislukt zijn.’
En ten slotte The Village Voice van 13 oktober 1998:
‘Het is een grootse film en de twee jonge acteurs, Paddy Connor en Maurice
Compte, hebben gezichten die zo uit het scherm springen.’
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Nachtmerrie, en toch droom
The Dream Catcher is erin geslaagd de naturalistisch beschreven ellende van deze
jongeren te verbinden met de optimistische hardnekkigheid van de oude Amerikaanse
droom, zonder een banaal happy end ook maar te suggereren. Onder de miserie van
de verarming, die in vele steden de oorzaak is van de stuurloosheid van adolescenten
uit gebroken gezinnen, een thema waar we inmiddels voldoende mee werden
geconfronteerd, schuilt de mogelijkheid van verzet tegen deze uitzichtloosheid. In
het begin bestaat dit verzet slechts in een vlucht, weg uit de verantwoordelijkheid
van een ongewenst vaderschap en de voorspelbare neerwaartse spiraal van
jeugdgevangenissen en heropvoedingsgestichten naar de harde criminaliteit van het
volwassenenleven, maar langzamerhand leren de protagonisten niet alleen te
overleven, maar hun bestaan zelf in handen te nemen.+ Het landschap met zijn brede
+
horizonten is hier meer dan een decor. Het symboliseert de ruimte die door
Koorts - Dromen dat je
wordt
getroffen door deze
generaties van Amerikaanse schrijvers, componisten en filmmakers als een van
aandoening,
betekent dat je
de belangrijkste elementen van hun cultuur werd beschouwd, een plaats waar ‘the
je zorgen maakt over
sky is the limit’ en je nog de kans krijgt opnieuw te beginnen, hoe onzeker je
onbeduidende zaken, terwijl
kansen ook staan. Het historische Winesburg, Ohio is, samen met zijn
het beste deel van je leven
oerdegelijkheid en bekrompenheid, definitief voorbijgestreefd, maar ook in de
aan je voorbijglijdt, en dat je
jezelf moet vermannen en
postindustriële Amerikaanse maatschappij is men blijkbaar niet van plan het
bezighouden met
daarbij te laten.
winstgevend werk. Dromen
In de marge van, of liever onder en tegen het grijze triomfalisme van Fukuyama's dat je sommigen van je
‘einde van de geschiedenis’, dat niets anders is dan het Amerika van Reagans
familieleden ziek ziet, met
lucratieve arrogantie, klinkt nog steeds de stem van iemand als Martin Luther
koorts, duidt op tijdelijke
ziekte voor sommigen onder
King: ‘I have a dream’.
hen.
Lekken - Dromen ergens een
lek te zien, staat gewoonlijk
voor verlies en kwelling.
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Herman Simissen
De Olympische droom van Pierre de Coubertin
Het jaar 2000 is een Olympisch jaar: vanaf 15 september worden in Sydney (Australië)
de zevenentwintigste Olympische Spelen van de moderne tijd gehouden. De
Olympische Spelen van de moderne tijd gaan terug, niet zozeer op een idee, als wel
op de daadkracht van de Franse baron Pierre de Coubertin (1863-1937).
Coubertin groeide op in de schaduw van de Franse nederlaag in de oorlog met
Duitsland (1870) - en deelde het in zijn vaderland breed gevoelde besef dat Frankrijk
niet in staat was gelijke tred te houden met de dynamiek van het nieuwe Duitse Rijk.
Volgde hij - in overeenstemming met de familietraditie - aanvankelijk de
officiersopleiding in Saint-Cyr, aan het begin van de jaren tachtig kwam Coubertin
tot het inzicht dat zijn ware roeping elders lag. Hij werd actief in de beweging tot
hervorming van het Franse onderwijs. De onvrede over het Franse onderwijs was
groot in deze tijd: men klaagde dat de schooltijd veel te lang duurde, en alleen maar
geleerden zonder spieren voortbracht, en dat mede daardoor Frankrijk de oorlog met
Duitsland had verloren. Een hervorming van het onderwijs moest het land daarom
een nieuw elan en nieuwe kracht geven.
Bij zijn plannen voor hervorming van het onderwijs liet Coubertin zich inspireren
door het voorbeeld van de Engelse public school, met zijn vermenging van christelijke
waarden en deugden, studie van de klassieke cultuur, en sportbeoefening. Coubertin
gaf bij de uitwerking van zijn ideeën een eigen interpretatie aan het Engelse voorbeeld:
de christelijke inslag kreeg nog slechts een marginale plaats, terwijl aan
sportbeoefening veel meer aandacht werd gegeven dan in Engeland het geval was.
Een combinatie van het bestuderen van de klassieke cultuur en sportbeoefening
vormde volgens Coubertin de grondslag voor een goede intellectuele, morele en
lichamelijke training van de jonge Fransen.
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Door zijn bemoeienissen om de lichamelijke opvoeding een plaats te geven in het
Franse onderwijs, raakte Coubertin betrokken in de wereld van de sportorganisaties,
die juist toen in Frankrijk tot ontwikkeling kwamen. Hij werd de centrale figuur in
de Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques (USFSA). Aan het begin
van de jaren negentig organiseerde hij namens de USFSA twee beroemd geworden
bijeenkomsten aan de Sorbonne. Tijdens de eerste van deze bijeenkomsten, in 1892,
die was gewijd aan sportieve competitie in het verleden, deed Coubertin een oproep
om de Olympische Spelen van de klassieke Oudheid nieuw leven in te blazen. Deze
oproep maakte nauwelijks enige reactie los, maar Coubertin raakte daardoor geenszins
ontmoedigd. Tijdens de tweede bijeenkomst, in 1894, die in het teken stond van het
standaardiseren van de regels in verschillende sporten met het oog op internationale
wedstrijden, herhaalde Coubertin zijn oproep.+ Nu had hij meer succes: er werd
+
overgegaan tot de oprichting van een Internationaal Olympisch Comité (IOC),
Mulat - Als een mulat in je
droom verschijnt, pas dan op
dat zich ten doel stelde in 1900 in Parijs, tegelijk met de Wereldtentoonstelling,
voor het sluiten van nieuwe
de eerste Olympische Spelen van de moderne tijd te organiseren. Op aandrang
vriendschappen of het
van een vertegenwoordiger van de Griekse sportwereld werd later echter besloten, aangaan van betrekkingen
al in 1896 in Athene de eerste Spelen van de moderne tijd te houden.
met vreemde vrouwen,
Wat was nu het doel dat Pierre de Coubertin probeerde te verwezenlijken, met omdat je wordt bedreigd met
zijn inspanningen om de Olympische Spelen nieuw leven in te blazen? Al in zijn het verlies van geld en van je
eerste oproep van 1892 bepleitte hij de uitwisseling van sportlieden - van roeiers, hoge morele aanzien.
hardlopers, schermers - als bijdrage tot de vrede in Europa. Sportieve ontmoetingen
- en daarbij moest de ontmoeting centraal staan, niet het winnen - konden leiden tot
betere contacten tussen verschillende landen, en zo de vrede en beschaving
bevorderen. Het opnieuw instellen van de Olympische Spelen kon structurele
mogelijkheden tot dergelijke sportieve ontmoetingen bieden.
Coubertin was ervan overtuigd, dat de klassieke Olympische Spelen ten onder
waren gegaan aan invloeden van buiten de sport zelf. Wilden de moderne Olympische
Spelen van dergelijke invloeden gevrijwaard blijven - en alleen dan zouden de Spelen
inderdaad kunnen bijdragen aan de wereldvrede -, dan moest hiermee bij de opzet
van het IOC terdege rekening worden gehouden. Om die reden werd het IOC gevestigd
in het neutrale Zwitserland. Om dezelfde reden werd het IOC een onafhankelijke
organisatie, waarop staten geen toezicht konden uitoefenen. Leden van het IOC
werden door het IOC zelf benoemd: zij moesten nadrukkelijk niet worden gezien als
vertegenwoordigers van
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hun land in het IOC, maar als ambassadeurs van het IOC en van de Olympische
gedachte in hun vaderland. Zo hoopte Coubertin te voorkomen dat de Olympische
beweging speelbal werd in politieke conflicten. Ten slotte stond het IOC amateursport
voor: door geen beroepssporters toe te laten hoopte men, opnieuw, zo veel mogelijk
ongewenste invloeden buiten te sluiten.
Terugkijkend mag het zonder meer opmerkelijk worden genoemd, hoe snel Pierre
de Coubertin erin slaagde zijn Olympische droom te realiseren. In 1892 deed hij zijn
eerste oproep, vier jaar later al werden de eerste Spelen van de moderne tijd gehouden
- en werd de aanzet gegeven tot een traditie waaraan dit jaar in Sydney een nieuw
hoofdstuk zal worden toegevoegd. De vraag is echter, in hoeverre de moderne
Olympische Spelen beantwoorden aan de oorspronkelijke droom.
De opzet van het IOC heeft er niet toe kunnen leiden dat de Olympische beweging
inderdaad buiten politieke geschillen bleef.+ Integendeel, al vanaf de eerste
+
Olympische Spelen van de moderne tijd raakte zij betrokken in politieke
Nicht - Dromen over haar
nicht
betekent voor een
verwikkelingen. Tijdens die eerste Spelen probeerden de Griekse autoriteiten deze
vrouw
dat zij onverwachte
te gebruiken om het nationalisme onder de eigen bevolking te bevorderen. In dat
beproevingen zal kennen en
verband pasten ook pogingen, Athene tot permanente locatie van de Olympische veel nutteloze zorgen in de
Spelen te maken - die door het IOC met moeite konden worden afgewimpeld.
nabije toekomst.
Een triest dieptepunt in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen
vormden de Spelen van Berlijn in 1936, toen het nationaal-socialistische regime deze
uitbuitte om het eigen bewind en de eigen ideologie te propageren. Al waren de
spectaculaire successen van de zwarte Amerikaan Jesse Owens een streep door de
rekening van de nationaal-socialisten, die immers hoopten dat de sportwedstrijden
de superioriteit van het blanke ras zouden bewijzen, de Olympische Spelen boden
Duitsland in elk geval de kans zich te presenteren als een land als alle andere.
Tot 1952 nam de Sovjet-Unie geen deel aan de Olympische Spelen, omdat dit met alle nadruk op concurrentie - niet paste binnen de communistische ideologie.
Vanaf dat jaar deed de Sovjet-Unie haar intrede in de Olympische wereld, met in
haar voetspoor andere Oostbloklanden. Successen in de sport moesten aantonen dat
het communistische systeem ook in dit opzicht tenminste gelijkwaardig was aan het
westerse. Daarbij werd van staatswege veel geld geïnvesteerd - en in de DDR werd
zelfs een systeem opgezet waarin stelselmatig op grote schaal doping aan sporters
werd toegediend.
In 1972 werden de Spelen van München het doelwit van een terrori-
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stische aanslag. Leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September gijzelden
negen leden van de Israëlische ploeg - bij hun actie kwamen meteen al twee Israëlische
sporters om het leven -, en eisten de vrijlating van tweehonderd Palestijnse
gevangenen uit Israëlische gevangenissen. Bij de afloop van deze gijzelingsactie
verloren de negen gegijzelde sporters, een politieman en vijf terroristen het leven.
Naast deze verschillende pogingen, de Olympische Spelen te gebruiken voor eigen
politieke doeleinden, werd de Olympische beweging herhaaldelijk geconfronteerd
met boycotacties. Zo bleef een aantal landen in 1956 weg van de Spelen van
Melbourne, als reactie op de Russische inval in Hongarije. In 1976 boycotten de
Afrikaanse landen de Spelen van Montreal, omdat Nieuw-Zeeland - dat ondanks de
internationale sportboycot gericht tegen het apartheidsregime, toch contacten met
Zuid-Afrika was blijven onderhouden - niet van deelname werd uitgesloten.+ Aan
de Spelen van Moskou (1980) werd niet deelgenomen door de Verenigde Staten: +Oorbellen - Oorbellen zien
de Amerikaanse president Jimmy Carter verbood deelname door Amerikanen, als in dromen voorzegt dat goed
antwoord op de Russische inval in Afghanistan. Vier jaar later bleef de Sovjet-Unie nieuws en interessant werk
aanstaande zijn. Deze
daarop weg van de Olympische Spelen in Los Angeles.
gebroken zien wijst erop dat
Maar niet alleen politieke verwikkelingen zijn van invloed geweest op de
roddel van lager allooi tegen
ontwikkeling van de Olympische Spelen. De opkomst van de televisie heeft ertoe je gericht zal zijn.
geleid dat sponsors geleidelijk een enorme macht hebben gekregen in de Olympische
beweging. Die invloed gaat zelfs zover, dat wedstrijden niet worden afgewerkt op
het tijdstip dat het meest gunstig is voor de sporters, maar op prime time in de landen
waar de belangrijkste sponsors reclamezendtijd hebben gekocht rond de wedstrijden.
Bijgevolg gaat er tegenwoordig enorm veel geld om rond de Olympische Spelen en is het voor landen en steden heel aantrekkelijk geworden om deze te mogen
organiseren. Naar de laatste jaren is gebleken, hebben lokale organisatiecomités dan
ook alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen ingezet om de Olympische Spelen
naar hun stad te halen. Daarbij bleek de corruptie tot in de hoogste kringen van het
IOC te zijn doorgedrongen; verschillende leden van het IOC werden tot aftreden
gedwongen, toen naar buiten kwam dat zij hun stem voor veel geld aan een bepaalde
stad hadden verkocht.
In de loop van de geschiedenis van de Olympische Spelen van de moderne tijd is
de nadruk steeds minder op de sportieve ontmoeting, en steeds meer op het winnen
komen te liggen. Mede daardoor is dopinggebruik door sporters tijdens, maar ook
buiten de Spelen, een
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structureel probleem geworden. Het IOC bewijst lippendienst aan de strijd tegen
doping - en treedt nu en dan hard op tegen een betrapte gebruiker, zoals de Canadese
sprinter Ben Johnson tijdens de Spelen van Seoul (1988) -, maar onderneemt niets
als het Amerikaanse Olympische Comité niet de afgesproken, tussentijdse controles
uitvoert, omdat daarvoor de benodigde fondsen - volgens de officiële verklaring ontbreken. De eens zo angstvallig beschermde amateurstatus van de sporter is
geleidelijk verlorengegaan; op de hedendaagse Spelen zijn grootverdieners als
professionele tennissers, basketballers en volleyballers meer dan welkom. Bij de
voetbalsport wordt de schijn van amateurisme hooggehouden, door niet de nationale
ploegen, maar jeugdploegen te laten deelnemen.
De moderne Olympische Spelen staan daarmee in tal van opzichten ver af van de
droom die Pierre de Coubertin trachtte te realiseren.+ Zij brachten de volkeren van
+
de wereld niet nader tot elkaar door sportieve ontmoetingen, maar werden een
Pen - Dromen van een pen
instrument in internationale politieke conflicten, en een propagandamiddel voor voorzegt dat je ongelukkig in
ernstige verwikkelingen
verwerpelijke regimes. Zij staan niet in het teken van sportieve rivaliteit - alle
wordt geleid door je liefde
middelen lijken geoorloofd om tot winst te komen, zolang het bedrog maar niet
voor avonturen. Wanneer de
uitkomt. En niet een onafhankelijk IOC bepaalt tegenwoordig de gang van zaken pen weigert te schrijven, zul
tijdens de Spelen zelf, maar de grote sponsors.
je worden beschuldigd van
een ernstige inbreuk op de
De grote paradox van de hedendaagse Olympische Spelen is dan ook, dat
iedereen die kritisch nadenkt over dit evenement zich realiseert dat de droom van moraal.
Coubertin bedrog is geworden - maar niettemin in september toch de wedstrijden in
Sydney via de televisie zal volgen. Ook ik - en ik zal er tegen beter weten in van
genieten...
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Carl Van Eyndhoven
Edward Elgar
The Dream of Gerontius
Op 3 oktober 1900 vond in Birmingham de première plaats van The Dream of
Gerontius: het werd een rampzalige uitvoering. De ontgoocheling was voor Elgar
des te groter, omdat hij zich in dit werk volledig had gegeven; zo hoopte hij als een
ernstig componist erkend te worden. ‘Ik heb mijn beste gegeven: voor het overige
heb ik gegeten en gedronken en geslapen, geleefd en gehaat als ieder ander; mijn
leven was vluchtig als gas, en toch ook niet; maar dit heb ik ingezien en beseft: als
er iets van mij waard is te worden herinnerd, dan is dit het.’[1]
Dat de voorstelling een catastrofaal verloop kende, had te maken met verschillende
factoren: het koor was, mede door het onverwacht overlijden van de vaste koordirigent
tijdens de repetitieperiode, onvoldoende voorbereid op de moeilijke en vernieuwende
koorpartituur.
Doordat de andere partijen erg laat beschikbaar waren, was er ook onvoldoende
repetitietijd voor de dirigent Hans Richter, de solisten en het orkest. Bovendien had
Elgar wrevel verwekt door beledigende uitlatingen tegenover de uitvoerders tijdens
een van de weinige, door de pers druk bijgewoonde en becommentarieerde repetities.
Na afloop drukte hij zijn diepe teleurstelling uit in een brief aan A.J. Jaeger[2]: ‘Wat
mij betreft is de muziek in Engeland dood... Ik heb veertig jaar lang gewerkt en op
het laatste moment ontzegt de Voorzienigheid mij de mogelijkheid een goede
uitvoering van mijn muziek te horen: in dit beroep wordt alles wat obsceen en
platvloers is vereerd en beloond - ik vraag niet om een beloning - alleen maar om te
leven en mijn werk te horen. Toch blijft het vreemd om door oude ouderwetsen te
worden behandeld als een crimineel omdat mijn gedachten en wegen hen te boven
gaan’[3].
Het Engelse concertpubliek, voor wie muziek ‘iets plezierigs en oorstrelends’[4]
moest zijn, was inderdaad niet voorbereid op de complexiteit van deze muziek, noch
op de bevreemdende sfeer van het
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onderwerp. Het kende de oud- en nieuwtestamentische verhalen zoals die in de grote
oratoria te horen waren: Messiah van Händel en Elias van Mendelssohn. Elgar echter
verklankte een gedicht waarin de menselijke grondervaring van het sterven beschreven
wordt: het zijn de ervaringen die Gerontius heeft ‘als in een droom’. Het zijn
ervaringen die de katholieke dogma's weergeven waarin kardinaal John Henry
Newman, dichter van The Dream of Gerontius, geloofde.

Cor ad cor loquitur[5]
In zijn Apologia pro vita sua (1864), de geschiedenis van zijn religieuze denkbeelden,
haalt John Henry Newman (1801-1890) jeugdherinneringen op die een betekenis
hebben gehad voor zijn latere overtuigingen: ‘Ik heb vroeger altijd gehoopt dat de
verhalen van de Duizend-en-Een Nacht toch waar mochten blijken:+ mijn verbeelding
hield zich gaarne bezig met geheimzinnige werkingen, met magische krachten en +Quakers - Dromen van een
talismans... Ik dacht dat het leven misschien een droom was, en ik een Engel, en Quaker wil zeggen dat je
trouwe vrienden zult hebben
deze hele wereld een grote bedriegerij, waarin mijn mede-engelen zich
en goede zaken. Als je er een
spelenderwijze voor mij verborgen hielden, en mij beetnamen met de schijn van bent, zul je je eervol
een stoffelijke wereld’[6].
gedragen tegenover een
vijand. Voor een jonge
Newman is altijd een dromer gebleven die hoopte ‘met een hoop tegen hoop
vrouw houdt het bijwonen
in, dat wij allen zonder uitzondering, die eenmaal zo verenigd waren, en zo
van een bijeenkomst van
gelukkig waren in onze vereniging, nu ook tenslotte door de Kracht van Gods
Quakers in dat zij door haar
Heilige wil, mogen tezamengebracht worden in Eén Schaapstal en onder Eén
bescheiden gedrag een
Herder’[7].
trouwe echtgenoot zal
Na zijn studies aan het Trinity College te Oxford werd hij in 1822 ‘Fellow’ van winnen die goed voor haar
Oriel College. Hier werd hij een van de bezielers en - in 1833 - leider van de zgn. huishouden zal zorgen.
‘Oxford Movement’. Via controversiële verhandelingen - de ‘Tracts for the Times’
(1833-1841) - reageerde deze beweging (met o.m. E. Pusey, R.H. Froude, J. Keble)
aanvankelijk tegen het liberalisme van een gevestigde kerk die ondergeschikt was
aan een staat die de weg van de secularisatie opging. Maar vrij vlug werden de Tracts
een school voor spiritualiteit en een theologische stroom binnen het anglicanisme.
In de laatste verhandeling stelt Newman dat men moet kunnen leven in de schoot
van de anglikaanse kerk met katholieke opinies. Dit inzicht in een ‘media vita’ ‘katholiek zonder paus en anglicaan zonder het protestantisme’ met de woorden van
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Froude - bewerkstelligt uiteindelijk in 1845 zijn formele bekering tot het katholicisme.
Na zijn priesterwijding in Rome (1846) sticht hij nederzettingen van oratorianen
in Birmingham en Londen; hij is gedurende enkele jaren rector van de katholieke
universiteit in Dublin en wordt in 1879 tot kardinaal verheven. Zijn talrijke geschriften
(o.m. Parochial and Plain Sermons, The Idea of a University, Apologia pro vita sua)
getuigen van een indrukwekkende eruditie en taalvaardigheid. Vanuit de vaststelling
dat het katholicisme een reële godsdienst is, met een eigen historiciteit, introduceert
hij het begrip ‘evolutie’ in de katholieke kerk, en levert hiermee een bijdrage aan het
positief-historisch denken van deze kerk.
Newman had vanaf zijn kinderjaren een talent voor muziek; hij speelde niet
onaardig viool en componeerde wat kleinere kamermuziekwerkjes en enkele hymnen.
Zijn muzikaal aanvoelen komt vooral tot uiting in het ritme van zijn meeslepend
proza, waarin hij zijn kwaliteiten als dichter toont.+ Maar Newman is geen dichter
daarvoor blijft hij in zijn gedichten te veel de denker die structureert en bouwt. J. +Robijn - Dromen van een
Lewis May zegt hierover: ‘Wat betreft The Dream of Gerontius zou ik bescheiden robijn voorzegt dat je
gelukkig zult zijn bij
wensen op te merken [...] dat het inderdaad prachtig en majesteitelijk is, maar zakelijke speculaties of
aan poëzie, zuivere poëzie, zo goed als geen regel bevat. Indrukwekkend, groots, liefde. Voor een jonge vrouw
innig, ontroerend, retorisch, maar op geen enkel punt dat geheimzinnig grensgebied is er één verliezen een teken
bereikend, “waar het sterfelijke en het onsterfelijke ineenvloeien”, - waar retoriek van naderende
onverschilligheid van haar
versmelt in poëzie’[8].
minnaar.
Newman schreef The Dream of Gerontius in 1865. In dit gedicht verenigt hij
het intellectueel, theologisch en cultureel erfgoed van het Engels katholicisme.
Dromen spelen een belangrijke rol in het leven van Newman; hij droomt over een
andere wereld: ‘Ik droomde, dat een geest tot mij kwam en sprak over de andere
wereld.... Droombeelden richten zichzelve zo rechtstreeks tot het verstand, dat het
wel 'n vruchteloze poging zou zijn, onder enige vorm van woorden de gevoelens uit
te drukken, welke door het spreken-zelf van mijn geheimzinnige bezoeker werden
opgewekt...’[9].
Op de opmerking van John Telford dat hij graag de Heilige Maagd Maria had zien
optreden in het gedicht, antwoordt Newman in een brief van 16 juni 1865: ‘Ik heb
verteld wat ik zag... Ik heb mijn droom opgetekend zoals hij verscheen aan de dromer.
Het is niet mijn fout dat de dromer niet meer heeft gedroomd. Misschien heeft iets
hem gewekt. Dromen zijn over het algemeen fragmentarisch. Ik heb niets meer te
vertellen’[10].
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Als een echo van ‘Ik heb verteld wat ik zag...’, schrijft Elgar aan Jaeger: ‘Ik heb
slechts de zaak neergezet zoals ik het voel en zie’[11]. Dit gevoel van intuïtiviteit, van
de dichter-componist als medium, drukt Newman ook uit in zijn schrijven aan Allies:
‘Op de zeventiende januari jongstleden viel het mij in het op te schrijven, ik kan
werkelijk niet zeggen hoe. En ik schreef door tot het af was...’[12].
Tijdens zijn studententijd had Newman al een merkwaardig voorgevoel gehad
over een gedicht dat hij wilde schrijven en dat inhoudelijk The Dream of Gerontius
weergeeft: ‘Schrijf een gedicht over Geloof... Eindig met een wazige verbeelding
van de ziel die net is bevrijd van de kluisters van het sterfelijke lichaam’[13]
Newman schreef The Dream of Gerontius ter nagedachtenis van Joseph Gordon,
een van de eerste leden van het ‘Oratory’. Maar tegelijkertijd is het een aandenken
aan zijn vader, die stierf in 1824, aan zijn jongste zuster Mary, gestorven in 1828,
en aan zijn moeder, die in de lente van 1836 stierf, kort na de dood van Froude. Het
zijn die ervaringen uit het verleden die Newman via de droom wil uitdrukken.

‘I had a dream...’
Met deze woorden geeft de ziel van Gerontius bij het begin van het tweede deel (vers
186)[14] zijn toestand weer. Doch het is slechts in schijn een droom: zijn ervaringen
zijn reëel, maar lijken als in een droom, omdat hij ze niet met zijn lichamelijke
zintuigen waarneemt.
Het zijn ervaringen na de dood. De engel die hem begeleidt naar de plaats war hij
geoordeeld zal worden, geeft wat later (vers 570-573) de verklaring voor deze
merkwaardige toestand:
Nor touch, nor taste, nor hearing hast thou now;
Thou livest in a world of signs and types,
The presentation of most holy truths,
Living and strong, which now encompass thee.[15]

‘The most holy truths’ zijn de dogma's van de katholieke kerk, waartoe Gerontius
(wiens naam gewoon ‘oude man’ betekent) behoort. Deze waarheden komen als in
dromen tot hem en zijn niet altijd duidelijk (vers 581-582):
And thou art wrapped and swathed around in dreams,
Dreams that are true, yet enigmatical[16]

Een fundamentele katholieke waarheid is dat de mens een aparte ziel heeft die voor
eeuwig blijft bestaan, en die na zijn dood geoordeeld wordt door zijn Schepper. De
kracht van dromen is o.m. dat zij ons voortdurend kunnen herinneren aan de daden
uit ons verleden en ons
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confronteren met het oordeel dat in het hiernamaals over ons geveld zal worden. Bij
Newman klinkt dit in zijn gedicht Dreams uit 1833 als volgt:
Oh miserable power
To dreams allowed, to raise the guilty past,
and back a while the illumined spirit to cast
On its youth's twilight hour;
In mockery guiling it to act again
The revel or the scoff in Satan's frantic train!
Nay, hush thee, angry heart!
An Angel's grief ill fits a penitent;
Welcome the thorn - it is divinely sent,
And with its wholesome smart
Shall pierce thee in thy virtue's palmy home.
And warn thee what thou art, and whence thy
wealth has come.[17]

Het directe gegeven van The Dream of Gerontius verwoordt Newman op meesterlijke
wijze in een Nieuwjaarspreek:
‘Maar laten we het pad volgen van een ziel die het woord zo van zich af
heeft geworpen, en die door het woord van zich af is geworpen. Het zet
zich voort als een vreemdeling op reis. De mens lijkt te sterven en niet
meer te bestaan, wanneer hij slechts ons verlaat, en werkelijk begint te
leven. Dan ziet hij vergezichten waarvan het voordien niet eens bij hem
opkwam ze te bedenken, en de wereld betekent nog minder voor hem dan
hij voor de wereld. Juist nog lag hij op het ziekbed, maar wat een
ontzettende verandering heeft hij op het sterfbed ondergaan. Wat een crisis
wacht hem! Er heerst stilte in de kamer waar hij kortelings was; niets
gebeurt er, want hij is gestorven, hij behoort nu aan anderen, hij behoort
nu geheel en al aan de Heer die hem voortbracht, naar Hem keert hij terug;
maar of hij een veilig onderdak krijgt in Zijn plaats van hoop, of wordt
gevangen gezet tot aan de grote dag, dat is een andere zaak, dat hangt af
van de daden gepleegd in het lichaam, zij het goed, zij het slecht.’[18]
In The Dream of Gerontius worden wij onmiddellijk verplaatst naar de sterfkamer
van Gerontius: ‘JEZUS, MARIA! 'k Ben vlakbij de dood en gij, Heer, roept mij weg
van hier;...’. Nu hij zijn dood voelt naderen bidt deze eenvoudige man om Gods hulp.
Hij wordt overmand door onrust en gewetensangsten. Wanneer hij zijn krachten voelt
verzwakken, vraagt hij zijn vrienden, die hem omringen, om voor hem te bidden:
Pray for me, O my friends; a visitant
Is knocking his dire summons at my door,
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the like of whom, to scare me and to daunt,
Has never, never come to me before.[19]

Gesteund door hun gebeden, richt hij zich terug op uit zijn verbijstering en besluit
moedig de dood af te wachten:
Rouse thee, my fainting soul, and play the man;
...
And, ere afresh the ruin on thee fall,
use well the interval.[20]

Totaal anders klinkt dan ook het metrum in zijn indringend gebed:
Sanctus fortis, Sanctus Deus,
De profundis oro te,
Miserere, Judex meus
Parce mihi, Domine.[21]

Weldra overvalt hem echter weer de uitputting:
I can no more; for now it comes again,
that sense of ruin, which is worse than pain.[22]

Hij wordt overmand door schrikbeelden die hem met angst en ontzetting vervullen:
Some bodily form of ill
Floats on the wind, with many a loathsome curse
Tainting the hallowed air, and, laughs, and flaps
Its hideous wings
And makes me wild with horror and dismay.
O Jesu, help! pray for me, Mary, pray[23]

Zijn strijd is nu ten einde: hij sterft en de dood bevrijdt de ziel uit het lichaam. Zijn
laatste woorden, zijn overgave aan God, kan hij niet meer voltooien:
...Into thy hands,
O Lord, into Thy hands....[24]

De priester knielt neer en bidt:
Profiscere, anima Christiana, de hoc mundo!
go forth upon thy journey, Christian soul![25]

Het tweede deel van The Dream of Gerontius vangt aan met een lange monoloog
door de ziel van Gerontius:
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I went to sleep; and now I am refreshed
...
I hear no more the busy beat of time
...
I had a dream...[26]

Bevreemd door zijn eigenaardige toestand, hoort hij een wonderlijke melodie:
My work is done,
My task is o'er
And so I come,
Taking it home,
For the crown is won,
Alleluia
For evermore.[27]

Het is de engel, zijn engelbewaarder, die de ziel begeleidt naar de plaats waar zij
geoordeeld zal worden. De engel geeft ook toelichting bij zijn huidige situatie: ‘Niets
let u dat, maar ijlings haast gij u naar uw rechtvaardige, heilige Rechter’. Op hun
weg naar het ‘hemelsch hof’[28] worden zij bespot door demonen:
What's a saint?
A bundle of bones,
Which fools adore,
Ha! ha![29]

Op de vraag van Gerontius of hij God zal aanschouwen, antwoordt de engel:
Yes, __ for one moment thou shalt see thy Lord.
...
One moment; but thou knowest not, my child,
What thou dost ask: that sight of the Most Fair
Will gladden thee, but it will pierce thee too.
...
Learn that the flame of the Everlasting Love
Doth burn ere it transform....[30]

Terwijl zij de poort van het ‘gerechtshof’ naderen wordende engelenkoren hoorbaar
die de lof van God zingen. Newman dicht hier een van zijn mooiste hymnen:
Praise to the Holiest in the height,
And in the depth be praise:
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In all His words most wonderful;
Most sure in all His ways![31]

Dan - terwijl de Engel van de Doodstrijd Jezus om erbarming smeekt voor Gerontius'
ziel en Hem herinnert aan zijn eigen doodstrijd - treedt Gerontius voor zijn rechter.
Ook hier waagt Newman het niet, verder te gaan dan: ‘Daar is mijn rechter! Ach!’
Als het oordeel voltrokken is, zegt de ziel:
Take me away, and in the lowest deep
There let me be,
And there in hope my lone nightwatches keep
Told out for me[32]

De ziel wordt gelouterd in het vagevuur in afwachting van haar terugkeer, voor
eeuwig, naar de hemel. De afscheidswoorden van de engel klinken troostvol:
Farewell, but not for ever! brother dear,
Be brave and patient on thy bed of sorrow;
Swiftly shall pass thy night of trial here,
And I will come and wake thee on the morrow.[33]

Voor de negentiende-eeuwse mens was het beeld van de dood een onderdeel van het
leven. Zowel Newman als Elgar werden in hun familie met schrikwekkende regelmaat
met de dood geconfronteerd. Zij waren vertrouwd met de rituelen van de begrafenis;
rituelen die beeldspraak gebruikten ter vertroosting. Deze beeldspraak is in onze tijd
bijna volledig onverstaanbaar geworden. Enkel via de muziek kunnen wij The Dream
of Gerontius nog begrijpen.

‘Dr. Elgar is a Catholic, and of musicians of today he is first’[34]
Wanneer Edward Elgar (1857-1934) in 1900 The Dream of Gerontius componeert,
is hij geen onbekend componist meer. Na zijn jeugdjaren in Worcester, waar hij als
violist, organist en componist een nogal provinciaal leven had geleid, en zijn huwelijk
in 1889 met Caroline Alice Roberts (1848-1920) ging hij grotere uitdagingen aan.
Een eerste nationaal succes behaalde hij in 1899 met The Enigma Variations, waarover
Buckley drie jaar later zou schrijven: ‘De Enigma Variations bekrachtigden Elgars
reputatie. Engeland werd gewonnen voor Elgar door Richter en de Enigma
Variations’[35].
Met The Dream of Gerontius vestigde Elgar zijn wereldfaam. Hij schreef daarna
o.m. nog twee grote oratoria (The Apostles en The Kingdom), twee symfonieën, een
viool- en een cello-concerto. Daarnaast is
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hij bekend vanwege zijn orgelmuziek, kamermuziek, marsen en theatermuziek. Over
het compositorische en esthetische denken van Elgar worden wij o.m. ingelicht door
de lezingen die hij gaf in zijn hoedanigheid van ‘Peyton Professor of Music’ aan de
universiteit van Birmingham. In zijn openingslezing, ‘A Future for English Music’,
legt hij de zwakheden van zijn Engelse tijdgenoten bloot: hij gebruikt woorden als
‘droog’, ‘imitatie’, ‘gemeenplaats’, terwijl de muziek van de toekomst voor hem
‘vindingrijkheid, galantheid, een geest van buitenshuis’ moest hebben[36]. Zonder
twijfel heeft Elgar (vooral met zijn oratoria) een bijdrage tot die toekomst geleverd.
In januari 1887 - nog tijdens het leven van kardinaal Newman - had het Birmingham
Festival The Dream of Gerontius aangeboden aan A. Dvořák als een mogelijke basis
voor een opdracht, maar Dvořák schreef in plaats daarvan zijn Requiem. Elgar kende
het gedicht al in 1887; hij leende zijn kopie uit aan Alice Roberts, zijn toekomstige
vrouw, bij de dood van haar moeder.+ De kopie van Elgar bevatte aantekeningen die
+
waren overgeschreven van het Gerontius-exemplaar van generaal Gordon voor
Storm - Een storm zien en
horen naderen voorzegt
zijn dood in Khartoem in januari 1885. Elgar bleef getroffen door de associatie
tussen het gedicht en deze nationale held en plande een ‘Gordon-symfonie’. Enkele aanhoudende ziekte,
ongunstige zaken, en
muzikale ideeën die hij hiervoor had, komen later terug in The Dream of Gerontius. gescheiden worden van
In mei 1898 duikt het idee op voor een opdracht voor het Birmingham Festival
vrienden, hetgeen nog meer
van 1900. Wanneer dit definitief wordt, overweegt Elgar eerst nog zijn project
leed zal veroorzaken. Als de
rond ‘The Apostles’ uit te werken. Hij zendt o.m. wat ‘Judas-muziek’ naar Jaeger, storm voorbijgaat, zal je
die hij ondertussen vereeuwigd had als ‘Nimrod’ in zijn Enigma-variaties. Op 1 kwelling niet zo zwaar zijn.
januari 1900 valt dan de definitieve beslissing: The Dream of Gerontius wordt het
nieuwe werk voor het Birmingham Festival. Om tot een muzikaal bruikbaar libretto
te komen, moest Elgar uit het gedicht heel wat schrappen van Newman. In deel I
worden twee passages waarin Gerontius aan het woord is, en een cataloog van heiligen
en profeten weggelaten. De inkortingen in deel II zijn veel drastischer: twee van de
vijf engelenkoren verdwijnen, evenals ‘The Angels of the Sacred Stair’. Ook de
dialoog tussen de ziel van Gerontius en zijn engelbewaarder wordt sterk gereduceerd.
Het thema van de droom en de verschillende stemmingen die ermee samenhangen
is vaak aanwezig in het werk van Elgar. Ian Parrott stelt: ‘Als het woord “vorstelijk”
ons voor de geest komt als we een kant van Elgars karakter overdenken, dan
vertegenwoordigt het woord “droom” de andere’[37]. Het ‘keizerlijke’ hoort men in
werken als de Coronation Ode
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(1902) en de bekende Pomp and Circumstance Marches. De droom is aanwezig in
o.m. The Starlight Express (‘[...] een verrukkelijke droom tussen slapen waken’[38]),
het ballet The Sanguine Fan, Dream Children (‘[...] We zijn niets, minder dan niets,
en dromen. We zijn alleen wat had kunnen zijn’[39]) en The Music Makers (1912)
waarvan de beginverzen luiden: ‘Wij zijn de muziek-makers. En wij zijn de dromers
van dromen’[40]. Het gedicht besluit met woorden die op een opvallende wijze
aansluiten bij de droom van Elgar m.b.t. zijn ‘toekomstvisie voor de Engelse muziek’:
Great hail! we cry to the comers
From the dazzling unknown shore;
...
You shall teach us your song's new numbers,
And things that we dreamed not before:
Yea, in spite of a dreamer who slumbers,
And a singer who sings no more.[41]

Elgars voorliefde voor vaak kinderlijke, naïeve dromen, valt gedeeltelijk te verklaren
uit een gevoel van isolement en vervreemding, en een drang om aan de werkelijkheid
te ontsnappen en via dromen in zijn muziek zijn eigen werkelijkheid te creëren. Dat
onstnappen aan de werkelijkheid klinkt bv. door in zijn woorden: ‘... Ik droomde
gisteren van bossen en velden - of een andere lieflijke herinnering van lang vervlogen
idyllen’[42]. Het gevoel van isolatie gaat terug op zijn jeugd. Als zoon van een
vrijmetselaar en een (bekeerde) katholieke moeder, kreeg hij een katholieke opvoeding
van de geestelijken van de Saint George Church in Worcester. Hoewel die in geen
enkel opzicht moest onderdoen voor de opvoeding die door de officiële Anglicaanse
Kerk verstrekt werd, ontstond er toch vaak een gevoel van vervreemding. Jongens
die aan katholieke scholen studeerden, werden immers vaak door leeftijdgenoten
(onder invloed van hun ouders) met wantrouwen bejegend. Elgar trok zich vaak terug
en voelde zich, niet alleen in zijn jeugd, misbegrepen[43].
In deze context kon het uitgesproken ‘katholiek’ onderwerp van The Dream of
Gerontius aanleiding geven tot spanningen op zuiver sectarische gronden, die Jaeger
voorzag en waarover hij zich uitspreekt in een brief aan Elgar: ‘Er hangt veel Jozef
en Maria over het werk, heel passend om over te zingen voor een Rooms-Katholiek
liggend op zijn sterfbed, maar waarschijnlijk ook wat verd...de Protestanten
afschrikkend ... als, zonder een prachtig gedicht te censureren, Jozef en Maria wat
naar de achtergrond kunnen worden geschoven, zou dat geen slechte zaak kunnen
blijken te zijn!’[44] Elgar antwoordt onmiddellijk: ‘Wat de Katholieke kant betreft,
natuurlijk zal deze de aanhangers van de
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Lagere Kerk afschrikken, maar aan het gedicht mag onder geen beding worden
getornd [...] De houding (tegenover heilige zaken) van het beperkte Engelse verstand
is ontzettend vreemd’[45]. De houding van Elgar is niet die van een dogmaticus, maar
van een volbloed, romantisch kunstenaar. Dit verwoordt hij zelf treffend in een brief
aan Jaeger: ‘Kijk eens hier: ik heb Gerontius voorgesteld als een gewone man als
wij, niet als een priester of heilige, maar een zondaar, een berouwvolle natuurlijk,
maar toch een heel wereldse man gedurende zijn leven, en nu moet hij rekenschap
afleggen. Daarom heb ik zijn rol niet volgestopt met kerkelijke melodieën en troep,
maar met een gezonde, volbloed romantische, herinnerende wereldsheid om het zo
te zeggen’[46]. Gerontius is een gewone ‘oude man’; zijn twijfels en geloof, angsten
en hoop zijn ook die van Elgar en vele anderen. Door te knippen in de tekst van
Newman heeft Elgar vermeden dat er een te intellectualistisch stuk, vol ideeën en
dogma's, ontstond.

...a setting of Cardinal Newman's poem
Elgar beschouwde The Dream of Gerontius niet als een oratorium. ‘De componist
was hier heel duidelijk over: The Apostles en The Kingdom worden op hun titelpagina
als Oratoria omschreven, met hun episodische karakter dat zulke werken gemeen
hebben. Hij omschreef The Dream of Gerontius als een toonzetting van Kardinaal
Newmans gedicht.’[47] Elgar componeerde geen episodisch werk (met recitatieven,
aria's, koren) maar creëerde een logisch-muzikale gedachte om tot een geheel te
komen dat én samenhang én ontwikkeling vertoont. Die logisch-muzikale gedachten
zijn de leidmotieven. In het lange voorspel komen de belangrijkste ervan al naar
voren: het motief van het oordeel, dat van de angst, van het gebed, van de slaap, van
de erbarming, van de wanhoop[48].
Elgar maakt er geen muzikale opsomming van, maar laat het ene motief uit het
andere groeien, en verbindt ze vaak onder elkaar. Hierdoor ontstaat boven de muzikale
verbinding van motieven ook een verbinding van gedachten (bv. combinatie van het
motief van de slaap met dat van de angst). Op meesterlijke wijze laat Elgar in het
verloop van het werk de motieven terugkeren in functie van de betekenis van de
tekst. Zo hoort men vlak vóór de ziel voor God zal verschijnen, heel even het motief
van het oordeel. Deze leidmotieven creëren samenhang en verduidelijken en
interpreteren ideeën. Zij zijn echter niet (zoals bij Wagner) bouwstenen van een
muzikale constructie, maar zijn een onderdeel van een onbewust scheppingsproces[49].
Met The Dream of Gerontius stond Elgar in 1900 op slag op gelijke hoogte met
de toonaangevende Duitse en Franse componisten. Na de uitvoering van het werk
in 1902 in Düsseldorf bracht niemand minder
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dan Richard Strauss een toast uit, wat Elgar zelf altijd als het grootste compliment
van zijn leven heeft beschouwd: ‘op het welzijn en succes van de eerste Engelse
vooruitstrevende, Meester Edward Elgar, en van de jonge vooruitstrevende school
van Engelse componisten’[50]. Jaeger gaat nog verder: ‘Sinds Parcifal is er, voor zover
mij bekend, niets verschenen aan dergelijke mystieke, religieuze muziek, die dezelfde
kracht en schoonheid laat zien als de jouwe’[51].
Bijna alle critici waren het erover eens dat Elgar de componist was waar England
sinds Purcell op had zitten wachten. ‘Engeland had tweehonderd jaar gewacht op
een grote Engelse componist, en tevergeefs gewacht. Het verschijnsel grootheid in
de muziek was met Purcell uit Engeland verdwenen’[52], aldus Bernard Shaw, die ook
nog schreef: ‘dat zijn bereik zo Händeliaans is dat hij de mensen een universele
melodie kan geven of een mars met net zo'n vaste hand als waarmee hij de Philarmonic
Society een symfonisch adagio geeft, zoiets is niet meer vertoond sinds Beethoven
stierf.+ Dat, om over technische zaken te spreken, zijn kennis van het orkest haast
+
Tomaten - Dromen van het
griezelig is.’[53].
eten
van tomaten duidt op het
Wat de muzikaal-technische aspecten van The Dream of Gerontius betreft, kan
naderen van goede
men inderdaad vaststellen dat Elgar een bijzonder creatief orkestrator is: hij denkt
gezondheid. Ze zien groeien
rechtstreeks in kleuren voor het orkest, en niet via de tussenweg van de piano.
beduidt huiselijk plezier en
Als geen ander kan hij de strijkers laten klinken of een fortissimo in het orkest
geluk. Voor een jonge vrouw
geven die toch beheerst blijft. Op harmonisch gebied maakt hij in The Dream of voorzegt het zien van rijpe
Gerontius op indrukwekkende wijze gebruik van chromatiek (en gaat hierin vaak tomaten geluk in haar
huwelijkse staat.
verder dan Wagner). Een echt nieuwe impuls geeft hij aan het koor: in de
Urn - Dromen van een urn
koorgedeelten hoort men het revolutionaire van deze compositie. De dubbelfuga voorzegt dat je in sommige
van het demonenkoor was tot op dat moment letterlijk ‘ongehoord’ in Engeland. opzichten succes zult hebben,
terwijl in andere ongeluk
Wat motieven en thema's betreft, kan men hier de kenmerken van Elgars werk
[54]
zich zal voordoen. Gebroken
aantreffen: zijn voorliefde voor sequens en septiem-interval .
urnen zien betekent dat je
Met The Dream of Gerontius doorbreekt Elgar de stagnatie van de
met ongeluk zult worden
negentiende-eeuwse Engelse muziek en bereidt hij een weg voor de twintigste
geconfronteerd.
eeuw. Toch is hij niet de vertegenwoordiger van een Engelse nationale school;
de zogenaamde ‘musical renaissance’ van de Engelse muziek wordt pas gerealiseerd
door de volgende generatie componisten, onder wie Vaughan-Williams, Ireland en
Bax. De wezenlijke bijdrage
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van The Dream of Gerontius ligt op het gebied van de vocale muziek: de nieuwe
vorm en uitdrukkingskracht die Elgar aan het begrip oratorium geeft, heeft de weg
bereid voor componisten als Walton en Tippett[55].

I had a dream...
Newman en Elgar hadden elk hun eigen droom. Newman droomde van een universele,
katholieke kerk die, vanuit het bewustzijn van haar historiciteit, een toekomst had:
het is zijn visie van een kerk in evolutie. Zijn sterk oecumenisch geïnspireerde
gedachten werken tot op heden door. Elgar droomde van een nieuwe toekomst voor
de Engelse muziek: The Dream of Gerontius heeft hiertoe (in het symbolische jaar
1900) een impuls gegeven. Het werk kende, na de mislukte première, een ruim succes:
aanvankelijk vooral in Duitsland met uitvoeringen in 1901 en 1902 in Düsseldorf,
daarna in Engeland met o.m. de eerste uitvoering in Londen in Westminster Cathedral
(1903). Elgar gaf de Engelse muziek opnieuw een plaats op het Europese toneel, toen het toneel van het einde van een tijdperk, de laat-romantiek. In die zin sluit The
Dream of Gerontius een periode af. De muzikale vernieuwingen die uit Duitsland
en Frankrijk kwamen, gingen Elgar voorbij. Zij vormden geen onderdeel van zijn
droom. De nieuwe toekomst die hij aan de Engelse muziek wou geven, moest
gebaseerd zijn op ‘(z)ijn eigen ervaring en hoop’[56]. Hij heeft die toekomst voorbereid,
maar maakte er zelf geen deel van uit. Dromen is hij via zijn muziek altijd blijven
doen: ‘Welnu, ik heb het allemaal in mijn muziek gestopt en bovendien veel meer,
dat nooit is gebeurd’[57].

Eindnoten:
[1] Elgar gebruikt hier een citaat uit Sesame and Lilies van John Ruskin. Overgenomen uit: Percy
M. Young, Elgar, Newman and The Dream of Gerontius, Aldershot, 1995, blz. 119.
[2] A.J. Jaeger was verbonden aan de uitgeverij Novello die Elgars werken drukte. Uit hun
wederzijdse contacten groeide een warme vriendschap.
[3] Overgenomen uit Simon Mundy, Elgar, His Life and Times, Bath, 1980, blz. 48.
[4] Ibid., blz. 49.
[5] Wapenspreuk van kardinaal J.H. Newman.
[6] John Henry Newman, Apologia pro vita sua, in de Nederlandse vertaling van Fr. Aurelius
Pompen O.F.M., Bussum, 1948, blz. 4.
[7] Ibid., blz. 366.
[8] J. Lewis May, John Henry Newman, in de Nederlandse vertaling door Frans J. Wahlen, Voorhout,
1931, blz. 329.
[9] Ibid., blz. 33.
[10] Percy M. Young, op. cit., blz. 95.
[11] Ibid., blz. 118.
[12] Ibid., blz. 95.
[13] Ibid., blz. 95.
[14] Alle citaten uit het gedicht komen uit: John Henry Newman, The Dream of Gerontius, Londen,
1928.
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[15] ‘Gij hebt geen smaak, gehoor of tastzin meer, / maar leeft nu tussen tekenen en beelden, /
aanduidingen der hoogste werkelijkheid, / levend en sterk, waardoor gij wordt omvat.’
[16] ‘En gij zijt gans in dromen ingewikkeld, / dromen die waar zijn en toch raadselachtig.’
[17] ‘O ellendig vermogen / aan dromen toegekend, om het schuldig verleden op te wekken / en een
poos de verlichte geest te steunen bij het oproepen van het schemeruur van zijn jeugd / spottend
uitdagend om weer te handelen / plezier te maken of te bespotten in Satans uitzinnige gevolg!
/ / Nee, wees stil, boos hart! / Het verdriet van een Engel past een boeteling slecht; / verwelkom
de doorn - hij is van God gezonden / en zal je met zijn heilzaam verdriet / doorboren in het
bloeiende huis van je deugd. / En je waarschuwen wat je bent, en waarvan je rijkdom afkomstig
is.’
[18] Newman in zijn Parochial and Plain Sermons, Selection, 1878, New Year Sermon, ‘The Lapse
of time’. Citaat overgenomen uit: Percy M. Young, op. cit., blz. 96.
[19] ‘Mijn vrienden, bidt voor mij! Want ach, ik hoor een / gast kloppen aan mijn deur die mij zo
bang / ontstellen doet als ik nog nooit te voren / ontsteld geweest ben, heel mijn leven lang.’
[20] ‘Wees sterk, mijn ziel, en zwicht niet! Als een man / ... / moet gij, vóór 't komen van een nieuwe
hoos, / benutten deze tussenpoos.’
[21] ‘Heilige Sterke, heilige God, / uit de diepten smeek ik u: / heb erbarmen, mijn Rechter, / spaar
mij, Heer.’
[22] ‘Ik kan niet meer, want het begint alweer, / 't gevoel of ik ineenstort, dat mij meer / doet lijden
dan de allerergste pijn.’
[23] ‘Een vorm van 't boze, die lichamelijk is / en die met vloeken, walgelijk gemeen, / de zuivere
lucht ontwijdt en mij / wild maakt van angst en van ontsteltenis: / Jezus, help mij! Maria, sta
mij bij!’
[24] ‘... In uwe handen, / Heer, in uw handen.’
[25] ‘Vertrek, gij christenziel, uit deze wereld! / Aanvaard de grote reis nu, christenziel!’
[26] ‘Ik heb geslapen en ben nu verkwikt / ... / Ik hoor de tijd niet meer bedrijvig slaan / ... / Ik heb
gedroomd...’
[27] ‘Het is voorbij, / mijn taak volbracht. / Ik draag hem blij huis-toe, waar wacht / hem 't zegeloon,
/ Alleluia, / zijn eeuwige kroon.’
[28] Zoals aangehaald in ‘De droom van Gerontius’, in Liturgisch tijdschrift, Hekelgem, 1914, nr.
6, blz. 345-357. Het in een heerlijk archaïsche taal geschreven artikel is samengesteld uit een
tiental opstellen van retoricastudenten.
[29] ‘Wie is heilig / ... / die bundel botten / door de domme bende / hoog verheven! / Ha! Ha!’
[30] ‘Gij zult één oogwenk inderdaad uw Heer zien. / ... / één ogenblik. Maar gij beseft niet, kind,
/ waar gij om vraagt: die aanblik van de Schoonste / zal u verblijden, maar u ook doorvlijmen
/ ... / Leer ... dat de vlam der eeuwige liefde / zengt eer zij omvormt...’
[31] ‘Omhoog, omlaag, alom zij God / geprezen en gezegend: / zijn woorden zijn zo wonderbaar, /
zo zeker al zijn wegen.’
[32] ‘Neem mij vanhier en laat mij in de nacht, / in 't diepste duister wezen! / Daar houd ik eenzaam,
hopende, de wacht / Waartoe ik ben verwezen.’
[33] ‘Vaarwel, maar niet voorgoed! Ik moet vertrekken. / Broeder, wees dapper op uw bed van pijn.
/ Uw nacht van leed zal spoedig over zijn: / Dan kom ik in het morgenuur u wekken.’
[34] Commentaar n.a.v. de repetities voor de eerste uitvoering van The Dream of Gerontius in
Londen. Citaat overgenomen uit: Percy M. Young, op. cit., blz. 142.
[35] Simon Mundy, op. cit., blz. 43.
[36] Zie hierover o.m.: Rainer Fanselau, ‘Zu Edward Elgars “Traum des Gerontius”’ (1900), in
Musik & Bildung, 1984, nr. 9, blz. 598-604. Een selectie van de lezingen vindt men terug in
Percy M. Young (ed.), A Future for English Music and other Lectures by Edward Elgar, London,
1968.
[37] S. Mundy, op. cit., blz. 54.
[38] Citaat in The Observer, overgenomen uit: Jerrold Northrop Moore, Edward Elgar, Oxford,
1984, blz. 693.
[39] Fragment van tekst boven de partituur. Citaat overgenomen uit: J.N. Moore, op. cit., blz. 363.
[40] The Music Makers is een gedicht van Arthur O'Shaughnessy (1844-1881).
[41] ‘Zeer welkom! roepen wij tot hen / die komen van de begoochelende onbekende kust; / ... / Je
zult ons de nieuwe nummers van je lied leren / en dingen waarvan we voordien niet droomden;
/ Ja, ondanks een dromer die sluimert / en een zanger die niet meer zingt.’
[42] J.N. Moore, op. cit., blz. 702-703.
[43] Zie hierover in: P.M. Young, op. cit., blz. 81-89.
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[44] Uit het voorwoord van: Edward Elgar, The Dream of Gerontius, Study Score, London, 1992,
blz. IV-V.
[45] P.M. Young, op. cit., blz. 117.
[46] Ibid., blz. 118.
[47] Naar de woorden van Mrs. Richard Powell in Edward Elgar: Memories of a Variation, Aldershot,
1994, blz. 162. Mrs. Richard Powell is Dora Mary Penny, ook ‘Dorabella’ genaamd, de tiende
Variatie uit Elgars Enigma-variaties.
[48] Deze en nog andere leidmotieven worden genoemd door A. Jaeger in een analyse die hij maakte
voor The Musical Times. Jaeger komt tot 76 motieven!
[49] Zie ook: R. Fanselau, op. cit., blz. 602. Elgar ontdekte tot zijn eigen verbazing, al lang nadat
het werk gedrukt was, bepaalde muzikale overeenkomsten tussen naar inhoud verwante delen.
[50] S. Mundy, op. cit., blz. 55.
[51] Uit het voorwoord van Edward Elgar, The Dream of Gerontius, Study Score, London, 1992,
blz. IV.
[52] Shaw's Music. The complete musical criticism of Bernard Shaw, Volume 3, London, 19892,
blz. 727.
[53] Ibid., blz. 723.
[54] Voor een gedetailleerde muzikaal-technische analyse, zie o.m.: Andreas Friesenhagen, ‘Ein
englisches Oratorium als Wegbereiter’, in Das Orchester, 1993, nr. 9, blz. 927 e.v.
[55] Ibid., blz. 933-934.
[56] Cf. R. Fanselau, op. cit., blz. 604.
[57] J.N. Moore, op. cit., blz. 313.
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Joris Gerits
Poëzie is een droom
In 1978 publiceerde de Zeeuwse dichter en romancier Jacques Hamelink een essay
over De droom van de poëzie, waarvan de openingszin luidt: ‘Voor zover ik weet is
poëzie een droom die mensen gedroomd hebben zolang als hun wereld bestaat’. Met
de droom heeft poëzie iets ongrijpbaars gemeen. Als je wakker bent is de droom
verdwenen en in je slaap heeft de droom niet het karakter van een droom, argumenteert
Hamelink. En toegepast op de poëzie leidt dat tot volgende stelling: ‘De poëzie is
steeds die van gisteren of van morgen, ze heeft net bestaan en is er niet meer of ze
zal gaan bestaan en is er nog niet. Ze is herinnering of utopie [...]. In de vluchtige
vorm van het sirenenlied lijkt zich het wezen van de poëzie [...] het compleetst te
belichamen’ (blz. 9).
Dat wezen is genot en wijsheid, want dat beloofden de twee Sirenen in het twaalfde
boek van de Odyssee aan de beroemdste held van de Grieken, als hij zijn schip bij
hun eiland zou laten aanleggen om naar hun wondermooie zang te luisteren. De
afloop van het verhaal is bekend: Odysseus laat zich vastbinden aan de mast van zijn
schip nadat hij de oren van zijn bemanning met vloeibare was dichtgestopt heeft. Zo
kan hij de sirenenzang aanhoren en toch verder varen.
Het nastreven van genot en wijsheid houdt dus blijkbaar een extreem gevaar in:
het kan de mens brengen aan de grens van het leven en hem aanzetten of uitdagen
die te overschrijden.
Dromen worden vaak geacht daarvoor te waarschuwen. Zij hebben van oudsher
een profetisch karakter. Dromen hebben in de poëzie ook de functie de werkelijkheid
te romantiseren, het ongeoorloofde oorbaar te maken, het onwaarschijnlijke een
grond van verklaring te bieden. In de moderne Nederlandse poëzie vinden we beide
aspecten van de droom - het profetische en het verhullende - nogal exemplarisch
weer in het oeuvre van Gerrit Achterberg. Zoals bekend heeft de dichter op 15
december 1937 geprobeerd de zestienjarige dochter van zijn hospita
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aan te randen. Toen de hospita, met wie hij een verhouding had, haar dochter te hulp
kwam, heeft hij haar met een revolverschot dodelijk verwond. In de bundel Afvaart,
die al in 1931 verscheen, stond een gedicht met de titel ‘Moordballade’ en met als
openingsregel ‘O gij die ik had omgebracht’. Roel Houwink, een vriend van
Achterberg die een inleiding op Afvaart verzorgd had, heeft in zijn studie over Het
‘raadsel’ Achterberg gewezen op het feit dat in deze moordballade door de dichter
gespeeld wordt met de idee voor altijd verenigd te kunnen blijven met de geliefde
door haar te vermoorden. Voor een goed begrip dient vermeld dat die geliefde in
1931 helemaal niets uit te staan had met de hospita uit 1937. Achterbergs biograaf
Wim Hazeu interpreteert ‘Moordballade’ uit 1931 dan ook als ‘een verbaal verslag
van een seksuele overmeestering, waarbij het wezen van de vrouw niet telt, maar het
lichaam “alles” is’ (Gerrit Achterberg, blz. 156).+ Merkwaardig is nu echter dat
+
Achterberg in het licht van ‘de gebeurtenis van 1937’ bij latere herdrukken van
Vulkaan - Een vulkaan
zijn gedichten eventuele zinspelingen daarop, ook in gedichten die voor 1937 zijn zien in je dromen betekent
geschreven, weggewerkt heeft. Zo werd de titel ‘Moordballade’ veranderd door dat je belandt in heftige
meningsverschillen, die je
zijn palindroom ‘Droomballade’, en de openingsregel herschreven als: ‘O gij die reputatie als eerlijk
ik had opgewacht’.
handelende, eerzame burger
In het dichterlijk oeuvre van Achterberg wordt de grens tussen daadwerkelijke bedreigen. Voor een jonge
mogelijkheid en mogelijke daad, tussen moord en droom, dood en leven heel dun vrouw betekent dit dat haar
egoïsme en hebzucht haar in
en uitwisbaar. In de bundel Eiland der ziel (1939) staat volgend droomgedicht:
Vannacht, den droom, liggend onder een tafel
hurkte een vreemde vrouw bij mijn gezicht.
Ik heb mij langzaam aan haar opgericht,
zeggend: zag je voor gindse dode ramen
ooit nog bewegen? Zij moest dit beamen.
Toen heb ik uitgeroepen; zij ligt boven,
en ging op weg een waterscheiding over.
Maar hoge gazen noopten mij te keren
en ook een schuit ging tergend maar één meter.
In dit ontwaken, als uit een vergeten
kan ik u bijna aankijken en -raken
en moet u nochtans onbereikbaar weten.
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ingewikkelde avonturen
zullen leiden.
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‘Met de Romantiek komt een woeste dromerigheid op gang die de Europese literatuur
niet eerder gekend had. Voor het eerst wordt vrijwel onbeperkt voorrang verleend
aan al wat nachtelijk, exotisch, narcotisch, mystisch, magisch of metafysisch is. Of
wat daarvoor doorgaat’, schrijft Hamelink op blz. 36 van zijn genoemde essay. De
Romantiek heeft ook nieuw sirenengezang voortgebracht in Heines Lorelei, de
waternimf die de eenzame naar zich toe lokt. En tot op de dag van vandaag wordt
de erotische aantrekkingskracht, die zowel hypnotische als thanatische componenten
heeft, door dichters geprojecteerd in de vrouw. ‘De vrouw is voor de man een droom’,
is een van de kenmerkende eigenschappen die Christine D'haen in haar klassieke
bloemlezing Ik ben genoemd Meisje en Vrouw de vrouw toedicht. En als voorbeelden
citeert zij Nefertete, Eurydice en Venus in een gedicht van respectievelijk J.J.
Slauerhoff, Raymond Herreman en Paul Snoek.+ Ook ‘Loreley’ van Paul van Ostaijen
+
had in het rijtje kunnen horen, hoewel hij in ‘Zelfmoord des zeemans’ zonder
Wasvrouw - Een wasvrouw
gezien in dromen
enige omhaal die droom abrupt vernietigt: ‘De zeeman / hij hoort de stem der
vertegenwoordigt ontrouw
Loreley / hij ziet op zijn horloge / en springt het water in’.
en een vreemd avontuur.
Theo Sontrop heeft niet alleen als fondsdirecteur van de Arbeiderspers, maar
Voor de zakenman of boer
ook als dichter zijn reputatie gevestigd. Vergelijkbaar met Van Ostaijen relativeert wijst deze droom op
Sontrop de magie van de droom in volgend suggestief vers: ‘Met werk en pek /
groeiende handel en een
een boot gebreeuwd. / Genaderd het land / waar niemand landt. / De naden werken. goede oogst. Dromen dat zij
een wasvrouw is betekent
/ Zinken. Geschreeuw.’
voor een vrouw dat zij de
De droom en de poëzie brengen de dichter tot vlak bij het ultima Thule, maar betamelijkheid laat vallen in
dan haalt de realiteit hem dwingend en ongenadig onderuit.
een hardnekkige poging de
Geconfronteerd met de vluchtigheid van de droom en met de zwakte van zijn onwettige voorkeur van
geheugen heeft theoloog en dichter Theo van Baaren geprobeerd de schijngestalten mannen te behouden.
van de droom als volgt in woorden te conserveren:
Als ik mijn dromen zou kunnen onthouden
zou ik ze op kunnen laten zetten
door een vakman en ze in
vitrines bewaren en een museum
laten bouwen, een droompaleis
in optima forma, door Orfeus en Morfeus,
de beroemde droomarchitecten,
die het Fata Morgana bouwden
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voor de blinde tweeling met gouden
handen en met ogen van briljant.

In de pas afgelopen eeuw werd de droom niet alleen door toedoen van Freud, maar
ook door het enthousiasme van de surrealisten de sleutel tot het ongecensureerde, de
rationaliteit omzeilende en overstijgende domein van het onderbewustzijn. Zelfs een
‘bloedserieuze’ hematoloog als Leo Vroman blijkt als dichter gefascineerd door de
groteske combinaties en onvoorspelbare associaties waardoor de droom ons van de
werkelijkheid vervreemdt en in een nieuwe realiteit (?) binnenvoert.
Droom O
Vaarwel zo droomde ik vaarwel
de werkelijkheid is kinderspel
want ik moest gaan maar had een keuze:
een trein voor dwergen of een voor reuzen.
Ik stapte aarzelend in de grote.
De deuren werden afgesloten.
Ik zat heel hoog. De trein vertrok.
Mijn benen bungelden van de schok.
De trein bereikte op den duur
de snelheid van een schoen per uur.
Ook groeide ik en zat of stond
al met mijn voeten op de grond.
Mijn lichaam vulde na vijf dagen
tot mijn spijt de hele wagen.
De trein gevuld met niets dan mij
was bijna het eerste huis voorbij
toen helemaal voorbij en toen
ik weer kon staan
plakte er nog
een beetje trein
aan mijn hak

In de pas afgelopen eeuw is de poëzie niet alleen een droom die mensen gedroomd
hebben zolang als hun wereld bestaat, zoals Hame-
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link schreef, maar sinds Auschwitz ook de nachtmerrie die mensen blijft achtervolgen
omdat hun wereld verging. De in 1995 overleden zaakvoerder van zijn eigen
reclamebureau FHV, Martin Veltman, heeft wellicht niet de beklijvendste verzen in
de Nederlandse letteren van het voorbije millennium geschreven, maar is door Komrij
met o.m. het gedicht ‘Hallucinatie’ in zijn canon opgenomen. Terecht, vind ik.
‘Hallucinatie’ is poëzie van gisteren die morgen ook nog gelezen moet worden. En
als inleiding op ‘Hallucinatie’ wil ik nog een laatste maal uit Hamelinks De droom
van de poëzie citeren: ‘Van T.S. Eliot stamt de uitspraak dat een dichter die na zijn
vijfentwintigste geen relatie tot de geschiedenis ontwikkelt voor de poëzie verloren
is. Dat klinkt niet erg sirenisch en niet erg dromerig, maar wat hebben we anders om
ons denken en voelen aan te toetsen dan aan het denken en voelen van de mensen
die ons voorgegaan zijn, en hoe kunnen we ons een beeld van het heden vormen als
we ons niet ook een beeld van het verleden verwerven?’ (blz. 24).
Hallucinatie
Ik hoor de tijd fluiten, hoog en lethaal,
als in de nacht de stalen oostenwind
door de pijnbomen klaagt. Het jodenkind
dat op mij wachtte bij het ringkanaal,
over de brug, wanneer ik in een sprint
de school uitkwam, klaagt mee. Zij rijst astraal,
onverhoeds op boven het douchelokaal.
Eichmann, waar is het kind, het jodenkind?
Is ze over de doodstille Voorstreek en
de Wirdumerdijk in de ochtendzon
gegaan naar het Leeuwarder spoorstation?
Heeft ze gezwaaid? Heeft ze nog omgekeken?
Kende ze reisdoel en bestemmingsplan?
Lotje heette ze. Lotje Velleman.
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Dromen uit filosofie en literatuur
René Descartes
Want ook al zouden wij in onze slaap een of andere zeer heldere en welonderscheiden
voorstelling hebben, zoals bijvoorbeeld een wiskundige in zijn droom een of ander
nieuw bewijs zou kunnen uitvinden, dan nog zou het feit dat hij slaapt, aan de
waarheid ervan niets afdoen. Evenmin is het van belang dat de droom ons
verschillende dingen op dezelfde wijze voorstelt als onze zintuigen dat doen wanneer
wij waken - de meest voorkomende fout die wij in onze dromen maken - zodat dat
voor ons een reden is om aan de waarheid van deze voorstellingen te twijfelen: ook
de zintuigen kunnen ons immers maar al te vaak bedriegen zonder dat wij slapen:
zoals men bij geelzucht alles geel ziet of zoals de sterren of andere ver verwijderde
lichamen veel kleiner lijken dan ze zijn. Want of we nu waken of slapen, we moeten
ons uiteindelijk nooit door iets anders laten overtuigen dan door de rede. Het feit dat
ik zeg ‘rede’ en niet ‘verbeelding’ of ‘zintuigen’ moet niet onopgemerkt blijven. Zo
moeten we bijvoorbeeld, ook al zien we de zon heel helder daarom nog niet menen
dat ze werkelijk zo groot is, als wij haar waarnemen; ook kunnen wij een zeer
duidelijke voorstelling hebben van een leeuwenkop op een geitenlichaam, maar dat
is geen reden om te concluderen dat er ook werkelijk chimaera's bestaan: de rede
immers schrijft ons beslist niet voor dat wat wij zien of verbeelden ook werkelijkheid
is. Wel schrijft ze ons voor dat al onze voorstellingen of begrippen enige grond van
waarheid moeten bezitten: Het is immers onmogelijk dat God die geheel volmaakt
en waarachtig is, ze in ons gelegd zou hebben als dat niet zo was. En omdat tijdens
onze slaap, onze redeneringen nooit zo evident en zo volledig zijn als wanneer we
wakker zijn - hoewel de droombeelden vaak veel levendiger en scherper zijn - leert
de rede ons ook dat aangezien niet al onze gedachten waar kunnen zijn - we zijn
immers niet geheel volmaakt - datgene wat ze aan waarheid moeten bevatten,
noodzakelijkerwijs eerder gevonden zal worden in die welke we hebben wanneer
we wakker zijn dan in onze dromen.
Over de methode (1637)

Hans Achterhuis
Een typisch Grieks zandstrand. Mijn geliefde landschap. Ik loop in de baai met het
vissersdorp dat ik net verlaten heb in de rug. Ergens in het lede duinlandschap voor
mij wacht Tiny, mijn vrouw. De omgeving doet me denken aan de plekken waar wij
vroeger wild kampeerden. Een witte gestalte, een vrouw, komt mij tegemoet. Op een
mij onbekend instrument speelt zij een lied. Ik besef scherp dat dit de mooiste muziek
is die ik ooit heb beluisterd. Ook weet ik vaag dat ik deze muziek eerder gehoord
heb, maar dat iemand (een van mijn ouders?) mij verteld heeft dat zij niet voor mij
was, dat ik er niet naar mocht luisteren. Ik kom bij Tiny, de lieflijke scène verandert,
wordt onheilspellend. In het zand tekent zich een vierkant af terwijl van onderaf de
rechte lijnen als walletjes omhooggedrukt worden. Ik besef vaag dat er gevaar dreigt.
Wij vluchten uit het vierkant. Achter ons stort de grond in; waar eens een vierkant
was en zandwalletjes, gaapt nu een afgrond. De mensen die er liepen zijn verzwolgen.

Streven. Jaargang 67

Plotseling tekenen zich meer van zulke vierkanten af. Te midden van de vreselijke
verwarring van mensen die door de aarde opgeslokt worden, vluchten wij voort.
Tenslotte klamp ik mij wanhopig vast aan een stang in een muurtje, terwijl de grond
onder mijn voeten verdwijnt. Naast mij laat iemand los en valt met een verzaligd
gezicht naar beneden: ‘Ik hoor de mooiste muziek’ luiden zijn laatste woorden. Als
ik Tiny toeroep niet los te laten en vol te houden tot er hulp komt, word ik wakker.
De erfenis van de utopie (1998)
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Maria Stahlie
In hetzelfde interview onthulde ze dat haar eerste herinnering niet op een gebeurtenis
terugging maar op een droom die ze had in de nacht na haar vierde verjaardag: op
haar nieuwe rode verjaardagsfietsje was ze op de vlucht voor een volwassen
circusolifant die zijn achtervolging moest staken toen hij in de deuropening bleef
steken van het huis waarin zijn prooi en haar fietsje een veilig heenkomen hadden
gevonden. Aan deze droom verbond A. Huysman in zijn Arnhemse lezing een tot
de verbeelding sprekende orakelfunctie door de olifant te vergelijken met het
omvangrijke literaire project waarmee de schrijfster volgens hardnekkige geruchten
in de eerste decennia van deze eeuw in het verborgene heeft geworsteld.
Bij de honderdste geboortedag - in memoriam Maria Stahlie (1999)

Gerard Reve
[...] Hij wiegde zich heen en weer, gaf af en toe met de vuist een slag op de muur en
viel pas na drie kwartier in slaap.
Hij zat in een kano en peddelde op een groot, effen meer. De hemel was betrokken.
Wind was er niet, zodat de zwarte waterspiegel volkomen vlak was. ‘Het water stijgt’,
dacht hij. In de kano kwam steeds meer water te staan. Hij peilde het met de hand
en tastte daarna in het water buiten de boot. ‘Gruwelijk teken’, dacht hij, ‘het water
hier binnenin de boot is veel kouder dan dat er buiten. Het is ander water. Waar komt
het vandaan?’
Hij peddelde zo hard hij kon. ‘Als ik de wal maar eerst zie’, zei hij hardop. Het
water op de bodem steeg en bereikte zijn benen en dijen. ‘Ik ben verloren’, dacht hij.
Het water bleef stijgen, de kano kwam steeds dieper te liggen en begon donker te
worden. Hij kwam steeds langzamer vooruit, hoe hard hij ook roeide. Eindelijk was
het bootje tot de rand volgelopen.
Hij hield op met peddelen, bewoog zich niet en wachtte. ‘Het zal, als ik niet
beweeg, blijven drijven’, dacht hij. Op dat ogenblik zag hij in de verte tegenover
zich, in de avondschemering een vloedgolf aankomen ter hoogte van een huis. ‘Een
muur van water’, dacht hij, ‘het is de vloedgolf’.
Het water om hem heen begon geleidelijk door de zuiging de aanrollende golf
tegemoet te stromen: hij zag het aan stofjes, bladeren en strootjes, die steeds sneller
voorbijgleden. Uit de verte klonk onafgebroken gedreun. ‘De stroom heeft mij nog
niet gegrepen’, dacht hij, ‘ik moet het proberen’. Hij wendde de kano om en begon
te peddelen, maar kwam nauwelijks vooruit.
Toen hij achterom keek, was de vloedgolf al dichtbij gekomen: een fijn waas van
verstoven water zweefde er boven. Het bulderen was duidelijk te onderscheiden in
het spatten van het schuim en het dreunen van de vallende watermassa.
Hij werd wakker, maar kwam niet tot helder denken. Nog voor hij zich de inhoud
van de droom geheel herinnerde, sliep hij weer in.
De Avonden (1947)
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Matthijs Vermeulen
Vannacht zonderling over je gedroomd. Het was avond, wij waren in een kamer, en
buiten kletterde de regen. Ik schreef enkele zinnen op een papier met een krassende
pen. Jij, die je ziek voelde, stond tegen mij aangeleund. Opeens zei je: ‘wat zijn we
rustig samen’. Een hete ontroering beving mij. Ik trachtte je te antwoorden met een
vraag, doch van aandoening kon ik de woorden niet articuleren. Jij begreep me niet
en zweeg. Ik probeerde het een tweede keer en wederom lukte het me niet om mij
uit te drukken. De derde poging slaagde maar deed mij ontwaken en wakker wordende
trachtte ik nog met geweldige spanning een antwoord van je op te vangen. Maar ik
vernam niets.
Het enige hart (1991)
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Pieter R.D. Stokvis
Socialistische immigranten in ‘droomland’
Tijdens de door senator McCarthy geïnspireerde communistenjacht in de jaren vijftig
besloot de Nederlandse immigrant Nicolaas Steelink zijn herinneringen op te tekenen
onder de titel Journey in Dreamland[1]. In de ‘Apologie’ die aan de Nederlandse
vertaling voorafgaat, schrijft hij: ‘Na enig peinzen besloot ik de geschiedenis van de
“Industrial Workers of the World” (IWW) te combineren met waarom ik naar Amerika
was geëmigreerd’. Het relaas van een ietwat idealistische, 21-jarige Amsterdamse
jongen die ervan uitging dat hij in Amerika kon werken voor een werkelijke
democratie, die hij echter niet aantrof. Een jongeman die tevergeefs had gepoogd te
ontsnappen aan de knellende band der loonslavernij en tot de conclusie was gekomen
dat de IWW de werkelijke antwoorden had... Zijn toewijding aan de organisatie van
zijn keus deed hem terechtkomen op een plaats waar niemand in zijn omgeving,
vanaf de tijd dat hij was geboren, had gedacht dat hij ooit zou belanden: in de federale
penitentiaire strafinrichting van San Francisco, San Quentin... ‘Toen ik San Quentin
betrad kwam er een einde aan mijn reis door het land van mijn dromen.’ Aan het slot
vat hij zijn lotgevallen samen met de woorden: ‘Het was allemaal een droombeeld
in het land van de dwepers’[2]. Steelinks relaas over zijn reis in droomland, zijn
Amerikaanse droom van werkelijke democratie eindigde in 1920 in de gevangenis,
maar zijn socialistische of beter syndicalistische droombeeld bleef hij heel zijn lange
leven trouw.
Steelink bleef politiek actief in Amerika. Er waren ook socialistische immigranten
die teleurgesteld of geradicaliseerd naar hun vaderland terugkeerden. Waarschijnlijk
ruilden de meesten hun socialistische droom in voor de Amerikaanse droom. Wat
de Amerikaanse droom van socialistische immigranten uit de Lage Landen zoal
behelsde, zal duidelijk worden uit enkele levensverhalen. Om die levensverhalen te
begrijpen moet men beseffen dat de ‘Amerikaanse droom’ zowel
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verwijst naar waarden, vrijheid en gelijkheid bijvoorbeeld, als naar individueel
economisch succes. Voor sommigen was en is de Amerikaanse droom weinig meer
dan een materialistisch waardesysteem, waarbinnen een goedbetaalde baan, een mooi
huis in een buitenwijk en een goede opleiding voor de kinderen voorop staan. Voor
anderen zijn deze doeleinden eerder middelen om het goede leven mogelijk te maken
en dienen werk en geld als voorwaarden om persoonlijke, collectieve en spirituele
waarden te realiseren. In beide gevallen is de Amerikaanse droom een moreel kader
(of ideologische constructie) die mensen aanmoedigt om hard te werken in de hoop
dat hun inspanningen beloond zullen worden[3].
Als ‘een utopia van de gewone man’ hield Amerika voor Europese immigranten
de belofte in van politieke, godsdienstige en economische vrijheid en sociale
gelijkheid[4]. Tot de Russische Revolutie van 1917 zagen veel socialisten Amerika
als land van de toekomst waar het kapitalisme en de daaraan inherente tegenstelling
tussen kapitaal en arbeid het verst gevorderd waren.+ Enerzijds stonden zij huiverig
+
tegenover het ongebreidelde Amerikaanse kapitalisme, anderzijds verwachtten
Yankee - Dromen van een
Yankee voorzegt dat je
de orthodoxe marxisten onder hen een spoedige dialectische omslag. Toen die
loyaal en trouw zult zijn aan
omslag plaatsvond in het achterlijke Rusland meenden radicalen in Amerika en
je belofte en plicht, maar als
Europa dat hun socialistische idealen daar gerealiseerd zouden worden en
je niet voorzichtig bent zul je
droomden van een dergelijke revolutie in eigen land. Gematigde ‘liberals’
in een transactie worden
geloofden evenals het gros van de Amerikaanse arbeiders dat de toekomst in
beetgenomen.
Amerika al begonnen was en ijverden hoogstens voor sociale wetgeving en de
organisatie van belangengroepen[5].
Voorzover de Nederlanders zich in de Verenigde Staten als etnische groep
manifesteerden, waren zij in het algemeen afkerig van socialisme en vakbeweging.
Dat kwam doordat zij zich hoofdzakelijk rond gereformeerde kerken organiseerden.
Meer dan de helft van de Nederlandse immigranten behoorde tot de arbeidende klasse
en daaronder waren zeker ook wel socialisten. Binnen de Nederlandse
gemeenschappen werden zij allereerst in beslag genomen door de dagelijkse strijd
om het bestaan en werden zij geconfronteerd met het allesdoordringende calvinistische
gedachtegoed. De ervaringen van enkele Nederlandse socialistische immigranten
getuigen daarvan. Hoe verschillend er op de Amerikaanse droom en de Amerikaanse
realiteit gereageerd werd, kan afgeleid worden uit de levensverhalen van enkele
buitenbeentjes van Nederlandse afkomst en de lotgevallen van een aantal socialistische
immigranten.
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Leiders van de arbeidersbeweging en calvinistische radicalen
Twee Nederlandse immigranten die als woordvoerder van de Amerikaanse
arbeidersbeweging furore maakten, waren allerminst exemplarisch voor de
Nederlandse immigratie als zodanig. Samuel Gompers (1850-1924) en Daniel de
Leon (1852-1914) waren beiden uit joodse ouders buiten Nederland, respectievelijk
in Londen en Curaçao, geboren[6]. De vader van Samuel was als sigarenmaker verhuisd
van Amsterdam naar Londen en vandaar in 1863 naar New York. Een jaar na
aankomst sloot de jonge Samuel zich bij de ‘Cigarmakers Union’ aan. Vanuit deze
vakvereniging gaf hij de stoot tot de oprichting van de ‘American Federation of
Labor’ (AFL). Vanaf de totstandkoming in 1886 tot zijn dood in 1924 gaf Samuel
Gompers leiding aan deze vakcentrale. In zijn autobiografie maakt hij melding van
zijn kennis van de Nederlandse taal en van zijn Nederlandse achtergrond. De kinderen
werden regelmatig in de wastobbe geschrobd ‘with thorough-going Dutch cleanliness’.
Het huishouden werd getekend door Nederlandse tradities: ‘My parents were both
Hollanders born in Amsterdam. Our home preserved many of the customs of the
Dutch community from which mother and father came. In our big room was a large
fire place, in which mother had a Dutch oven... All mother's cooking utensils were
of the squat, substantial Dutch make, necessary for the old-fashioned Dutch cooking
that nourished us youngsters three times a day. We had plenty of dishes - an unusual
possession in our neighborhood. These mother brought to this country’[7].
Terwijl de uit het asjkenazische jodendom stammende Samuel Gompers een
pragmatische vakbondsman was, was de uit de sefardische groep afkomstige Daniel
de Leon een gedreven theoreticus van de revolutie. Daniel was de zoon van een
legerarts op Curaçao, die tussen 1866 en 1874 enige middelbare en hogere scholing
had genoten in Amsterdam en Hildesheim. In 1874 vestigde hij zich in New York,
waar hij in 1878 een juridische graad aan het Columbia College behaalde. Vanaf zijn
lidmaatschap van de ‘Knights of Labor’ in 1888 speelde hij een vooraanstaande rol
in de socialistische beweging. In 1890 sloot hij zich aan bij de uit 1877 daterende
‘Socialist Labor Party’ (SLP), waarvan hij het weekblad The People vanaf 1892
redigeerde. Binnen de partij rees zoveel verzet tegen de doctrinaire, autoritaire
antivakbondskoers van deze Amerikaanse Lenin dat de revisionisten en reformisten
zich in 1899 met de ‘Social Democrats’ van Eugene Debs verenigden in een partij
die in 1901 de naam aannam van ‘Socialist Party of America’.
Ook de ‘Industrial Workers of the World’ die hij in 1905 hielp oprichten, kozen
spoedig voor een syndicalisme dat hem niet aanstond, zodat hij in 1908 een eigen
revolutionaire ‘Workers International Industrial Union’ in het leven riep. Als
theoreticus van de revolutie dwong hij de bewondering af van geestverwanten zoals
Lenin, als
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politicus oogstte hij wat hij zaaide, namelijk verdeeldheid en sectarisme.
Deze voormannen van de arbeidersbeweging hadden geen wortels in de
Nederlands-Amerikaanse gemeenschap zoals de politiek actieve predikanten Abraham
Muste en Pierre van Paassen. Het levensverhaal van Abraham J. Muste (1885-1967)
illustreert de invloed van het calvinisme op de Nederlanders als etnische groep. Ook
Mustes nonconformistische standpunten hebben een ‘calvinistisch’ principiële inslag.
In 1891 verhuisde zijn familie van Zierikzee naar Grand Rapids. Als predikant in
New York verkondigde hij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog het ‘social
gospel’. Via de pacifistische ‘Fellowship of Reconciliation’ raakte hij in trotskistisch
vaarwater, totdat hij in 1936 terugkeerde tot een religieus getint pacifisme dat hij tot
zijn dood in woord en daad beleed[8].
In zijn autobiografie schrijft hij dat Nederlandse immigranten zeer gewaardeerd
werden vanwege hun sobere godsdienstige levensstijl, hun ijver en
antivakbondsmentaliteit. ‘The church, especially in the first years, when our life was
mainly lived within the Dutch community was the center of social life and culture,
as well as of worship and religious training ... The Hollanders settled in the Middle
West in the decades before World War One, formed a fairly numerous group in
Grand Rapids... With the rarest of exceptions every Dutch family belonged to a
church, the Reformed or Christian Reformed, to which it had belonged in the old
country. The services and the preaching were all in Dutch. In the larger population
in Grand Rapids the Dutch constituted a lower stratum.’[9]
Minder radicaal dan Abraham Muste was Pierre van Paassen (1895-1968) die in
1914 met zijn ouders van Gorcum naar Canada verhuisde en vandaar in 1923 naar
de Verenigde Staten. Hoewel in Canada afgestudeerd als theoloog besteeg hij na zijn
demobilisatie uit het Canadese leger niet de kansel, maar nam hij de pen op als
journalist. Als zodanig kreeg hij grote vermaardheid door zijn ijveren voor het
zionisme en tegen het nationaal-socialisme[10]. De tot nu toe genoemde personen
werden politiek bewust en actief in de Verenigde Staten. De vraag blijft dus hoe het
immigranten verging die in de Oude Wereld al voor het socialisme gekozen hadden.

Socialistische immigranten uit de Lage Landen
De eerste Nederlandstalige socialist die als immigrant bijna twee jaar in Amerika
woonde en over zijn Amerikaanse ervaringen heeft geschreven, is de Gentse socialist
Pol De Witte (1848-1929). Deze kleermaker was lid van de Eerste Internationale.
De bloedige onderdrukking van de Parijse Commune-opstand in 1871, de twisten
tussen aanhangers van Marx en Bakoenin in 1872 en mislukte stakingen in Gent
deden
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hem ontwaken uit zijn socialistische droom. In maart 1873 vertrok hij naar Amerika
met vage plannen om daar een communistische gemeenschap op te zetten. In New
York maakte zijn gastheer, de Nederlandse kleermaker Pasman, hem vertrouwd met
Amerikaanse zeden en gewoonten: ‘Wel zeker, voor niets heeft de bevolking hier
meer achting en bewondering dan voor de man die veel dollars bijeen weet te
scharrelen (om het even op welke manier, of van waar of van wie). [...] Dit komt
doordat de dollar hier God is, die men aanbidt en voor wie men knielt’. Pol vroeg
zich ontgoocheld af: ‘Was dit dan die vrije, democratische republiek waarmee men
in Europa zo hoog opliep? En de wetten, zijn die dan in een volksrepubliek waar
alleman stemrecht heeft, niet voor iedereen gelijk?’ Op zijn vraag of men de negers
niet mocht lijden, kreeg hij ten antwoord: ‘Niet lijden? Ze worden gehaat, want men
laat ze niet toe in de trams, in de schouwburgen, nergens. Men gebruikt ze voor het
vuilste, zwaarste en minst lonende werk’. Wat Amerikaanse arbeiders en immigranten
voor hadden op hun lotgenoten in Europa was: ‘Zij mochten beter eten... Geen wonder
dat de landverhuizers uit het armoedig Europa bij het zicht van die overvloed aan
lekkere spijzen meenden in het luilekkerland terechtgekomen te zijn’. Toen Pol in
een Vlaamse biersalon vroeg naar het verschil tussen Republikeinen en Democraten,
verklaarden de aanwezigen eenstemmig: ‘O! die, dat zijn allen zwendelaars,
zakkenvullers en anders niet’. Pols betoog over de Internationale en het communisme
werd door Pasman afgekapt als een onmogelijke droom. Behalve met Nederlandse
en Vlaamse immigranten trok Pol op met Duitse geestverwanten die hem sterkten
in zijn socialistische geloof: ‘Ik geloofde vast dat de boel in Amerika ineen ging
storten, en dat, wat in Parijs in 1871 mislukt was, hier een kans had met meer geluk
te slagen. Mijn nieuwe vrienden uit een van de Duitse secties van de Internationale,
waarvan ik lid geworden was, dachten er ook zo over’. Op zoek naar werk kocht hij
dagelijks de New York Herald Tribune en de New Yorker Staatszeitung, maar door
de conjuncturele crisis was er weinig vraag naar kleermakers en daarom keerde hij
in januari 1875 met een Duits stoomzeilschip terug naar Antwerpen[11].
De Hagenaar Louis van Koert, lid van de Sociaal-Democratische Bond die onder
leiding stond van de voormalige lutherse predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis,
stak twintig jaar later, in 1893 de oceaan over. Hij liet zijn vrouw en kinderen en een
zwangere vriendin in Nederland achter. In brieven aan Domela Nieuwenhuis
rapporteerde hij uitvoerig over zijn persoonlijke lotgevallen, de toestand van de
arbeidende klasse en de Amerikaanse arbeidersbeweging[12]. Hij werkte hoofdzakelijk
als bouwvakker samen met gelijkgezinde landgenoten in Chicago en Grand Rapids.
Zijn vrienden waren lid van een Duitse schildersvakbond in Chicago. Tot zijn
teleurstelling kwamen er maar
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een duizendtal mensen opdagen voor de herdenking van de Martelaren van Haymarket,
anarchisten verdacht van een bomaanslag, die op 11 november 1886 in Chicago
opgehangen waren. Socialistische manifestaties in Den Haag brachtten meer mensen
op de been! Over verkiezingen en volksvertegenwoordiging schreef hij: ‘Hier in
Amerika komt men eerst goed aan de weet hoe al deze dingen niets betekenen. De
bourgeoisie speelt hier veel meer de baas als in Europa, en de politie is almachtig.
Dat hier vreeselijke dingen zullen gebeuren, betwijfel ik niet, het volk is hier meer
dan in eenig ander land revolutionair, alleen er is geen organizatie’. Waarom het
georganiseerde socialisme niet van de grond kwam, had een reden: ‘De zucht naar
den dollar bederft hier iedereen. Alles wordt vergeten voor dat eene. Dat is in mijn
oog een van de voornaamste reden waar om er in Amerika zoo weinig organizatie
in onze richting is. De zwendel met alles en alles is hier eenig. En de staaltjes van
omkoopen met verkiezingen zijn ongeloofbaar’. De vakbonden die wel van de grond
kwamen, bevorderden het klassenbewustzijn niet, omdat ze per ambacht en dikwijls
ook per etnische groep georganiseerd waren en bovendien geleid werden door corrupte
voormannen. De leden van de Duitse schildersvakbond waar Louis van Koert contact
mee had, hielden zich hoofdzakelijk onledig met bier drinken en luid kletsen. Over
de vakbeweging in het algemeen schreef hij: ‘Het ware voor de arbeiders te wenschen
dat de unions verdwenen, of dat zij zich op economisch gebied gingen bewegen,
want zooals het nu gaat is het treurig. In de boezem der vergadering mag over geen
politiek worden gesproken, nikkers worden niet toe gelaten tot de union, althans niet
bij de schilders. En wanneer ge de verhalen gelooft die mij door oude union lui zijn
verteld tijdens de verkiezingen, dan walch je van de groote vuile rot kliek. Met zulke
gelegenheden, wordt door de besturen vreeselijk gezwendelt, en geknoeit. En somtijds
denk ik wel eens, zou de bourgeoisie gelijk hebben, wanneer zij zeggen, het volk is
nog niet rijp’.
In Grand Rapids sprak hij op openbare vergaderingen van de Christelijke
Werkliedenvereniging ‘Patrimonium’ en richtte hij een socialistische debating club
op die zich in 1894 aansloot bij de Socialist Labor Party. De meeste leden waren
buitenkerkelijk of kerkten bij de Vrije Gemeente van dominee Hugenholtz. Over de
tegenwerking van gereformeerde kerken en dominees schreef Van Koert: ‘Grand
Rapids is een prachtnolle stad, er wonen 30.000 Hollanders, dus een groot arbeidsveld
voor 't socialisme. Veel moeite en arbeid zal er noodig zijn om in die roestige koppen
der Hollanders leven te brengen, de kerk is hier zoo vuil, nog gemeener als de
katolieken, en de Hollandse bladen die hier verschijnen zijn even gerafineerd’. Van
Koerts pogingen om een socialistisch blad op te richten als tegenwicht voor de
‘vervloekte leugenachtige godsdienstige bladen’ hadden geen succes.
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Toen hij in New York een drukkerij bezocht (waar mogelijk het aan Recht voor Allen
verwante Der Anarchist gedrukt werd), vertelde de drukker hem over de
oplichterspraktijken van een partijgenoot die ook met Domela Nieuwenhuis
correspondeerde. Die partijgenoot was Freiherr Hans von Barnekow (1855-1930),
een louche Duitse aristocraat die lid was van de SDB en in 1891 hals over kop naar
Amerika was vertrokken om strafvervolging wegens fraude te ontgaan. Gemeden
door socialisten in Amerika die door hun Nederlandse kameraden ingelicht waren,
wendde hij zich tevergeefs tot de Nederlandse consul-generaal met een verzoek om
geldelijke ondersteuning in ruil voor informatie over Nederlandse socialisten. Tot
zijn terugkeer naar Duitsland in 1910 verdiende hij de kost als journalist bij Duitstalige
bladen en andere baantjes[13].
Een respectabeler partijgenoot was Hendrik Jan van Steenis (1862-1939) die de
tweede helft van de jaren negentig in de Verenigde Staten verbleef. In New York
woonde hij de redactievergaderingen bij van Der Anarchist:
Anarchistisch-Communistisches Organ, een Duitstalig blad dat ook door Nederlandse
geestverwanten in Chicago, Grand Rapids en Holland gelezen werd. In reisbrieven
‘Uit Amerika’ die hij in het Haagse blad Anarchist publiceerde, betreurde hij dat
zelfs anarchisten evenals andere immigranten zo gauw en zo veel mogelijk deel
wilden hebben aan de Amerikaanse levenswijze en welvaart. Hij moest echter wel
toegeven dat de indrukwekkende technische en organisatorische vooruitgang in de
Nieuwe Wereld ook aan arbeiders ten goede kwam[14]. Van Steenis en Van Koert
waren actief geweest in de Haagse afdeling van de SDB die in Friesland vooral
aansloeg bij landarbeiders. Toen sociaal-democratisch gezinde landarbeiders in Het
Bildt zich aaneensloten in ‘Broedertrouw’ (1889-1892) en langdurig staakten, vormden
uitgeweken kameraden in Chicago en elders de vereniging ‘Hulpbetoon’ om de
stakers geldelijk te ondersteunen. De stakers trokken desondanks in 1891 aan het
kortste eind en heel wat ‘Bildkers’ richtten toen hun blik op het land dat in de
‘Lanforhuzerssang’ uit 1881 door Tjibbe Geerts van der Meulen werd aangeprezen
als ‘Ian fan dream en winsken’ (land van droom en wensen). Zo waagde de
teleurgestelde stakingsleider Jan Stap (1859-1908) de oversteek in 1896[15].
Een andere activist, Tjeerd Stienstra (1859-1935), vertrok in hetzelfde jaar, maar
om persoonlijke redenen, namelijk een slecht huwelijk. Met zijn minderjarige zoon
voegde hij zich in Patterson bij zijn broer Tjibbe, die een jaar eerder vertrokken was.
Daar trof hij andere, hoofdzakelijk Friese socialisten, zoals Jan Stap, die in Patterson
en elders afdelingen van de Socialistenbond hadden opgericht. Daarnaast waren ze
actief in Amerikaanse vakbonden en de SLP. Politieke ontwikkelingen in Nederland
werden nauwgezet gevolgd, met name de Hogerhuiszaak, waarbij P.J. Troelstra als
verdediger betrokken was. Omdat Tjeerd
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weigerde naar Nederland terug te keren om in deze naar klassenjustitie riekende zaak
te getuigen, werd hij naderhand door zijn voormalige kameraden met de nek
aangekeken.
Hij ging dan ook zijn eigen weg in de Nieuwe Wereld. Eerst was hij te midden
van Amerikanen als kleermaker werkzaam in Little Falls, waar hij goed verdiende
en nog actief was in de SLP. Terug in Patterson keerde hij zich van het revolutionaire
socialisme af om zich te wijden aan het propageren van gemeenschappelijk
grondbezit[16]. Ook zijn jongere broer Klaas (1871-1929) die als revolutionair
toneelschrijver naam had gemaakt met ‘Dy Godloazen’ (1896), hield na aankomst
in Amerika het socialisme voor gezien. In 1900 vestigde hij zich met zijn moeder in
Patterson, waar hij opklom van kleermaker tot winkelier. Na zijn huwelijk met een
Friese immigrantendochter in 1904 was hij alleen nog actief in de Friese culturele
kring ‘Untspanning troch Ynspanning’ (ontspanning door inspanning)[17].
De neiging om het socialisme te verzaken voor of door materiële
bestaansverbetering en inburgering in de Amerikaanse samenleving schijnt vrij
algemeen geweest te zijn en werd bovendien bevorderd door de
Amerikaniseringsbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo schreef de voormalige
Twentse textielarbeider G. Elfering in 1922 aan J. van Hinte dat hij tevergeefs had
geprobeerd in Rochester een socialistische vereniging van de grond te krijgen. Ook
een Domela Nieuwen-huisclub’ die onderlinge bijstand ten doel had, was geen lang
leven beschoren. Volgens Elferink ging het de mensen materieel zo goed dat ze
geestelijk ‘onder de schimmel’ waren komen te zitten[18]. De socialistische
drankbestrijder N.A. de Vries constateerde in 1923 tot zijn spijt dat zijn vroegere
strijdmakkers in Amerika ingeburgerd en daardoor verburgerlijkt waren: ‘Velen die
nog altijd behoeft gevoelden aan den strijd voor idealen, werden opgezogen in den
maalstroom der moneymakers en verdronken daarin. Ik heb ze gesproken, goede
Hollandsche socialistische oudstrijders die hier zijn aangeland en al hunne idealen
nu hebben verloren. Achterover in een pluche leunstoel wijzen zij op het verkregene.
Daar hebben wij immers, zeggen zij me - als ik durf te verwijten - altijd voor geleden
en gestreden: een goed huis, een auto, de gelegenheid om wat van de wereld te zien,
de kinderen beter op te voeden’[19]. De Amerikaanse droom van economische vrijheid
en gelijke kansen bekoorde ook de sociaal bewogen onderwijzer en schrijver
Christiaan van Abcoude (1880-1960). Het geld dat hij met zijn succesboek Pietje
Bell (1914) verdiende, stelde hem in staat na zijn demobilisatie in 1916 voorgoed
naar Amerika te vertrekken en evenals zijn held het vrijheidsbeeld te groeten[20].
Een enkele Nederlandse socialist bracht het zelfs tot kapitalistisch ondernemer.
Met de opening van een kruidenierszaak in Greenville, Michigan, legde Hendrik
Meijer (1883-1964) in 1934 de grondslag voor
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‘Thrifty Acres’, een keten van goedkope warenhuizen. Als derde van zeven kinderen
was Hendrik ter wereld gekomen in Hengelo, waar zijn vader bij de machinefabriek
van Stork werkte. Na zijn schooltijd werd hij in 1896 als leerling-spinner aangenomen
bij de textielfabriek van Stork. In militaire dienst (1903-1906) leerde hij orde en
netheid waarderen en genoot hij van het buitenleven. Zijn anarchistische overtuiging
stak hij intussen niet onder stoelen of banken. Hij was lid van de zangvereniging van
vrije socialisten, waar hij zijn toekomstige vrouw Gezina Mantel (1888-1978)
ontmoette. De Mantels waren militante socialisten, medewerkers van het blad Recht
door Zee, geheelonthouders, vegetariërs en neomalthusianen. Omdat Hendrik in
Nederland geen kans zag op bestaansverbetering, overwoog hij in Duitsland of
Amerika zijn geluk te beproeven. Na ampel beraad vertrok hij in 1907 met een zuster
en zijn vader, die door het fabriekslawaai doof geworden was en bij een
arbeidsongeluk zijn oog verloren had. Zijn aan drank verslaafde moeder en zijn
toekomstige bruid bleven achter. In zijn brieven aan Gezina, die vijf jaar moest
wachten, deed hij verslag van zijn ervaringen. Omdat ze tweede klas reisden en niet
tussendeks zoals de meeste (arme) landverhuizers, konden ze snel van boord gaan
en de trein naar Holland, Michigan, nemen. Het leven in deze stad van houten,
vrijstaande huizen was anders dan in Hengelo: ‘Niemand loopt 's zondags op straat
[...] iedereen (behalve ik) zit in een van de twintig tot vijfentwintig kerken’. Hij stond
erover verbaasd hoe snel en gemakkelijk men van baan en baas wisselde. De
socialistische vereniging waar hij lid van werd, was meer tot pragmatisch socialisme
dan tot radicalisme geneigd. Met een dozijn medestanders vormde hij daarom een
vrij socialistisch (anarchistisch) clubje. Een herdenkingsbijeenkomst van de
anarchistische martelaren van Haymarket bracht welgeteld twee dollar op voor het
‘Anarchist-Communist Congress’. De inspanningen om het socialistische blad De
Volksstem gaande te houden liepen spaak op meningsverschillen tussen gematigde
Engelstalige aanhangers van Eugene Debs en anarchistische immigranten zoals
Hendrik, die meer geporteerd waren voor de revolutionaire retoriek van Daniel de
Leon. Na heel wat omzwervingen en wisselingen van baan vestigde hij zich in 1912
uiteindelijk als kapper in Greenville en liet Gezina overkomen. De datum van hun
huwelijk (11 november) op de dag dat de martelaren van Haymarket herdacht werden,
was een laatste (onbedoelde) echo van een revolutionair verleden[21].
Evenals Klaas Stienstra hield Hendrik Meijer, die ook vrijmetselaar en sympathisant
van de IWW was, na zijn huwelijk en vestiging als middenstander zijn socialistische
idealen binnenskamers. Een dergelijke keuze hing zeker samen met hun gehuwde
staat en maatschappelijke positie. Degenen die politiek actief bleven waren tijdelijke
arbeidsmigranten zoals Hendrik Jan van Steenis en Gerrit Roorda, of door de

Streven. Jaargang 67

171
socialistenvervolging gestigmatiseerden zoals wederom Gerrit Roorda en Nicolaas
Steelink.
Gerrit Roorda werd in 1890 als zoon van een onderwijzer en vrijdenker in de Friese
venen geboren. Met een kameraad die daar eerder gewerkt had, trok de tot timmerman
opgeleide Gerrit in 1906 naar het Ruhrgebied, waar meer te verdienen viel. In 1910
besloot hij zijn oudere broer Tjerk te volgen, die in 1891 al naar een oom in Orange
City, Iowa vertrokken was. In Iowa zwierf hij van de ene (Friese) werkgever naar
de andere. Ten slotte trad hij in dienst van een Amerikaanse timmerman om de
inheemse werkwijze en de taal onder de knie te krijgen. Evenals Hendrik Meijer in
Michigan ondervond hij in Iowa: ‘Wie hier onder kerktijd op straat loopt, staat direct
slecht bekend’. Toen de dominee in de Hollandse kerk van Sheldon uitvoer tegen
vrijmetselarij en vakbonden, werd Gerrit van de weeromstuit in 1917 lid van een
loge en in 1918 van de IWW. Hij waardeerde de informele omgang met logebroeders:
‘ieder noemde elkaar bij de voornaam ongeacht rang en stand’.
Zowel vrijmetselaars als ‘wobblies’ stonden in de reuk van pacifisme, dat als
on-Amerikaans en pro-Duits beschouwd werd. De ‘Dutch’ werden overigens in Iowa
veelal met de ‘Deutsch’ over één kam geschoren, omdat ze vanwege de Boerenoorlog
anti-Brits waren, naar Nederlandstalige preken luisterden en weigerden een
Amerikaanse vlag in Gods huis, de kerk, toe te laten. Een zwager van Gerrit werd
door een menigte van zijn bed gelicht om de Amerikaanse vlag op de deur van de
Hollandse kerk te spijkeren. Elders ging zelfs een Hollandse kerk in vlammen op.
Geradicaliseerd onder invloed van deze gebeurtenissen en een gedwongen verblijf
in het Amerikaanse leger keerde hij in 1919 naar Nederland terug als een fervent
aanhanger van de Russische Revolutie[22].
Een Nederlandse immigrant die dezelfde ontwikkelingsgang doormaakte als Gerrit
Roorda, maar in Amerika bleef, was Nicolaas Steelink (1890-1989). In zijn boeiende
autobiografie Reis in Droomland, waarmee dit artikel opende, vertelt hij over zijn
leven totdat hij in 1920 als ‘misdadige syndicalist’ (IWW-lid) opgesloten werd in
San Quentin. Na zijn vaders dood hield de wilskrachtige moeder in Amsterdam en
Haarlem het hoofd boven water door een kruidenierszaak te openen, de was voor
anderen te doen, geregeld te verhuizen, kostgangers te nemen en gebruik te maken
van familieconnecties. Een kleermaker die bij hen in de kost was en met de moeder
samenleefde, maakte Nicolaas vertrouwd met het socialistische gedachtegoed en
nodigde hem later uit naar Seattle te komen. Niet tevreden met het kantoorwerk dat
hij sinds 1903 deed, boekte hij in 1912 een tweedeklasreis naar Amerika. Tevergeefs
gaf een medereiziger, de zoon van een bankier, hem de welgemeende raad het
socialisme te vergeten als hij in Amerika vooruit
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wilde komen. Na zijn aankomst in Seattle zwierf hij van baan naar baan. Toen hij
als landarbeider hop plantte in de buurt van Yakima, werd hij door de Nederlandse
voorman ontslagen, omdat hij zich ondanks aanmaningen niet in de gereformeerde
kerk vertoonde. Uiteindelijk vond hij een redelijk betaalde baan als boekhouder en
liet in 1914 zijn moeder en zuster overkomen naar Los Angeles. Daar vond hij een
kring van idealistische geestverwanten - pacifisten, socialisten en ‘wobblies’ - en
werd hij geconfronteerd met de vervolging van pacifisten en linkse ‘oproerkraaiers’
gedurende de chauvinistische kruistocht tegen on-Amerikaanse activiteiten van 1917
tot 1920. Als anti-militarist verdacht van Duitse sympathieën werd hij in 1917 in
hechtenis genomen. Verontwaardigd over die behandeling werd hij lid van de IWW
en kreeg te maken met huiszoekingen van federale en lokale agenten, de infiltratie
van provocateurs en aanvallen van de rechtse knokploegen van het ‘American Legion’.
Federale en deelstaatswetten tegen ‘misdadig syndicalisme’ moedigden het lynchen
van vooraanstaande kaderleden aan en maakten de veroordeling mogelijk van Nicolaas
Steelink en anderen wegens het lidmaatschap van de syndicalistische IWW. Zowel
Nicolaas als zijn in Rusland geboren vrouw Fannia bleven desondanks overtuigde
syndicalisten en vrijdenkers. Bij zijn overlijden in Tucson werd hij behalve als
vakbondsman herdacht als voetbalpromotor. Anders dan gelijkgezinde landgenoten
keerde hij niet ontgoocheld terug noch liet hij zijn socialistische idealen varen om
vooruit te komen.

Samenvatting en conclusies
Onder de immigranten uit de Lage Landen die merendeels tot de arbeidende klasse
behoorden, waren zeker ook socialisten. Toch drukten zij als groep bepaald geen
stempel op de Amerikaanse arbeidersbeweging. Ze kwamen dan ook niet om de
Amerikaanse maatschappij te veranderen, maar om hun eigen bestaan te verbeteren.
Als ze zich in Nederlandse gemeenschappen vestigden, dan zorgde de kerk als
dominante institutie er wel voor dat ze dergelijke ongodsdienstige bewegingen
vaarwel zeiden. Degenen die actief bleven, lazen dikwijls Duitstalige periodieken,
zochten Duitse geestverwanten op of sloten zich bij Amerikaanse organisaties zoals
de IWW aan. Overigens zagen veel immigranten hun idealen van vrijheid en gelijkheid
gerealiseerd in de vorm van kansen om te profiteren van de economische vrijheid en
hun maatschappelijke positie te verbeteren. Zij ruilden hun socialistische droom van
een betere samenleving in voor de Amerikaanse droom van een beter individueel
bestaan. Hoewel men op grond van enkele levensverhalen moeilijk kan generaliseren,
is het wel opvallend dat juist diegenen die huwden en eigen baas werden, het
socialisme vaarwel zeiden. Ingeburgerde en verburgerlijkte arbeiders kozen voor de
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materialistische versie van de Amerikaanse droom. Van de twee immigranten die te
lijden hadden onder de socialistenvervolging van 1917 tot 1920, bleef de gehuwde
Nicolaas Steelink als gestigmatiseerde ‘wobbly’ actief in Amerika en keerde de
ongehuwde Gerrit Roorda terug naar Nederland om een communistische droom na
te jagen. Nicolaas' reis in droomland eindigde in de gevangenis, maar in wezen bleef
hij zijn hele leven trouw aan de idealistische versie van de Amerikaanse droom.
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Rob Meens
Dromen van Karel de Grote
We zijn allemaal vertrouwd met het beeld van Karel de Grote als rechtvaardige
bestuurder, groot vorst en vader van Europa. Ieder tijdperk maakt zijn eigen beeld
van de Karolingische vorst en voor ons is dat het beeld van de vader van de Europese
eenwording, dat onlangs in een grote tentoonstelling in Paderborn nog eens werd
benadrukt. De Franse historicus Pierre Riché sprak over de dynastie van de Karolingen
als ‘de familie die Europa heeft gemaakt’[1]. Ieder tijdperk heeft zogezegd zijn eigen
droom van Karel de Grote. Het huidige beeld van Karel gaat voor een groot deel
terug op de belangrijkste bron voor het leven van Karel de Grote: de
levensbeschrijving die Einhard aan de grote Karolingische heerser wijdde om ‘het
roemrijke leven van deze uitstekende vorst, de allesoverheersende gestalte van zijn
tijd, en zijn roemrijke, door de mensen van tegenwoordig amper te evenaren daden’
niet in vergetelheid te laten wegzinken. Einhard, die nadat hij als jongen naar Aken
gestuurd was enkele jaren aan het Karolingische hof verbonden was, koos voor zijn
levensbeschrijving van Karel twee centrale thema's. Het eerste was de buitenlandse
politiek, of beter de jaarlijks terugkerende oorlogen waarmee de Karolingische familie
furore maakte, want voor de Karolingers was politiek de voortzetting van oorlog met
andere middelen. Het andere thema van Einhard was het huiselijke leven van Karel.
De nadruk op Karels huiselijke besognes mag verrassen, maar we moeten niet
vergeten dat privéleven en politiek in de Middeleeuwen niet van elkaar waren
gescheiden. Een van de belangrijkste politieke ruimtes was bijvoorbeeld de slaapkamer
van de koning. Een vorst diende namelijk te allen tijde waakzaam te zijn, er was
niets ergers denkbaar dan een slaperige of dromerige koning. Dit gold blijkbaar ook
voor Karel de Grote, als we Notger van St. Gallen mogen geloven, die ongeveer
zeventig jaar na de dood van de keizer de volgende anekdote
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aan het perkament toevertrouwde. Een jonge geestelijke die in het holst van de nacht
de keizer op de hoogte wilde stellen van een samenzwering, verschafte zich toegang
tot diens slaapkamer, waar hij een klaarwakkere (vigilantissimus) keizer aantrof.
Nog voor het derde uur van de volgende dag, had Karel de samenzwering ontmaskerd
en de samenzweerders gestraft. Toch is, ondanks het ineenlopen van privé en publiek
in deze periode, de nadruk op Karels huiselijke geluk in de Vita Karoli van Einhard
opmerkelijk. Zo schrijft Einhard in een ietwat dubbelzinnige passage dat Karel zoveel
van zijn dochters hield dat hij ze altijd om zich heen wenste te hebben. Het is
inderdaad opmerkelijk dat Karel zijn dochters niet, zoals in zijn tijd gebruikelijk,
gebruikte als pionnen in het diplomatieke spel door ze aan andere vorsten uit te
huwelijken.
Een nog steeds onopgehelderde vraag is die naar het tijdstip waarop Einhard het
leven van Karel te boek stelde. Het is duidelijk dat het na Karels dood gebeurd moet
zijn en nog onder de regering van diens zoon Lodewijk de Vrome (814-840), maar
over de precieze datum verschillen nog steeds de meningen. Het is bijvoorbeeld in
de vroege regeringsjaren van Lodewijk gedateerd (ca. 817), maar ook in de nadagen
van zijn heerschappij (na 833), toen de keizer grote problemen met zijn zonen had.
Voor de vraag naar de ontstaansachtergrond van de tekst, en dus voor een juiste
interpretatie van deze sleuteltekst, is een opheldering van de dateringskwestie van
cruciaal belang. Zien we de Vita Karoli bijvoorbeeld als een document uit de periode
rond 830, de jaren dat Lodewijks regering geplaagd werd door problemen met zijn
zonen, die al tijdens het leven van hun vader om de opvolging vochten, dan kunnen
we de voorbeeldige beschrijving van Karels leven als een impliciete kritiek op diens
zoon zien. Het lijkt echter dat er eerder iets anders aan de hand is met Karels biografie
van Einhards hand.
Karels faam was bij zijn dood zo groot dat zijn overlijden aan zijn onderdanen
niet onopgemerkt voorbijging. Een monnik uit Sint-Truiden bijvoorbeeld beschreef
het verdriet in de door Karel bestuurde landen bij de dood van de keizer. Van oost
tot west zouden de mensen door verdriet getroffen zijn geweest. De Franken,
Romeinen, alle christenen zouden in diepe rouw zijn. Maar Karels overlijden heeft
de monnik ook persoonlijk geraakt. ‘De nacht brengt mij slechte dromen (dira somnia)
en de dag brengt mij geen licht, ach ik ongelukkige’, zo schrijft hij. Op het einde van
zijn planctus, zijn klaaggedicht, belooft de dichter voor 's keizers zielenheil te zullen
bidden. Dit gedicht toont hoe geliefd Karel was in zijn rijk, in het bijzonder bij de
zo gepolitiseerde monniken, die in de negende eeuw een van de belangrijkste
steunpilaren van het rijk vormden. Voor hen was Karel blijkbaar een figuur die,
hoewel in de praktijk vaak veraf, in de leefwereld van de monniken

Streven. Jaargang 67

176
toch ook zeer nabij was. Wat onze monnik uit Sint-Truiden precies droomde blijft
onduidelijk. Droomde hij van Karel zelf, van het rijk na diens overlijden, of wat was
nu precies de aard van zijn slechte dromen? In dit geval kunnen we dat niet zeggen.
Een andere vraag is of zijn toezegging om voor Karels zielenheil te bidden een
conventioneel gebaar was, of dat hij zich daadwerkelijk zorgen maakte om Karels
zielenheil.
In de jaren twintig van de negende eeuw maakte een aantal monniken die op een
of andere wijze gelieerd waren aan het op een eiland in het Bodenmeer gelegen
klooster van Reichenau, zich ook zorgen om het zielenheil van de grote keizer Karel.
Een van hen, een monnik genaamd Rotcharius, werd ziek en viel in een diepe slaap.
Terwijl hij sliep verscheen aan hem een engel, die hem over een prachtige weg
meenam naar een immens en rijk gebouw dat de vorm van een troon had. Daar zag
Rotcharius een menigte heiligen die een zo intense rode gloed uitstraalden, dat hij
er nauwelijks naar kon kijken. Tussen de heiligen zag hij ook een stralende keizer
Karel. De koning nam niet de laatste plaats in onder de heiligen, maar bevond zich
ergens in het midden. Hij sprak tot Rotcharius, maakte zich bekend als Karel en
verklaarde dat hij van straf gered was en deze eervolle plaats gekregen had door de
vrome gebeden van gelovigen. Rotcharius vertelt verder dat hij een huis zag dat
donker en vervallen was. Daarin zag hij een menigte geestelijken en anderen die
door een zwarte duivel geplaagd werden. Deze ontstak grote vuren onder hun voeten
en goot kokend water over hun hoofden. Rotcharius ontwaarde in de menigte drie
van zijn medebroeders in Reichenau: Isachar, Gaudius en Winemundus.

Miniatuur uit de Vita Karoli van Einhard, Bibliothèque Nationale de France.

Van Rotcharius' droom weten we dat hij die op 6 januari zag, maar niet in welk
jaar. November 824, dus zo'n tien jaar na het overlijden van Karel, had een andere
monnik van Reichenau een soortgelijk visioen. Deze monnik, Wetti genaamd, was
ziek en had een medicinale drank tot zich genomen. Daarop kreeg hij een heel
vreemde droom, waarin alle droomconventies met voeten getreden werden. Engelen
droegen de verkeerde kleren, slechte geesten droegen geestelijke gewaden. Had onze
monnik een ‘bad trip’? Bij het ontwaken vertelde Wetti de monniken rond zijn bed
wat hij gedroomd had. Daarop liet hij zich voorlezen uit het laatste boek van de
Dialogen van Gregorius de Grote en viel weer
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in slaap. Nu verscheen hem de engel die hij in de eerste droom al ontmoet had, maar
ditmaal gekleed in de juiste gewaden. Gekleed in passend wit, leidt de engel hem
rond in het hiernamaals. Daar ziet Wetti talloze priesters en vrouwen wier genitaliën
met vuur en roedes gepijnigd werden. Daarna kwam hij bij:
een vorst die eens de scepter gezwaaid had over Italië en het volk van
Rome. Zijn genitaliën werden door een wild dier verscheurd, terwijl de
rest van zijn lichaam geschoond bleef van zulk een verwonding.
Verwonderd vroeg Wetti zich af waarom deze man, die zoveel verdiensten had voor
het katholieke geloof en voor de bescherming van de kerk, een dergelijke straf diende
te ondergaan. De begeleidende engel verklaarde dat deze man inderdaad veel
bewonderens- en prijzenswaardige zaken had gedaan en dat hij daarvoor van God
zijn loon zou ontvangen; maar hij had zich ook seksuele vrijheden veroorloofd die
hijzelf weliswaar van weinig belang achtte en waarvan hij meende dat zij door zijn
goede gaven aan God wel weggepoetst zouden worden. ‘Toch, zo besloot de engel,
is hij onder de uitverkorenen tot het (eeuwige) leven voorbestemd.’
Wetti's droom is te beschouwen als een vorm van maatschappijkritiek. Hij
bekritiseert niet alleen het toegeven aan de vleselijke lust door Karel, maar ook door
priesters en vrouwen, terwijl hij tevens de corruptie van Karolingische graven aan
de kaak stelt. De engel spoort Wetti vervolgens aan om de misstanden in de wereld
te bestrijden. Het gaat daarbij vooral om sodomie en om het concubinaat. Daarnaast
dient hij zich tegen misstanden in kloosters uit te spreken, waarbij het dan met name
gaat om vraatzucht, dronkenschap, rijke kleding en hoogmoed, terwijl ook in de
kloosters de hebzucht werd aangetroffen. Bij het ontwaken vertelde Wetti zijn droom
aan enkele van zijn superieuren en stond erop dat de droom opgeschreven werd. Aan
Wetti's wens werd door twee van zijn medebroeders gehoor gegeven. De voormalige
abt van zijn klooster en gewezen bisschop van Basel Heito stelde de droom te boek,
evenals Walahfrid Strabo. Heito noemt echter geen namen, hoewel hij vertelt dat
Wetti duidelijk individuen had herkend. De Reichenauer monnik Walahfrid Strabo
echter schreef Wetti's droom op in verzen toen hij als monnik in Fulda verbleef, en
stuurde zijn geschreven versie naar de kapelaan van Lodewijk de Vrome: Grimald,
de vroegere leider van de kloosterschool van Reichenau. Wetti noemde evenmin
namen, maar de beginletters van het deel dat over de vorst handelde die in zijn kruis
gebeten werd, vormen samen de woorden: Carolus Imperator.
Een derde droom, die waarschijnlijk op Reichenau opgetekend werd en waarin
Karel een rol speelde, zou gezien zijn door een arme vrouw
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uit Laon. Deze vrouw zag de princeps Italiae gekweld worden. Toen ze haar gids
vroeg of er ooit een einde aan de kwelling van deze vorst zou komen, vertelde deze
haar dat dat inderdaad het geval zou zijn indien tenminste diens zoon Lodewijk de
Vrome zeven herdenkingsdiensten voor de doden zou laten vieren, ten behoeve van
Karel. In haar droom zag dezelfde vrouw ook een muur bedekt met gouden letters.
Toen de begeleidende engel haar vroeg om die letters te lezen, antwoordde ze dat ze
nooit had leren lezen. Op aandringen van de engel probeerde ze het toch, en las ze
de naam van de vroegere koning Bernhard van Italië (princeps Italiae) in glanzende
letters. De naam Lodewijk was echter zo vaag geworden dat hij bijna niet meer
leesbaar was. Bernhard, een neef van Lodewijk de Vrome, was, geheel in de lijn van
de Karolingische traditie, tegen Lodewijk in opstand gekomen. Nadat de opstand
door Lodewijk was neergeslagen, strafte de keizer Bernhard en enkele andere leiders
van de opstand door ze de ogen uit te steken. Bernhard overleed kort daarna aan de
verwondingen. Lodewijks naam had volgens de begeleidende engel zijn glans verloren
op het moment dat Bernhard op bevel van Lodewijk vermoord was. De oude vrouw
kreeg de opdracht aan de keizer te melden wat ze in haar droom had gezien. Toen
ze dit niet deed, werd ze door blindheid geslagen totdat ze aan het bevel van de engel
gehoorzaamde. Deze droom richt zich dus vooral op de persoon van Lodewijk, terwijl
Karel niet veel meer is dan ‘the first important stopping point for the political dream
traveller of the 820s’ (blz. 69).
Waarom droomden deze monniken van Karel de Grote? Het is zeker niet uit te
sluiten dat de overleden keizer zulk een indruk maakte op de monniken in de
rijkskloosters - en Reichenau was een rijksklooster - dat ze daadwerkelijk van de
keizer droomden. Karel verbleef regelmatig in zulke kloosters en was zeer bezorgd
over de interne organisatie van zulke instellingen. De gebeden die aldaar in grote
aantallen opgezegd werden, zag hij als een geestelijke ondersteuning van zijn politiek
in de wereld. Het welzijn van zijn rijk was voor de keizer nauw verweven met het
gebed van de monniken. De leden van de koninklijke familie waren bovendien
opgenomen in de grote lijst met namen van overledenen, opgetekend in de zogeheten
boeken des levens (libri vitae), voor wie de monniken hun voorbeden opzegden.
Het is goed mogelijk dat enkelen van deze monniken goed op de hoogte waren
van wat er aan het hof allemaal gebeurde. We zagen al dat Grimald kapelaan werd
aan het keizerlijk hof. Toch is het merkwaardig dat men pas van Karel droomde nadat
hij was overleden. In elk geval vertrouwden de monniken datgene wat ze in hun slaap
gezien hadden pas aan het perkament toe na Karels overlijden in 814. Waren ze
werkelijk geïnteresseerd voor het zielenheil van de overleden keizer, of ging het hun
om iets anders? Het visioen van Wetti is een duidelijke blijk van kritiek op het
seksuele leven van Karel. Er is wel gesuggereerd
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dat deze kritiek veroorzaakt werd door Karels gebrek aan berouw. Hij zou zijn
seksuele zondes niet gebiecht hebben en er derhalve ook geen boete voor hebben
gedaan. De schildering van zijn kwelling in het hiernamaals zou zodoende een
afschrikwekkend voorbeeld zijn voor andere wereldlijke heren die het niet zo nauw
namen met de seksuele moraal van de kerk. Dit zou passen in de algemene
maatschappijkritiek die in Wetti's visioen doorklinkt. De oude idee dat hij alleen een
rijk kan regeren die ook zichzelf goed ‘regeert’, d.w.z. die zijn passies in de hand
houdt, speelt hier op de achtergrond ook mee.
Op de achtergrond lijkt ook een economisch motief mee te spelen. Wat moest men
immers doen om het lijden van de keizer te verlichten? Juist, het lezen van missen
voor de overledene. En het waren natuurlijk de monniken van de rijksabdijen die
deze taak volbrachten, maar alleen als ze daartoe door de vorst in staat werden gesteld.
Dit bracht de abdijen niet alleen financieel gewin, maar ook, en dat lijkt me zeker
zo belangrijk, een erkenning van hun belang door de vorst. De droom van Rotcharius
wordt vanwege zijn eenvoudige vorm meestal als eerste droom behandeld, waarmee
gesuggereerd wordt dat het ook om de oudste droom gaat. Op basis van zijn inhoud
zou je deze droom beter als een reactie op Wetti's visioen kunnen beschouwen. Karel
verklaart hier immers dat hij door het vrome gebed van de gelovigen van zijn straf,
die hier voorondersteld wordt, verlost is en zijn plaats onder de heiligen heeft
ingenomen. De droom van de oude vrouw uit Laon is van een andere aard. Zoals
gezegd gaat het hier niet langer om Karel, maar om zijn opvolger Lodewijk de Vrome.
Terwijl in de beide eerste dromen kritiek geuit werd op de overleden keizer, gaat het
nu om de levende keizer. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de dromen van de
monniken van Reichenau mede geïnspireerd zijn door Lodewijks pogingen om het
religieuze leven in zijn rijk en in het bijzonder het kloosterleven, te hervormen;
pogingen die hem later de bijnaam ‘De Vrome’ zullen opleveren. Een van de eerste
acties die de nieuwe keizer onderneemt is de ‘grote schoonmaak’ van het keizerlijk
hof. Lodewijk verwijdert een groot aantal van de getrouwen van zijn vader, alsmede
al zijn zusters van het hof, een daad die wellicht mede gericht was tegen allerlei
alliances die aan Karels hof waren opgebloeid. De Karolingische Rijksannalen
(Annales Laureshamenses) vermelden bijvoorbeeld de affaire tussen een van de
dochters van Karel de Grote, Bertha, en de hoveling Angilbert. Wellicht moet de
kritiek op het seksuele leven van Karel gezien worden in het licht van de kritiek op
zijn hof blijkend uit Lodewijks schoonmaak. De monniken van Reichenau speelden
verder een vooraanstaande rol in de door Lodewijk geïnitieerde hervorming van het
kloosterwezen. Wetti's droom getuigt ook van een pessimistische kijk op het morele
peil van het monnikendom en zodoende van de noodzaak van een hervorming.
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De laatantieke filosoof en bisschop Synesius van Cyrene (ca. 370-413/4) stelde in
zijn boek over dromen dat kwade regimes er nooit in zouden slagen voorspellende
dromen te verbieden. Een tiran zou dit alleen maar kunnen, zo schreef hij, als hij het
onmogelijke zou doen, namelijk alle slaap uit zijn koninkrijk verbannen[2]. Al slaagde
Karel de Grote er mogelijk niet in om de dromen van zijn onderdanen te beheersen,
hij slaagde er klaarblijkelijk wel in te voorkomen dat negatieve dromen op schrift
gesteld en zodoende politiek invloedrijk werden. Maar toen zijn zoon afstand nam
van het hof van zijn vader, was de weg vrij om het seksuele leven van de overleden
keizer publiekelijk aan de kaak te stellen. De droom werd zodoende een middel tot
maatschappijkritiek, maar ook tot een kanaal waarlangs de regerende heerser,
Lodewijk de Vrome zelf, bekritiseerd kon worden.
De dromen van de monniken van Reichenau hebben wellicht nog een
verstrekkender invloed gehad. Hun kritiek op het intieme leven van Karel de Grote
inspireerde mogelijk Einhard tot het schrijven van zijn biografie van de grote keizer.
Als lid van de oude garde die niet uit de gratie was geraakt, ergerde hij zich mogelijk
aan de kritiek van de jonge garde op de keizer, die ze niet eens persoonlijk hadden
gekend. Dit zou dan Einhards nadruk op het harmonieuze huiselijke leven van Karel
verklaren. Einhards droom van Karel heeft ons beeld van de ‘vader van Europa’ en let op het familiale ‘vader’ - vervolgens veel meer beinvloed dan de dromen van
de monniken van Reichenau.
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Erik Martens
De Gouden Zalm (8)
Ik ben zeven jaar. Ik wandel met mijn ouders op het strand. Er is veel volk. Ik kijk
wat rond en dan, zonder overgang, bevind ik mij in een kleine ruimte, alleen. Geen
ramen en deuren, overal muren. Ik hoor een vaag gebrom van machines - een geluid
dat mij angst inboezemt. Een stem door een luidspreker kondigt de komst van de
heks aan, die mij onder handen zal nemen. Ik word bang, en plots schiet ik wakker.
De heks heeft mij nooit te pakken gekregen, hoewel ik deze droom in mijn kinderjaren
tientallen keren gedroomd heb. Na een zekere tijd trad er een vorm van gewenning
in. In de latere versies riep ik tegen de heks dat ik niet bang voor haar was. En zo
ben ik die droom kwijtgeraakt. De heks en mijn onderbewuste beleefden er geen
plezier meer aan.
Waarom vertel ik u deze droom? Omdat dit nummer van Streven een droomnummer
is, natuurlijk, en ook omdat u misschien een gelijksoortig droomgevoel zult krijgen:
ik ga u namelijk in deze aflevering van de gouden zalm opnieuw over Eyes Wide
Shut van Stanley Kubrick vertellen.
Hoeveel keer kun je in een tijdschrift terugkomen op hetzelfde onderwerp? Is één
keer het maximum, of mag het ook drie keer, twaalf keer? Als het nodig is, dan moet
het maar, is mijn mening. Als we de lezer volgende keer nog eens belangrijke
inzichten over Eyes Wide Shut te melden hebben, dan zullen we onze plicht doen.
Jammer dat daarvoor tien andere interessante films moeten wijken, maar in de Nieuwe
Kritiek bekijken we de dingen van alle kanten. Soms vraagt dat wat meer tijd.
Misschien hebt u al wel eens gedroomd dat u Streven ter hand neemt en dat alle
bladzijden blanco of identiek zijn, of dat u er zelf in staat met een foto. Auteurs
hebben deze nachtmerries heel de tijd: een dt-fout laten staan, zich belachelijk maken
met verkeerde informatie, aan
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mootjes gehakt worden door een lezersreactie, een vernietigend woord van de
hoofdredacteur...
Ik kom in dit nummer terug op Eyes Wide Shut, omdat ik enkele weken geleden
in het Britse filmblad Sight and Sound een interessante bespreking las van de hand
van filmcriticus Larry Gross, die een aantal elementen aandraagt die in ons gesprek
van vorige maand niet ter sprake zijn gekomen. Om te bewijzen dat iedereen welkom
is in deze rubriek, wil ik zijn stelling hier kort voorstellen. Ik vertelde u al vorige
keer dat Eyes Wide Shut een redelijk trouwe adaptatie is van Arthur Schnitzlers
droomnovelle. Welnu, Larry Gross bekijkt in zijn artikel heel Kubricks film vanuit
de freudiaanse droomtheorie. Hij schrijft een erg compacte taal, die niet makkelijk
te volgen is. Maar hij heeft goed gekeken naar Eyes Wide Shut, en als volgeling van
Hercule Poirot heeft hij een slimme hypothese geconstrueerd. Zo slim dat het nog
waar lijkt ook. Lijken en schijnen is niet zijn, natuurlijk. Ik vat zijn betoog beknopt
samen.

De eerste keer dat je in Eyes Wide Shut met een droomsfeer geconfronteerd wordt,
zegt Larry Gross, is op het dure kerstfeest van dr. Ziegler. De protagonist van de
film, Bill Harford, ook een dokter (gespeeld door Tom Cruise) wordt via twee
autoritair uitziende huisknechten, ontboden bij Ziegler. Hij gaat mee zonder te weten
waarheen. Het volgende beeld is dat van een naakt vrouwenlichaam in een badkamer.
Harford komt midden in een tafereel terecht waar hij niets van begrijpt. ‘Dat scenario,
dat je te laat komt op een belangrijk moment, dat je in een situatie terechtkomt waar
je slecht op voorbereid bent of waarin onze eigen rol moeilijk te achterhalen is, wordt
door Freud beschreven als de “examendroom”. Die droom brengt de onzekerheid
van de dromer over zijn persoonlijke autoriteit aan de oppervlakte, het is angst over
de samenhang van zijn persoonlijkheid. De dromer is niet alleen onzeker waar hij
zich bevindt, hoe hij zich moet gedragen, hij loopt ook het risico ontmaskerd en
vernederd te worden. Ergens toekomen nadat een belangrijke gebeurtenis heeft
plaatsgevonden, juist iets gemist hebben, iets op een overexpliciete manier te kennen
geven als compensatie voor het feit dat je dit niet op het juiste moment hebt gedaan,
zijn allemaal vormen van angst voor de tijd. Dit thema komt keer op keer terug in
de belevenissen van dokter Harford.’
Een ander terugkerend stramien is het disfunctioneren van de taal. Bij iedereen
loopt de verbale communicatie mis. Men stuurt verkeerde boodschappen de wereld
in en men pikt verkeerde betekenissen op.
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‘Hints, suggesties, kruisverwijzingen, allusies, alle mogelijke potentiële betekenissen
vermenigvuldigen zich als kankercellen. Het heeft veel weg van de angstdroom.’
Wanneer Alice haar erotische fantasie in woorden giet, heeft dat een bijzonder effect
op Bill. Hij raakt het noorden kwijt. Niet voor niets geeft het hoertje Domino er de
voorkeur aan haar aanbiedingen niet in woorden te formuleren... ‘Op de orgie waar
Bill terechtkomt, lijkt alles zwanger van betekenis, maar waar alles juist naar verwijst
is heel onduidelijk. Hoe explicieter de uitlatingen, hoe verder de betekenis zoek
raakt.’ We zitten in een ‘linguïstisch gekkenhuis’, aldus Larry Gross. Wanneer Bill
in de loop van de gemaskerde orgie bij de kraag gevat wordt, zegt hij: ‘ik denk dat
u me voor iemand anders neemt’. Het is Gross' lievelingsmoment in de film. En
wanneer Bill op het einde van de film thuiskomt, vertelt hij zijn vrouw dat hij ‘alles
zal opbiechten’. Wat zou hij dan wel vertellen? Kubrick laat het ons niet zien, omdat
Bill niets te vertellen heeft. En wat moeten we denken van de dubbelzinnige
opmerking van Alice de dag daarop, dat ‘de werkelijkheid van een nacht niet de hele
waarheid is’. En van Bills repliek: ‘En een droom is ook nooit zomaar een droom...’
Film heeft een bondgenoot in de droom, besluit Gross. De films van Méliès,
Keatons magische visuele gags die zo geliefd waren bij de surrealisten, het vreemde
realisme van Von Stroheim, het oog en het scheermes van de tandem Buñuel-Dali,
de Duitse expressionisten, Murnaus Nosferato, Vigo's Zéro de conduite. Maar het is
vooral de auteursfilm van de jaren zestig die de affiniteit tussen droom en cinema
heeft onderzocht. Resnais' L'année dernière à Marienbad, Bergmans Persona, Buñuels
Belle de jour, Antonioni's Blow up. De jaren zestig waren ook de jaren waarin Stanley
Kubrick met Lolita en Dr. Strangelove naar voren trad.
‘Al deze films hebben met elkaar gemeen dat ze door een gek lijken te worden
verteld. Een centraal personage vertelt over zijn erotische verlangens op een manier
die veel duisterder is dan wat je in een traditionele filmvertelling kwijt kunt. Je ziet
eveneens in deze films van Resnais, Bergmann, Buñuel en Antonioni vreemde
landschappen met onverklaarbare symmetrieën en patronen, werelden die zo
geësthetiseerd zijn, zo overgedetermineerd dat hun realiteitsgehalte dubieus wordt.’
In deze films van de jaren zestig, en ook hier in Eyes Wide Shut wordt de
droomstructuur gebruikt, zowel voor de vorm als de inhoud. Niemand kan er de
exclusieve betekenis van opeisen, noch de personages, noch het publiek. En ook niet
de criticus, voeg ik hier voor de volledigheid aan toe. Maar dat had de lezer al wel
begrepen.
Eyes Wide Shut van Stanley Kubrick (regie & scenario) met Tom Cruise
(Dr. William Harford), Nicole Kidman (Alice Harford), Sidney Pollack
(Victor Ziegler), Warner Bros., VS, 1999, 158 min.
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Martin Luther King
Toespraak bij de Mars op Washington voor Banen en Vrijheid, 28 augustus
1963, Washington, D.C.
Ik ben blij, vandaag met jullie mee te doen in wat de geschiedenis in zal gaan als de
grootste demonstratie voor vrijheid in de geschiedenis van onze natie. Honderd jaar
geleden tekende een grote Amerikaan, in wiens symbolische schaduw we vandaag
staan, de Emancipatie Proclamatie. Dit belangrijke decreet kwam als een lichtbaken
van hoop voor miljoenen negerslaven, die hadden gebrand in de vlammen van
vernietigend onrecht. Het kwam als een heuglijke dageraad die een einde maakte
aan de lange nacht van hun gevangenschap. Maar honderd jaar later is de neger nog
niet vrij. Honderd jaar later wordt het leven van de neger nog steeds droevig verlamd
door de kluisters van de rassenscheiding en de ketens van discriminatie.
Honderd jaar later woont de neger op een eenzaam eiland van armoede midden
in een grote oceaan van materiële welvaart. Honderd jaar later verkommert de neger
nog steeds in de uithoeken van de Amerikaanse samenleving, en weet zich een
banneling in zijn eigen land. Dus zijn we hier vandaag gekomen om een beschamende
toestand te laten zien.
In zekere zin zijn we naar de hoofdstad van onze natie gekomen om een cheque
te verzilveren. Toen de architecten van onze republiek de schitterende woorden van
de Grondwet en de Onafhankelijkheidsverklaring neerschreven, ondertekenden zij
een promesse die aan iedere Amerikaan zou toevallen.
Deze promesse was een belofte dat aan alle mensen, ja zwarte mensen net zo goed
als blanke mensen, de onvervreemdbare rechten op leven, vrijheid en het nastreven
van geluk zou worden gegarandeerd.
Het is vandaag de dag duidelijk, dat Amerika in gebreke is gebleven bij het
uitbetalen van deze promesse, voor zover het de gekleurde burgers betreft. In plaats
van deze heilige verplichting na te komen, heeft Amerika de negerbevolking een
slechte cheque gegeven, een cheque die is teruggekomen met de stempel ‘onvoldoende
gedekt’.
Maar we weigeren te geloven dat de bank van rechtvaardigheid bankroet is. We
weigeren te geloven, dat er onvoldoende fondsen zijn in de grote kluizen van
mogelijkheden van dit land. Dus zijn we gekomen om deze cheque te verzilveren,
een cheque die ons op vertoon de weelde van vrijheid en de zekerheid van
rechtvaardigheid zal geven.
We zijn ook naar deze gewijde plaats gekomen om Amerika te herinneren aan de
dringende noodzaak van het Nu. Dit is niet het tijdstip om zich over te geven aan de
luxe van kalm aan doen of aan het kalmerende middel van de geleidelijkheid. Nu is
het tijdstip om de beloften van de democratie waar te maken. Nu is het tijdstip om
uit de donkere en troosteloze vallei van de rassenscheiding op te klimmen naar het
zonovergoten pad van raciale rechtvaardigheid. Nu is het tijdstip om onze natie te
verheffen uit het drijfzand van raciale onrechtvaardigheid naar de stevige rots van
broederschap. Nu is het tijdstip om rechtvaardigheid werkelijkheid te maken voor
alle kinderen Gods.
Het zou fataal zijn voor de natie de noodzaak van het moment over het hoofd te
zien. Deze smoorhete zomer van ontevredenheid van de neger zal niet voorbijgaan
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tot er een versterkende herfst van vrijheid en gelijkheid is. Negentiendrieënzestig is
geen einde maar een begin. Degenen die hoopten dat de neger stoom moest afblazen
en nu tevreden zal zijn, zullen ruw ontwaken als de natie terugkeert naar de alledaagse
gang van zaken.
Er zal noch rust noch kalmte zijn in Amerika totdat de neger zijn burgerrechten
worden verleend. De wervelwinden van opstand zullen de fundamenten van onze
natie blijven schudden totdat de heldere dag van rechtvaardigheid aanbreekt.
Maar er is iets wat ik moet zeggen tot mijn volk dat staat op de warme drempel
die leidt naar het paleis van rechtvaardigheid. In het proces waarin we onze
rechtmatige plaats gaan innemen, moeten we ons nooit schuldig maken aan verkeerde
daden.
Laten we onze dorst naar vrijheid niet proberen te lessen door te drinken uit de
beker van bitterheid en haat. We moeten onze strijd altijd voeren op het hoge plan
van waardigheid en discipline. We moeten ons scheppende protest niet toestaan dat
het vervalt tot fysiek geweld. Steeds opnieuw moeten we opklimmen naar de
majestueuze hoogte waar we fysiek geweld tegemoet treden met geestelijke kracht.
De prachtige nieuwe strijdbaarheid die onze negergemeenschap heeft overspoeld,
mag ons niet leiden tot het wantrouwen van alle blanke mensen, want veel van onze
blanke broeders - zoals blijkt uit hun aanwezigheid hier vandaag - zijn gaan beseffen
dat hun lot verbonden is met ons lot. Zij zijn gaan beseffen dat hun vrijheid
onlosmakelijk verbonden is met onze vrijheid. We kunnen onze weg niet alleen gaan.
En terwijl we op weg gaan, moeten we de belofte afleggen dat we altijd voorwaarts
zullen gaan. We kunnen niet omkeren. Er zijn diegenen die vragen aan hen die zich
aan de burgerrechten wijden, ‘Wanneer zullen jullie tevreden zijn?’ We kunnen nooit
tevreden zijn zolang de neger het
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slachtoffer is van de onuitsprekelijke verschrikkingen van de wreedheid van de
politie.
We kunnen nooit tevreden zijn zolang onze lichamen, zwaar van de vermoeidheid
van reizen, geen onderdak kunnen krijgen in de motels langs de snelwegen en de
hotels in de steden. We kunnen niet tevreden zijn zolang een neger in Mississippi
niet kan stemmen en een neger in New York meent dat hij niets heeft om voor te
stemmen.
Nee, nee, we zijn niet tevreden en we zullen niet tevreden zijn voordat
rechtvaardigheid stroomt als water en gerechtigheid als een machtige stroom.
Ik ben niet vergeten dat sommigen van jullie hier zijn gekomen vanuit grote
beproevingen en bezoekingen. Sommigen van jullie zijn hier gekomen uit nauwe
gevangeniscellen. Sommigen van jullie zijn gekomen uit gebieden waar jullie queeste
naar vrijheid jullie murw geslagen laat door stormen van vervolging en wankelend
door winden van politiegeweld. Jullie zijn de veteranen van scheppend lijden. Ga
door met jullie werk vanuit het geloof dat onverdiend lijden verlossing brengt.
Ga terug naar Mississippi, ga terug naar Alabama, ga terug naar Zuid-Carolina,
ga terug naar Georgia, ga terug naar Louisiana, ga terug naar de sloppen en de getto's
van de steden in het noorden, wetend dat deze toestand op de een of andere manier
kan en zal worden veranderd.
Laten we niet zwelgen in de vallei van wanhoop. Ik zeg jullie vandaag, mijn
vrienden, dat zelfs hoewel we staan voor de moeilijkheden van vandaag en morgen,
ik toch een droom heb. Het is een droom die diep geworteld is in de Amerikaanse
droom.
Ik heb een droom, dat eens deze natie zal opstaan en leven volgens de ware
betekenis van haar overtuiging - we houden deze waarheden voor vanzelfsprekend,
dat alle mensen gelijk geschapen zijn.
Ik heb een droom dat eens op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere
slaven en de zonen van vroegere slavenhouders samen kunnen aanzitten aan de tafel
van broederschap.
Ik heb een droom dat eens zelfs de staat Mississippi, een staat stikkend in de hitte
van onrechtvaardigheid, stikkend in de hitte van onderdrukking, zal worden
omgevormd tot een oase van vrijheid en rechtvaardigheid.
Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen ooit zullen leven in een land waar
zij niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid maar op de aard van hun
karakter.
Ik heb een droom vandaag!
Ik heb een droom dat eens, ginds in Alabama, met zijn gemene racisten, met zijn
gouverneur bij wie woorden als tussenoplossing en afbouwen van de lippen druipen,
dat eens ginds in Alabama kleine zwarte jongens en meisjes de hand zullen kunnen
reiken aan kleine blanke jongens en meisjes als zussen en broers.
Ik heb een droom vandaag!
Ik heb een droom dat eens iedere vallei zal worden opgehoogd, en iedere heuvel
en berg verlaagd, dat ongelijke plaatsen vlak zullen worden gemaakt, en kromme
plaatsen recht en dat de glorie van de Heer zal worden onthuld en dat alle vlees dit
samen zal zien.
Dit is onze hoop. Dit is de overtuiging waarmee ik terug zal gaan naar het zuiden.
Met deze overtuiging zullen we in staat zijn uit de berg van wanhoop een steen van
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hoop te houwen. Met deze overtuiging zullen we in staat zijn het valse lawaai van
onze natie om te vormen tot een mooie symfonie van broederschap. Met deze
overtuiging zullen we in staat zijn samen te werken, samen te bidden, samen te
strijden, samen naar de gevangenis te gaan, samen op te komen voor vrijheid, wetende
dat we eens vrij zullen zijn. Dit zal de dag zijn, dit zal de dag zijn wanneer alle
kinderen van God samen zullen kunnen zingen, met een nieuwe betekenis ‘Mijn land
is van u, zoet land van vrijheid, van u zing ik. Land waar mijn vaders stierven, land
van de trots van de pelgrim, laat van elke berghelling de vrijheid klinken!’ En als
Amerika een grote natie zal zijn, moet dit bewaarheid worden.
En laat daarom vrijheid klinken van de wonderbaarlijke heuveltoppen van New
Hampshire.
Laat vrijheid klinken van de machtige bergen van New York.
Laat vrijheid klinken van de hoge Alleghenies van Pennsylvania.
Laat vrijheid klinken van de besneeuwde toppen van de Rockies van Colorado.
Laat vrijheid klinken van de weelderige hellingen van Californië.
Maar niet alleen dat.
Laat vrijheid klinken van de Stone Mountain in Georgia.
Laat vrijheid klinken van Lookout Mountain in Tennessee.
Laat vrijheid klinken van iedere heuvel en molshoop in Mississippi, van iedere
berghelling, laat vrijheid klinken!
En als dat gebeurt, als we vrijheid laten klinken, als we haar laten klinken uit ieder
pachtgoed en gehucht, uit iedere staat en iedere stad, zullen we in staat zijn de dag
naderbij te brengen waarop alle kinderen Gods, zwart en blank, joden en niet-joden,
protestant en katholiek, elkaar de hand zullen kunnen reiken en zingen, in de woorden
van de oude negro-spiritual ‘Eindelijk vrij, eindelijk vrij, de Almachtige Heer zij
gedankt, we zijn eindelijk vrij’.
Vertaling: Herman Simissen
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Jan Koenot
Slapers en dromers in de beeldende kunst
Kunst en slapen - kun je twee woorden vinden die duchtiger met elkaar vloeken?
Slapen is wegzinken. Kunst slaapt niet, is wakkere, alerte, sprankelende levenskracht.
Hoe kan kunst zich met slapers inlaten? Nieuwsgierig heb ik uitgekeken naar de
catalogus van een tentoonstelling over het thema van de slaap in de schilderkunst
van de negentiende en twintigste eeuw, die van oktober 1999 tot januari 2000 in het
Musée Cantonal des Beaux-Arts in Lausanne heeft plaatsgevonden, in het kader van
een reeks evenementen n.a.v. de honderdste verjaardag van de publicatie van Freuds
Traumdeutung. Die catalogus is een onopvallend boekje, van klein formaat, met
slechts een veertigtal kleurenreproducties. Maar er staan een achttal informatieve
artikelen in, waaruit ik voornamelijk twee zaken onthouden heb: het aanzienlijke
aantal voorstellingen van slapers in de negentiende-eeuwse kunst, en de opmerkelijke
terugkeer van het thema van de slaap bij enkele vooraanstaande hedendaagse
kunstenaars. Kunnen kunst en slapen het dan toch goed met elkaar vinden? Ik kom
voorlopig tot het volgende besluit: de levendigheid van de kunst heeft dromen nodig,
want je kunt niet volop leven als je geen dromen hebt. Maar, om te dromen moet je
slapen. Springlevende kunst kan dus bevolkt worden door slapers en dromers.

Onschuld en betovering
Onder de negentiende-eeuwse schilders die het niet laten konden slapers uit te beelden,
zijn vooral Gustave Courbet en de bij ons minder bekende Zwitser Albert Anker te
noemen. Courbet heeft een vijftigtal schilderijen en tekeningen van slapers nagelaten.
In haar opstel in de catalogus wijst Petra ten-Doesschate Chu op de meerduidigheid
van het motief in zijn oeuvre. Een doek als La Voyante (rond
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1855) lijkt in te spelen op de toenmalige populariteit van het zogenaamde mesmerisme
(naar de naam van Franz Anton Mesmer, 1734-1815, een Oostenrijkse arts die zich
over slaapverschijnselen gebogen heeft en zieken probeerde te genezen door een
vorm van hypnose). In de negentiende eeuw leefde in de volkscultuur het geloof in
het ‘dierlijk magnetisme’, een soort fluïdum waardoor de ene persoon op de andere
kon inwerken. Wetenschappers onderzochten de eigenschappen en geheimzinnige
mechanismen van de slaaptoestand. Die context, die overigens de bodem vormt
waarop Freuds psychoanalytische benadering zal groeien, verklaart waarom slapers
vaak voorkomen in de kunst van de negentiende eeuw, ook bij Courbet. Bij hem
spelen echter nog andere elementen mee. La Fileuse endormie bv. (1853) staat in de
traditie van het motief van de slapende knecht, dat je al in de zeventiende-eeuwse
Hollandse kunst aantreft.+ Daaruit kan het misprijzen van de burger blijken voor de
volksmens, die gewoon niet vooruit kan komen vanwege zijn gebrek aan werklust +Zebra - Dromen van een
en discipline. Maar Courbet herneemt dat motief in de tijd van Millet. Vermoedelijk zebra betekent dat je
geïnteresseerd zult zijn in
leeft er ook bij hem een oprechte sympathie voor de lagere sociale standen, en
wisselende en kortstondige
klaagt hij een maatschappij aan die arbeiders en boeren uitbuit en vernedert. Ook ondernemingen. Een wilde
Courbets slapende naakten zijn dubbelzinnig. Gaat het louter om een actualisering zebra zien in zijn natuurlijke
van een klassiek mythologisch motief (denk aan Giorgione's Slapende Venus), of omgeving voorzegt dat je een
hersenschim zult najagen, die
geeft Courbet vooral een realistische schildering van een nieuwe, eigentijdse
je onbevredigend plezier en
bestaansconditie, die van de hoer in de snel evoluerende stadscultuur?
bezit zal teruggeven.
Wat bij Anker opvalt, is zijn nagenoeg exclusieve interesse voor slapende
kinderen. Languit liggen ze op de grond, in het bos of op het hof, een enkele keer in
de armen van een volwassene. Anker moet het werk van zijn landgenoot Johann
Kaspar Lavater (1741-1801) gekend hebben, een deskundige op het gebied van de
fysiognomiek, of gelaatkunde. Die leer gaat ervan uit dat je het karakter van een
mens kunt kennen uit zijn gelaatstrekken en fysieke verschijning. Lavater gaf de raad
de mens te observeren wanneer hij slaapt, want dan zijn zijn gelaatstrekken
ontspannen, en neemt hij spontaan een lichaamshouding aan waaruit je zijn hele
persoonlijkheid kunt afleiden. Dat inzicht heeft Anker hoogstwaarschijnlijk beïnvloed.
Opmerkelijk is inderdaad dat elk slapend kind dat hij schildert, niet zomaar aan een
universeel type van de slaper beantwoordt, maar ook een eigen temperament verraadt.
Toch lijkt de nauwkeurige analyse van
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het menselijk uiterlijk niet Ankers hoofdbekommernis. Alle doeken van hem die in
de catalogus gereproduceerd zijn, lijken in een sacrale sfeer te baden. Anker heeft
een religieuze eerbied voor het slapende kind, dat zuiverheid en onschuld belichaamt,
innerlijke vrede en restloze overgave uitstraalt.
Interessant is de vergelijking met de romantische traditie. Anker is een realist. Zijn
religieus gevoel staat bij wijze van spreken met beide voeten op de grond. Hij toont
de nuchtere werkelijkheid van het eenvoudige leven, - slapende volkskinderen die
rust vinden in hun natuurlijk milieu. Symbolisten, die de romantische traditie
voortzetten, zullen daarentegen slapers voorstellen die zich aan hun omgeving
onttrekken en naar hogere regionen opstijgen. Slaap is voor hen een toevluchtsoord,
of een springplank, terug naar de mythische, ongerepte oorsprong. In het symbolisme
gaat het niet langer om een realistische observatie van de slaper, maar om een
romantische verheerlijking van de dromer, die heil zoekt in een andere werkelijkheid.
Dat blijkt bv. uit Odilon Redons voorstellingen van slapers - bij hem zijn dat telkens
zieners van een inwendige wereld - en uit Edward Burne-Jones' vierdelige cyclus
over Doornroosje. Veelzeggend is dat de Engelse symbolist geen aandacht schenkt
aan de onheilspellende voorgeschiedenis van de slapende prinses, noch aan de kus
die haar zal wekken, maar uitsluitend aan de geheimzinnige charme van de
honderdjarige toverslaap zelf. Die slaap is als een beeld van een tijdloos, bedwelmend
mysterie, dat, hoewel nog niet helemaal bereikbaar, toch nu reeds soelaas biedt uit
de heilloze aardse werkelijkheid, en waar de kunstenaar zijn hele begeren op richt.

Intimiteit en innerlijkheid
In de loop van de twintigste eeuw zijn er geregeld voorstellingen van slapers geweest.
Onder meer Picasso en Lucian Freud (jawel, de kleinzoon van Sigmund!) hebben
zich aan het thema gewaagd. Bij Balthus komen slapende jonge dames wel vaker
voor. Boeiend wordt het pas echt in de hedendaagse tijd. Paradigmatisch voor een
bepaalde strekking van de huidige kunst is Sleep, een zes uur durende film van Andy
Warhol, die alleen maar een slapende man laat zien. Verder gebeurt er niets. Eigenlijk
gaat het om een sequentie van twintig minuten, die tot vervelens toe herhaald wordt,
- tot de kijker er zelf bij in slaap valt. Typisch daarin is het doorbreken van het taboe
van de intimiteit. Onze hedendaagse beeldcultuur gaat nog steeds op dat spoor door.
Terwijl Warhol altijd een humoristische of ironische afstandelijkheid bewaarde, heeft
Sophie Calle een project uitgewerkt waarin ze bewust haar eigen gevoelens op de
proef heeft gesteld. Begin april 1979 liet ze achtentwintig mensen - familieleden,
beken-
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den en buren van haar - na elkaar telkens voor een periode van acht uur in haar eigen
bed slapen. Zelf bleef ze op, om haar slapende gasten te fotograferen. Het resultaat
werd een installatie met 199 foto's van slapers, en teksten die de neerslag zijn van
gesprekken van de kunstenares voerde met haar gasten, over hun dagelijkse rituelen
's avonds bij het slapengaan en over hun dromen.
Van een heel andere aard zijn de talrijke video-installaties van Bill Viola, waarin
bedden en slapers voorkomen. Slapen is voor Viola het loslaten van de rationele
controle over de werkelijkheid. Als het verstand buiten spel wordt gezet, komen
andere lagen van het bewustzijn en onbewuste aan de oppervlakte. Viola verkent de
innerlijke wereld, die opgeschud wordt door angsten en driften, maar ook een oord
van vrede en verwondering kan zijn, als de aandacht zich vestigt op het mysterie van
het bestaan. Bij Viola gaat het om de rijke inwendige werkelijkheid, binnen in onszelf
en in het hart van het grote universum, die veel meer te bieden heeft dan de stoffelijke
schijn die door het berekenende verstand wordt beheerst. De catalogus verwijst naar
Viola's installatie The Sleepers (1992), waarin op zeven, in het water gedompelde
videoschermen gezichten van slapers te zien zijn. Maar andere werken van deze
kunstenaar zijn veel pakkender. Merkwaardig genoeg wordt Viola's The Sleep of
Reason niet vermeld, terwijl de titel van de tentoonstelling in Lausanne - Le Sommeil,
ou quand la raison s'absente - erop lijkt te alluderen. Maar vooral Treshold, een werk
van 1992, had niet mogen ontbreken. Die installatie bestaat uit een donkere cel,
waarin de toeschouwer geconfronteerd wordt met drie slapende gezichten. Terwijl
hun beeld meer dan levensgroot op de wanden geprojecteerd wordt, hoor je ze
vreedzaam ademen en zich af en toe omdraaien onder de lakens. Op de buitenkant
van de cel zie je wat anders: daar verschijnen in grote letters, die gedurig voorbijflitsen
naar het model van bepaalde lichtreclames, de nieuwsberichten van de dag (overal
waar de installatie getoond wordt, is een verbinding tot stand gebracht met de
plaatselijke radionieuwsdienst, zodat de berichtgeving altijd actueel is). Zo ontstaat
een geweldig contrast tussen de zalige rust van de slapers en de tragische onrust van
de buitenwereld. Treshold illustreert zowel de noodzaak van de terugtocht in de eigen
innerlijke wereld, om stand te houden in het gewoel van het leven, als het gevaar
van de vlucht uit de werkelijkheid en struisvogelpolitiek: wakkere mensen zijn
onmisbaar om van de wereld een thuis te maken waar iedereen een zalige rust kan
genieten.
Eenzelfde kritische kijk op de slaap vind je bij Marlene Dumas, van wie de
catalogus wel twee bijzonder relevante werken opneemt: Snow White and the Broken
Arm, en The Ritual - The Sleeping Beauty (uit 1988-1991). Op beide schilderijen is
een liggende naakte vrouw te
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zien, omgeven door een rij kinderen. Van de betoverende sfeer waarin de symbolisten
Sneeuwwitje en Doornroosje neerzetten, blijft bij Dumas niets over. Zij toont een
haast levenloze gestalte, herleid tot een object dat bespied wordt door enigszins
misleide kinderen. Marlene Dumas heeft in de catalogus voor een eigen bijdrage
gezorgd, op een dubbele pagina: links staat midden op de witte bladzijde de zin ‘Sleep
is a waste of time’; op de rechterpagina is een reproductie van haar doek The Sleeping
Beauty won't sleep: Doornroosje zal niet slapen. Inderdaad, klaar wakker ligt zij, de
rollen keert ze om, en ongegeneerd komt zij op voor haar eigen gevoelens en
belevingswereld.

Half slapen
Verbijsterend vind ik Thomas Hubers bijdrage in de catalogus, - een uittreksel van
een toespraak die deze Duitse kunstenaar in 1996 in Hamburg gehouden heeft, onder
de titel ‘Les tableaux dorment’. Schilderijen slapen, beweert hij, musea zijn
slaapkamers. Van vermoeidheid ingedommelde kunstwerken wiegen er de bezoekers
in slaap. Eigenlijk is het onbetamelijk ernaar te kijken: slapende wezens staar je niet
aan. Bovendien is het volstrekt onbelangrijk ze te aanschouwen. De onzichtbaarheid
van schilderijen - wat dat ook moge betekenen - is veel belangrijker.
Aan die gedachtestroom van Huber zullen vast wel spitsvondigheden ten grond
liggen die mij ontgaan. Maar zo'n sombere gewichtigdoenerij mag je niet laten
passeren, lijkt me. Dat schilderijen slapen? Onzin. Ik neem lukraak een paar
voorbeelden. Les Demoiselles d'Avignon in Morpheus' armen? Zij weten wel beter.
Bacons schreeuwende Pausen in dromenland? Hun oerkreet dringt je nog altijd door
merg en been. De Koonings explosieve kleurpartijen ingedut? Kom nou, er zit meer
energie in dan in een voorgeschreven kuur vitaminetabletten. Ook de ingetogen
‘stillevens’ van Morandi zijn wakkere beelden, door een innige aanwezigheid bezield.
Het lijkt wel, of Thomas Huber nooit échte kunstwerken gezien heeft. Terecht beweert
Gerhard Richter dat de doeken die hij schildert, sterker, wijzer, levendiger zijn dan
hijzelf. Zeker, allerlei omstandigheden kunnen samenspannen om de kracht van kunst
te neutraliseren. Maar de meesterwerken laten zich niet doen. Van Goghs zaaiers,
zij zaaien nog steeds.
Ook de voorstellingen van slapers die in dit stuk besproken werden, gaan niet over
slaperigheid, maar over alertheid en openheid voor de verborgen dimensies van het
leven. Geen enkele keer hebben we een werk aangetroffen dat de anesthesie van de
slaap verheerlijkt. Telkens ging het om een verkenning van de meerzijdigheid en
rijkdom van het bestaan. Elke slaper leeft, - als een stille, onaanraakbare aanwezigheid
(Anker), een intrigerende, begerenswaardige persoon-
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lijkheid (Courbet), een dromer die in een hogere werkelijkheid troost vindt (de
symbolisten), een zoeker die de sprong waagt in het mysterie van het al (Viola). Het
slapende doornroosje slaapt tenslotte niet (Dumas).
Juist omdat kunst levenwekkend is, kan ze de omweg van de slaap niet missen.
Prestatiedruk, behoefte aan rationele controle en allerlei subtiele sociale en psychische
verdedigingsmechanismen beletten dat wij, in de maatschappelijk gereguleerde
waaktoestand, waakzaam zijn voor de werkelijke krachten waaruit wij leven. De
slaap schakelt die semi-automatische controlesystemen uit en maakt de geest
ontvankelijk voor datgene wat zich niet via rationele analyse, maar door verbeelding
en langs dromen openbaart.
In de kunst komt de slaap van het (rationalistisch opgevatte) verstand met het
waken van de geest overeen. Op zijn manier heeft Jean Cocteau die paradoxale
waarheid uitgedrukt in tekeningen en gedichten. Het artikel dat Danielle Chaperon
aan hem heeft gewijd, is misschien wel het sterkste stuk van de catalogus van
Lausanne. Cocteau heeft onder meer tekeningen gemaakt van een slapende jonge
schrijver, die hem bewonderde en met wie hij bevriend was geraakt. Tekenen en
dichten waren voor Cocteau technieken om vorm te geven aan chaotische krachten.
Om die naar boven te laten komen, moet je het aandurven de rationele zekerheden
los te laten en je aan de slaap over te geven. Die overgave mag echter niet volledig
zijn, wil je als kunstenaar nog een werk kunnen scheppen. Cocteau kiest voor een
evenwicht tussen bewustzijn en onbewuste, voor een toestand van ‘halve slaap’. Je
moet net voldoende slapen, zodat de nachtzijde van het leven -‘la nuit humaine’ uit de coulissen van onze geestesvermogens op het toneel kan verschijnen, en tegelijk
voldoende waakzaam blijven, zodat je de geopenbaarde schatten kunt opnemen in
je bewustzijn en onderbrengen in passende artistieke vormen, naar mensenmaat. ‘La
nuit humaine’ is voor Cocteau niet een onbewustzijn dat uitpuilt van verdrongen
begeerten, zoals bij Freud, maar, veel ruimer, in een jungiaanse richting, een rijke
ondergrondse stroom die de individuele geschiedenis overstijgt en waaruit alle
mythen, fabels en dromen van de mensheid geboren zijn.

Terwijl de boer slaapt
Om de paradoxale overgangen tussen slapen en waken, dromen en leven op de spits
te drijven, voeg ik bij deze beschouwingen over kunst een theologisch toemaatje.
Mensen slapen, God nooit. Mensen dromen, God belooft. Gemakkelijk wordt
gesproken van het Rijk Gods als een droom van God over de geschiedenis, dat alles
ooit wel tot een gelukkig einde zal worden gebracht. Echter, in de Bijbel zien
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we God nooit dromen. Wel spreekt Hij tot mensen in hun dromen, en het woord dat
mensen van Hem vernemen is dan altijd een woord van belofte. En God doet zijn
woord gestand.
De kern van het ongeloof is te beweren dat het geloof van mensen in God de
valstrik is van al te menselijke dromen. De kern van het geloof daarentegen is erop
te vertrouwen dat menselijke dromen voortgaan op een onwankelbare belofte van
God. Wakkere gelovigen zullen daarom op gezette tijden slapen en dromen, en zich
volledig overgeven aan de liefdevolle grond waarop de hele werkelijkheid rust. Want,
ook terwijl de boer slaapt, kiemt het zaad (vgl. Mc. 4, 27).
Zo worden slaap en droom gerehabiliteerd. Ik denk dan terug aan mijn uitgangspunt.
Kunst en slaap hoeven uiteindelijk niet per se tegenover elkaar geplaatst te worden.
Kunst die leeft, moet niet bang zijn voor slapers. Ik blijf erbij, kunst zelf slaapt niet.
Maar wij, toeschouwers, mogen ons overgeven aan de rust van de nacht. Terwijl wij
slapen, werken de beelden in stilte door in de verborgen kamers van onze geest, zodat
we als wakkerder mensen zullen opstaan.
Le Sommeil, ou quand la raison s'absente. Met teksten van Jörg Zutter,
Petra ten-Doesshate-Chu, Paul Müller, Caroline Nicod, e.a., Musée
Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 1999, 128 blz., SFR 15, ISBN
2-940027-27-7 (te bestellen op volgend adres: La Boutique du Palais de
Rumine, Place de la Riponne 6, CH-1000 Lausanne 17).
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Georges De Schrijver
Dorothee Sölle en de bevrijdingstheologie
Reeds in de jaren zeventig had Dorothee Sölle het herhaaldelijk over de
Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. In haar recentere werk komt zij daar
uitdrukkelijk op terug. In haar boek Gott im Müll. Eine andere Entdeckung
Lateinamerikas schrijft zij: ‘De bevrijdingstheologie is een van de grootste geschenken
van de armen van Latijns-Amerika aan de christenheid, ook aan de middenklasse
van de rijke wereld waartoe ik behoor. Een geschenk dat me raakt, me voedt, zoals
het de armen voedt’[1]. Het thema Latijns-Amerika loopt als een rode draad door de
werken die daarop volgen: haar autobiografie, Gegenwind. Erinnerungen (1995),
haar studie over Mystik und Widerstand (1998), haar Mutanfälle (1994), een titel die
lijkt te aarzelen tussen ‘aanvallen van woede’ en - wat het ten slotte geworden is ‘opwellingen van moed’. Ik wil laten zien hoe zij telkens weer de bevrijdingstheologie
in haar overwegingen betrekt.

God op de vuilnisbelt
Met de ineenstorting van het communisme is de wereld er anders gaan uitzien. Het
einde van de Koude Oorlog heeft de vredesbewegingen de wind uit de zeilen genomen.
Er lijkt geen alternatief meer te zijn voor de globalisering van de economie en het
niets ontziende kapitalisme. Wie met de door de Wereldbank en het IMF gedicteerde
‘ontwikkeling’ niet mee kan, wordt gedumpt. De beelden van vrouwen en kinderen
die zoeken te overleven op vuilnisbelten zijn ons bekend. Dagelijkse beelden van de
ellende waartoe miljoenen mensen gedoemd zijn. En toch ziet Sölle juist bij die
uitgestotenen tekenen van een ongehoorde vitaliteit. Een vitaliteit die ons,
westerlingen, moet beschamen. Hun geloof in de kracht van het leven, en in de God
die hiervan de stuwing is, is schier onuitroeibaar. ‘Wat ik begrepen heb’, schrijft
Sölle, ‘is dat ze een spiritualiteit hebben die maakt dat hun leven niet bepaald wordt
door geld en macht, een geest
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van moed, kracht en vreugde die zich niet onderwerpt aan de centrale definitie van
onze cultuur: geld en macht. Wat ik niet begrijp is, waar ze de vreugde vandaan
halen, de strijdbaarheid en de solidariteit; waar de armen de zekerheid vandaan halen
dat God met hen is. Wat ik niet begrijp, dat is het mysterie, het geheim Gods, dat is
het vuur waarvan ik, twijfelende, door schaduwen overweldigde vrouw in Europa,
vaak denk dat het kan worden uitgedoofd’ (blz. 98).
Natuurlijk weet Sölle dat de bevrijdingstheologie van de jaren zeventig ook
schaduwzijden vertoonde. Onder invloed van het dialectisch materialisme van Marx
bezondigden sommige theologen zich aan een overdreven optimisme. Kleinschalige
anticipaties van bevrijding werden meteen al geduid als een vloedgolf die het oude
bestel omver zou werpen. Mede door de tegenwind uit Rome leidde dit tot
ontmoediging. Sommige bevrijdingstheologen verloren voeling met het volk.
In Gott im Müll wijst Sölle op drie tekortkomingen van die eerste
bevrijdingstheologie:
1. Geleid als ze werd door celibataire mannen, heeft ze veelal niet onderkend ‘dat
armoede zonder huidskleur en zonder geslacht niet bestaat. Zolang de armsten
onder de armen - de vrouwen - onzichtbaar blijven, blijft de “optie voor de
armen” ongeloofwaardig’.
2. De publicaties van en over de bevrijdingstheologie namen een academische
allure aan, thema's herkauwend die onvoldoende appelleren aan het gemoed en
de fantasie: ‘Sinds er een boekenreeks van deze theologie bestaat in veertig
volumes[2], is ze net zo dogmatisch verstard als Karl Barths Kirchliche Dogmatik.
Haar taal is repetitief en gevoelsarm; het ontbreekt haar aan beelden’.
3. Haar marxistische lezing van de geschiedenis heeft haar blind gemaakt voor de
ernst van de situatie. Na de val van het Oostblok heeft het weinig zin te blijven
mikken op de doorbraak van de revolutionaire klasse. Wat nodig is, is een
radicale herbronning van de Bijbel: die belooft niet een zegezekere toekomst,
maar enkel ‘een God die met ons meegaat in de ellende, de folteringen en de
politieke onmacht. De ervaringen die het volk met deze God opdoet, zijn niet
te temmen’ (blz. 60-61).
Het boek bestaat uit korte portretteringen. Via gesprekken en interviews legt ze haar
pols op wat er leeft aan de basis. In de nieuwe sociale bewegingen, waarvoor de
Guatemalteekse ecofeministe Rigoberta Menchú model staat, leert het volk opnieuw
wat democratische inspraak is. Hierin spelen vrouwen, de madres, een beslissende
rol. Er heerst in deze bewegingen een grote gevoeligheid voor de traditionele,
autochtone waarden. Er is in Latijns-Amerika altijd al een versmelting geweest van
christelijke en precolumbiaanse leefvormen, maar nu treden deze laatste op de
voorgrond. Inzet voor menselijke waardigheid wordt gekoppeld aan redding van de
inheemse cultuur. Herhaaldelijk wijst Sölle op deze
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revival. De Andesbevolking drukt weer in rituelen en feesten haar verbondenheid
uit met ‘moeder aarde’, Pachamama, en dit leidt zowel tot een groeiend ecologisch
bewustzijn als tot een mystiek van gemeenschappelijk verzet tegen onrecht. Ze
verwerpen de slogan ‘ieder voor zich’, die in de charismatische bewegingen schering
en inslag dreigt te worden, en vallen terug op hun eigen cultureel ethos, waarin de
indio-waarden van gemeenschap, met elkaar gedeelde arbeid en wederzijdse
hulpverlening van vitaal belang zijn. Sölle vertelt: ‘In Peru vormen de boeren in het
noorden van de provincie Cajamarca “ronda's”, patrouilles om hun grond te
verdedigen [...]. “Ayni”, de hulp die berust op strikte wederzijdsheid en al vijfhonderd
jaar een pijler onder het voortbestaan van deze indianenstammen vormt, wordt weer
een fundamentele waarde die de basis vormt voor werk, cultuur en zelfverdediging.
Midden in de sloppenwijken nemen vrouwen de verantwoordelijkheid op zich voor
zelfhulp en zelforganisatie. Zwervende straatkinderen richten een organisatie op die
zich inzet voor de rechten van de kinderen. Schoenpoetsertjes en wasvrouwen sluiten
zich aaneen. De gemarginaliseerden organiseren zich tegen de teneur van de
internationale financiële organisaties, die [...] alleen maar tegen de allerarmsten
gericht zijn’ (blz. 17). In dit alles ziet zij een onverwoestbare wil om te overleven,
vanuit het geloof in de God van het leven.

Mystiek en verzet[3]
In Mystik und Widerstand. Du stilles Geschrei (1998) komt Sölle opnieuw uit bij de
bevrijdingstheologie, nu na een geduldige inleving in de klassiekers van de mystiek.
Vroeger al had Sölle het mystieke pad betreden in haar werk Die Hinreise (1975) wat toen aan een criticus de vraag ontlokte: ‘Zal ze nog ooit terugkeren?’ Ze maakt
duidelijk wat ze met dit nieuwe werk wil: een dieptedimensie aanboren die haar,
zoals de mystici, ‘vreemd’ doet aankijken tegen het reilen en zeilen van het
wereldbestel. Een mysticus is een ontheemde, omdat hij / zij is afgedreven naar een
ankerplaats die én vervulling én distantie bewerkt. Hoe verandert dit de sociale
positionering van de mysticus, wil Sölle weten: ‘Want wie wil dat de wereld blijft
zoals ze is, heeft al ingestemd met haar zelfvernietiging en zo het godsverlangen met
zijn onvrede ten aanzien van het bestaande verraden’ (blz. 21).
Sölle werkt zich heen door klassieke schema's als ontbeelding, leeg-worden,
zich-openstellen voor het wonder van een ‘leven zonder waarom’ (Eckhart). Ze
probeert te verstaan wat uitzuivering is en donkere nacht - of andere variant -, welke
vaardigheid de apofatische theologie aan de dag legt om via overtreffende uitspraken
en poëtische oxymorons iets
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van de alles doorstralende Godheid te evoceren. Ze is steeds weer verbaasd over de
creatieve taalvaardigheid die de godsontmoeting in iemand verwekt: ‘De “alle glans
overstralende donkerte” van Dionysius is een klassiek voorbeeld van paradoxale
taal; “fluisterend zwijgen”, “vruchtbare woestijn”, “toonloze toon”, “stil geschreeuw”
zijn andere gedurfde taalbeelden, die met de ondeugdelijke middelen van logisch en
chronologisch opererende taal proberen mystieke ervaringen te benoemen’ (blz. 108).
Van dit ervaringsniveau werd ze afgehouden door haar lutherse achtergrond.
Lutherse, maar ook sommige katholieke theologen, stellen immers dat wij ons in een
kringloop van zonde bewegen en dat alleen Gods genade - in een gebaar van buiten
af - ons daaruit kan verlossen[4]. Maar door deze nadruk op de ‘zonde in den beginne’
wordt het mystieke verlangen uitgehold. Terwijl het toch evident is dat er zoiets is
als een grondstroom van godsverlangen; ook als nadien blijkt dat hij door God is
uitgelokt. In de mystiek gaat het immers over een liefde-uitwisseling tussen twee
partners, beiden met hun eigen inbreng: ‘Wat binnen de protestantse theologie en
prediking met een afkorting “evangelie” wordt genoemd, geeft op z'n best aan dat
God ons liefheeft, beschermt, nieuw maakt, redt. Maar dat dit slechts dan reëel
ervaarbaar is als deze liefde, zoals elke werkelijke liefde, wederzijds is, hoort men
slechts zelden. Dat mensen God liefhebben, beschermen, nieuw maken en redden,
klinkt de meeste mensen in de oren als grootheidswaan of absolute dwaasheid. Maar
het is juist deze dwaasheid van de liefde waar de mystici van leven’ (blz. 18). Die
dwaasheid brengt hen in een verruiming van de liefde doordat ze beginnen te leven
vanuit Gods leven, in een alternerend ritme van paradijservaring en nacht. Maar het
meegaan met deze verruiming (‘gelatenheid’) laat hen des te sterker aanvoelen dat
hun bestaan een geschenk is, ‘dat het leven vanaf het begin af aan goedheid was’
(blz. 408).
Hiermee is Sölle aanbeland bij wat ze het ‘ontologisch eerste’ noemt: ‘Nog vóór
de vraag - in ontologische en niet noodzakelijkerwijs in chronologische zin - wie
zich verlaten en verbannen voelen, staat de lofzang, zonder welke wij geen idee
hadden ballingen te zijn!’ (blz. 137). Of nog: ‘Juist omdat onze mystiek begint met
de verwondering en niet met de ballingschap, is de ontzetting over de vernietiging
van het wonder radicaal’ (blz. 139). Als Sölle woorden in de mond neemt als ‘lofzang’
en ‘verwondering’ (als het radicaal ‘eerste’), denkt ze spontaan aan Eckhart, voor
wie de mystieke ervaring een schoonheid is ‘zonder waarom’, d.i. een schat of parel
waar men niet mee omgaat met de mentaliteit van het koopmanschap, het quid pro
quo. Tevens ziet zij hierin de verklaring voor de stap van het mystieke loven naar
het sociaal verzet. De lof op de goedheid van de schepping, een schepping van Gods
hand, is het directe motief om de banaliteit van het bestaan terug te leiden naar zijn
heerlijke
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oorsprong, om zich over de slachtoffers van geldhonger en geweld te erbarmen via
een ‘zien’ dat van God uitgaat.
Dat de lofprijzing overgaat in verzet en hiervan het diepste motief is, ziet Dorothee
Sölle verwezenlijkt in de bevrijdingsmystiek die van de grond komt in de
derdewereldlanden. Voor haar is dit, nog eens, het grote geschenk dat de
bevrijdingstheologie aan de wereld te bieden heeft. De eenvoudige methode die in
de basisgemeenschappen beoefend werd - ‘zien, oordelen, handelen’ - verstaat men
pas echt als men weet dat dit ‘zien’ een ‘zien is met de ogen van God’. Door de
dingen en feiten in relatie te zien tot de oorsprong van het leven, komen de armen
ertoe te zeggen: ‘Dat kan toch niet alles geweest zijn, zo was het toch niet bedoeld’
(blz. 276). Of, zoals Sölle elders aanstipt, mystieke ervaring doet ons wat in de wereld
gebeurt, anders waarnemen: ‘God ziet datgene wat gewoonlijk onzichtbaar gemaakt
wordt en geen rol speelt. Wie, buiten hem, ziet de armen, hoort hun jammerklacht?
De “zin van God” hanteren betekent niet eenvoudig zich naar binnen keren, maar
een vrij worden voor een andere levenswijze: Zie, wat God ziet. Hoor, wat God hoort.
Lach, waar God lacht. Huil, waar God huilt’ (blz. 405-406).
Deze mystieke houding ziet Sölle zowel aanwezig bij wie zich voor de armen
inzetten als bij de armen zelf. Ze verwijst naar de bisschopdichter Pedro Casaldáliga,
die in de stijl van de middeleeuwse dodendansen de vele momenten van dood en
ondergang beschrijft en hierop zijn ‘mystieke zien’ richt. Voor Casaldáliga is zijn
contact met de armen in het noordoosten van Brazilië een contact geworden met het
continent van de dood, zozeer dat hij als het ware ‘dood’ is met hen. Sterven kinderen
van ondervoeding, of worden activisten voor landhervorming neergeschoten, dan is
het alsof hijzelf telkens gedood wordt. Maar dit ‘kijken’ naar de gruwelen van de
armoede - met de ogen van God - geeft hem ook een enorme levensmoed. Zijn leven
is hem niet meer waard dan dat van de armen. Als hij voor hun rechten opkomt,
beseft hij maar al te goed dat ook hij met de dood is bedreigd. Maar mocht hij uit de
weg worden geruimd, dan zal ook dit nog in het teken staan van een lofprijzing op
het goed-zijn van de schepping - een martyrium, zoals er zovele zijn, dat getuigenis
aflegt van het leven in zijn oorsprong.
Maar ook bij het ‘gewone volk’ leeft deze houding. Sölle vertelt wat Leonardo
Boff ooit eens te beurt is gevallen. Een volksvrouw moest ervaren dat haar enig kind,
dat op de vuilnisbelt voor levensonderhoud zorgde, door de politie werd vermoord.
Ze zit er versteend bij. Boff vraagt haar of ze nu nog in God kan geloven. Het
antwoord is aangrijpend: ‘Ik? Hoe zou ik niet in God geloven? Is God dan niet mijn
Vader? Aan wie zou ik me anders moeten vastklampen als het niet God is - en als
ik me niet in zijn hand geborgen kan voelen?’ (blz. 406).
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Terugblik in een autobiografie
Sölle heeft er zich toe laten overhalen haar autobiografie te schrijven. Ze kreeg de
titel mee Gegenwind. Erinnerungen (1995)[5]. Deze biografie-invertelstijl kan men
onder verschillende oogpunten benaderen: Sölle als degene die zich blijft schamen
voor Auschwitz (‘wir haben es nicht gewusst’), linkse militante wordt in de
vredesbeweging van de jaren tachtig, toetreedt tot het conciliaire proces ‘Vrede,
gerechtigheid en behoud van de natuur’, en een geëngageerde feministe wordt. Over
dit alles en de ontmoetingen, discussies, en polemieken die ermee gepaard gaan, leest
men in het boek, en elk van de topics loont de moeite. In wat volgt, wil ik het veeleer
hebben over de theologische denkstijl die Sölle in de loop van de jaren heeft
ontwikkeld en waarvan ze nadien toegeeft dat die ongelooflijk veel gelijkenissen
vertoont met de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie.
Opgevoed in een liberaal-humanistisch christendom - ‘thuis lazen we meer Goethe
dan de Bijbel’ - wordt Sölle in het Keulse gymnasium door haar lerares godsdienst,
Maria Veit, uitgedaagd om in een tijd van filosofisch existentialisme te zeggen wat
Christus voor haar betekent. Tot driemaal toe vermeldt ze het antwoord: ‘In de
christelijke traditie is er iets wat mij niet loslaat, namelijk dat Jezus Christus werd
doodgefolterd en toch geen nihilist of cynicus is geworden’ (blz. 54). Voor Sölle is
Veit een ‘theologe van de bevrijding nog voor het woord bestond. Niet in de zin van
een Latijns-Amerikaans import, maar in de zin dat ze vond dat er na de ervaring met
het Duitse fascisme een nieuw christendom moest komen’ (blz. 39).
Veit had gestudeerd bij Rudolf Bultmann, de vader van de ontmythologisering,
maar zag in het ‘afschrappen van de mythen’ het begin van een radicaal christendom.
Die zienswijze vindt men ook in Sölles werk Politische Theologie (1971), waarin ze
poneert dat God geen andere handen heeft dan de onze, en dat wij om God
tegenwoordig te stellen zonde en zondige structuren moeten bestrijden. Het is de tijd
van de Vietnamoorlog en de napalmbommen. Bultmann was gevraagd te reageren.
Hij tekende bezwaar aan tegen de koppeling van het woord ‘zonde’ aan structuren:
zonde was persoonsgebonden, in het geval van structuren kon er alleen sprake zijn
van ‘schuld’, waarover nog juridisch kon worden gediscussieerd. Voor Sölle is dit
nonsens. Auschwitz is zonde: ‘Ten aanzien van de zes miljoen vermoorde joden
kunnen wij ons niet vrijpleiten van persoonlijke zonde’. En toegepast op het nu:
‘Waaronder ik lijd, en waarvoor ik vergiffenis vraag zijn de huidige catastrofale
dingen die wij als maatschappij de armen en onze moeder aarde aandoen’ (blz. 58-59).
Dit is de taal van een gelovige militante die aan de zijde staat van het onderdrukte
leven. Terugkijkend verwondert het haar dat er in het naoorlogse Europa zo laat een
gesprek op gang is gekomen tussen geloof
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en socialisme. In de jaren zestig was ze het boegbeeld van het ‘Politieke Nachtgebed’,
waarin theorie gekoppeld werd aan concrete actie. Tot schrik van de Keulse
kerkhiërarchie, die vreesde voor een ‘linkse’, marxistische politisering van het geloof.
Herhaaldelijk roept Sölle herinneringen op aan haar ‘linkse contacten’. Zij heeft op
de voet de gesprekken gevolgd tussen christenen en marxisten (Girardi, Garaudy),
en heeft nadien voeling gehad met de ‘christenen voor het socialisme’: ‘Op de vraag
naar mijn olitieke standplaats had ik altijd slechts één laconiek antwoord klaar:
“Links, wat anders?” Konden we het ons veroorloven om Marx te ignoreren in een
tijd waarin het voor elke opmerkzame waarnemer van de ellende in de derde wereld
duidelijk was dat het kapitalisme de honger niet uit de wereld kon helpen en dit ook
niet wilde?’ (blz. 94-95).
Links betekende ‘anti-Amerikaans’. Het was dan ook tot haar verbazing dat Sölle
ontdekte dat ook in de Verenigde Staten religieuze groeperingen, zoals de Quakers,
opkwamen tegen het oorlogsgeweld en de oorlogsindustrie. Bij haar Amerikaanse
studenten in het Union Theological Seminary in New York, waar ze vanaf 1975
jaarlijks drie maanden colleges gaf, heeft ze de geest van weerstand leren waarderen
tegen de ‘civil religion’. Vele kerkgemeenschappen stelden hun gebouwen open als
opvangcentra voor daldozen, immigranten en vervolgde vredesactivisten; ze waren
geëngageerd in Amnesty International, en zonden werkbrigades uit naar de
basisgroepen in Latijns-Amerika. Dit bracht Sölle in nauw contact met de basis in
die landen. ‘Vietnam, mon amour’ (blz. 86) wordt nu ‘Nicaragua, mon amour’. Ze
beschrijft hoe ze in 1983 de Franse protestantse theoloog Georges Casalis bezocht
in het Centro Valdvieso in Managua. Ze noemt hem een theoloog die het zelden of
nooit over God had, maar met zijn scherpe sociale analyses en religieuze bewogenheid
zich volkomen inzette voor de zaak van God. In de VS viel Sölle ook het hemelsbrede
verschil op tussen onze kille liturgieën in Europa en de ‘zinnelijke’ vieringen daar:
‘Wij hadden in Duitsland het politieke nachtgebed georganiseerd, maar het droeg de
stempel van analyse, reflectie en informatie, een stuk bewustzijnsarbeid. Het gevoel
dat het leven waard is geleefd te worden, ja prijzenswaardig is, drong pas echt tot
mij door in Amerika. “Vieren” was een woord dat daar een grote rol speelde, ook in
het religieuze. Men kon zelfs zeggen: to celebrate our sexuality, wat in Duitsland
nagenoeg ondenkbaar is’ (blz. 130).
In de VS, het hoeft geen betoog, sloot Sölle zich aan bij de vrouwenbeweging. Ze
begreep nu waarom ze in Duitsland nooit een leerstoel in de theologie had kunnen
krijgen - theologie is er een mannenzaak. Toch heeft ze de feministische
bevrijdingstheologie nooit willen ophemelen als een emancipatie van en voor vrouwen
alleen. Vrouwen moeten voor hun vrouw-zijn opkomen, maar vandaaruit zich
engageren in bredere stromingen van bevrijding, zoals de vredesbeweging, de
ecologische
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beweging en tal van solidariteitsbewegingen. Dit was althans haar optie: ‘Als ik
overloop wat wij sedert de jaren '80 de nieuwe sociale bewegingen noemen, de
vrouwen- en vredesbeweging, de ecologische beweging en de solidariteit met de
derde wereld, dan stel ik vast: dat alles groeit, in mijn observatie en in mijn leven,
meer en meer samen en leidt me binnen in een andere, minder materialistische cultuur
waarin men de mensen niet louter taxeert op wat ze verdienen’ (blz. 146).
Sölle blikt terug op haar vroegere ‘politieke theologie’. Ze weet dat ze in die
onderneming niet alleen stond. De theologen Johann-Baptist Metz en Jürgen
Moltmann hadden al gepleit voor het politieke handelen van christenen. Maar met
haar politieke nachtgebed rond thema's als Vietnam en de pletwals van het kapitalisme,
ging zij, vlugger dan deze theologen, erop letten waar en waarom er nieuwe
holocausten worden aangericht, en dat heeft haar gevoelig gemaakt voor de derde
wereld. Dit alles ziet ze nu als heel positief, maar dan toch slechts als wegbereiding
voor iets anders. ‘Vandaag ben ik aangedaan en dankbaar’, schrijft ze, ‘dat er met
de “Theologie van de bevrijding” die in Latijns-Amerika ontstond, heel andere
theologische dimensies naar voren zijn gekomen dan ik tot dan toe kende: de relecture
van de Bijbel uit het perspectief van de derde wereld. Ik herinner me nog heel precies
de dag waarop iemand me iets over de teología de la liberación vertelde en wat ik
toen ervoer. Het is dikwijls zo dat men al lang naar een beter woord heeft gezocht,
en plotseling noemt iemand het en het is meteen raak’ (blz. 189).
Het woord ‘bevrijdingstheologie’ ligt in het verlengde van - en is een betere
uitdrukking voor - de dingen waarmee ze altijd bezig is geweest, maar het betekent
ook iets meer. In de teología de la liberación zijn de armen aan het woord en beleren
de rijken, iets wat krankzinnig lijkt, want zijn wij, westerlingen, het niet die met onze
ontwikkelingshulp hun levensniveau verbeteren? Dat mag waar zijn, zegt Sölle,
‘maar spiritueel kunnen wij zoveel meer leren van hen’ (blz. 191). De armen vervallen
niet in cynisme, zoals westerlingen, die het houden bij het recht van de sterkste. Ze
geven niet meteen toe aan diepe ontgoocheling, zoals Europese activisten doen bij
de minste tegenslag. En anders dan geëngageerde, geseculariseerde westerlingen,
dienen ze niet eerst nog te leren bidden en te geloven in wonderen. Nee, gestuwd
door een diepe levenskracht en vanuit hun ellende leren ze ons wat het betekent op
God te vertrouwen, vanuit Hem te leven en al biddend en zingend Hem te prijzen
om het nieuwe dat Hij bewerkt.

Theopoëzie
Haar eigen stijl om aan theologie te doen, typeert Sölle als theo-poëzie. De ‘logos’
van theo-logie is haar te mannelijk en te discursief. Vanuit haar
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vrouw-zijn en haar opleiding in literatuur en godsdienst vindt ze theopoëzie veel
meer ter zake. In haar autobiografie schrijft ze: ‘Ik geloof dat theologie veeleer een
kunst is dan een wetenschap en zich dient te verstaan als een poging om de grenzen
van de taal van elke dag te overstijgen in de richting van kunst en niet in die van
abstractie, rationaliteit en neutraliteit. Hoe komt het dat zich in de wereld van het
avondland geen theopoëzie maar alleen een theo-logie heeft ontwikkeld?’ (blz. 287).
Wat ze onder theopoëzie verstaat, omschrijft ze nader in het voorwoord tot een
heruitgave van haar doctoraatsverhandeling, die handelde over het gebruik van
bijbelse thema's in profane literatuur in de achttiende eeuw. ‘Wat heeft deze studie
van de literatuur met theologie van doen?, werd me dikwijls gevraagd. Goddank
heeft de theologische ontwikkeling deze over-professionele bekommernissen achter
zich gelaten en opnieuw aansluiting gevonden bij de schrift: in de vorm van een
“narratieve theologie” die zich aan de joodse manier van denken schatplichtig weet
en van een “theo-poëzie” die de samenhang van theologie en liturgie niet uit het oog
wil verliezen [...]. Theologie schrijven zonder gebed, zonder theo-poëzie, lijkt me
totaal overbodig.’[6] Theopoëzie wordt dus nu eens ruimer en dan weer enger opgevat.
In het eerste geval omvat het, naast andere expressieve uitingen, het vertel- en
belijdenisgenre (waardoor iemand zijn verhouding tot het goddelijke uitspreekt), in
het laatste ligt de nadruk op gebed en lofprijzing. Maar beide staan niet los van elkaar.
Narratieve theologie kent vele invullingen. Wat Sölle ermee bedoelt, is een verhaal
dat verwondering wekt, irriteert, intrigeert, en suggestief vragen toewerpt aan wie
meent het begin van een redelijk antwoord te hebben. Zo werken de parabels van
Jezus. Zo werken ook vele teksten van Sölle: een moeilijkheid wordt opgelost of
ontkracht met een intrigerend kortverhaal dat je door elkaar schudt. Voor deze
‘verhalen met pointe’ put ze uit ongewone getuigenissen of uit de wijsheid van oude
culturen. Zij schrijft ook over sprookjes en de bijzondere tijdsdimensie die ze openen,
een utopische tijd, zo men wil, een die de creatieve fantasie de vrije loop laat
(Mutanfälle, blz. 222-237). Gekoppeld aan religieuze bewogenheid, heeft het
literair-artistieke een enorm evocatieve kracht. Daarom is ze blijven stilstaan bij de
oxymorons in de mystieke taal. In een commentaar op Eckharts omschrijvingen van
de gratuïteit van het ‘leven in God’ (‘zonder waarom’) zegt ze: ‘Hier komen we in
voeling met de ruimte van de poëtische taal, met haar expressiviteit, met haar vrijheid
om te vertellen in plaats van te filosoferen, en met haar vele taalkundige middelen,
die hetgeen bedoeld wordt juist niet tot in de finesses willen definiëren maar het
hoorbaar, voelbaar, proefbaar willen maken, tot klinken willen brengen’ (Mystiek en
verzet, blz. 101).
Het ‘narratieve’ opent dus de weg naar het ‘liturgische’ - naar bidden en loven als
de eigenlijke act van de theopoëzie. Bidden en loven ontsprin-
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gen immers aan een diepe schoonheidservaring, aan het ‘zien’, ‘horen’ en ‘smaken’
van Gods tegenwoordigheid in de dingen. Zoals vele mystici en dichters ziet Sölle
geen graten in een panentheïstische vervoering. Verdacht zijn veeleer de
levensdroefheid en troosteloosheid, die in de wereld van de ‘rijken’ de vrucht zijn
van overconsumptie en comfort. Wie hieraan toegeeft, gaat voorbij aan de echte
schoonheid, wordt afgestompt in zijn vermogen ‘om de glans van God in de schepping
te zoeken of weer op te doffen [...]. De mystieke vreugde kan niet zonder schoonheid
en brengt die ook voort. Het is een actus purus, waarin de door vreugde overweldigden
deelnemen aan de schepping. Ze zeggen met alle serafim en cherubim: “Kijk toch
eens!”’ (ibid., blz. 262). Vanuit deze tegenstelling tussen troosteloosheid en vervoering
komt Sölle tot haar definitie van het ware mens-zijn: ‘Bidden en dichten, gebed en
gedicht zijn voor mij geen alternatief. De boodschap die ik zou willen overbrengen,
moet ertoe aanmoedigen om mensen zelf te leren spreken. Ik ervaar bv. de gedachte
dat elke mens kan bidden als een ongehoorde beklemtoning van de menselijke
creativiteit. Het Christendom veronderstelt dat alle mensen dichters zijn, d.i. in staat
zijn te bidden. Dat is hetzelfde als: zien met de ogen van God’ (Gegenwind, blz.
288-289).
Denkt Sölle daarmee niet te elitair? Blijft datgene waarvan ze droomt, niet
weggelegd voor mensen met een culturele bagage? De bewoordingen waarin ze het
over de band tussen poëzie en bidden - over theopoëzie - heeft, veronderstellen
ongetwijfeld een zekere cultuur, maar dat hoeft geen hoge cultuur te zijn. Een bijbelse,
volkse cultuur volstaat, of een levenshouding die uit kracht van de lofprijzing de stap
zet naar het verzet - die met de ogen van God naar de wereld kijkt en alles bestrijdt
wat het leven fnuikt. In dit verband verwijst Sölle naar de workshops voor
schilderkunst en gebed die Ernesto Cardenal in Solentiname, Nicaragua, heeft opgezet
met boeren en vissers. In een brief aan hem schrijft ze: ‘Jouw beaming, jouw viering
van het leven is omvattend - evenzeer omvattend als de bedreiging, de ervaring van
de vernietiging van het leven het is’ (ibid., blz. 208). Ook brengt ze hulde aan Helder
Camara, die woord en muziek gebruikt als de esthetische categorie ‘om de eenheid
van het leven uit te drukken waarin niemand meer de buit van de andere is’ (Mystiek
en verzet, blz. 403).
Niet alle mensen zijn dichters zoals Cardenal en Camara. Maar, zegt Sölle, ‘ze
kunnen het telkens weer worden in hun strijd om de moeizame verdediging van hun
waardigheid als mens’ (Mutanfälle, blz. 188). Hun poiein of creatief nieuw maken
zal wellicht de vorm aannemen van klacht en aanklacht - het gebed van de
onderdrukten. Maar ook dan richten ze zich tot God, tot hem die alle lof verdient om
de pracht van de schepping, tot hem ook die ‘alles nieuw maakt’. Wie zo spreekt,
denkt mythisch, laat zich leiden door een poëtisch oerwoord dat ons het visioen
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voorhoudt ‘dat het leven heilig is’ ondanks alles (ibid., blz. 198): ‘Vandaag volstaat
een rationele taal niet meer (ook niet voor aufgeklärte mensen), aangezien ze niet in
staat is bepaalde ervaringen, zoals zinloosheid en ontluiken van zin, isolement en
verbondenheid met al wat leeft, te articuleren. Haar grote zwakheid is, dat ze ons
afsnijdt van mythe, godsdienst en poëzie en het mythisch-religieus-poëtische wezen
dat wij zijn, verstikt’ (blz. 194).
Dit brengt ons tot het onderscheid tussen academische theologie en
bevrijdinsgstheologie. ‘De sterkste getuigenissen van de bevrijdingstheologie’, schrijft
Sölle, ‘zijn gebeden, liturgieën, en experimentele rituelen, waarin de christelijke
mythos, vooral uittocht en verrijzenis, dramaturgisch vertolkt wordt. Dat kan alleen
gebeuren bij groepen die aangewezen zijn op een verandering van de wereld, en zich
niet, zoals de berustende academisch theologen, van zo'n onderneming distantiëren.
Zij hebben God nodig, omdat de algehele duiding die “deze wereld” aan de armen
oplegt, hun doodvonnis betekent: “zij moeten armer worden opdat de rijken rijker
worden”. Alleen de rijken kunnen makkelijk afstand doen van God; niet zo de armen.
De terugkeer van de mythe vindt plaats onder diegenen die haar hoopvolle belofte
nodig hebben’ (ibid., blz. 193).

Ontroostbaarheid ja, troosteloosheid neen
Sölle besluit haar boek Mystiek en verzet met de woorden: ‘grenzeloos gelukkig,
absoluut onverschrokken, altijd in de problemen’. Die uitspraak typeert niet alleen
haarzelf, maar ook de ervaring van vele mensen die ze heeft leren kennen in de
basisgemeenschappen van Latijns-Amerika. De viering van het leven alterneert met
ontroostbaarheid (wij voelen ons niet thuis in de wereld zoals ze is). Maar
ontroostbaarheid is niet hetzelfde als troosteloosheid. Sölle verwijst hier naar Heinrich
Böll, die kunst ooit definieerde als ‘vrijheid, vormgeving en ontroostbaarheid’ en
meteen hieraan toevoegde dat ‘de ontroostbaarheid van de kunst niet mag worden
verward met troosteloosheid’. Dit is Sölle uit het hart gegrepen. Ze wil immers
geenszins vereenzelvigd worden met wat ze noemt: de ‘postmoderne troosteloosheid’
(Mutanfälle, blz. 221).
Postmoderniteit is voor haar een wereld die alles zet op tomeloze pluraliteit en
daarom intolerant wordt t.o.v. utopieën die groepen van mensen mobiliseren achter
een groot visioen. Utopieën en meeslepende visioenen zijn uit den boze. In plaats
hiervan komt de softe beeldcultuur, die banaliteit verkiest boven diepte,
reclame-effecten boven reflectie, politieke berusting boven engagement. Jonge
mensen die in deze mentaliteit zijn opgevoed, worden weliswaar verontrust door de
informatie die ze ontvangen van wreedheden in de derde wereld, maar ze weten niet
wat ermee aan te vangen. Ze kennen wat Sölle noemt de ‘luxe van de
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hopeloosheid’ (ibid., blz. 34).[7] Als hun wereld van de fictie in elkaar stort, blijft er
alleen maar walg en vertwijfeling over, en komt men die enigszins te boven,
troosteloosheid zonder hoop.
In de vele toespraken die Sölle houdt om een bevrijdingstheologie voor Europa
van de grond te krijgen[8], ziet zij in deze ‘postmoderne troosteloosheid’ allesbehalve
een bondgenoot. Wat ze erin mist, is juist wat haar zozeer ter harte gaat, de moed
om lijden op zich te nemen vanuit een grote dankbaarheid voor het bestaan.

Eindnoten:
[1] D. Sölle, God op de vuilnisbelt. Een andere ontdekking van Latijns-Amerika, Ten Have, Baarn,
1992.
[2] Bedoeld is de reeks Teología y liberación, ediciones Paulinas, Florida, Argentinië, 1985, nadien
veranderd in Christianismo y sociedad, ediciones Paulinas, Florida, 1986 e.v.
[3] D. Sölle, Mystiek en verzet: gij stil geschreeuw, Ten Have, Baarn, 1998.
[4] Sölle verwijst in haar werk naar Matthew Fox, Original Blessing, Santa Fe, 1983. Fox kreeg
het aan de stok met Ratzinger: hij zou de erfzonde onderbelicht hebben. Voor een bespreking
van deze polemiek, zie: G. De Schrijver, ‘Matthew Fox: een scheppingsspiritualiteit’, in Streven,
april 1989, blz. 579-589.
[5] D. Sölle, Gegenwind. Erinnerungen, Hofmann und Campe, Hamburg, 1995, blz. 54.
[6] D. Sölle, Das Eis der Seele spalten. Theologie und Literatur in sprachloser Zeit, Grünewald,
Mainz, 1996, blz. 8.
[7] Voor Sölles analyse van het postmoderne levensgevoel, zie eveneens Mutanfälle, blz. 30-38
en 67-80.
[8] Gebundeld in D. Sölle, Träume mich Gott. Geistliche Texte mit lästigen politischen Fragen,
Hammer Verlag, Wuppertal, 1994.
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Frans Jozef van Beeck
Hans-Georg Gadamer
Man van de twintigste eeuw
Hans-Georg Gadamer is op 11 februari 1900 in Marburg geboren. Zijn bekendste
werk is Wahrheit und Methode, een studie over de interpretatiekunst of hermeneutiek.
Zijn vader, hoogleraar scheikunde in Breslau, had graag gezien dat zijn zoon ook
natuurwetenschapper zou worden, maar in 1919 verhuisde de jonge Gadamer naar
Marburg om daar bij Paul Natorp op een proefschrift over Plato te promoveren. In
1923 ontmoette hij Martin Heidegger en werd zijn assistent. Een tweede promotie,
nogmaals over Plato, vond plaats in 1928. Na een zestal moeilijke jaren als
privaatdocent in Marburg kreeg hij een aanstelling in Kiel, maar kwam kort daarna
terug naar Marburg als buitengewoon hoogleraar in de klassieke filosofie. In 1939
werd hij hoogleraar in Leipzig waar hij in zijn laatste jaar rector magnificus was.
In het najaar van 1947 keerde hij terug in de wereld van de wetenschap, eerst in
Frankfurt en vanaf 1949 in Heidelberg, waar hij de rust en de energie vond om
Wahrheit und Methode te schrijven. In het roerige jaar 1968 ging hij met vervroegd
pensioen, om zich aan een reeks gasthoogleraarschappen te wijden, voornamelijk
in de Verenigde Staten en Canada. Gadamer, een verfijnd stilist met een diep gevoel
voor schoonheid, heeft zich zijn leven lang beziggehouden met de vragen die de
opkomst van de moderniteit en het rationalisme heeft gesteld aan de aloude Europese
cultuur - het thema dat hij op hoge leeftijd weer eens aan de orde gesteld heeft in
Das Erbe Europas, verschenen in 1990.
Het is Tweede Paasdag 1999, halfdrie 's middags, in Heidelberg, Am
Büchsenackerhang. Vier uur hebben we intensief met elkaar gesproken. Als we in
de hal afscheid nemen zegt Gadamer: ‘Wissen Sie, Van Beeck, ik ben tot de
ontdekking gekomen dat ik meer redenaar ben dan denker. Heidegger, dát was een
denker; ik ben meer een spreker, ein Redner’. Ik denk bij mezelf, ‘Negenennegentig
jaar en de bescheidenheid zelf; hij is nog steeds aan het nadenken en tot conclusies
aan het komen’.
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Al wie zich filosoof noemt heeft zijn superlatieven al in de aanslag om op 11 februari
zijn honderdste verjaardag waardig te kunnen vieren, maar hij is zelf nog steeds bezig
zijn leven te onderzoeken, rustig, grotendeels teruggetrokken, d.w.z. nadenkend.
Eenmaal buitengekomen geven we elkaar nog eens de hand. Dan ga ik voorzichtig
de buitentrap af. Beneden zit Frau Gadamer al in de Volkswagen om me naar het
station te rijden. Ik ben op weg naar Nijmegen.
's Morgens was ik om halfelf per taxi gearriveerd. In de Goede Week had ik in
Milaan voor de eerste keer in mijn leven de geheimen van het Lijden en de Verrijzenis
meegevierd in de Ambrosiaanse ritus en in het Italiaans gepreekt. Laat op de avond
van Paaszondag had ik de nachttrein naar Mannheim genomen; daar had ik wat
ontbeten, wat Duits geld uit een geldautomaat bemachtigd en een taxi gevonden.
Frau Gadamer, vief zoals altijd, had me aan de voordeur al verteld dat haar man al
wekenlang naar dit bezoek had uitgezien.
Terwijl ik de ruime zit- en eetkamer binnenloop, hijst Gadamer zich op vanachter
de grote tafel aan de rechterkant, aan het venster dat uitziet over het fraaie dal, ooit
gevormd door een zijriviertje van de Neckar. Hij ziet er goed uit, veel beter dan drie,
vier jaar geleden. Met zijn intens voorname en fijne glimlach merkt hij op, ‘Ik zie
dat we allebei een stok rijker geworden zijn’, en we schudden elkaar de hand. We
zijn onderweg.
Sinds onze eerste ontmoeting heb ik intens genoten van gesprekken met hem. Dat
was in de jezuïetencommunauteit van Roberts House in Boston College. Hij woonde
bij ons en doceerde aan de universiteit. Net als wij zorgde hij voor zijn eigen ontbijt.
De meesten van ons waren muziekliefhebbers en hij was ook daarin geen uitzondering.
Hij maakte zich net als wij zorgen over een van de medebroeders die zich een tijdlang
in een beangstigende schuwheid hulde, en praatte er met ons over. 's Middags om
kwart over vijf gingen we gewoonlijk naar het souterrain om er samen met de
onvergetelijke Engelse benedictijn Sebastian Moore de eucharistie te vieren. Meer
dan eens zei Gadamer dan tegen een van ons: ‘Het is weer eens tijd voor contemplatie
in de openlucht, op mijn stenen bank’.
Gadamer kwam mijn denkwereld binnen in 1961. In die tijd hielp ik pater Fons
van Kol met de recensies in Bijdragen. Twee nieuwe boeken vielen me op, Gadamers
Wahrheit und Methode en Emmanuel Levinas' Totalité et infini: Essai sur l'extériorité.
Ik las ze allebei vluchtig door, met het gevolg dat ik de twee stellingnames alleen
maar in grote trekken begreep. Wel drong het tot mij door dat er in beide boeken
genoeg stof van betekenis te vinden was om goed over na te denken. Levinas riep
Martin Bubers Ich und Du weer eens in me op; alleen had hij ook Hegel en de Shoah
in zijn betoog betrokken. Al lezende ontdekte ik dat mijn achterdocht ten aanzien
van grote denksystemen nog springlevend was;
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ook ontdekte ik hoe taai mijn oorlogsherinneringen nog waren. Ik zag weer voor me
wat ik jaren terug met eigen ogen gezien had - soldaten die bij joden de voordeur
intrapten, ze naar buiten sleepten en een wachtend vrachtwagentje injoegen. En ook,
de verzegelde voordeur van mijn vioolleraar, Sam Schuijer, opgepakt, weggevoerd
en (naar ik veel later te weten ben gekomen) vergast in Auschwitz op 11 december
1942.
Heel wat jaren later stelde ik vast dat ook Wahrheit und Methode deel van mijn
denken was gaan uitmaken. Ik was al langer gefascineerd geweest door de centrale
rol van het Sentiment in het achttiende-eeuwse denken, het voelen omwille van het
voelen zelf. Maar van de paar flarden uit de gedachtewereld van de Verlichting die
ik had ontdekt - wat passages uit de encyclopedisten, John Locke en David Hume had ik alleen maar een gevoel overgehouden van een helderheid die me onthutste.
Als jongen had ik me al afgevraagd hoe je in 's hemelsnaam in enkele tientallen jaren
van de monumentale geometrie van Bach kon belanden bij de melancholieke,
lieftallige, dun-stemmige melodiek van Mozart. Als leergierige jonge jezuïet had ik
de achttiende-eeuwse dichter en muziektheoreticus Christian Friedrich Daniel Schubart
ontdekt; die had me ingeleid in de geheimen van Johann Stamitz, de Mannheimer
school en de empfindsamer Stil. Nog weer later kwam ik (ditmaal met behulp van
mijn seminariekennis van Kant en mijn hartstocht voor Max Schelers gedreven
weerlegging van Kant) tot de conclusie dat er heel wat minder te zeggen was voor
de Verlichting dan algemeen werd aangenomen, en dat Mozart en Goethe grandioze
uitzonderingen waren. Dus, dacht ik, Wahrheit und Methode moest het wel bij het
rechte eind hebben, ook al waren de meeste details me ontgaan.
Voorjaar 1977 werd ik lid van de communauteit in Roberts House. Ik was bezig
de laatste hand te leggen aan een uitvoerig boek over christologie. Op een avond
raakte ik met Gadamer in gesprek over mijn interpretatie van het Concilie van
Chalcedon. Hij vroeg me of hij het desbetreffende hoofdstuk mocht inzien zoals het
erbij stond. De volgende dag kreeg ik het terug met een lang commentaar in het
Engels. Één zin is me bijzonder bijgebleven: ‘Uw interpretatie van de tekst van
Chalcedon en de manier waarop u hem gebruikt is zonder meer een meesterwerk echt een stap in de richting van een nieuwe grondslag voor de hermeneutiek van
religieuze teksten!’ Hoe moest ik deze overdrijving opvatten? Gadamer overdreef
zelden of nooit. Wel had ik gemerkt hoe intens Gadamer luisterde naar de
medebroeders in onze gemeenschap, een biochemicus, een econoom, een handjevol
filosofen, een anglist, een paar theologen. Ik had nog nooit iemand ontmoet die zoveel
belangstelling had voor wat anderen op de een of andere manier wisten, en die er
zo'n slag van had om zijn eigen kennis heel bescheiden (maar ook heel beslist!) in
te brengen. Wel liet hij merken dat hij heel veel geleerden in allerlei
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vakken (inclusief Paus Johannes Paulus II) persoonlijk kende. Dat gold ook voor
bekende maatschappelijke figuren zowel van rechts als links. Sommigen waren zelfs
zijn leerlingen. Zijn boekje Philosophische Lehrjahre bleek dan ook niet alleen maar
een verzameling miniaturen te zijn van denkers aan wie hij zich intellectueel en
persoonlijk verplicht beschouwde, maar ook een zelfportret! Niet dat Gadamer in
het gesprek altijd gemakkelijk was. Dat ondervond een medebroeder die filosofie
doceerde en wiens groot denkvermogen gebukt ging onder een nog groter vermogen
tot tobberij. Hij probeerde een eind te maken aan een discussie met de woorden:
‘Ach, professor Gadamer, ik denk dat ik me op dit punt maar gewoon blijf houden
aan Sint Thomas van Aquino’. Gadamer aarzelde geen moment: ‘Maar pater, u wilt
toch zeker niet zeggen dat het voor mij hetzelfde is om naar u te luisteren als om te
luisteren naar Thomas van Aquino?’
Zes jaar geleden liet ik in een kerstbrief aan mijn vrienden en vriendinnen merken
dat ik me vermoeid voelde. Midden juni van het jaar daarop kreeg ik een briefje van
Gadamer. ‘Ik kan uw brief maar niet van me afzetten. Uw gezondheid is iets wat niet
alleen u aangaat, maar ook al uw vrienden. Hoe gaat het toch? Ouder worden is een
keihard gebeuren, en zelfs als men het geluk heeft om nog helder van geest te zijn
zoals u en ik, moeten we tol betalen aan de natuur en veel van wat we nog graag
zouden doen en ook nog zouden kúnnen doen tot in de eeuwigheid uitstellen. Moge
het u gegeven zijn het verstandige evenwicht te vinden dat nu van u gevraagd wordt.
Ik blijf u nabij; zelf ben ik namelijk ook op zoek naar dit evenwicht.’ Dit hartelijke
briefje deed me denken aan die keer toen hij me zei hoe belangrijk het is goed naar
ons eigen lichaam te luisteren en niet te veel in specialisten te geloven. Het herinnerde
me nog veel sterker aan een lange autobiografische brief uit 1989 waarin hij naast
andere zaken ook uitlegde hoe hij zijn verhouding tot het christendom zag. ‘Het
christendom’, schreef hij, ‘heeft me nooit meer dan zijdelings geraakt en me toch de
openheid gegeven om niet volledig slachtoffer te worden van de waanvoorstellingen
van de Verlichting.’
Openheid. Toen kreeg ik door waarom hij zo enthousiast had gereageerd op mijn
interpretatie van Chalcedon. Zoals zoveel kinderen van de Duitse Verlichting was
hij er nooit achter gekomen dat hermeneutiek al heel lang tot het erfgoed van de
katholieke filosofie en theologie behoorde. Veel later heeft hij me eens uitgelegd dat
hij altijd had gedacht dat het christelijk geloof berustte op een paar onbespreekbare
axioma's, waarvan ‘rechtvaardiging door het geloof’ het voornaamste was, op de
voet gevolgd door de godheid van Christus en de verlossing, door middel van
plaatsvervangende verzoening, tot stand gebracht door een God die maar al te goed
gekend en begrepen werd. En Heidegger, die het feit dat hij vroeger katholiek was
geweest nooit onder stoelen of
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banken had gestoken, had hem nooit van zijn vooroordeel afgebracht. Maar betekent
dit dat Gadamer een ‘kind van de Verlichting’ is?
Ja, natuurlijk. Toen zijn vader, hoogleraar in de chemie aan de universiteit van
Breslau en een natuurwetenschapper van de strikte observantie, hem in 1918 naar
de universiteit stuurde, maakte hij zijn zoon duidelijk dat hij natuurwetenschappen
moest gaan studeren; rechten was het enig acceptabele alternatief. De moeilijkheid
was dat de bewoners van de jonge Gadamers leefwereld de personages van
Shakespeare en Dostojevski waren. Wat een opluchting was het dus voor hem toen
hij op de elenchus lectionum een cursus psychologia rationalis zag staan. Dat was
het, het kon niet anders! Hij ging erop af en vond een collegezaal vol zwartgerokte
seminaristen, ingeschreven op de gewone cursus rationele psychologie (zoals het
toen nog genoemd werd), waarin Aristoteles' De anima werd behandeld en wat
Thomas van Aquino en andere scholastieke denkers daarvan gemaakt hadden. Maar
hij had wél ontdekt wat hij wilde, klassieke auteurs en antieke wijsbegeerte, en met
name Plato - een van de voornaamste bronnen van het christelijk humanisme zoals
wij het nu kennen. In Gadamers nieuwe milieu was het moeilijk, christenen en
voormalige christenen over het hoofd te zien.
Bij een vorig bezoek, jaren geleden, had ik hem verteld over een vermoeden dat
ik allang koesterde zowel op basis van Wahrheit und Methode als van het feit dat hij
me meermalen had bekend dat hij op zijn oude dag toch nog met zoveel geluk
gezegend was. Dat vermoeden hield in dat hij in zijn boek, dat pas in 1960 verscheen,
de rekening had vereffend met zijn vader - de personificatie van het rationalisme van
de Verlichting. Hij had me ooit verteld dat zijn moeder was gestorven toen hij nog
heel klein was, en dat hij er pas veel later achter gekomen was dat zij afkomstig was
uit een familie van leraren en kunstenaars - iets wat hem diep getroost had. Ik besloot
dat onderwerp nu nog eens te berde te brengen. Hij herinnerde zich ons eerdere
gesprek, maar toen ik dit keer suggereerde dat Wahrheit und Methode wel eens als
catharsis gewerkt zou kunnen hebben, dat het hem wellicht geholpen had om zijn
rekening met zijn vader te vereffenen en misschien zelfs om zich van zijn vader te
bevrijden, kwam Frau Gadamer tussenbeide: ‘Bevrijden is het juiste woord’. Op dat
ogenblik begreep ik er iets van. Nu nog minder dan vroeger verrast mij een soort
natuurlijke katholiciteit van smaak in Gadamer. Op een keer, minstens twintig jaar
geleden, kwam hij op een regenachtige zondagavond in Roberts House terug van
een serie voordrachten aan een van de universiteiten in het sterk mormoonse Salt
Lake City. We verwelkomden hem in de hal, pakten zijn regenjas en bagage aan,
maar hij bleef maar hoofdschuddend staan. Bij wijze van uitleg kon hij maar één zin
uitbrengen: ‘Vreselijk, geen vinum, geen veritas’. Ik had hem dezelfde woorden al
een keer horen zeggen. Dat was in 1978, toen
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ik samen met mijn vriendin en collega Cheryl Exum, thans hoogleraar in Sheffield,
een uitvoerig gesprek met hem had aan zijn stamtafel in Zum Hecht in het centrum
van Heidelberg, onder het genot van ruim twee liter uitstekende Rheinhessen.
Één kant van Gadamer komt maar weinig ter sprake: hij heeft ook in zeer
verantwoordelijke posities bestuurd. Als professor aan de universiteit van Leipzig
vanaf 1939 heeft hij uit ervaring geleerd hoe te handelen terwijl barbaren over je
linker schouder meekijken; in 1946-47, zo vertelde hij me eens, had hij als rector
magnificus maar één ding voor ogen gehouden, de universiteit redden. Hij vertelde
niet precies hoe hij dat deed. Maar hij keek me daarbij recht aan, met een bijna
keizerlijk-verontwaardigde blik die me bijgebleven is; hij zal de rol van Magnifizenz
wel goed gespeeld hebben tegenover de communistische machthebbers. De politieke
gedachte van zowel Plato als Aristoteles dat niet kennis maar goed oordeel waarheid
oplevert, is een van zijn levenslange overtuigingen. Ik heb hem dikwijls horen zeggen
dat de waarheid vóór alles objectief is, alèthès chrysos, zegt Aristoteles, echtes Gold,
echt goud. Alleen wie met de objectiviteit klaar komt, groeit in ware kennis; dialoog
is de weg naar de waarheid, niet transcendentale reflectie. We waren niet verbaasd
dat hij diep teleurgesteld was toen Heidegger stierf terwijl hij, Gadamer, aan het
doceren was aan Boston College. Hij betreurde het dat hij bij de plechtige zitting
van de Akademie Pour le Mérite zijn voornaamste mentor niet zou kunnen eren met
een gedachtenisrede. Nu, zei hij, zouden ze Karl Rahner wel moeten vragen om het
te doen; die was Heideggers op één na oudste oudleerling. Echt gefrustreerd zei hij:
‘Ach, Rahner is natuurlijk een groot denker, maar hij denkt nooit in dialoog. Heidegger
wel, altijd. Rahner zit altijd maar sterren te schilderen in zijn hoofd, aan zijn inwendig
firmament’. Ik knikte glimlachend van ja en hij verontschuldigde zich eveneens met
een glimlach.
Klaar komen met de objectiviteit. Gadamer kwam in 1947 naar het Westen, eerst
naar Frankfurt en twee jaar later naar Heidelberg, alwaar hij de leerstoel van Karl
Jaspers ging bezetten. Hij speelde het klaar om een rijke vriend in Wenen, een
beschermer van kunsten en wetenschappen, te interesseren voor een poging om op
neutraal gebied een ontmoetingsoord te stichten voor denkers, politici en
sociaal-economen uit Oost en West. Want het IJzeren Gordijn en de Berlijnse muur
mochten in geen geval permanente culturele grenzen worden. Het bleek mogelijk,
en een landgoed in Kroatië kwam ter beschikking. Daar heeft Gadamer ook voor de
eerste keer de jonge bisschop-filosoof Karol Wojtyla ontmoet, die toentertijd aan de
universiteit van Lublin doceerde. Ik heb Gadamer nooit gevraagd of hij Wojtyla's
proefschrift De handelende persoon ooit gelezen heeft. Als dat wel zo is, dan zal hij
het wel begrepen hebben. Wojtyla betoogt dat mensen alleen maar tot betrouwbare
kennis kunnen komen
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als ze zich wagen aan de wereld van de objectiviteit. Omdat we wél vertrouwd zijn
met onszelf, maar niet met onze vooroordelen, zo heeft Gadamer consequent betoogd,
zullen onze oordelen slechts in zoverre betrouwbaar worden als we alles in het werk
stellen om het andere, dat ons vreemd is, te verstaan. Gadamer is cultuurfilosoof; hij
heeft zich altijd gewaagd aan het praktische en niet-puur-rationele; wie zijn debat
met Jürgen Habermas over de gebeurtenissen van 1968 heeft meegemaakt, kan dat
bevestigen.
Een dergelijke, praktische stellingname is voelbaar in Über die Verborgenheit der
Gesundheit, een verzameling opstellen die Gadamer (die als 21-jarige een aanval
van kinderverlamming te boven kwam) nog op hoge leeftijd heeft doen verschijnen,
deels nieuw geschreven, deels herzien. Medische specialisten weten alles van ziekten
en kwalen, maar ieder gewoon, verstandig mens weet wat gezondheid is. Maar ook
artsen kunnen dit weten, als ze tenminste gezond oordeel hebben. Gezondheid is een
mysterie van heel-zijn en wel-zijn; geen expert kan gezondheid definiëren, en daar
moeten die alwetende deskundigen maar eens goed over nadenken. Gadamer kijkt
naar buiten: ‘Ik neem tegenwoordig niets meer in en mijn vrouw ook niet’.
Het einde van mijn bezoek is even roerend als het begin. Zijn eerste opmerking
na onze begroeting was: ‘Van Beeck, is het niet interessant dat we niet echt kunnen
dénken zonder een toekomst voor ogen te hebben?’ Daarna had hij even gesproken
over de formidabele Ernst Jünger, de veel besproken
avonturier/schrijver/filosoof-van-de-rechtervleugel die een paar jaar geleden gestorven
is op de leeftijd van bijna 103 jaar, ruim twee jaar nadat hij zonder ophef in de
katholieke kerk opgenomen was. ‘Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Tegen het einde
van ons gesprek vertel ik hem dat mijn fundamentaal-theologisch essay ‘Wat mogen
we nu echt verhopen?’ zojuist verschenen is in het tijdschrift Gregorianum. Hij kijkt
me vol belangstelling aan en ik vertel hem dat mijn antwoord op de vraag is: ‘Wat
we echt mogen verhopen is, wat we niet wéten’. Hij zegt: ‘We begrijpen elkaar wel,
nietwaar?’ Ik knik van ja en loop voorzichtig de buitentrap af. Frau Gadamer zit al
te wachten in de Volkswagen.[1]

[1] Met dank aan drs. W.M.L. van Stratum-van Beeck voor het redigeren van mijn tekst.
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Guido Vanheeswijck
De souffleur van de Franse Revolutie
‘In de Oudheid was er al, aldus Desmoulins, een acteur om de tekst op te
zeggen en een andere om de gebaren te maken. Een ideale functie voor
Chamfort, die ervan houdt invloed uit te oefenen terwijl hij op de
achtergrond blijft en die bovenal beducht is voor publiciteit.’ (blz. 239)
‘Gesteld, dat Chamfort toen een gradatie meer filosoof gebleven was, dan
was de revolutie van haar tragische geestigheid en haar scherpste prikkel
verstoken gebleven: zij zou als een veel dommer gebeuren beschouwd
worden en niet zo'n verleiding voor de geest betekenen.’ (F. Nietzsche,
De vrolijke wetenschap, vert. Pé Hawinkels, par. 95)
Eigenlijk was alles dubbelzinnig aan Chamfort, de ‘beroemde onbekende’
achttiende-eeuwse Franse moralist die met zijn postuum verschenen Maximes et
pensées, caractères et anecdotes zoveel indruk zou maken op Schopenhauer en
Nietzsche. En dubbelzinnige figuren intrigeren ons wel. Rechtlijnige consequentie
verspreidt de geur van saaiheid. Geen wonder dat Claude Arnaud met zijn biografie
van Chamfort maar liefst drie prijzen in de wacht sleepte, waaronder de prestigieuze
Prix de l'Essai de l'Académie Française, ook al heeft hij dan tien jaar moeten wachten
op een Nederlandse vertaling. Die is pas in 1998 uitgekomen, als nummer 33 in de
bekende reeks Open Domein[1].

Een dubbelagent
Chamforts leven is begonnen als een omgekeerd sprookje. Zijn moeder, Jacqueline
de Vinzelles, stammend uit de hoge adel van Clermont-Ferrand, was getrouwd met
Jean-François Dauphin de Leyval, een procureur-generaal, van wie ze twee dochters
had. Vierenveertig was
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ze toen een zekere Nicolas, een bescheiden kanunnik van de kathedraal van Clermont,
haar zwanger maakte. Om problemen te vermijden staat de overspelige moeder haar
zoontje af aan het eenvoudige gezin Nicolas, verre familie van de kanunnik, dat het lot helpt een handje - net een kindje verloren had. Op 22 juni 1740 wordt de ‘bijna
adellijke’ bastaard gedoopt als Sébastien Roch Nicolas, zoon van kruidenier Nicolas
en zijn vrouw Thérèse Creuzet.
Discreet geholpen door zijn natuurlijke moeder krijgt de jongen een opleiding in
een Parijs jezuïetencollege, waar hij zich als een modelleerling ontpopt en de eerste
prijzen aan elkaar rijgt. Een clericale loopbaan wenkt, maar de kruidenierszoon van
aristocratische komaf heeft andere plannen, bijvoorbeeld een geniaal schrijver te
worden. Zijn gespleten identiteit - waarin het aristocratische van zijn moeder en het
volkse van zijn pleeggezin zich vermengen - schemert door in het pseudoniem dat
hij op zijn twintigste kiest: Chamfort. Een naam die lieflijk begint, met champ of
weide, en uitloopt op een harde eis, fort of sterk.
Van nu af frequenteert hij de salons van de aristocratie en laat hij zich aanspreken
als Sébastien Nicolas de Chamfort. Hij bekwaamt zich in het spel van de
oppervlakkige conversatie, zijn vlijmscherpe tong maakt indruk. Hij ontwikkelt
gewoon zijn aangeboren talent voor gespletenheid:
‘Hij went eraan om, zoals Parijs dat wenst, meer over de auteurs dan over
hun boeken te praten. Hij raakt vertrouwd met de toenmalige zevende
kunst, de conversatie, in een stad die al heen en weer geslingerd wordt
tussen het verlangen naar en de angst voor diepzinnigheid. Hij ontdekt
welke gebaren je moet vermijden en welke lompheden uitgebannen dienen
te worden - kortom hoe je jezelf moet regisseren. Zo dringt hij door in de
beschaving van het masker, voortgekomen uit een aristocratie die acteurs
imiteert na lange tijd als voorbeeld te hebben gediend. Hij begint zich van
zichzelf los te maken - een klassieke eigenschap van een maatschappij die
gevangen zit tussen haar hoogtijdagen en haar ondergang. Tot de dag
waarop hij niet meer weet waar de waarheid ligt, tussen de eenvoudige
kamer waar hij slaapt en de omgeving waarin hij leeft - alsof hij opnieuw
gespleten was in een Nicolas en een Vinzelles’ (blz. 33).
Chamfort heeft een vaardige pen. Zijn eerste komedie in verzen, Het indianenmeisje,
wordt een kaskraker. Indianen en quakers waren bij de Franse aristocratie net voor
de Revolutie in trek. Die koddige, overzeese versies van ‘le bon sauvage’ dienden
als uitlaatklep voor hun eigen gekunsteldheid. Ook Voltaire is onder de indruk van
Chamforts stuk, en alleen maar door te verkondigen dat hij het ‘ver zal schoppen’,
maakt Voltaire dat laatste voor een groot deel ook mogelijk. Chamfort kan voortaan
rekenen op het commerciële genie van de door Voltaire gestichte ‘Kerk’. Opgemerkt
wordt hij ook door vrouwen. De bijna-priester
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blijkt al vlug een volleerd libertijn, - nog een troef als je het in de wereld van de
salons ver wil schoppen.
Zijn glorietijd als knappe, elegante, bruisende jongeman duurt echter niet lang.
Als hij vijfentwintig is, verlamt een slepende ziekte zijn seksuele leven: er komt een
einde aan zijn veelbelovende carrière als ladykiller. Even vlug eindigt zijn
veelbelovende loopbaan als literator. Hij staat weliswaar onder de hoge bescherming
van figuren als de prins van Condé, de graaf van Vaudreuil en zelfs van Lodewijk
XVI. Dat belet niet dat zijn tweede komedie onder de kritiek wordt bedolven en dat
de opvoering van de tragedie Mustapha et Zéangir, mede door allerlei intriges in het
literaire wereldje, een onbarmhartige mislukking wordt.
Allicht kende Chamfort de regels van het societyleven. Hij wist hoe zich aan te
passen, hoe te charmeren en hoe in de gunst te komen van hen die hem konden
beschermen: je hoeft er slechts je ziel voor te verkopen. Nu het succes uitblijft, treedt
de rebel, die hij ook altijd al was, meer op de voorgrond. Hij eet nog steeds uit de
ruif van de aristocratie, maar besluit geen letter meer te publiceren. Wel noteert hij
elke avond losse gedachten en anekdotes op kleine stukjes papier, waarin hij zijn
afkeer voor ongeveer alles rondom hem ventileert, de maatschappij van zijn tijd tegen
het licht houdt om des te beter de donkere kanten ervan te beschrijven.
In 1781 ontmoet hij Marthe Button. De vrouwenhater die hij intussen is geworden,
verandert in een vurige verdediger van de passionele liefde. Het is de meest
aangrijpende periode uit zijn leven, de enige wellicht zonder dubbelzinnigheid. Hij
beminde haar, zo vertelt men, ‘even vurig als een maîtresse en even teder als zijn
moeder’. Hij besluit de rest van zijn leven met haar door te brengen. Het sprookje
eindigt abrupt. In de lente van 1783 wordt Marthe ziek. Twee maanden later sterft
ze in zijn armen. Nauwelijks zes maanden zijn ze samen geweest.
Van dat ogenblik af verhardt Chamfort: hij zet een masker op om des te
gemakkelijker anderen te ontmaskeren; hij onderdrukt zijn eigen uitzonderlijke
gevoeligheid om des te makkelijker de gevoelloosheid van anderen op de korrel te
nemen. Kortom, hij droomt ervan met zijn verleden te breken, zijn bestaan in tweeën
te splijten. Hij wil de oude mens van zich afschudden, zijn verleden en afkomst
achterlaten. Hij wordt een revolutionair: de enige manier, zo lijkt het hem, om met
zijn eigen gespletenheid te kunnen leven.
In het jaar des Heren 1789 - hij is dan al negenenveertig - ruilt Chamfort, inmiddels
lid van de Académie Française, de letteren voor de politiek. Hij schenkt zijn
spaarcenten aan goede werken, fluistert graaf Mirabeau en bisschop Talleyrand hun
redevoeringen in en werkt achter de schermen voor Abbé Sieyès en Condorcet. Alle
grote momenten maakt hij mee, van heel dichtbij en toch op afstand. Chamfort wordt
dé souffleur van de Franse Revolutie.
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Maar de Revolutie dreigt te ontsporen. De wreedheden die de revolutionairen zich
permitteren neemt hij er aanvankelijk als een noodzakelijk kwaad bij. Zelf is hij, zij
het zonder geestdrift, lid geworden van de Girondijnen, en houdt hij zich als geoefende
tacticus gedeisd. Pas wanneer Montagnards als Danton, Marat en Robespierre de
macht overnemen, begint Chamfort openlijk de machthebbers te hekelen. De
Jakobijnse Terreur kan zijn ironie niet appreciëren. Wanneer hij iets te nadrukkelijk
de moord op ‘koning Marat’ toejuicht, wordt hij gearresteerd. Enkele weken
gevangenis kraken hem.
Een paar maanden later - een nieuwe gevangenisstraf hangt in de lucht - doet hij
een mislukte zelfmoordpoging. Ondanks de goede zorgen van enkele vrienden, sterft
hij vijf maanden later aan de gevolgen ervan, op 13 april 1794. Zijn dood krijgt twee
regels in de kranten: ‘De Terreur was zo algemeen dat het een daad van moed was
hem naar zijn laatste verblijfplaats te vergezellen’, noteerde zijn trouwe vriend
Ginguené. Vier mensen volgen de kist, onder wie Sieyès, de ‘Mohammed van de
Revolutie’, zoals Chamfort hem graag noemde.

Het spektakelstuk van de Revolutie
Niet alleen Chamfort zelf is dubbelzinnig. Ook Arnauds biografie geeft de lezer een
gespleten indruk. Er staan schitterende passages in, knappe alinea's waarin Arnaud
gebald een originele gedachte uitwerkt. Maar een vlot leesbaar werkstuk is het niet.
Daarvoor bewandelt hij te veel zijwegen, verliest zich in nauwelijks relevante details
en in de peripetieën van figuranten die weinig licht werpen op de figuur van Chamfort
zelf. Heel veel harde feiten over zijn protagonist zijn echter niet beschikbaar. Arnaud
is wel gedwongen de lege plekken in Chamforts levensloop aan te vullen met
uitvoerige uitweidingen over historische gebeurtenissen, de coulissen waarachter het
leven van Chamfort zich afspeelt. Dé historische gebeurtenis is natuurlijk de Franse
Revolutie. Alleen al om de beschrijving daarvan is dit een interessant boek[2].
In zijn voorwoord schrijft Arnaud dat de ervaringen van zijn eigen tijd onderhuids
meespeelden in deze historische reconstructie van de tweede helft van de achttiende
eeuw. De maatschappij van de twintigste eeuw is voor hem in de eerste plaats een
spektakelmaatschappij. ‘Ik heb alleen, bijvoorbeeld door het over een eerste
spektakelmaatschappij te hebben, de terugkerende details van de geschiedenis
onderstreept, waarvan de invloed zoals men weet alleen op lange termijn voelbaar
is’ (blz. 15). Die eerste spektakelmaatschappij kreeg gestalte toen de intellectuele
revolutie van de Verlichting in 1789 uitmondde in een burgerlijke revolutie.
Geen enkele revolutie heeft zo'n invloed gehad op het hedendaagse aanvoelen als
de Franse Revolutie. De drie idealen ervan - vrijheid,
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gelijkheid en broederlijkheid - zorgden niet alleen voor de afbraak van de oude,
feodale standenmaatschappij, ze stonden vooral aan de wieg van een nieuw tijdperk,
het onze, dat van de mensenrechten, het recht op zelfbeschikking, de doorbraak van
de markteconomie. Wanneer Goethe op 20 september 1792 in het gezelschap van
de hertog van Weimar getuige is van de slag bij Valmy, schrijft hij profetisch dat
‘op deze dag en op deze plaats een nieuw tijdperk begint in de wereldgeschiedenis’.
Maar wat betekent dit? Wat schuilt er achter het masker van dit vrijheidsideaal,
dit streven naar autonomie, de roep naar rechtvaardigheid, de afbraak van het oude?
Vooral versplintering, dubbelzinnigheid, spektakel, - een mengeling van gevoelens
en gedachten, van idealisme en cynisme, van spektakel en authenticiteit. De Revolutie
in drie woorden samenvatten - de drie edele woorden die ze in haar vaandel schreef
- een leugen. De Revolutie was complex, omdat ze dubbelzinnig was, en een duidelijke
richting miste.
Arnaud laat dat op een meesterlijke manier zien in zijn portrettering van de
protagonisten van de Revolutie. Neem graaf Honoré de Mirabeau (1749-1791), - de
eerste graaf die ‘de adel in de steek liet’ en de enige edelman die in 1789 gekozen
werd als vertegenwoordiger van de Derde Stand. Marx noemde hem later de ‘leeuw
van de Revolutie’: retorisch begaafd als hij was, dwong hij in de historische dagen
van juni 1789 de koning tot toegevingen, waardoor de adel en de clerus zich bij de
Derde Stand moesten aansluiten en de Staten-Generaal een Assemblée Nationale
werd. Toen Mirabeau begin 1791 stierf, werd hij als eerste ‘onsterfelijke’ in het pas
gebouwde Pantheon bijgezet, - de eerste heilige in de legende van de Franse
revolutionairen.
In werkelijkheid is Mirabeau minstens even gespleten als zijn beste vriend,
Chamfort. Op zijn manier is ook hij een bastaard:
‘Geboren als hij is met een manke poot, twee reeds gevormde kiezen en
een enorm hoofd - zijn moeder was bijna in het kraambed gestorven wordt hij door zijn vader gezien als een onedele herinnering aan zijn
afkomst. Mirabeau, door hem uitgescholden, vernederd en geslagen, is de
laatste lijfeigene geworden van een feodale heer die zijn boeren de vrijheid
heeft gegeven, van een briljant fysiocraat die elders, tot bij de moralist
Vauvenargues doorgaat voor een Vriend van de Mensheid. Op de vlucht
voor dit sadisme - de Mirabeaus en de Sades zijn trouwens neven - rijgt
de plebejische graaf diefstallen, ontvoeringen en duels aaneen. Hij gaat
met zijn zuster naar bed en dwingt een erfdochter uit Aix met hem te
trouwen door naakt op haar balkon te verschijnen. Zes jaren in de
gevangenis ontnemen hem zijn laatste gewetensbezwaren: behalve de
ondeugden van de rijken krijgt hij ook nog die van de armen, aldus
Michelet’ (blz. 130-131).
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Met deze Mirabeau beleeft Chamfort het beste van het Ancien Régime en het beste
van de Revolutie. Ze hebben hun idylle gehad met het volk, maar ook met de koningin.
Mirabeau heeft hem bestolen, gekopieerd en bedrogen, dat weet Chamfort. Maar er
was ook die ontwapenende verering en die perverse genegenheid, waarbij Chamfort
zich nooit heeft verveeld:
‘Mirabeau, een schitterende smeerlap en een autoritaire rebel die voor geld
tot alles bereid was - zelfs tot een goede daad, zegt Rivarol. Mirabeau laat
een leegte achter die Chamfort nooit meer weet te vullen. De Revolutie
lijkt van nu af aan steeds meer op de dag na een feest’ (blz. 266).
Ook van Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) krijgen we in Arnauds
relaas een schitterend portret. Talleyrand was een ander brein achter de Revolutie,
en heeft een doorslaggevende rol gespeeld zowel in het pre- als in het
postnapoleontische Frankrijk. Wanneer op 4 mei 1789 zo'n 1200 afgevaardigden van
de Staten-Generaal zich in optocht naar de kerk begeven, is er van een revolutionair
elan nog niets te merken. De stoet is ingedeeld naar rang en stand: vooraan de derde
stand, dan de adel, de clerus, en ten slotte het koningspaar. Onder de clerus vind je
onder meer kardinaal de Rohan en de dan nog onbekende bisschop van Autun,
Talleyrand, in rood en purper staatsiegewaad. De volgende dertig jaar zal hij blijven
opvallen.
Talleyrand zal als een van de eersten de eisen van de Derde Stand steunen, en op
2 november 1789 voorstellen de kerkelijke goederen ‘ter beschikking van de natie’
te stellen. De eerste zorg van de Assemblée was immers het gat in de schatkist te
dichten, en wat lag er meer voor de hand dan daartoe de rijke bezittingen van de
Franse Kerk aan te spreken? Diezelfde Talleyrand tekent ook de constitution civile
du clergé, waardoor de clerus in feite aan de burgerlijke overheid werd ‘onderworpen’.
Op 1 maart 1815 vertegenwoordigt hij Frankrijk op het overwinningscongres van
Wenen, dat de tijd van de restauratie inluidt. Talleyrand is op zijn manier een typische
vertegenwoordiger van de Revolutie, een meester van de gespletenheid, noem hem
een onvoorstelbare draaikont of een handige tacticus. Hoe dan ook, hij staat voor
niets. Wanneer Parijs zich op 14 juli 1790 opmaakt om de verjaardag van de Revolutie
te vieren, gaat het er zo aan toe:
‘Vijftienduizend arbeiders plaatsen podia op het Champ-de-Mars, kartuizer
monniken staan te spitten te midden van “zedeloze” meisjes en de hertogin
van Luynes duwt een mahoniehouten kruiwagen voort. [...] 's Ochtends
neemt Chamfort plaats tegenover het altaar waar Talleyrand de mis zal
lezen, een maskerade waarvoor hij hem samen met Mirabeau ten huize
van meneer van Saisseval geprepareerd zou hebben - aangezien de bisschop
het verloop
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van de mis vergeten was. [...] Chamfort ziet de goede mevrouw Panckoucke
doorweekt zitten en Talleyrand bestijgt het altaar, omringd door
tweehonderd priesters, honderd misdienaartjes en zijn twee abbés.” “O,
alstublieft, maak me niet aan het lachen!”, zegt hij tegen hen. Maar de
bisschop doorstaat de ceremonie onbewogen - zoals hij later het Directoire,
het Keizerrijk en de twee Restauraties doorstaat’ (blz. 255-256).
Ongetwijfeld waren zowel abbé Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), de vicaris
van de bisschop van Chartres, die ‘alle filosofen van de Verlichting had gelezen’ en
hun ideeën in een verstaanbare taal op grote schaal had verspreid, als markies de
Condorcet (1744-1794), wijsgeer, wiskundige en wellicht de belangrijkste intellectueel
van de Assemblée, rechtlijniger in hun idealen. Maar de glorie van Sieyès duurde
slechts één jaar, daarna trok hij zich terug in de coulissen. Gelouterd door de politieke
tegenstellingen zal hij nog een keer op de voorgrond treden, als hij generaal Bonaparte
in 1799 vraagt de Revolutie te ‘voltooien’. Condorcet zal in 1794, opgejaagd door
de Terreur, de hand aan zichzelf slaan.
Van deze topfiguren van de eerste fase van de Revolutie, de fase van de
aristocratische overlopers, is Chamfort de ideeënleverancier. Op 23 juni 1789 laat
Mirabeau de koning weten dat ‘zij bijeengekomen waren krachtens de wil van het
volk en voor geen andere wil meer zouden buigen, [en] alleen door het geweld van
bajonetten zouden vertrekken’. Die gevleugelde woorden, die hem een plaats in het
Pantheon zouden bezorgen, waren hem ingefluisterd door Chamfort. Drie pamfletten
van Sieyès, alle geschreven en uitgegeven rond de jaarwisseling 1788-1789, zouden
het revolutionaire klimaat voorbereiden. Een ervan was het bekende essay over ‘de
Derde Stand’ met de beroemde vragen: ‘Wat is de derde stand? Alles. Wat bezit hij?
Niets’. Opnieuw is Chamfort de fluisterende inspirator:
‘Verstopt achter het gordijn van de Revolutie laat hij de anderen zijn
uitspraken verspreiden. Een doeltreffende methode, aldus de graaf van
Lauraguais, de kunstminnaar van de “Talleyrand-diners”, die een van hun
gesprekken van begin 1789 weergeeft: “Ik heb u veel te zeggen”, begint
Chamfort. - “Des te beter, wat is u overkomen?” - “Ach, overkomen...
Wat overkomt mensen als ons nou toch?” - “Nel, wat hebt u gedaan?” “O, dat is iets anders, daar kom ik u over vertellen”, herneemt Chamfort,
“ik heb een werk geschapen.” - “Wat, een boek?” - “Nee, geen boek, zo
dwaas ben ik niet: maar wellicht het beste werk dat men in deze tijd waarin
iedereen praat en niemand tijd heeft om na te denken, tot stand kan
brengen...” - “En wat is dan wel de titel van dat werk?” - “U zult zien dat
de titel het werk zelf is; want de titel behelst de hele geest ervan: ik heb
het dan ook al aan mijn puriteinse Sieyès cadeau gedaan...dit is hem: Wat
is de derde stand? Alles. Wat bezit hij? Niets. Vindt u
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het niet te langdradig?” Hij heeft daarmee de beroemdste en meest
verkochte brochure van de Revolutie gedoopt, die hij voor vernietiging
op bevel van de minister behoedt door hem voor een prijs van de Académie
in te schrijven’ (blz. 212-213).
Chamfort blijft altijd die tweeslachtige figuur, tussen twee vuren gevangen, aarzelend
tussen cynisme en idealisme, tussen parlementaire actie en ideologische abstractie,
tussen de magere Sieyès en de dikke Mirabeau. Hij intrigeert met Mirabeau en
Talleyrand en dagdroomt met Sieyès en Condorcet. Hij krijgt zichzelf nu eenmaal
niet gedefinieerd. De behoefte ertoe laat hem niet los, maar tegelijk beseft hij de
onmogelijkheid en de relativiteit ervan. Hij heeft in zichzelf een uitweg gezocht uit
een beschaving waarmee hij onlosmakelijk verbonden was. Vandaar zijn verlangen
naar een nieuw begin, de Revolutie: die moest niet alleen de misbruiken van de
monarchie en de miserie van hongersnood wegwerken, maar evenzeer een einde
maken aan zijn eigen moeilijkheden, zijn eigen tweeslachtigheid.
Het bleek een onmogelijk verlangen. Chamfort bleef gevangen in zijn eigen
verplintering, die van de aristocratische volksvriend, de elitaire democraat, de eeuwige
bastaard. Die versplintering, verscholen achter de revolutionaire idealen, treedt op
de voorgrond in zijn postuum meesterwerk, Maximes et pensées, caractères et
anecdotes, - een mengvat van meedogenloze oprechtheid en cynisch-wereldwijze
verbittering, verbrokkeld over messcherpe aforismen. Men heeft er zich in de eerste
decennia van de negentiende eeuw grondig aan geërgerd en ze daarom liever
doodgezwegen. Het is niet gemakkelijk te wennen aan de hel[3]. Het heeft dan ook
bijna een eeuw geduurd vooraleer Chamfort begrepen werd, vooraleer de tijd hem
inhaalde, die zich in hem herkende.

Modern en postmodern
In de negentiende eeuw deelden de meeste Fransen de mening van Sainte-Beuve,
die hem typeerde als ‘een van de merkwaardigste en duidelijkste gevallen van
verdwazing van de geest’. De erkenning kwam uit Duitsland. Daar werd hij vooral
door toedoen van Arthur Schopenhauer (1788-1860) een bekend figuur. Het werk
waarmee Schopenhauer beroemd werd, Bespiegelingen over levenswijsheid, kreeg
als motto dit aforisme van Chamfort mee: ‘Het geluk is geen eenvoudige zaak: het
is heel moeilijk in onszelf, en onmogelijk elders te vinden’.
Schopenhauer herkende zich onmiskenbaar in Chamforts versplintering. In zijn
meesterwerk, De wereld als wil en voorstelling, geeft hij aan dit levensaanvoelen
zelfs een ontologische diepte. De hele werkelijkheid is ervan doortrokken.
Schopenhauer tekende onbarmhartig de versplintering en gespletenheid die inherent
zijn aan een onbetrouwbare werkelijk-
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heid, gestuurd door een doelloze en in zichzelf verdeelde wil. Maar, en dat wordt
vaak vergeten, aan die versplintering wilde hij ontkomen, wat het ook moge kosten.
Alleen moest Schopenhauer, in de poging om aan de versplintering te ontkomen,
uiteindelijk alles prijsgeven: de menselijke individualiteit, de zin van het concrete
bestaan, en ten slotte de wereld zelf.
Vooral Friedrich Nietzsche heeft, onder meer via Schopenhauer, de interesse voor
Chamfort doen heropflakkeren. Het is niet zo verwonderlijk dat Arnaud een heel
hoofdstuk - het laatste van zijn boek - aan hun verhouding besteedt. Alle biografieën
van Nietzsche wijzen op de verwantschap tussen Chamfort en Nietzsche, - twee
kluizenaars die bereid waren tot een verbeten strijd tegen zichzelf, om zichzelf te
kunnen zijn. Reeds in 1879 sprak Paul Rée met Nietzsche over Chamfort. De Weense
schrijver Zdekauer deed hem de door A. Houssaye ingeleide uitgave van de Maximes
cadeau. En in De vrolijke wetenschap wijdt Nietzsche een hele paragraaf (nummer
95), aan ‘deze geestigste aller moralisten’.[4]
Nietzsches houding tegenover Chamfort is echter dubbelzinnig. In De vrolijke
wetenschap bewierookt hij Chamfort nog om zijn elitedenken, zijn misantropie en
zijn pessimisme. ‘Chamfort, wiens bundel maximes en uitspraken boven alle boeken
van de wereld het voordeel heeft dat het in hoge mate de kracht van een sidderrog
heeft’, tekent hij in 1881 aan, en hij raakt niet over hem uitgesproken tegenover zijn
vriend Peter Gast. Zes jaar later, in De genealogie der moraal, kapittelt hij hem als
een schoolvoorbeeld van de man van het ressentiment.
Vanwaar die ommekeer? Chamfort kende de versplintering, diep in hemzelf, en
de dubbelzinnigheid, overal om hem heen. Van roem, vrouwen, literatuur en de
aristocratie houden - weliswaar op een dubbelzinnige manier - alvorens zich geheel
te wijden aan het bekritiseren ervan, dat is kort samengevat Chamforts lotsbestemming
geweest, schrijft Arnaud. Chamfort trachtte aan de versplintering te ontsnappen en
de dubbelzinnigheid te doorprikken: het is hem nooit gelukt. Ik zei het al, hij zocht
zichzelf te definiëren, en besefte dat het niet kon. Hij voorspelde de Revolutie in de
stijl van het Ancien Régime, was een aristocraat van de geest die gelijkheid bepleitte.
Dé souffleur van de Franse Revolutie was tégen gelijkheid op elk gebied waarop hij
uitblonk en vóór gelijkheid op elk terrein waarvan hem de toegang was ontzegd. Zo
werd in de textuur zelf van de Franse Revolutie de spanning tussen vrijheid en
gelijkheid geweven, een spanning die ze nooit heeft kunnen opvangen. Reeds vanaf
1790 dreigt de vrijheid het slachtoffer te worden van de gelijkheid. De meest radicale
revolutionairen, die om vrijheid schreeuwden, zouden vervolgens de prooi worden
aan de ‘grote gelijkmaker’ die toen de guillotine was, zowat in de periode waarin
Chamfort aan zijn zwanenzang begon.
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Nietzsche heeft dan ook nooit Chamforts ommezwaai naar de Revolutie kunnen of
willen begrijpen. Het heeft hem altijd verbaasd dat zo'n uitmuntende kenner van de
mens en van de massa zich bij de massa aangesloten heeft, en niet uit zelfverdediging
en filosofische onthechting aan de kant is blijven staan; en dat hij de mensen heeft
willen redden, terwijl hij goed wist hoe rampzalig ze zijn en dat zij ‘kleiner worden
wanneer ze meer op elkaar gaan lijken. Dat verklaart zijn uitval tegen Chamfort (ook
al vernoemt hij nergens zijn naam) in De genealogie van de moraal.
Nietzsche vergat echter dat Chamfort niet alleen de massa, maar ook zichzelf wilde
redden. Chamfort probeerde aan zijn eigen versplintering te ontkomen, zijn
ressentiment te sublimeren, te bouwen aan een nieuw ‘ik’, een nieuwe mens. De
Nietzsche van De genealogie van de moraal wilde daarentegen in de versplintering
leven. Hij wist dat elk geloof in een eindtoestand, elke zucht naar een harmonieus
bestaan een fictie is. De versplintering en de gespletenheid wilde hij niet langer helen.
Hij wilde erin leven. Heroïsch leven.
Chamfort heeft, volgens Nietzsches analyse, de man van het ressentiment in zichzelf
niet kunnen doden om zo de wereld zoals hij is te verheerlijken. Al evenmin heeft
hij het sociale dier kleingekregen om zo de definitieve eenzaamheid in zichzelf te
kunnen verdragen. Chamfort is nooit een Übermensch geworden. Vandaar Nietzsches
voorliefde voor Mirabeau, de bijna speelse meester van de gespletenheid, de enige
Übermensch onder de Franse revolutionairen:
‘Want wanneer het ressentiment zich bij de edele mens voordoet,
manifesteert het zich en raakt het uitgeblust in een onmiddellijke reactie
zodat het geen vergiftigende uitwerking heeft: bovendien komt het niet
eens aan de oppervlakte in talloze omstandigheden waarin dat bij zwakke,
krachteloze mensen onvermijdelijk zou zijn. Zijn vijanden, zijn
mislukkingen en zelfs zijn eigen wandaden niet langer serieus kunnen
nemen - dat is het kenmerk van sterke en volmaakte naturen voor wie het
dankzij een overvloed van plastische energie mogelijk is zich te
regenereren, te genezen en zelfs te vergeten (in de moderne wereld is
Mirabeau een goed voorbeeld, hij die de tegen hem gerichte beledigingen
en lasterpraatjes niet herinnerde [sic] en die ze niet kon vergeven om de
eenvoudige reden dat hij ze vergat). Zo'n man ontdoet zich in één keer
van veel ongedierte dat zich bij anderen zou vasthechten’[5].
Leven in de versplintering, daarvoor hebben we vandaag een term: we noemen het
‘postmodern’. En we horen te doen alsof we daarmee gelukkig zijn. Het losse,
wisselvallige, fragmentarische, tegenstrijdige denken zou ons geen vrees mogen
inboezemen, schreef Gerrit Komrij ooit: ‘Waarom zouden ideologische hoerigheid
en diepgelovig ongeloof niet de natuurlijke staat van de mens zijn? Waarom voelt
hij altijd weer de
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drang zich in dat spinneweb van uitvluchten te storten als hij anders doet dan hij
denkt, anders voelt dan hij doet? Waarom moet hij met termen goochelen en zich
interessante motieven toedichten als hij drijfzand onder zijn voeten voelt? Waarom
die afschuw van averechtse meningen over één en hetzelfde? Waarom dat heilige
ontzag voor mensen “die ergens voor staan”?’[6]. Leve de extasen en de rituelen van
de ideale verwarring, leve de gelukkige schizo: de versplintering is een godsgeschenk,
- van na de dood van God.
Chamfort was géén gelukkige schizo. Hij, die de versplintering meesterlijk wist
uit te beelden, poogde er juist aan te ontkomen. Tevergeefs. De achttiende eeuw,
hardop dromend van een volkomen autonomie, installeerde - als het ware achter de
rug van de aristocratische rebellen - de versplintering in de westerse cultuur. Is het
vandaag nog toegelaten vragen te stellen bij dit ‘ideaal van versplintering’, dat
onmiskenbaar verscholen zit achter de bedrieglijk eenduidige leuzen van de Franse
Revolutie? Mogen wij ons nog afvragen of de schizo wel echt zo gelukkig is?

Eindnoten:
[1] Claude Arnaud, Chamfort, vertaald door Edu Borger, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1998,
408 blz., ISBN 90-295-0008-5.
[2] Om de draad niet te verliezen in de wirwar van gebeurtenissen en personages die Arnaud oproept,
maakte ik gebruik van Mark Heirman, ‘Tabula rasa. De twee gezichten van de Franse Revolutie’,
in Het verloren millennium. De vergeten wortels van het Moderne Europa, Hadewijch,
Antwerpen/Baarn, 1996, blz. 153-170.
[3] Onder de titel Wennen aan de hel verscheen in 1972 bij de Arbeiderspers een selectie aforismen
in Nederlandse vertaling (momenteel uitverkocht).
[4] F. Nietzsche, De vrolijke wetenschap, vertaald door Pé Hawinkels, De Arbeiderspers, Amsterdam,
1992, blz. 102-103.
[5] Ik baseer me hier op de vertaling van Edu Borger (blz. 177). In de vertaling van Thomas Graftdijk
vindt U deze passage in F. Nietzsche, Over de genealogie van de moraal, Synopsis, De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1980, blz. 35.
[6] G. Komrij, De gelukkige schizo, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985, blz. 11.
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Thomas Mertens
Kleine beschouwing over de (on)vergankelijkheid van het recht
Het is niet gemakkelijk te weten op welke manier de werking van de tijd invloed
heeft op het recht. Want beide elementen die deel uitmaken van de vraagstelling,
zijn moeilijk te definiëren. Ten aanzien van de tijd is de volgende uitspraak van
Augustinus, de kerkvader uit de vierde eeuw, zeer bekend: ‘als mij gevraagd wordt
wat tijd is weet ik het niet, maar wordt het mij niet gevraagd, dan weet ik het precies’.
Met andere woorden: we werken voortdurend met tijd, maar als we tijd zouden
moeten definiëren, weten we niet hoe dat zou moeten. Ook de oude Grieken kenden
die moeilijkheid: de tijd werd door hen voorgesteld als de titaan Kronos; en in de
mythe over het ontstaan van de wereld gaan deze titanen aan de Olympische goden
en dus ook aan de mensen vooraf. De tijd is dus een Titaanse grootheid die eerder
is dan god en mens.
Ook het element van het recht levert een moeilijkheid op. Want voor recht geldt
zo'n beetje hetzelfde als voor de tijd: we weten redelijk goed hoe met het recht gewerkt
wordt, maar hoe geven we een precieze omschrijving van dat recht? Volgens de
filosoof Kant zijn de rechtsgeleerden nog wel in staat te zeggen wat rechtens is in
een bepaalde tijd en binnen een bepaalde gemeenschap, maar zijn zij vaak niet in
staat aan te geven wat ‘recht’ in essentie is. Dat komt onder andere omdat niet
duidelijk is welke de bronnen van het recht zijn. Het recht kan niet met de wet worden
geïdentificeerd: naast de wet vormen de rechterlijke uitspraken en de verdragen een
belangrijke bron en ook, zo menen velen, bepaalde opvattingen over rechtvaardigheid:
over hoe het recht behoort te zijn. Voorts is de tijd zelf een bron van het recht, in de
vorm van het gewoonterecht. De tijd is evenwel niet enkel schepper van het recht,
want rechtsbepalingen worden ook door de tijd aangetast. In eerste aanleg zou men
dus geneigd zijn te stellen dat de tijd over het recht heerst. Het is daarom niet
verwonder-
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lijk dat volgens bijbelse bronnen de uiteindelijke bepaling van het recht pas kan
worden uitgesproken in het Laatste Oordeel aan het einde der tijden, wanneer de
macht van de tijd gebroken is. Tot het moment waarin alles nieuw geworden zal zijn
door de komst van de Messias, gaat het recht onder het juk van de tijd door. Alleen
God, niet de Griekse Zeus, maar de joods-christelijke Jahwe, lijkt het van de tijd te
kunnen winnen, omdat Hij er al vanaf ‘den beginne’ was. In het ondermaanse delft
de mens, met zijn rechtsbepalingen, het onderspit.

Fenomenologische benadering
Een blik op het concrete recht bevestigt hoe het recht inderdaad bol staat van
tijdsbepalingen. Het recht houdt rekening met de tijd en past zich aan gewijzigde
tijdsomstandigheden aan. Ik geef een paar voorbeelden die gemakkelijk zouden
kunnen worden uitgebreid: in het burgerlijk recht geldt dat iedereen rechtspersoon
is en aanspraak kan maken op alle burgerlijke rechten. Maar pas met het bereiken
van een bepaalde leeftijd worden mensen ook handelingsbekwaam. Kinderen zijn
niet bevoegd allerlei rechtshandelingen te verrichten. Zij kunnen geen huis kopen of
een huwelijk sluiten. Iets soortgelijks geldt voor het uitoefenen van politieke rechten.
Binnen democratieën met algemeen kiesrecht heeft eenieder het recht zijn stem uit
te brengen of in bepaalde politieke functies gekozen te worden. Toch verwondert
niemand zich erover dat de uitoefening van die rechten aan bepaalde tijdslimieten is
gebonden. Wie minderjarig is, hoeft niet te rekenen op een stemkaart. Ook in het
arbeidsrecht spelen tijdslimieten een grote rol, zowel aan het begin van het
mensenleven - kinderarbeid is in ons recht verboden - als aan het einde van het leven:
het bereiken van de 65-jarige leeftijd betekent een definitief einde van het arbeidzame
leven. Voor sommigen is dat aan de late kant, maar anderen hebben er moeite mee.
Zij achten deze rigide leeftijdsgrens een vorm van discriminatie en daarom in strijd
met het gelijkheidsbeginsel zoals bv. verwoord in het eerste artikel van de Nederlandse
Grondwet. ‘Tijd’ in de zin van ‘leeftijd’, zo luidt de redenering, is net zoiets als
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht, op grond waarvan
geen onderscheid tussen mensen gemaakt mag worden.
Het recht erkent de betekenis van de tijd niet alleen door rekening te houden met
de leeftijd van mensen door daaraan bevoegdheden en vermogens te verbinden. In
het recht wordt ook erkend dat het verstrijken van de tijd rechtsposities doet
veranderen. Wanneer iets wat ik heb gekocht, gebreken vertoont, dan moet ik binnen
een zekere termijn bij de verkoper of verhuurder reclameren. Anders ben ik de
eigenaar of de huurder geworden van een zaak, en de gebreken daarvan zijn
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dan voor mijn rekening. Of stel: ik koop een zaak in de veronderstelling dat de
verkoper de rechtmatige eigenaar van de zaak is. Die zaak blijft mijn eigendom ook
als na drie jaar blijkt dat de verkoper de zaak van een derde heeft gestolen. Of een
ander voorbeeld: ik verkoop een bepaald object in de veronderstelling dat dit weinig
waard is. Wanneer later blijkt dat de zaak toch veel waard is (en de prijs die ik ervoor
kreeg niet in verhouding staat tot de waarde ervan), dan kan ik de koop niet meer
ongedaan maken. Het feit dat de tijd duidelijk maakte dat het object veel waard was
(omdat de ‘zaak’ ouder is dan gedacht), maakt de koop niet meer ongedaan, tenzij
de koper de verkoper ten onrechte op de mouw heeft gespeld dat het object niet veel
waard is. Dan zou er sprake zijn van dwaling (deze zaak speelde ten aanzien van de
beroemde drinkbeker, de kantharos, die bij Stevensweerd in de Maas werd gevonden
en die nu te zien is in het prachtige, nieuwe Valkhofmuseum in Nijmegen).
De achterliggende gedachte ten aanzien van de invloed van de tijd op het recht
wordt wel onder de algemene noemer van de ‘verjaring’ gebracht. Een daaraan
verwand verschijnsel kennen we in het internationale recht. Stel dat in een bepaald
land een revolutie plaatsvindt en een nieuw regime aan de macht komt. Het feit dat
dat regime niet volgens de regels van het nationale recht aan de macht komt, betekent
nog niet dat andere landen daarom dat regime niet als de rechtmatige regering van
dat land kunnen aanmerken. Wanneer een dergelijk regime in staat is in het zadel te
blijven zitten, verkrijgt het bijna vanzelf een zekere legitimiteit. De tijd speelt een
legitimerende rol. Een variatie op dit thema van recente datum zou Kosovo kunnen
zijn: in de overeenkomst die een einde maakte aan de luchtaanvallen van de Navo
op de federale republiek Joegoslavië, is weliswaar bepaald dat Kosovo deel zal blijven
uitmaken van Joegoslavië. Hoe langer evenwel KFOR de juridische zeggingsmacht
over Kosovo heeft en de UCK de feitelijke macht, des te moeilijker zal het nog zijn
om deze juridische afspraken na te komen. De feitelijke omstandigheden en de duur
ervan schuiven het recht aan de kant. Dat wat een zekere duurzaamheid kent, lijkt
aanspraak te kunnen maken op een zekere juridische erkenning.

Verjaring binnen het strafrecht
Ook in het strafrecht kennen we verjaring: de rol van de tijd is er niet te onderschatten,
en wel in alle facetten. Zo is het duidelijk dat wat strafbaar wordt geacht, verandert
met de tijd en veranderde omstandigheden. Denk wat dat betreft maar eens aan de
zedelijkheidswetgeving. Ook de manieren waarop gestraft wordt (het hoe), is aan
veran-
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deringen onderhevig. Zo zijn in onze contreien lijfstraffen niet langer in gebruik.
Daarvoor is de straf die in tijd wordt uitgedrukt, in de plaats gekomen. Men leze bv.
in Foucaults Discipline, toezicht en straf: de geboorte van de gevangenis hoe vroeger
op gruwelijke wijze straffen ten uitvoer werden gebracht. Daarbij moet natuurlijk
onmiddellijk worden aangetekend dat ook onze moderne tijd zich wat gruwelijkheden
betreft niet onbetuigd laat. Het ‘wat’ en het ‘hoe’ nu betreffen veranderingen tussen
verschillende strafrechtelijke regimes. Maar ook binnen een geldend strafrechtsregime
laat de tijd zijn invloed gelden. Een strafbare handeling kan maar gedurende een
bepaalde periode na het begaan ervan vervolgd worden. Wat betekent verjaring dan
eigenlijk precies? Welnu, het antwoord op die vraag luidt dat het openbaar ministerie
- het overheidsorgaan dat belast is met het vervolgen van strafbare feiten - slechts
gedurende een beperkte tijd de gelegenheid heeft vervolging in te stellen. Die periode
is langer naarmate het strafbare feit ernstiger is, maar ook ernstige delicten, zoals
moord en diefstal, ‘verjaren’: na zekere tijd kunnen ze niet meer vervolgd worden.
Wat betekent dat en waarom zou dat zo zijn? De moord die vandaag gepleegd wordt
en nu afgrijzen veroorzaakt, wordt toch niet minder strafwaardig wanneer pas over
veertig jaar wordt ontdekt hoe en door wie hij gepleegd is? Welke redenen zouden
er kunnen bestaan om strafbare feiten te laten verjaren? Betekent ‘verjaring’ hetzelfde
als ‘vergeving’? Wordt door verjaring impliciet ‘goed’-gepraat of tenminste moreel
onverschillig verklaard wat eerst ‘slecht’ was? De tijd heelt alle wonden en geheelde
wonden hoeven niet meer door het strafrecht gehecht te worden? Sommigen willen
zo ver niet gaan en zoeken andere gronden voor de verjaring. Zij zeggen dat aan de
leer van de verjaring in het strafrecht een triviale reden ten grondslag ligt: strafbare
feiten moeten weliswaar vervolgd en bestraft worden, maar na verloop van tijd is
het steeds moeilijker het bewijs rond te krijgen. Sporen van misdrijven vervagen en
het geheugen van eventuele getuigen neemt aan betrouwbaarheid af. Anderen beweren
dat het verjaren van misdrijven verklaard kan worden vanuit het doel dat met het
opleggen van straf wordt beoogd. Want waarom wordt er eigenlijk gestraft? Om te
voorkomen dat dezelfde misdadiger nog een (dergelijk) misdrijf kan begaan (men
noemt dat ‘speciale’ preventie) en om te bevorderen dat anderen ervan worden
afgehouden datzelfde misdadige gedrag te vertonen doordat zij zien hoe slecht het
de misdadiger vergaat. Het doel van de straf is gelegen in de afschrikwekkende
werking die ervan uitgaat (‘generale’ preventie). Welnu, als er een langere periode
ligt tussen het misdrijf en de bestraffing, wordt dat doel van preventie slechts in heel
beperkte mate bereikt. Hooguit heeft de niet-vervolgde misdadiger het onaangename
gevoel dat vervolging alsnog zou kun-
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nen plaatsvinden, maar de waarnemers van het misdrijf moeten vooralsnog constateren
dat iemand zich een ongewettigd voordeel heeft toegeëigend zonder ervoor te hoeven
boeten. Bovendien leert criminologisch onderzoek dat straffen met name effect heeft,
wanneer dat kort na het misdrijf gebeurt. De verjaring lijkt dus met de leer van de
preventie als strafdoel verbonden te zijn.
Het is evenwel de vraag of dit antwoord volstaat. Want sommigen menen dat de
betekenis van de straf helemaal niet gelegen is in de gunstige effecten ervan voor de
samenleving. Zij zeggen dat de straf er is om de misdaad te vergelden. Er wordt niet
gestraft opdat er niet meer zou worden misdaan, maar omdat er in het verleden is
misdaan. Verjaring lijkt niet te verklaren te zijn, wanneer straf uiteindelijk vergelding
is: als straf een misdaad dient te vergelden, kan het geen verschil uitmaken of die
vergelding onmiddellijk plaatsvindt of pas na langere tijd. Toch bestaat de verjaring
wel degelijk. Ondanks de schijn van het tegendeel kan vergelding met verjaring
verzoend worden, wanneer we ons rekenschap geven van de werking van de tijd.
Vanuit dat perspectief moet erkend worden dat met het verstrijken van de tijd blijkbaar
de behoefte om (straffend) te vergelden afneemt. Een misdaad verstoort het evenwicht
in de samenleving en onmiddellijk daarna bestaat de behoefte om dat evenwicht door
middel van straf te herstellen. Wanneer dat onmogelijk blijkt te zijn omdat de
misdadiger niet wordt opgespoord, dan wordt de helende werking waarover de straf
geacht wordt te beschikken, overgenomen door de tijd. Verjaring zou dan niets anders
zijn dan de erkenning van de helende werking van de tijd. De emoties die door
misdadigheid worden opgeroepen, ebben onvermijdelijk weg en de behoefte aan een
straffende rechtvaardigheid neemt af. Het lijkt alsof het recht slechts tijdelijk zijn
aanspraak kan doen gelden; na een zekere periode laat de tijd zich weer als de heerser
gevoelen.

Vergankelijkheid
Geldt dat verzoenende aspect van de tijd nu ten aanzien van alle misdaden? Of zijn
er misdaden die zo zwaar zijn dat ze niet kunnen verjaren, maar om bestraffing blijven
vragen? Wie stelt dat uiteindelijk alle misdaden verjaren, verdedigt impliciet de
stelling dat misdaden enkel moreel fout zijn tegen de achtergrond van de tijd waarin
ze hebben plaatsgevonden. Noch het kwade, noch het goede overstijgen de tijd.
Wanneer misdaden tot het verleden gaan behoren, is het weten dat ze bestudeert, niet
langer meer dat van het recht, maar de wetenschap van de geschiedenis. In
tegenstelling tot het recht gaat het in de geschiedenis niet om oordelen en veroordelen,
maar om begrijpen en het
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leggen van causale verbanden. Het recht is relatief en veranderlijk en de oude spreuk
luidt dat de tijden veranderen en wij met hen. Reeds Aristoteles maakt melding van
de opvatting van sommigen dat het recht niet van nature zou bestaan, maar slechts
conventioneel of ‘wettelijk’, en dat het recht slechts binnen bepaalde omstandigheden
en bepaalde waarden geldt omdat het in de vorm van een wet is geponeerd. Het vuur
brandt in Perzië niet anders dan het vuur in Griekenland, maar wat betreft de inrichting
van het recht en van de politiek zijn er niets dan verschillen. Wat recht is in de ene
tijd, kan elders onrecht zijn.
De thematiek van de verjaring lijkt aan deze opvatting gelijk te geven. Toch bestaat
er ook een sterke traditie die vaak van filosofische of religieuze origine is, waarbinnen
de band tussen recht en rechtvaardigheid benadrukt wordt. Deze traditie verzet zich
tegen de conventionele, relativistische opvatting en benadrukt dat tenminste een deel
van het recht ‘van nature’ geldt en dat wil zeggen in alle tijden. Aristoteles zélf was
deze mening toegedaan: tot het recht dient zijns inziens altijd het beginsel van de
gelijkheid te behoren: gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden, en ongelijke
gevallen ongelijk naar de mate waarin ze van elkaar verschillen. Maar bewijst de
verjaring in het recht niet de juistheid van de conventionele theorie en het ongelijk
van Aristoteles? Dat valt nog te bezien. Want hoezeer onze tijd doordrongen lijkt te
zijn van een besef van relativiteit, en geloof in een ‘goddelijke’ gerechtigheid lijkt
te ontbreken, verzetten velen zich tegen de uiterste consequentie ervan. In onze
‘seculiere’ tijd hebben de mensenrechten, met name zoals zij in de Universele
Verklaring binnen het kader van de Verenigde Naties (1948) zijn geformuleerd, een
groot moreel krediet. Met de universaliteit van die rechten laat zich de opvatting dat
alle recht conventioneel is, niet verenigen. Bovendien heeft de ‘universaliteit’ van
die rechten niet alleen een ruimtelijke betekenis, namelijk dat die rechten overal op
deze aarde gerespecteerd moeten worden, maar zij heeft ook een tijdelijke dimensie.
Bij de mensenrechten gaat het om het formuleren van belangen van mensen die te
allen tijde om bescherming vragen.

Pinochet en het nulla poena-beginsel
Is nu het krediet van de mensenrechten sterk genoeg om de stelling van de tijdelijkheid
van het recht te weerleggen? Of is de idee van tijdloze ‘mensenrechten’ louter een
mooi vroom praatje van de aanhangers van organisaties als Amnesty International,
dat tegen de verjaring geen stand kan houden? Is er niet, om de Prediker te
parafraseren,
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een tijd om te oordelen en te straffen, maar ook een tijd om te vergeten en te vergeven?
Er is veel te zeggen voor deze nuchtere benadering, maar ook tegenvoorbeelden
dienen zich aan, zoals de zaak rond de voormalige juntaleider en president van Chili,
generaal Pinochet. Aan deze casus zitten verschillende belangwekkende, interessante
maar ook ingewikkelde internationaal-rechtelijke aspecten vast die betrekking hebben
o.a. op uitleveringsrecht, op de vraag naar de dubbele strafbaarheid, op het
inwerkingtreden van de conventie tegen het martelen en op de betekenis van
immuniteit. Men kan evenwel voorhouden dat op de achtergrond van deze zaak ook
de tijd een belangrijke rol speelt: zo zou men wellicht kunnen redeneren dat de
eventuele misdaden waarvan men Pinochet beschuldigt, intussen zijn verjaard en het
recht om vervolging in te stellen is vervallen. Bovendien zou nog een ander
tijdselement binnen het strafrecht, dat tot nu toe onvermeld is gebleven, te weten het
beginsel nulla poena sine lege, in het voordeel van Pinochet spreken. Dat beginsel
stelt, kort samengevat, dat niemand strafbaar kan zijn voor gedragingen die niet
strafbaar gesteld waren op het moment dat de handelingen werden verricht. Het is
strijdig met dit beginsel om met terugwerkende kracht te straffen. Wanneer vandaag
de maximumsnelheid op de Europese snelwegen zou worden teruggebracht tot 80
km, dan mag niemand beboet worden voor het feit dat hij gisteren, dus voor die
bepaling van kracht werd, nog 120 km reed. Als artikel 11 maakt dit beginsel deel
uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ‘niemand zal voor
schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige
handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen
strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip waarop de handeling of het verzuim
werden begaan. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke
ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was’. Dat beginsel lijkt
vanzelfsprekend, want hoe zou je iemand kunnen ‘straffen’ voor wat eerst niet
strafbaar was? Dat is in strijd met de ‘semantiek’ van het begrip ‘straf’. Aldus zou
Pinochet kunnen aanvoeren dat wat hij deed, destijds niet strafbaar was. Weliswaar
spreekt de Universele Verklaring over strafbaarheid ‘naar nationaal of internationaal
recht’, maar het internationale strafrecht kent geen onomstreden inhoud. Weliswaar
bestaan er internationale verdragen waarin bepaalde handelingen door de staat verricht,
zoals marteling en genocide, strafbaar worden gesteld, maar er bestaat geen
internationaal wetboek van strafrecht dat voor individuen geldt. Wanneer men het
statuut van het internationale strafhof in oprichting voor Pinochets berechting zou
willen aanvoeren, zou men eveneens handelen in strijd met het nulla poena-beginsel.
Tot de oprich-
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ting van dat strafhof is immers pas onlangs, lang na de periode dat Pinochet de
Chileense touwtjes in handen had, besloten.
Het lijkt er dus op dat de tijd in het voordeel zou werken van Pinochet. Toch waren
velen bijzonder opgetogen toen Engelse rechters besloten dat uitlevering aan Spanje
gerechtvaardigd is. Wanneer die beslissing geïnterpreteerd wordt als een overwinning
van het recht op de tijd, dan wordt het begrip ‘recht’ hier opgevat in de zin van een
‘bovenwettelijk’ of een ‘boventijdelijk’ recht. Dit begrip van recht is bovenwettelijk
omdat het de positief-rechtelijke beginselen van het nulla poena en van de verjaring
aan de kant schuift, en boventijdelijk omdat het uitspreekt dat er misdaden zijn die
zo erg zijn dat niemand onkundig kan zijn ten aanzien van de strafbaarheid van die
handelingen, en ten aanzien daarvan zijn gerechte straf zou mogen ontlopen. Nu is
het niet gemakkelijk aan te geven welke misdrijven ‘zo erg’ zijn dat ze altijd vervolgd
dienen te worden. In haar interpretatie van het proces-Eichmann heeft Hannah Arendt
betoogd dat ‘misdrijven tegen de menselijkheid’ niet kunnen verjaren en dat er daarom
inderdaad een rechtsgrond was om Adolf Eichmann te veroordelen. Maar wat is een
‘misdrijf tegen de menselijkheid’ of, zoals anderen voorstelden, een ‘misdrijf tegen
de mensheid’? Gaat het om een gebrek aan medemenselijkheid, zoals het eerste
begrip lijkt te suggereren? Zijn niet alle misdrijven in zekere zin gericht tegen de
mensheid, te weten in de persoon van het slachtoffer? Zoals bekend, vormde het
begrip een onderdeel van de aanklacht tegen de leiders van het nazi-regime tijdens
het Neurenbergproces, omdat datgene wat aan internationale strafrechtelijke
bepalingen bekend was, te weten ‘misdrijf tegen de vrede’ en ‘oorlogsmisdaden’,
onvoldoende was om de misdaden tegen de joden en tegen andere bevolkingsgroepen
te benoemen. Bij een ‘misdrijf tegen de menselijkheid’ gaat het volgens Arendt,
zowel in Neurenberg als in Jeruzalem, om een misdaad tegen de menselijke pluraliteit
of diversiteit. De nazi's claimden ten onrechte voor zichzelf het recht te bepalen
welke groepen mensen wel, en welke groepen niet de aarde zouden mogen bewonen.
Wie een dergelijk voornemen ten uitvoer wenst te brengen, begaat volgens Arendt
een onvergeeflijke misdaad tegen het mens-zijn. Op een dergelijke misdaad mag
daarom de tijd geen greep hebben. Wie zoiets doet of doet gebeuren, maakt zichzelf
tot een vijand van de menselijke soort en kan daarom door alle anderen ter
verantwoording worden geroepen. Het leerstuk van de ‘universele jurisdictie’ is dan
ook op dergelijke misdaden van toepassing.
Wie de zaak-Pinochet van nabij volgt, weet dat dergelijke juridische figuren nu
ook een rol spelen: heeft Engeland wel de rechtsmacht om hier beslissingen te nemen?
Kan een Spaanse rechter wel oordelen over
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wat er indertijd in Chili is gebeurd? Op zekere afstand evenwel staat de vraag ter
discussie of fundamentele bepalingen van het recht in staat zijn zich aan de zuigende
werking van de tijd te onttrekken. Meer in het bijzonder: of het recht van de mens
zelf zich staande kan houden wanneer daarop de sterke krachten van de
vergankelijkheid (en van de meest gerenommeerde advocatenkantoren) worden
uitgeoefend.
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Stefaan Marysse
Afrikaanse ontvoogding of somalisering?
De financiering van de eerste internationale Afrikaanse oorlog
Afrikanen denken gemakkelijk dat hun continent door vreemde mogendheden begeerd
wordt vanwege zijn rijkdom aan grondstoffen. Conflicten zouden het gevolg zijn
van duistere internationale belangen, die weinig of geen rekening houden met de
nationale belangen. Toch groeit er stilaan onder de Afrikaanse bevolking een nieuw
bewustzijn. Oudminister Ngoupande van de Centraal-Afrikaanse Republiek weet dit
treffend te verwoorden: ‘[...] il est temps que nous cessions de rejeter
systématiquement sur le monde extérieur toute la responsabilité de nos errements.
[...] Ce discours facile nous infantilise, il nous endort et il est la cause majeure de
notre marginalisation’[1].
Helaas is de marginaliteit van het sub-Saharaanse Afrika een werkelijkheid: in
vergelijking met het begin van de jaren tachtig is het aandeel van dat enorme gebied
in de wereldhandel in 1995 gedaald van 3% naar 1,5%; en de buitenlandse
investeringen, goed voor 2,5 miljard dollar, stagneerden, terwijl de andere
ontwikkelingslanden een vertienvoudiging kenden. Het brutoproduct van de regio
is ongeveer hetzelfde als dat van België met 10 miljoen inwoners, en, erger nog, de
voedingsproductie was in 1995 lager dan in 1970. Uit die gegevens blijkt dat Afrika
economisch gezien nauwelijks meetelt op wereldschaal. Met die navrante economische
realiteit heeft de stelling van een ander Afrika te maken: de desinteresse van de
voormalige koloniale grootmachten heeft de autonomie van Afrika doen toenemen;
de nationale leiders bekrachtigen nieuwe allianties, weigeren de opgelegde politieke
regeringsvorm (democratie in plaats van een ‘partijloos’ systeem) blindelings aan te
nemen, en verzetten zich tegen de inmenging van de westerse
mensenrechtenorganisaties[2].
In november 1997 wees ik erop dat deze nieuwe allianties fragiel en relatief waren
vanwege hun autonomie: ‘Ze zijn fragiel, omdat de belangen en de strategieën zeer
uiteenlopend en soms tegenstrijdig zijn.
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Vervolgens zijn ze relatief, omdat zonder min of meer verholen hulp uit het buitenland
(belang van de mijnen, de VS, internationale financiële instellingen) de oorlog niet
tot stand had kunnen komen’[3].
Helaas is deze analyse door de feiten bewaarheid. Zo heeft president Kabila, die
door de aanwezigheid van een Rwandees-Oegandees leger in het nauw gedreven
was, moeten kiezen voor een nieuwe oorlog om zich te legitimeren. Hij heeft echter
vriend en vijand verbaasd door op zeer korte tijd buitenlandse Afrikaanse troepen te
mobiliseren. De term ‘Afrikaanse ontvoogding’ - gebruikt door de Amerikaanse
diplomatie en door de opvolger van Mandela, T. Mbeki - is nog steeds een eufemisme.
Al merken we dat er een nieuw Afrikaans tijdperk op til is, het is voorlopig passender
van barensweeën te spreken, om het moeizame proces te benoemen waardoor Afrika
probeert zijn toekomst te beheersen.
Hoe hebben de Afrikaanse leiders deze eerste internationale oorlog gefinancierd?
Daarover kun je alleen maar speculeren, omdat de ware financieringsbronnen als
een staatsgeheim verborgen worden gehouden. Toch is het niet moeilijk een aantal
dubieuze praktijken te achterhalen: wapenleveringen als witwasoperaties, het spelen
met de verwisselbaarheid (de zgn. fungibiliteit) van hulpfondsen (Rwanda),
financiering door het nationaal budget (Zimbabwe), en het bijdrukken van
bankbiljetten. Het naspeuren van die financieringsbronnen is belangrijk om te weten
te komen waarom het uiteindelijk tot een oorlog gekomen is.

Drijfveren, kosten en financiering in het Congo van Kabila
Militaire posities van de allianties in februari 1999 en nood aan financiering. In
februari 1999, na zes maanden oorlog, was het onmogelijk het verdere verloop van
de oorlog te voorspellen. Nadat Kabila de Rwandese troepen en de generale staf in
juli 1998 naar huis had gestuurd, waren er onmiddellijk twee fronten ontstaan: een
alliantie van Rwandees-Oegandese strijdkrachten, die zoals gewoonlijk eerst elke
inmenging ontkenden, en binnenlandse tegenstanders van Kabila.
In augustus en september 1998 worden de opstandelingen, voornamelijk Rwandese
Tutsi's, de grootste vijand van de inwoners van Kinshasa. Zij hadden namelijk de
elektriciteitskabels naar de stad doorgesneden en de toevoer van voedsel geblokkeerd.
Dankzij de steun van Zimbabwe en Angola weet Kabila de strijd op het westfront te
winnen, en slaagt hij erin aanvaard te worden door het merendeel van Kinshasa. Op
het oostfront kent hij minder succes, en meer dan een derde van het gebied zal
gecontroleerd worden door de opstandige troepen. In het Noorden zal Gemena
(provincie Equateur) in de handen vallen van een alliantie tussen zoon Bemba die
aan het hoofd staat van de MLC (Mouvement pour la Libération du Congo) en de
Oegandese troepen. In het centrum
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controleren de opstandelingen Kisangani en de verbindingswegen naar Kigali en de
belangrijke steden in Kivu. Eind januari wordt ook Lubao, de havenstad van de
provincie Kasaï en de diamantstreek, door de opstandelingen veroverd. In het Zuiden
controleren ze de streek van de meren, en vormen ze vandaaruit een bedreiging voor
de provincie Katanga.
Toch moet de militaire draagwijdte van de opstandelingen genuanceerd worden:
ze controleren voornamelijk de steden en de grote wegen in bezet gebied. In de
provincie Kivu bijvoorbeeld wordt het platteland beheerst door de Maï-Maï (een
stam die zich tegen de Oegandese opstandelingen heeft gekant). Bovendien zijn de
opstandelingen zelf onderling verdeeld: er zijn onder de Congolese rebellen twisten
geweest over een aantal bevoegdheden; ook waren er gewelddadigheden tussen de
Banya-mulenge soldaten te Uvira en de Rwandese troepen, die van afpersing werden
beschuldigd. In januari 1999 lukt het de Oegandese president Museveni de disparate
groep van opstandelingen een te maken. Ook in het kamp van Kabila heeft
onzekerheid geheerst omtrent zijn bondgenoten. De Zimbabwaanse president, die
de beslissing om zich in de oorlog te engageren weliswaar overeenkomstig de
Grondwet, maar bijna zonder enige raadpleging heeft genomen, stuit meer en meer
op verzet bij de publieke opinie, wegens interne budgettaire moeilijkheden. Het
Angola van Dos Santos is in een burgeroorlog verwikkeld met de Unita van Jonas
Savimbi, die het gebied langs de grens met Congo bezet op zo'n honderd kilometer
van de Angolese hoofdstad Matadi. Daarom zal president Dos Santos in de toekomst
voornamelijk de nationale belangen moeten verdedigen. De nakende terugtrekking
van de bondgenoten van Kabila (Angola en Zimbabwe) heeft geleid tot een
staakt-het-vuren en een vredesverdrag tussen de strijdende partijen. Uit dit overzicht
van de militaire situatie blijkt voldoende, dat beide kampen scheuren vertonen en
niet in staat zijn een uitweg te bieden. De oorlog lijkt vast te lopen in een impasse,
die je ‘somalisering’ kunt noemen: terwijl aan de ene kant disparate groepen volop
aan het plunderen slaan, dreigen vreemde naties aan de andere kant een gebied binnen
te dringen, echter zonder het te controleren.
Waar haalden de strijdende partijen het geld vandaan om de oorlog te betalen?
Het uitbetalen van de soldijen alleen al heeft de Democratische Republiek Congo
een kwart van het nationaal budget gekost. De uitgaven voor de militaire uitrusting
kwamen daarbovenop. Vermoedelijk slorpte de oorlog twee derde van het nationaal
budget op.
De financieringsmechanismen in het kamp van Kabila. Aangezien president
Kabila wat er overblijft van het staatsapparaat controleert, zal hij vanzelfsprekend
zijn positie gebruiken om de oorlog te financieren. Daartoe beschikt hij over meerdere
middelen. Ten eerste, de biljettenpers.
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Aangezien het merendeel van de oorlogsuitgaven gebeurt in deviezen, is het echter
aangewezen de nationale munt om te zetten in deviezen; dat wordt bereikt door de
houders van deviezen - de zogenaamde ‘cambisten’ - te dwingen hun deviezen te
verkopen aan lage prijzen. Het wetsbesluit van januari 1998, dat verbiedt deviezen
te verkopen op de vrije markt, die voordien gecontroleerd werd door de cambisten,
wordt dan ook beschouwd als een tweede financieringsmechanisme. Tegelijkertijd
heeft de regering maatregelen getroffen om de productie van edele metalen en
diamanten beter te controleren en te belasten, door een ‘bourse de matières précieuses’
op te richten en buitenlandse diamanthandelaars weg te sturen. Ten vierde heeft de
regering gebruik kunnen maken van giften en leningen uit verdachte bronnen.
Verlies van autonomie van de centrale bank. Een van de verdiensten van de
regering Kabila, na de val van Mobutu, is zeker geweest het intomen van de
hyperinflatie door de jaarlijkse stijging van de prijzen te beperken tot 5,8%. Die
krachttoer was te danken aan de stijgende autonomie van de centrale bank.
De monetaire stabiliteit werd gerealiseerd door het invriezen van de monetaire
massa en door een stabiel regeringsbudget. Deze macro-economische heldendaad
werd bereikt door de bedrijven die nog functioneerden te belasten, - het enige wat
nog te belasten viel! Deze verstikking van de moderne sector heeft het BBP nog doen
dalen met 6,4%. Het rigorisme in het macro-economische beheer was
hoogstwaarschijnlijk bedoeld om internationale geldschieters te imponeren. Het heeft
ook de deur geopend voor de monetaire hervorming van juli 1998, waardoor drie
monetaire zones die met verschillende wisselkoersen en bankbiljetten werkten,
samensmolten. Op 30 juni werd de nieuwe Congolese frank ingevoerd tegen een
wisselkoers van één franc congolais voor 100.000 nouveaux zaïres of 0,7 dollar.
Helaas heeft de nieuwe oorlog spoedig een einde gemaakt aan de korte periode
van orthodox macro-economisch beheer en aan de autonomie van de centrale bank.
Om aan haar financieringsbehoeften tegemoet te komen, legde de regering-Kabila
in een wetsbesluit de waarde van de Congolese frank tegenover de dollar vast: 2,4
francs congolais voor een dollar, in plaats van 4,2 op de vrije markt. Zo kon de
regering dollars krijgen tegen een zeer gunstige wisselkoers. Omdat de gouverneur
van de centrale bank er niet mee akkoord ging, werd hij met enkele medewerkers
aangehouden, onder voorwendsel dat zij een betaalopdracht van 17 miljoen dollar
aan de staat Zimbabwe niet hadden uitgevoerd. Prompt werd de centrale bank onder
regeringstoezicht geplaatst en een raad van beheer opgericht, bestaande uit ministers
van de regering-Kabila.
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Een poging tot controle van de grondstoffenhandel. De officiële export van goud
bedraagt volgens de cijfers van het CNE (Centre National d'Expertise des Substances
Minérales Précieuses) zo'n 150 kilogram (1,06 miljoen dollar), terwijl de frauduleuze
export geraamd wordt op 6000 kilo. Dit betekent een verlies aan deviezen van 41
miljoen dollar. De afwijking tussen de officiële en de frauduleuze export valt daaruit
te verklaren dat de exploitatie van het goud gecontroleerd wordt door de rebellen.
Toch is het vooral de diamant die van enig (strategisch) belang is voor Congo. In
1998 werd er officieel voor 448 miljoen dollar aan diamanten uitgevoerd (wat
neerkomt op 60% van de totale export van het land). De centrale bank berekent dat
de export van diamanten feitelijk zo'n 750 miljoen dollar bedraagt. Naar onze
voorzichtige schatting moet dat cijfer 1200 miljoen dollar zijn. Precieze getallen zijn
moeilijk op te geven, want grote hoeveelheden worden uitgevoerd via
Congo-Brazaville, dat geen diamantrijke gebieden bezit. Komen de diamanten die
in Brazaville verkocht worden, van Angola of van Congo-Kinshasa? Overigens, de
rol van Congo-Brazaville wordt geleidelijk door Oeganda en Rwanda overgenomen:
er komen alsmaar diamanthandelaars bij in Kigali en Kampala. Dat wijst erop dat er
steeds meer diamanten gevonden worden in de streek van Kisangani, die door de
rebellen wordt gecontroleerd.
De controle over de diamanthandel is in de huidige oorlogsomstandigheden een
cruciale kwestie. Diamanten delven en vervoeren is goedkoop, en vereist geen stabiele
situatie. Integendeel, wie bij de diamanthandel betrokken is, heeft er alle voordeel
bij dat de oorlog voortduurt. Dan zijn frauduleuze transacties veel gemakkelijker.
Allicht wil de regering-Kabila vermijden dat het oostelijke deel van Kasaï in de
handen van de rebellen valt, om de controle over de diamanthandel niet te verliezen.
In januari 1999 kwam er een wetsbesluit dat de regering de bevoegdheid gaf een
naamloze vennootschap op te richten, de Bourse Congolaise des Matières précieuses,
om de diamanthandel volledig te controleren. Buitenlandse handelaars werden
verplicht hun huizen te sluiten. En Congolese handelaars moeten zich schikken naar
de eisen van de beurs, die niets meer is dan een poging om de diamanthandel zo veel
mogelijk te controleren en te belasten. Het is billijk dat een land zich zijn natuurlijke
rijkdommen ten nutte maakt. Maar is het wel verstandig dat een regering haar wil
oplegt zonder raadpleging van de betrokken partijen? En kan ze zomaar buitenlandse
koophuizen verbieden? Opnieuw maakt de regering-Kabila zich schuldig aan een
slecht begrepen nationalisme, dat de internationale gemeenschap aan de
betrouwbaarheid van haar economisch beleid doet twijfelen.
Contracten, giften en leningen onder Kabila. Giften en leningen zijn een
bijkomende bron van oorlogsfinanciering. Een van de wrijvingen met
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de gouverneur van de centrale bank kwam voort uit diens weigering borg te staan
voor kredietverleningen uit Saoedi-Arabië en Argentinië, betreffende reusachtige
bedragen. Er zou zo'n 3 miljard dollar aan Congo worden geleend, - dat is tien keer
de waarde van het nationaal budget (300 miljoen dollar). Geldschieters die zulk een
risico nemen, zijn vermoedelijk niet in staat hun geld op een andere manier te
investeren (hetgeen wijst op witwasoperaties). Hoe dan ook, de pers heeft in Kinshasa
laten weten dat er tweehonderd kanonneerboten en een aantal Migs 23 zijn
aangekocht[4]. Maar, ook als er gewonnen wordt, zal de overwinning bitter smaken:
de bevolking moet uiteindelijk zelf de oorlog betalen, door inflatie en armoede.

Drijfveren, kosten en financiering bij de rebellen
Bij de rebellen gebeurt de oorlogsfinanciering voornamelijk langs drie wegen: zij
krijgen financiële steun van de tegenstanders van Kabila (de vroegere voorstanders
van Mobutu en diegenen die in het eerste regeringsjaar van Kabila zijn afgezet); zij
laten hun soldaten de bevolking plunderen en, derde en belangrijkste bron van
inkomsten, zij controleren de goud- en diamantstreken. De opbrengst daarvan moet
wel gedeeld worden tussen de rebellen en de andere strijdmachten van de invasie.
De 42 miljoen dollar die de goudhandel oplevert, dekken lang niet alle kosten van
de interventie. Maar de natuurlijke rijkdommen zorgen wel voor de persoonlijke
verrijking van de rebellenleiders. De draagwijdte van de diamanthandel in het door
de rebellen bezette gebied blijft een goed verborgen geheim. Maar de Beers heeft in
Kigali een bijhuis geopend, en dat is op zich al een indicatie...
De financiering van de Oegandese en Rwandese troepen is maar gedeeltelijk in
het nationale budget na te trekken, als gevolg van de fungibiliteit van
overheidsbestedingen en internationale hulpverlening. Het ministerie van Financiën
van Oeganda schat de militaire uitgaven tussen 150 miljoen en 350 miljoen dollar,
wat een kwart tot de helft van het nationaal budget zou bedragen. In Rwanda worden
de oorlogskosten gedragen door het budget voor oorlogsuitgaven, dat sinds de
machtsovername van het FPR zo'n 50% zou bedragen van het nationaal budget. Voor
een gedeelte wordt de oorlog gefinancierd door internationale geldschieters, aangezien
de internationale hulp 51,2% van het nationaal inkomen uitmaakt, - een hoogtepunt;
dat kapitaal wordt dus vermoedelijk ten dele gebruikt om aan oorlogsfinanciering te
doen.
Voor Rwanda en Oeganda moeten we een onderscheid maken tussen hun ware
intenties en de redenen die ze aanvoeren om militair tussenbeide te komen. Na een
maandenlange ontkenning gaven Paul Kagame, de sterke man in Rwanda, en president
Museveni op een persconferentie en op een officiële bijeenkomst in oktober 1998[5]
uiteindelijk toch toe dat
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Oeganda en Rwanda met troepen in Congo aanwezig waren, ‘om de grenzen te
beveiligen en een genocide te voorkomen’. De journalist Fideri heeft echter terecht
de vraag gesteld, waarom het nodig is een ‘veiligheidsstrook’ van 1250 km te
verdedigen ter hoogte van Kisangani. En, wie heeft er gemoord in Kivu en in de
wouden van Maniéma en Equateur, toen ook Oeganda en Rwanda Kabila steunden
tijdens de eerste bevrijdingsoorlog?[6]
Op de bijeenkomst van oktober werden aan president Museveni vragen gesteld
over de chefs van het Oegandese leger, die door de Rwandese van fraude en corruptie
beschuldigd werden. Eerder had de Oegandese pers echter al het gebrek aan discipline,
de arrogantie en de persoonlijke verrijking van de Rwandese officieren aangeklaagd.
Als beide bondgenoten elkaar aldus bekritiseren, lijkt er meer op het spel te staan
dan enkel het beveiligen van grenzen. Het goud en de diamanten zouden kunnen
verklaren waarom Oeganda zo ver in het Congolese gebied binnendringt en waarom
Oeganda en Rwanda elkaar de militaire bevoegdheid over Kisangani betwisten.

Drijfveren, kosten en financiering van de bondgenoten van Kabila
Dat nu ook Zimbabwe zich met 8500 manschappen in de strijd mengt om Lubumbashi
en Mbuyi-Mayi (de twee voornaamste mijncentra van Congo), is vreemd: in
tegenstelling tot Angola heeft Zimbabwe geen grenzen te verdedigen. Om de
interventie te rechtvaardigen geeft president Mugabe twee redenen op. Ten eerste is
Congo lid van de economische unie van de zuidelijke Afrikaanse staten, en kan het
als dusdanig de militaire hulp inroepen van de andere lidstaten van de unie. Aangezien
Mugabe de voorzitter was van de veiligheidsraad, zag hij zich genoodzaakt militair
in te grijpen. Grondwettelijk had de president het recht die beslissing te nemen zonder
raadpleging van het parlement, maar het blijft de vraag of het politiek een verstandige
beslissing was. Het tweede argument van Mugabe betrof de stabiliteit van de grenzen.
Die mogen niet voortdurend aan verschuivingen onderhevig zijn, telkens wanneer
een gewapende strijdmacht profiteert van de militaire zwakheid van een land in
heropbouw om het aan te vallen.
Aangezien er in het nationaal budget geen sporen te vinden waren van de militaire
interventie, heeft de Zimbabwaanse minister van Financiën zich moeten
verantwoorden in een ontmoeting met het IMF. Klaarblijkelijk heeft de Zimbabwaanse
regering het IMF weten te overtuigen. De inhoud van de ontmoeting werd niet
bekendgemaakt. Uit een aantal samengeraapte gegevens blijkt echter dat de oorlog
voor een groot deel gefinancierd werd door Congo. Zo zou er in januari zeventien
miljoen dollar betaald zijn door Kabila. Ook kreeg Zimbabwe in ruil voor zijn inzet
de toestemming om de mijn van Likasi te exploiteren. Bovendien
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betaalde Kabila 57 miljoen dollar aan de Zimbabwe Defence Industries voor de
levering van oorlogsgoederen. Ook als men daar de overige handelscontracten tussen
Congo en Zimbabwe, ten belope van zo'n 66,4 miljoen dollar bijrekent, is het saldo
voor Zimbabwe toch negatief. De oorlog kost Zimbabwe immers één miljoen dollar
per dag, heel wat meer dan wat hij binnenbrengt.
Waarom is Zimbabwe dan tussenbeide gekomen? De Wall Street Journal heeft
inmiddels geruchten van vriendjespolitiek en corruptie bevestigd[7]. Er zouden vooral
zaken gedaan worden door openbare ondernemingen die onderlinge banden hebben.
Zo zou T. Gara, de neef van Mugabe en vice-minister van Binnenlandse Zaken, in
Congo bedrijvig zijn met zijn onderneming Negondo. De generaal-majoor van de
gewapende Zimbabwaanse strijdmachten in Congo is tegelijk de baas van een
transportfirma die goederen uit Zimbabwe naar Congo vervoert. Er zijn nog meer
voorbeelden van vermenging van politieke en persoonlijke belangen.
Achter het officiële discours gaan dus meerdere belangen schuil. Dat bv. Namibië
- zij het in mindere mate - aan de interventie deelneemt, duidt op een persoonlijke
band tussen president Mugabe en president Nujoma. De hulp van Tchad aan Kabila
is het resultaat van een vriendschapsrelatie tussen hem en Khaddafi, die de interventie
van Tchad zou bekostigen. Ook geopolitieke overwegingen spelen mee. Als de as
Kabila-Khaddafi-Soedan gerealiseerd wordt, is het mogelijk dat de VS daar een reden
in zullen zien om de as Kagame-Museveni te steunen.

Geopolitiek en de eerste internationale Afrikaanse oorlog
Wat is de rol van de internationale gemeenschap in deze eerste internationale
Afrikaanse oorlog? Daarover gaan de meningen uiteen. Een eerste stelling beweert
dat het Westen hoegenaamd geen belangstelling meer heeft voor een continent
waarvan het aandeel in de wereldhandel zoals vermeld gedaald is tot 1,5%. Vanwege
het klimaat van onzekerheid en de lage rendabiliteit trekken buitenlandse investeerders
liever elders naartoe. De desinteresse van de oude grootmachten maakt plaats voor
nieuwe belangenconflicten onder de Afrikaanse staten zelf.
Daartegenover staat de stelling dat de strijdende Afrikaanse regimes eigenlijk
gedirigeerd worden door westerse politiek-economische belangen, en aldus een
tweede plundering door het Westen verhullen. De theorie van een internationaal
complot wordt het felst verdedigd door het blad Executive Intelligence Review, dat
uitgegeven wordt door de politieke stichting Lyndon H. Larouche. Titels zoals ‘Africa:
looting for Bush, Inc.’ en ‘The British royal family at work: mass death in Rwanda’,
en verhalen over persoonlijke banden tussen multinationals en invloedrijke personen,
zorgen voor heel wat weerklank[8]. Verdacht vindt men de

Streven. Jaargang 67

242
razendsnelle promotie van oud-president Bush binnen de Barrick Gold Cy., thans de
tweede grootste goudproducent. Even verdacht zijn duistere banden tussen enerzijds
multinationals als Barrick en Anglo American, alomtegenwoordig in de exploitatie
van de mijnen in Afrika, en anderzijds het Britse koningshuis en organisaties die als
dekmantel dienen, zoals het WWF. Die stelling van een internationaal complot gaat
duidelijk te ver: ook multinationals hebben vaak tegengestelde belangen, en ze zijn
niet altijd in staat de diverse internationale en nationale instellingen in hun logica in
te schakelen.
Even naïef is de tegengestelde bewering, dat er geen enkele gecoördineerde strategie
zou bestaan tussen de invloedrijke personen van de multinationals, de internationale
instellingen, de geldschieters en de nationale Afrikaanse instanties. De strategieën
die zij volgen, soms synergetisch, soms niet, leiden tot steeds wisselende allianties.
Toch zijn er bepaalde constanten, zoals de bijna onvoorwaardelijke hulp die de as
Museveni-Kagame ontvangt van het USAID (United States Agency for International
Development) en van het staatssecretariaat van de VS voor Afrika. Evenzeer als de
politieke aandacht die deze twee Afrikaanse leiders in de VS krijgen, kunnen ook
de leugens die zij zich in de Noord-Amerikaanse pers veroorloven, verdacht worden
genoemd. Met hun leugens omtrent hun militaire rol, eerst in de Rwandese
burgeroorlog, vervolgens in Zaïre en ten slotte in Congo, hebben ze zelfs de officiële
Oegandese pers niet kunnen bedotten: ‘If it took eight years (from 1990-1998) for
Museveni to admit a role in Rwanda and almost two years (November 1996-1998)
to admit another role in Congo, what guarantees are there that the truth is ... being
told?’[9] Misschien kon de Rwandese volkerenmoord echt niet voorspeld worden,
maar hetzelfde kan niet gezegd worden van de moorden op de Rwandese vluchtelingen
in de eerste bevrijdingsoorlog. De VS heeft niets gedaan. Ofwel hebben we te maken
met een Noord-Amerikaans beleid dat door een verbazingwekkende onwetendheid
gekenmerkt wordt, ofwel staan er superieure belangen en waarden op het spel, die
het verlies aan mensenlevens ‘rechtvaardigen’. In dat laatste geval kunnen we ons
afvragen om welke superieure waarden en belangen het gaat.
Sinds het einde van de Koude Oorlog is de verdediging van de mensenrechten en
de democratische principes het stokpaardje van de VS. Die universele waarden
worden echter heel flexibel toegepast als het om bevriende regimes van de VS gaat,
zoals het Rwanda van het FPR. Belangrijker oorzaken van het ‘laisser faire’ van de
VS zijn ongetwijfeld de keuze van de bondgenoten van Kabila en zijn politiek
discours, dat niet al te zeer in de smaak valt. Door te verbroederen met Khaddafi
versterkt Kabila inderdaad de fundamentalistische as Libië-Soedan, en aangezien
het fundamentalisme in de periode na de Koude Oorlog wordt beschouwd als de
nieuwe vijand, zou de militaire alliantie Museveni-
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Kagame voor de VS dienst kunnen doen als pro-westerse buffer. Voeg bij dit alles
het onberekenbare gedrag van Kabila en een politiek discours dat doordrongen is
van een zeer marxistisch nationalisme, en we hebben alle componenten om de
Amerikaanse regering op stang te jagen.
Vaak zijn ideologische drijfveren slechts een voorwendsel dat de economische
belangen verdoezelt. Ook al zijn de economische belangen niet voldoende homogeen
om te leiden tot een algemeen complot, toch hebben ze het verloop van de oorlog
ten dele bepaald. Aanwijzingen zijn er genoeg. De rebellerende troepen hebben
geschillen gehad over de controle en de verdeling van de oorlogsbuit. De bondgenoten
van Kabila (vooral dan Zimbabwe, in mindere mate Angola) zouden voordeel hebben
gehaald uit de diamanthandel.
Is daarmee de Afrikaanse ontvoogding een realiteit geworden? Afrikaanse
machthebbers hebben blijkbaar nu niet alleen hun politieke lotsbestemming, maar
ook de verdeling van de regionale rijkdommen in handen. Internationale economische
belangen zijn alleszins niet volledig afwezig. De mondialisering en de internationale
concurrentie spelen nog een rol in de oorlogsfinanciering, via de strijd om de controle
van de mijnsector en de veronderstelde petroleumvoorraad in het oosten van het land.
Sommige auteurs beweren dat de allianties tussen Kagame en Museveni aan de
ene kant en Kabila, Libië en Soedan aan de andere kant meer van economische dan
van ideologische aard zijn. Ze zouden te maken hebben met grote petroleumvoorraden,
schrijlings langs de grenzen van Congo met vijf landen (Tanzanië, Burundi, Rwanda,
Oeganda en Soedan). Omdat Congo moeite heeft de grenzen te beveiligen, zou de
VS sterkere regimes zoals Rwanda en Oeganda steunen, en zelfs een verdeling van
het immense en moeilijk te regeren Congo op het oog hebben. Maar moeten we wel
geloof hechten aan het bestaan van deze fameuze voorraden? Op de kaart van de
Afrikaanse aardolielagen vinden we geen spoor van gigantische voorraden in dit
omstreden gebied[10]. Anderzijds bevestigt de vice-minister van Energie van de
regering-Kabila in een technische nota[11] het bestaan van twee aardolielagen in Congo,
die van het kustbekken niet meegerekend.
Langs de oostgrens van Congo zouden er petroleumvelden te vinden zijn met een
oppervlakte van 38.000 km2, waarvan de helft onder de meren Mubutu, Edward en
Tanganyaka gelegen zou zijn. In 1987 heeft de Zaïrese regering een overeenkomst
gesloten met de ondernemingen Amoco en PetroFina, die het contract in 1990 hebben
opgezegd, vanwege de te hoge exploitatiekosten. Een nog groter olieveld, weliswaar
van mindere kwaliteit, bevindt zich in de centrale kom. Ondanks de belangstelling
van meerdere maatschappijen zijn er nog geen kopers voor gevonden. Buitenlandse
investeerders hebben te weinig vertrouwen in een slecht bestuurd land.
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De multinationals beseffen maar al te goed dat de oude grootmachten steeds meer
aarzelen om rechtstreeks tussenbeide te komen in Afrika. Het investeringsklimaat
hangt thans volledig af van de nationale en regionale politieke situatie. De
multinationals kunnen tussen twee strategieën kiezen. Ofwel proberen ze indirect de
internationale beslissingscentra te beïnvloeden (IMF, geldschieters, enz.) om een
Afrikaanse regering te steunen, ofwel wachten ze betere tijden af. Deze laatste
strategie ligt voor de hand in het geval van de aardolie, aangezien de situatie van de
internationale markt, met dalende prijzen, zich er het meest toe leent. Dat geldt
misschien in mindere mate voor de mijnexploitatie, waar meer concurrentie is. Een
afwachtende houding sluit niet noodzakelijk pogingen tot beïnvloeding, en
uitgesproken voorkeuren van de internationale financiële gemeenschap uit. Het geval
Museveni, met alle lofredes die hij ontvangt, is daar een mooi voorbeeld van.

Toch hoop op een Afrikaanse ontvoogding?
De titel van deze bijdrage suggereert twee mogelijke interpretaties van de eerste
internationale Afrikaanse oorlog: aarzelende stappen naar een Afrikaanse ontvoogding,
of een ‘somalisering’ van het conflict. Als je ziet hoe de oorlog vastgelopen is, lijkt
de tweede interpretatie juister. De evolutie van de oorlog, en vooral de manier waarop
de twee kampen de oorlog financieren, ondersteunen deze stelling.
De rebellen genieten nauwelijks steun van de bevolking in de bezette gebieden.
De ‘bevrijdingstroepen’ controleren in feite zeer weinig. De stroken langs de transporten bevoorradingswegen zijn in handen van de rebellen, maar het platteland lijkt een
gevaarlijk niemandsland waar dissidente groepen aan het werk zijn, met een
twijfelachtige loyaliteit tegenover de regering-Kabila (bv. de Maï-Maï en
aanverwanten). Vaak strijden ze voor eigen rekening. Zelfs in steden als Bukavu is
de controle relatief. Zo zouden de Rwandese troepen zich 's nachts terugtrekken op
Rwandees grondgebied, en overdag terugkomen.
De kosten van het sturen van invasietroepen worden voor een groot deel
rechtstreeks gedragen door de nationale budgetten, en onrechtstreeks door de
buitenlandse hulp. Dat de oorlog ondanks de zware financiële inspanning toch wordt
voortgezet, wijst erop dat er nogal wat persoonlijke en economische belangen
meespelen, met name de controle over de goud- en diamanthandel.
Wat Congo betreft, wordt alsmaar duidelijker wie de oorlog financiert. Al heeft
Kabila vriend en vijand weten te verrassen door op zeer korte tijd militaire steun van
bevriende naties te vinden, toch wordt het uiteindelijk de bevolking die de rekening
moet betalen. De financieringsmechanismen die Kabila gebruikt heeft, hebben
ontegenzeglijk geleid tot
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een verdere verarming van de bevolking, die het land doet wegzinken in een
uitzichtloze situatie.
Toch blijft de andere interpretatie van de huidige toestand overeind. Er is in Congo
nog steeds voldoende gezond verstand en goede wil aanwezig om in te gaan tegen
machtsdrang en corruptie. Daarom kun je de oorlog ook bekijken als een weliswaar
pijnlijke fase, waarin de Afrikanen echter aan het leren zijn op een verantwoorde
manier hun geschillen op te lossen. In dit perspectief mag gesproken worden van
‘Afrikaanse ontvoogding’. Daartoe zijn wel drie voorwaarden nodig. Ten eerste
moeten er onderhandelingen van start gaan, met het oog op een staakt-het-vuren.
Ten tweede moet politieke openheid mogelijk worden in Congo. Ten derde moet een
oplossing gezocht worden om de grenzen met Oeganda en Rwanda te beveiligen.
De eerste twee voorwaarden zijn op papier gewaarborgd door het vredesakkoord van
Lusaka van juli-augustus 1999. Althans op papier! Want negentig UNO-waarnemers
(in vergelijking met de tienduizenden in Bosnië bv.), zonder internationale strijdmacht,
zijn geen voldoende waarborg. De laatste voorwaarde houdt in dat er in Rwanda een
dialoog plaatsvindt waarbij de meerderheid van de bevolking betrokken wordt.
Daartoe moet men er eerst mee ophouden, die bevolking alsmaar opnieuw als de
incarnatie van het kwaad voor te stellen.
(September 1999)
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Johan Wets
Waarheen?
De internationale migratiedynamiek op de drempel van de
eenentwintigste eeuw
Al een aantal jaren wordt de geïndustrialiseerde wereld geconfronteerd met wat wel
eens een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw zou kunnen
worden: een alsmaar groeiende groep migranten en vluchtelingen uit Afrika, Azië,
Latijns-Amerika en de voormalige communistische landen, die in het Westen een
veiliger onderkomen hopen te vinden. Geweld, verdrukking en armoede blijven
zorgen voor grootschalige bevolkingsstromen.
Migratie is een fenomeen van alle tijden. Migratiepatronen hebben gedurende
eeuwen de geostrategische posities op wereldschaal beinvloed. De redenen waarom
migranten in het verleden op pad gingen, verschillen niet zo erg van de huidige
motieven. Altijd heeft migratie te maken met een onvoldoende levenskwaliteit, die
voortvloeit uit economische, politieke, sociale of ecologische oorzaken. De schaal
en de complexiteit van de huidige humanitaire crises zijn wel veranderd: ze
weerspiegelen de huidige instabiliteit. Het overheersende migratiepatroon is - wat
Europa betreft - reeds decennia lang min of meer een zuid-noordpatroon of, in de
terminologie van Johan Galtung, een centrum-periferiepatroon. Na het neerhalen
van de Berlijnse muur en het voorzichtig openschuiven van het IJzeren Gordijn is
daar gedeeltelijk verandering in gekomen. In groten getale verlieten migranten de
voormalige communistische landen - die minder welvarend waren en door opborrelend
geweld werden bedreigd - en trokken zij westwaarts. De dynamiek die van zo'n
mensenmassa kan uitgaan, baart sommige politici ernstige zorgen. Misschien wel
de belangrijkste geostrategische verandering na het verdelen van de kaarten in Jalta
in 1946 is immers niet veroorzaakt door wapengekletter en bruut geweld, maar door
de massale verhuizing van ontevredenen, die over muren en draden klauterden om
een politiek en economisch niet langer functionerende maatschappij te ontvluchten.
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Armoede, de aantasting van het leefmilieu en geweld
Er zijn omstandigheden die migranten uit hun land jagen - de zgn. duw-of
pushfactoren - en andere die ze naar een nieuwe thuishaven aanlokken - de trek- of
pullfactoren. Zo wordt de migrant enerzijds door de economische en sociale impasse
waarin hij leeft als het ware naar andere oorden verdreven. Anderzijds vormt de (al
dan niet werkelijkheidsgetrouwe) visie op de economische mogelijkheden van de
gastlanden een zeker zo belangrijk element bij de beslissing om te vertrekken. Als
duwfactoren zijn vooral te noemen: economische en sociale ongelijkheid, de
demografische evolutie, de achteruitgang van het milieu en de spiraal van geweld.
Door de explosieve groei van de wereldbevolking neemt het aantal dat wenst te
migreren bijna exponentieel toe. De huidige wereldbevolking neemt met een kwart
miljoen eenheden per dag toe, of zo'n negentig à honderd miljoen per jaar. Als die
groei aanhoudt, loopt de wereldbevolking in 2025 op tot een slordige 8,5 miljard.
Vooral in lage-inkomstenlanden is de versnelling van de bevolkingsgroei aanzienlijk.
Ze nemen bijna de hele mondiale bevolkingstoename voor hun rekening. Hoewel
het groeitempo van regio tot regio en van land tot land verschilt, is de
bevolkingsexplosie zowat overal in Afrika, Azië en Latijns-Amerika merkbaar,
ondanks de maatregelen die hier en daar getroffen zijn.
De voor de komende twintig jaar verwachte toename van het arbeidspotentieel
van de derdewereldlanden is bijzonder groot. Tenzij er een economisch wonder
gebeurt, kunnen de nationale arbeidsmarkten het arbeidsoverschot onmogelijk zelf
absorberen. Daardoor blijft er voor wie de boot mist, weinig anders over dan te
migreren.
De meeste migraties zijn armoedemigraties. Door de snelle groei van de straatarme
bevolking neemt wereldwijd de verspreiding van de armoede toe. De groeiende massa
van armen is voor vele landen een monster dat een aanzienlijk deel van de vaak toch
wel verdienstelijke economische groei opslokt. Moeten ze allemaal gevoed worden,
dan blijft er vrijwel niets over om de algemene levensstandaard te verbeteren. Erger
nog, verworvenheden uit een nog pril verleden, zoals de gezondheidszorg en de
alfabetisering, worden bedreigd, en ondervoeding en werkloosheid worden de regel.
Voedselschaarste op het platteland drijft de bevolking naar de steden. Maar het
stedelijk proletariaat drukt steeds zwaarder op het overheidsbestel. De stad is vaak
de laatste kans op werk en sociale promotie. Omdat die aspiraties slechts zelden
gerealiseerd worden, leiden ze tot wrok, frustratie, criminaliteit, sociale spanningen
en politieke en religieuze beroering, die allemaal wortelen in een uitzichtloze situatie.
Er lijkt een economische revolutie nodig te zijn om de huidige neerwaartse spiraal
te doorbreken. Maar die is niet zomaar te verwezenlijken.
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Want niet alleen economische wetmatigheden, maar ook de context waarin heel het
leven zich afspeelt, remmen de vooruitgang af. Groei stuit automatisch op structurele
belemmeringen. Het rapport van de Club van Rome heeft al ettelijke decennia geleden
terecht gesteld dat er grenzen zijn aan de groei[1]. De geaccumuleerde effecten van
de bevolkingstoename bereiken nu reeds ongeveer hun kritische niveau. Vele
landbouwgronden in de derde wereld kunnen de bevolkingsdruk niet meer aan. Een
te intens gebruik ervan leidt tot grondverarming, erosie en in laatste instantie
woestijnvorming. De groeiende bevolkingsdruk zet een zichzelf versterkend proces
in gang. Als ergens de landbouwgrond te weinig opbrengt, wordt door de
toegestroomde vluchtelingen elders de druk op de vruchtbare grond verhoogd, zodat
deze te intens bewerkt wordt, verarmt, en uiteindelijk niet meer voldoende opbrengt,
zodat het hele verhaal opnieuw begint. Naar schatting zo'n tien miljoen mensen zijn
op de dool als gevolg van natuurrampen als droogte, hongersnood, overstromingen
of stormen. Daarnaast zijn er nog eens 850 miljoen mensen die in ecologisch
kwetsbare gebieden wonen, waar niet veel nodig is om een nieuwe stroom van
ecologische migranten of vluchtelingen in beweging te brengen.
Politiek wanbeleid en experimenten met politieke regimes, oorlogen, twisten tussen
clans, etnische en religieuze spanningen zijn vaak de oorzaak én het gevolg van een
chronische politieke malaise die het leven in het grootste gedeelte van de wereld
verzuurt. Politieke crisissen volgen elkaar in een vrijwel niet bij te houden tempo
op, en zowat elke crisis die met geweld gepaard gaat, doet een nieuwe stroom
vluchtelingen ontstaan. Dit scenario geldt overal, in het Noorden en het Zuiden, het
Oosten en het Westen, en kan heel ver gaan. Denk aan de recente geschiedenis van
Liberia, Rwanda of Somalië. De strijd om de macht kan zo ver worden gedreven dat
een land naar een volslagen chaos afglijdt en er van een staat nog amper sprake is.
Als alle beleidsorganen wegvallen en de bevolking overgeleverd is aan het blinde
geweld van elkaar bestrijdende milities, is er hoegenaamd geen uitzicht meer op
lotsverbetering. In een dergelijke situatie is migratie een redelijke optie, waar je niet
lang over nadenkt.

Malthus en Hong Liang Ki
Het is niet de eerste maal in de wereldgeschiedenis dat een niet controleerbare
bevolkingstoename voor spanningen zorgt. De huidige wanverhouding tussen de
toenemende bevolking en de beschikbare arbeidsplaatsen baart de mensheid evenveel
zorgen als die tussen de bevolkingsgroei en de voedselvoorzieningen twee eeuwen
terug. Op een dergelijke wanverhouding wees in 1798 de Engelse predikant Thomas
Robert Malthus. Uitgaande van de onblusbare aantrekkingskracht tussen de
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geslachten, zag hij de wereldbevolking stijgen volgens een meetkundige reeks, terwijl
de voedselproductie slechts volgens een rekenkundige reeks toenam[2]. De bebouwbare
gronden zijn beperkt, en daarom is ook de voedselproductie beperkt. Malthus zag
als enige uitweg het afremmen van de bevolkingstoename door een aantal
controlemechanismen’ die een onevenwichtige situatie moesten voorkomen. Morele
zelfbeheersing was het sleutelwoord: niet of laattijdig huwen en het geslachtsverkeer
uitstellen.
Al iets vroeger (1793) formuleerde Hong Liang Ki in China op vrijwel identieke
wijze dezelfde wet als Malthus. Beiden verwoordden hetzelfde verband tussen de
groei van de bevolking, de grenzen van de voedselvoorziening en de moeilijkheden
die daaruit voortvloeien. Zij trokken daaruit echter niet dezelfde conclusies. Terwijl
Malthus voorstelde de geboorten te beperken, pleitte Hong Liang Ki voor een
pragmatischer en haalbaarder oplossing: emigratie naar de toen nog schaars bevolkte
gebieden in het Zuiden[3].
Toen de snelle demografische groei het Europa van na de industriële revolutie met
een bevolkingsoverschot confronteerde, lieten de politieke verantwoordelijken zich
niet leiden door de voorstellen van Malthus, maar ‘de facto’ door die van Hong Liang
Ki. Europese mogendheden zoals het Verenigd Koninkrijk hebben in de negentiende
eeuw een bewuste emigratiepolitiek gevoerd om de druk van de (sociale) ketel te
halen. Het beloofde land lag (voornamelijk) in het Westen: Amerika.

Emigratie als veiligheidsklep
De demografische explosie waarmee de derde wereld zich nu geconfronteerd ziet,
stelt de politieke verantwoordelijken voor aanzienlijke problemen. De veiligheidsklep
die emigratie is, werkt niet meer op dezelfde wijze als enkele eeuwen geleden: er
zijn nauwelijks nog schaars bevolkte gebieden waar de overtollige bevolking naartoe
kan. Integendeel, het dichtbevolkte en moeilijk toegankelijke industriële Noorden
vormt de belangrijkste attractiepool. Desondanks blijft een bewuste emigratiepolitiek
een van de weinige veiligheidskleppen waarover de machthebbers van landen met
grote groepen verpauperde werklozen nog beschikken. Een emigrant betekent niet
alleen een maag en een werkloze minder, maar eveneens een arbeidskracht die door
zijn buitenlandse activiteit voor transfers zorgt en zodoende bijdraagt tot het nationaal
inkomen.
Die transfers zijn belangrijk en vertegenwoordigen voor heel wat emigratielanden
een substantieel deel van het nationaal inkomen. Toch zijn ze lang niet voldoende
om de economie in het Zuiden weer op gang te helpen. Ook van ontwikkelingshulp,
hoe noodzakelijk ook, mag niet al te veel worden verwacht. Ook niet als de
geïndustrialiseerde landen plots heel genereus hun bijdragen zouden optrekken en
de reeds decen-
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nia geleden afgesproken 0,7 % van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking zouden
besteden, - een percentage dat maar door een handvol landen wordt gehaald! In 1991
stelde Jan Tinbergen, grondlegger van de econometrie en in 1969 Nobelprijswinnaar
economie, dat het, bij gelijke inspanningen, nog 538 jaar zal duren eer de
derdewereldlanden het welvaartsniveau van de ontwikkelde landen zullen halen. Vijf
eeuwen wachten biedt niet echt perspectief. Wie dit geduld niet kunnen opbrengen,
zetten koers naar welvarender gebieden en dienen zich daar aan als immigranten.

Ontwikkeling en migratie
De relatie tussen economische ontwikkeling en internationale migratie is complex
en bevat een aantal paradoxen. Economische groei heeft op migratie een andere
invloed op korte dan op lange termijn. Die tegenstelling noemt men de J-curve
paradox. Historische ervaringen van een aantal Europese landen, zoals Duitsland,
Engeland en Zweden, maar ook van Japan, leren dat, althans in het verleden, de drang
om te migreren op korte termijn getemperd werd door o.a. meer werkgelegenheid,
hogere lonen, en meer overheidsmiddelen voor de gezondheidszorg en het onderwijs.
Er zijn echter andere, zelfs recenter historische voorbeelden, waaruit blijkt dat de
geneigdheid om te migreren wel eens zou kunnen toenemen door een (te) snelle
economische groei, die de bestaande sociale en economische orde gemakkelijk
ontwricht. Rurale ontwikkeling en modernisering van de landbouwtechnieken
verhogen de productiviteit, maar gaan gepaard met de vernietiging van het sociale
weefsel en heersende economische verhoudingen. Dat brengt dan een vlucht naar de
steden, of soms zelfs onmiddellijk naar het buitenland mee. De snelle groei van de
steden leidt tot een verzadigde arbeidsmarkt en heel wat teleurgestelde verwachtingen,
bij mensen die anderzijds tegelijk toegang krijgen tot meer informatie. Bovendien
nemen de kosten van internationale reizen gestadig af, terwijl de inkomens stijgen.
Plots wordt het dan voor velen mogelijk migratie naar het buitenland te overwegen.
Op lange termijn is economische ontwikkeling noodzakelijk om internationale
migratie tegen te gaan, maar op korte termijn lijkt het internationale migratie eerder
aan te moedigen dan af te remmen.

Vesting Europa: de boot zit vol
Wat er ook gebeurt, het lijkt erop dat in de nabije toekomst het aantal vrijwillige of
gedwongen migranten zal blijven toenemen en beduidend hoger zal liggen dan het
aantal nieuwkomers dat de rijke landen bereid zijn te ontvangen. Hoe zullen de
onthaallanden hierop reageren? Groeit er uiteindelijk toch een politieke wil om het
vraagstuk aan te pakken, of
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zullen racisme en xenofobie een nieuw ‘ijzeren gordijn’ neerlaten om het welvarende
deel van de wereld af te schermen, net nu het historische IJzeren Gordijn naar de
schroothoop der geschiedenis is verwezen? Krijgt Europa zijn ‘gemeenschappelijke
Europese Huis’, of wordt het een burcht voor een geprivilegieerde minderheid, een
‘Vesting Europa’?
Philip Rudge lanceerde die uitdrukking in 1986, in een artikel over de toenemende
verstrenging van de asielwetgeving[4]. Daarin stelde hij vast dat vluchtelingen meer
en meer voorgesteld worden ‘niet als mensen in nood, maar als mensen die voor een
bedreiging van de stand van zaken zorgen; zij hebben geen probleem, zij zijn een
probleem’. Sinds 1986 is de betreffende overheidsregulering nog strenger geworden.
Uit vrees voor een oncontroleerbare toevloed van migranten uit de derde wereld
sluiten meer en meer geïndustrialiseerde landen hun grenzen. Daardoor komt het
asielrecht zelf onder druk te staan. De getroffen maatregelen gaan ervan uit dat
migratiebewegingen afgeremd kunnen worden door grenscontroles, afspraken i.v.m.
het visumbeleid, enz. Uit de praktijk blijkt echter dat zulke maatregelen verre van
doeltreffend zijn: de migratiedynamiek wordt bepaald door omstandigheden waarop
de besluitvormers in individuele immigratielanden weinig vat hebben. Of, om het
met de woorden van Tomas Hammar te zeggen, migratie- en vluchtelingenstromen
volgen bepaalde patronen, maar die stemmen zelden overeen met de voorstellingen
die uitgedacht worden door regeringen en besproken worden in parlementen[5].
‘Migratie’ is dus, zowel voor het meer welvarende Noorden als voor het arme
Zuiden een immense uitdaging, waarvoor men vaker de metafoor van de reddingsboot
gebruikt. Een reddingsboot heeft zoveel schipbreukelingen aan boord genomen dat
de grens van zijn capaciteit is bereikt. Zodra een drenkeling zich aan de boot
vastklampt, staan de inzittenden voor een dilemma: hem onder hun ogen laten
verdrinken, of hem opnemen en met z'n allen ten onder gaan. Een moreel
verscheurende keuze. Als je die metafoor op de situatie van de geïndustrialiseerde
wereld toepast, lijkt er toch iets mank te lopen. In vele lage-inkomenslanden staan
vluchtelingen samen met de autochtonen in de rij voor de sowieso al schaarse banen,
beperkte dienstverlening en huisvesting. Daardoor wordt het reeds precaire
economische, sociale en ecologische evenwicht nog verder bedreigd, ook als er geen
etnische of religieuze spanningen bij komen. Dat geldt niet voor de geïndustrialiseerde
landen. Die zijn misschien wel dichter bevolkt dan de meeste ontwikkelingslanden,
en hun mogelijkheden om migranten op te nemen zijn allicht ook niet onbegrensd.
Maar in Europa worden het economisch, sociaal en ecologisch systeem en de
infrastructuur niet dermate belast, dat je kunt zeggen: de boot zit vol.
Hans Magnus Enzensberger heeft een beter beeld gevonden: dat van de treincoupé.
Zoals bekend hebben reizigers de neiging hun tijdelijk
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onderkomen zonder enige vorm van empathie hardnekkig te verdedigen tegen later
opgestapte medereizigers[6]. De reizigers staan nochtans niet zoals de drenkelingen
voor een moreel dilemma. Hier is het geen kwestie van overleven, alleen een kwestie
van comfort. Neem een andere houding aan, en meteen verdwijnt wat als een
onoverkomelijke moeilijkheid werd gezien. Die keuze is de drenkelingen in de
overvolle boot niet gegeven: een verandering van houding verhoogt de
opnamecapaciteit van de reddingsboot niet.

Objectieve en subjectieve moeilijkheden
In het Westen is de invloed van de migranten op het sociaal-economisch stelsel
relatief gering, en toch hanteren verontruste burgers tegen hun aanwezigheid dezelfde
argumenten als in de derde wereld. Het idee dat migranten het werk afnemen van de
autochtonen is gemeengoed geworden. De mening dat zij niet geïntegreerd kunnen
worden en dat zij zich anti-sociaal gedragen - zij leven van de sociale zekerheid en
er is onder hen veel criminaliteit - leidt tot de overtuiging dat immigratie in een aantal
westerse landen een kritisch niveau heeft bereikt. De langzaam bereikte sociale
verworvenheden zouden er daardoor op de helling staan. In vele landen leeft de vrees
dat een stijging van het aantal immigranten een gevaar vormt voor de binnenlandse
veiligheid en stabiliteit, en tot een breuk in het sociale en politieke evenwicht kan
leiden.
De migratieproblematiek heeft een subjectieve en een objectieve kant. Beide
aspecten staan niet tegenover elkaar, maar zijn de uitersten van een continuum. Het
subjectieve (of kwalitatieve) aspect betreft wat er omgaat in de hoofden van de
burgers - hoe zij de veranderende situatie percipiëren. Het objectieve (of kwantitatieve)
element slaat op het effectief toenemende aantal migranten, waarmee terdege rekening
moet worden gehouden. Moeilijkheden van kwalitatieve aard kunnen worden opgelost
door een veranderende houding. In de preambule van de constitutie van de UNESCO
staat dit mooi verwoord. Al hebben de gevleugelde woorden van de Amerikaanse
dichter, staatsman en professor Archibald Macleish oorspronkelijk alleen op de oorlog
betrekking, toch geven ze ook in een notendop een deel van onze problematiek weer:
‘Since wars began in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of
peace must be constructed’[7]. Ook de Europese migratieproblematiek moet op dat
niveau aangepakt worden, - in de mentaliteit van de bevolking. Om nu het
kwantitatieve aspect, de reële migratiedruk te lijf te gaan, is echter meer nodig dan
een nieuwe mentaliteit. Ook structurele veranderingen zijn noodzakelijk.
Uit historische studies blijkt dat de houding tegenover migranten met de
conjunctuurschommelingen mee-evolueert. In periodes van economische recessie
overheerst een negatief beeld van migranten. Op het einde
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van de twintigste eeuw zitten we in zo'n fase. Het succes van extreemrechts is er een
symptoom van. Racisme en xenofobie hebben weer vaste grond onder de voeten
gekregen. Er zijn veel verklaringsmodellen voor het verschijnsel vreemdelingenhaat,
maar vrijwel iedereen is het erover eens dat het met angst te maken heeft: angst voor
migranten, angst voor de toekomst, en de vrees dat een deel van de rijkdom zal
moeten worden gedeeld. Daar komt nog bij dat de nieuwe migranten veelal afkomstig
zijn uit landen met een andere culturele en religieuze traditie. Zij vormen zichtbare
minderheden. Vreemdelingenhaat heeft echter weinig met getallen te maken, en meer
met de vrees dat de situatie uit de hand loopt. Als de bevolking erop vertrouwt dat
de migratie onder controle is, kunnen zelfs grote groepen asielzoekers en migranten
geïntegreerd worden. Als dat vertrouwen ontbreekt, kunnen zelfs kleine aantallen
leiden tot racisme en vreemdelingenhaat.

Inclusie of exclusie: een migratiebeleid voor de eenentwintigste eeuw
De officiële reactie op de toestroom van migranten is in Europa, en meer en meer
ook in Noord-Amerika, nogal ambigu. De overheden lijken te aarzelen tussen een
liberale, tolerante houding en een restrictief beleid. Zij balanceren tussen inclusie en
exclusie.
Op dit ogenblik gaat de trend in de richting van exclusie, wat leidt tot een erg
restrictief migratie- en vluchtelingenbeleid. Die trend kan op langere termijn omslaan
in zijn tegendeel, maar dat lijkt op korte termijn alleszins weinig waarschijnlijk,
gezien de dominerende, nationalistisch geïnspireerde tendens. Het is afwachten wat
de toekomst brengt. De oproep van het Verbond van Belgische Ondernemingen vorig
jaar, om de grenzen voorzichtig opnieuw open te zetten, wijst er echter op dat er ook
krachten aan het werk zijn die staan voor een toleranter, inclusief beleid.
Mede door de demografische evolutie in de geïndustrialiseerde landen kan de
algemene houding snel veranderen. Er worden te weinig kinderen geboren en de
bevolking veroudert. Het Franse Nationale Bureau voor de Statistiek berekende reeds
een tiental jaren geleden dat Frankrijk tegen 2010 behoefte zal hebben aan nieuwe
migranten. Hiermee liepen de Fransen vooruit op de recente prognose van experts
van de Verenigde Naties, dat de meeste Europese landen vanaf ongeveer 2025 grote
aantallen immigranten nodig zullen hebben om de actieve bevolking op peil te houden.
De cijfers zijn frappant: als het geboortecijfer blijft afnemen, zou Europa een beroep
moeten doen op 135 miljoen nieuwe migranten.
Tegenover die situatie staat de geweldige bevolkingstoename van de
ontwikkelingslanden, wat meteen een enorm migratiepotentieel betekent. Toch passen
de stukjes van de puzzel niet vanzelf in elkaar. Ten eerste
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biedt immigratie slechts een tijdelijke oplossing voor de dalende nataliteit, want ook
migranten worden ouder. Ten tweede zijn de ontwikkelingslanden niet gediend met
om het even welke emigratie. Zij zullen liever laaggeschoolden zien vertrekken,
terwijl het Westen vooral hooggekwalificeerde arbeiders zal willen aantrekken, om
de welvaart in stand te houden. Maar de ontwikkelingslanden zullen die zelf nodig
hebben, anders komen ze zelf niet vooruit. Op de mondiale arbeidsmarkt botst de
verdeling van de krachten aldus op een ethische grens.
Het migratiebeleid is sinds het midden van de jaren zeventig in belangrijke mate
herleid tot een asielbeleid, met als gevolg dat de asielvoorzieningen zwaar overbelast
worden. Een verscherping van de criteria om als vluchteling toegelaten te worden,
kan mogelijk het aantal asielaanvragen doen dalen, maar kan evengoed leiden tot
een stijging van het aantal illegale migranten. Noch een overbelast asielsysteem noch
illegale migratie zijn wenselijk. Zij kunnen echter gedeeltelijk voorkomen worden
door een migratiebeleid dat op meerdere pijlers steunt: familiehereniging, asielrecht,
een humanitair statuut voor oorlogsvluchtelingen die niet kunnen worden toegelaten
onder het vluchtelingenverdrag, en, ten slotte, opnieuw een beperkte arbeidsmigratie.
Een al dan niet roterend quotasysteem lijkt op het eerste gezicht het best geschikt.
Als er niet ook laaggeschoolden toegelaten worden, zal de illegale migratie
waarschijnlijk nauwelijks afnemen. Uit ervaringen uit het verleden blijkt dat het
nuttig kan zijn ook een apart systeem voor studenten op te zetten. Hoe dan ook, in
een samenleving als de onze zal er steeds een residu van illegalen zijn, en de
regularisering van hun situatie is een blijvende opdracht. Een migratiebeleid dat met
al die factoren rekening houdt, zal een stuk dynamischer kunnen reageren op de
wisselende omstandigheden dan in het verleden het geval was.

Eindnoten:
[1] D.H. Meadows, D.L. Meadows en J. Randers, The Limits of Growth: A report for the Club of
Rome's project on the predicament of mankind, Universe books, New York, 1972.
[2] T.R. Malthus, An essay on the principle of population as it affects the future improvement of
society, with remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Concordet, and other writers, J.
Johnson, London, 1798.
[3] Om Malthus geen onrecht aan te doen dient wel vermeld te worden dat ook hij even aan de
mogelijkheid van emigratie heeft gedacht.
[4] Philip Rudge, ‘Fortress Europe’, in World Refugee Survey 1986, blz. 5-12.
[5] Tomas Hammar, European immigration policy: a comparative study, Cambridge University
Press, Cambridge, 1985, blz. 10.
[6] Hans Magnus Enzensberger, De Grote Volksverhuizingen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993.
[7] UNESCO-preambule.
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Forum
Butsen in het poldermodel
Het zou overdreven zijn te beweren dat het Koninkrijk der Nederlanden op zijn
grondvesten schudt. Maar er zijn wel een aantal signalen dat die grondvesten niet of
niet meer zo solide zijn als we dachten. Als hoeksteen van die grondvesten wordt
gewoonlijk de overlegdemocratie beschouwd, die we sinds een aantal jaren exporteren
onder de merknaam ‘poldermodel’. Welnu, dat poldermodel heeft in de afgelopen
maanden een paar butsen opgelopen. Twee daarvan zal ik in deze kroniek wat extra
aandacht geven.
Half november. Op weg naar een conferentie over de sociale kwaliteit van onze
maatschappij, belegd door de aalmoezeniers van Sociale Werken van het bisdom
Roermond, hoor ik op de radio de voorzitter van de grootste vakcentrale van
Nederland, het FNV, aankondigen dat er een fors conflict dreigt tussen de regering
en de sociale partners. Dat nieuws overvalt mij een beetje. Hoewel intensief betrokken
bij de kleinere vakcentrale van ons land, het CNV, dacht ik in een wolkenloze polder
te leven. Ik heb kennelijk iets gemist. Nog wel iets wat niet alleen de werknemers,
maar ook de werkgevers de gordijnen in jaagt.
Waar gaat het om? Er komt een nieuwe regeling voor werklozen en
arbeidsongeschikten. Zowel de uitkering van hun overdrachten, als de inning van de
premies daarvoor, als de toelating tot de uitkeringen, als de pogingen om hen via
flankerend beleid weer geheel of gedeeltelijk ter beschikking te krijgen voor de
arbeidsmarkt zullen worden gereorganiseerd. De minister van Sociale Zaken heeft
de nieuwe aanpak geconcentreerd in rollen voor twee grootheden: de overheid en de
markt. Op zich een aanpak waarvan niemand staat te kijken. Sinds het monsterverbond
dat paarse coalitie heet regeert, worden de rollen immers altijd tussen die twee
ver-deeld. Ook in de sociale politiek. De organisaties van werkgevers en werknemers
hebben ook altijd hun eigen redenen gehad om, zij het soms morrend, voor de
marktconforme aanpak te kiezen, met op enige af-
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stand eindverantwoordelijkheid van de overheid. In de nu voorliggende plannen is
de rol van de overheid zelfs wat opgerekt, directer geworden. Hoewel
bureaucratisering dreigt, lijkt het (mij) vanuit het oogpunt van sociale degelijkheid
geen verslechtering. Dus ook geen reden voor verontwaardiging van met name de
vakbonden. Waarom dan deze gemeenschappelijke verontwaardiging van alle sociale
partners?
's Avonds na een geslaagde conferentie op weg naar huis blijkt de bom inderdaad
gebarsten: het kabinet heeft de plannen van de minister van Sociale Zaken tot de
zijne gemaakt en zal ze doorgeleiden naar het parlement. Vrijwel met directe ingang
zeggen de sociale partners de samenwerking met de regering op. De media ruiken
crisis, het einde van het poldermodel. Niet onlogisch als twee van de drie steunpilaren
daaronder publiek te kennen geven niet meer met nummertje een (of drie) te willen
praten. Politici, de Minister-President voorop, haasten zich om olie op de golven te
gooien: zo'n vaart zal het niet lopen, er kan her en der nog wat bijgesteld worden,
niemand heeft echt belang bij een breuk en meningsverschillen moeten ook in het
poldermodel kunnen: het model bestaat immers bij de gratie van hoe ermee omgegaan
wordt, niet of ze er wel of niet zijn. Maar of het poldermodel nu wel of niet op de
tocht staat, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies waarom en waardoor het op de
tocht is gezet. In de volgende week daagt het geleidelijk. Maar het dringt moeilijk
door. Wie iets over twee verdeelt, verdeelt niet over drie. Daar zit het zeer. De sociale
partners hadden tot nu een eigen rol in de uitvoering van sociale zekerheid voor
werklozen en arbeidsongeschikten. Die hebben ze, bracht een parlementaire enquête
begin jaren negentig aan het licht, niet altijd even smetteloos vervuld; het belang van
individuele werknemers werd zo gediend, dat ondernemingen personeel konden
lozen zonder hen van hun inkomen te beroven; dat lieten ze voortaan via de publieke
middelen verstrekken. Mede daardoor kon het volumeprobleem ontstaan van te veel
beroep op sociale fondsen. Zo had deze ‘Dritte im Bunde’ de markt verstoord en de
overheid fors in de problemen gebracht. Nu was die derde spoorloos uit de nieuwe
aanpak verdwenen. Weggeschreven. Een nieuwe politieke koers? Of consequente
doorzetting van een ingesleten aanpak, alleen nu met de foute partij in de rol van
uitgeschrevene? Een die wel ‘au’ roept, en nog wel wat meer, als men op haar tenen
gaat staan.
We moeten realistisch blijven: het (georganiseerde) maatschappelijke veld wordt
al sinds jaar en dag weggeschreven. Door sommige politieke stromingen zelfs bewust
en op zware ideologische gronden; deze intermediaire structuren, gebaseerd op
vertegenwoordiging en met de walm van verzuiling, beginselen en idealiteit om zich
heen, houden snelle aanpassing en vernieuwing van maatschappelijke instituties op.
Ze moeten verzwakt en genegeerd worden, zodat ze geleidelijk vervangen kunnen
worden door directe inspraak en participatie van betrokken burgers. Die blijken er
immers bij achtereenvolgende verkiezingen blijk van te geven, dat zij staan te springen
om verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappelijke instituties waarmee zij
te maken hebben. Mondige burgers zijn geëngageerde democraten tot op het bot;
burgers van een democratie als de
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Nederlandse zijn mondig, hebben hun eigen heldere beginselen en ideeën / idealen
en weten verdraaid goed hoe, professioneel, de vork aan welke steel dan ook te
steken. Met name het electorale succes van de politieke familie die deze opvattingen
het meest expliciet huldigt, geeft aanwijzingen voor de adequaatheid ervan.
Nu kan ik wel snierend doen over de modieuze kruistocht tegen het georganiseerde
maatschappelijke veld en over het ervoor beoogde alternatief. Maar ook ik moet
toegeven dat het om meerdere redenen zijn functie van maatschappelijk bemiddelaar,
van intermediaire structuur, aan het verliezen is of zelf op het spel heeft gezet.
Maatschappelijke modellen die werkten in een vrij traditionele samenleving van acht
tot tien miljoen onderdanen blijken in een gemoderniseerde maatschappij van bijna
zestien miljoen burgers niet te functioneren. Ook voor mij is duidelijk dat we iets
moeten. Maar waarom kan ik dan de gedachte maar niet van me afzetten dat we, met
wat we nu doen, met het badwater het kind aan het weggooien zijn en toch al fors
verwende consumenten te veel naar de mond praten?
Andere politieke groeperingen zijn op dit punt aanmerkelijk genuanceerder en
bewijzen dan ook bij voorkomende gelegenheden de obligate lippendienst aan het
maatschappelijk middenveld. Om dat vervolgens, in het beleid, voortdurend te
vergeten. In met name drie maatschappelijke sectoren blijkt dat: onderwijs,
zorgvoorzieningen en media. Sinds zo'n twee decennia liggen zij onder vuur van een
overheidsbemoeienis waarvan - ongeacht de opvattingen van het in de sector
fungerende middenveld - veralgemening, budgettering, stimulering van
managementtechnieken, inbreng van marktconforme elementen en strakke wettelijke
inkadering de hoofdkenmerken zijn. De fameuze consensus van het poldermodel?
Of de wurggreep van politiek beleid, dat erop uit is de intermediaire structuren, vanuit
het beginsel divide et impera, geleidelijk te elimineren? En daarbij, dat moet er
meteen bij gezegd worden, weinig substantiële weerstand ondervindt vanuit de
sectoren zelf. Nederlandse elites geloven niet meer in de structurering in drieën.
Nederlandse elites betuigen beschaafd instemming met het feit dat overheid en markt
de buit onderling verdelen, zo zij daar niet bij staan te juichen. Nogmaals: uw
chroniqueur houdt zijn hart vast en denkt dat we hier gruwelijk spijt van gaan krijgen.
Hij is van mening dat je je recht verspeelt om te klagen over verlies van
maatschappelijke cohesie, toename van vandalisme, onveiligheid en zinloos geweld,
als je de maatschappij, linksom of rechtsom, zo systematisch uit je beleid wegschrijft.
Maar hij beseft hopeloos ouderwets te zijn.
Maar juist nu regering en sociale partners weer on speaking terms zijn gekomen,
speelt er een nieuwe kwestie. De overheid heeft wetgeving voorzien om de publieke
omroep te versterken in de concurrentieslag met de commerciële omroepen. Nu is
in Nederland de publieke omroep van oudsher zo georganiseerd dat er, in de vorm
van omroepverenigingen, een flink stuk georganiseerd maatschappelijk middenveld
in zit. Publieke omroep is in Nederland nooit staatsomroep geweest maar, fors
gesubsidieerd met publieke middelen, eigendom van verenigingen van burgers die
een specifieke kleur vertegenwoordigden. Buitenlanders hebben nogal eens hun
jaloezie over dit sys-

Streven. Jaargang 67

258
teem laten blijken. Maar binnenlands werd het steeds vaker als oubollig en achterhaald
beschouwd. De invloed van de omroepverenigingen nam de afgelopen jaren dan ook
af ten gunste van de professionaliteit van de programmamakers. In de nieuwe
wetgeving wordt deze verenigingen vrijwel de genadeslag toegebracht ten gunste
van een soort centraal comité voor de media. Immers, dat heeft om slagvaardig de
concurrentie met de commerciële zenders te kunnen aanvoeren meer greep op de
programmering nodig. Bij de organisatie van die greep wordt veel nadruk gelegd op
strategische aspecten (zenderkleuring, horizontale programmering, e.d.), maar verder
angstvallig gezwegen over de inhoudelijke criteria die het centraal comité zal gaan
hanteren. Wel wordt voor de versterking van die greep het beginsel losgelaten, dat
de zendgemachtigden van het publieke bestel uitzenden via een vaste zender. Hun
vrees is, dat daardoor de binding met de eigen achterban / vereniging (nog verder)
gaat slijten.
Dat nu ging een van die zendgemachtigden te ver. Die dreigt ermee commercieel
te gaan. Voor het publiek bestel betekent dat volgens velen een gevoelige kwalitatieve
aderlating. Zelf denk ik dat het vooralsnog alleen de inhoudelijke ontiediging bevestigt
van de sociaal-democratische traditie. Die betreur ik, hoewel zelf geen
sociaal-democraat, zeer. Zij is het zoveelste symptoom van de levensbeschouwelijke
en ideologische bewusteloosheid die de Nederlandse cultuur en politiek kenmerkt.
Het dreigement heeft bij de vanouds verwante kamerfractie onrust veroorzaakt, maar
lijkt de officieel ook verwante staatssecretaris niet op andere gedachten te brengen.
Het blijft nu afwachten of het dreigement ook zal worden uitgevoerd.
Met betrekking tot beide conflicten tussen overheid en delen van het georganiseerde
maatschappelijke veld kan men zich afvragen of laatstgenoemden niet veel te laat
zijn; mosterd na de maaltijd. De kaarten waren al lang geschud, doorgaans met hun
medeweten, zo niet uitdrukkelijke instemming. Hebben zij deze consequenties, de
directe aanval op hun eigen positie niet voorzien? Waarom hebben zij zelf de
tripartiete structuur mee uitgehold en komen zij pas in verzet nu die erosie hun eigen
machtspositie gaat aantasten? Voelden zij zich niet sterk genoeg? Waren ze zelf te
zeer betoverd door het poldermodel? Of hebben zij in eerdere fases zeer realistisch
ingeschat dat er geen weg terug was? De kritische massa aan achterban die nodig is
om een conflict met de regering te riskeren zou daarvoor niet te mobiliseren zijn
geweest. Maar zal die nu wel op de been te brengen zijn?
Eigenlijk is het nog niet eens zozeer het structuuraspect van de zaak dat mij aan
het hart gaat. Wel de directe koppeling daarvan, althans op papier, met inhoudelijke
aspecten als traditie, levensbeschouwing en ideologie. Preciezer met de weigering
of onmacht van vrijwel alle betrokkenen, om die zodanig te expliciteren voor een
bevolking die daar niet echt om verlegen lijkt, dat zij bij de organisatie van en controle
over de macht een rol kunnen spelen. Door die weigering annex onmacht wordt een
structurele kloof geschapen tussen de uitoefening van de macht en hen over wie zij
wordt uitgeoefend. In hoeveel referenda, opiniepeilingen en verkiezingen men die
uitoefening ook verpakt. Alleen expliciete vormen van machtsdeling met intermediaire
structuren kunnen die kloof enigszins overbrug-
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gen. Urgente noodzaak tot overbrugging stelt zich alleen, wanneer de geregeerden
last van de machtsuitoefening beginnen te krijgen en daar serieus tegen beginnen op
te spelen. Dat lijkt, een onverwachte en aandoenlijke oprisping van scholieren
uitgezonderd, niet echt het geval. Ik vrees dus dat de kloof voorlopig alleen maar
breder zal worden. De nog functionerende restjes machtsdeling zullen ook wel
verdwijnen. Als de regering de zaak niet te opzichtig aanpakt en polderachtige
compromissen achter de hand houdt, zelfs zonder al te veel ophef. De sociale partners
schuifelen al weer richting overheid, en of de VARA echt commercieel gaat moet
nog maar afgewacht worden.
□ Pieter Anton van Gennip

Filosofie als thriller
In 1997 nam Samuel IJsseling afscheid als hoogleraar Hedendaagse Wijsbegeerte
aan de Universiteit van Leuven. Bij zijn afscheidsrede was de grote aula bomvol
bezet. IJsseling was niet alleen een geliefd docent, die generaties studenten heeft
gevormd, maar vervulde als directeur van het Husserlarchief en hoofdredacteur van
het Tijdschrift voor Filosofie ook een belangrijke institutionele rol in het
Nederlandstalige filosofische leven.
Als schrijver trad IJsseling daarentegen jarenlang minder op de voorgrond. Hij
was bekend om zijn proefschrift over de filosofie van Heidegger (Heidegger, denken
en danken, geven en zijn) uit 1964 en vooral om zijn veelgelezen boek Retoriek en
filosofie uit 1975, maar daar bleef het bij. Pas in de jaren negentig kwam IJsseling
als schrijver van boeken goed ‘los’. In het dunne, maar in aanzet rijke boekje Mimesis
(ondertitel: Over schijn en zijn) legde hij in 1990 de krachtlijnen van zijn denken
vast. Heidegger, Nietzsche en vooral Derrida spelen daarin een grote rol. Het ging
IJsseling om de ontmanteling van een te ‘dingmatige’ metafysica, met haar
constaterende waarheidsbegrip. Dat was, na zijn rehabilitatie van de retorica vijftien
jaar eerder, trouwens geen verrassing meer.
Maar wat kwam daarvoor in de plaats? In 1994 publiceerde IJsseling zijn veel
bejubelde en met de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap bekroonde studie Apollo,
Dionysos, Aphrodite en de anderen, waarin hij filosofische thema's en de narrativiteit
van het mythologisch wereldbeeld aan elkaar koppelde. Hij deed dat niet alleen
theoretisch, maar ook aanschouwelijk. Het boek vertelde verhalen, maar was
tegelijkertijd ook reflexief. Filosofie en literatuur, theorie en verhaal schoven ineen.
Vier jaar later schreef IJsseling in zijn kleine essay Drie godinnen. Mnemosyne,
Demeter, Moira een soort appendix bij dit boek.

Streven. Jaargang 67

260
Hoe samenhangend en consequent de denkweg van IJsseling gedurende die decennia
is geweest, blijkt pas in de zojuist verschenen essaybundel Macht en onmacht[1],
waarin IJsselings voormalige studenten Bart Vandenabeele en Pieter Van Reijbrouck
een twaalftal van zijn opstellen bijeen hebben gebracht. Ze werden geschreven in
een tijdsbestek van bijna dertig jaar, tussen 1971 en nu, maar steeds draaien deze
opstellen om de vraag van de reikwijdte van de taal en daarmee van het menselijk
denken. In het woord schept de mens zijn wereld, maar tegelijk is dat woord iets wat
aan hem ontsnapt. Het reikt ver tot vóór hem terug (hij krijgt zijn taal aangereikt) en
ook ver boven hem uit, want over wat datgene wat hij zegt betekent, heeft hij maar
in beperkte mate zeggenschap.
Deze grondgedachte, waarin de Heideggeriaanse inspiratie gaandeweg een steeds
Derridiaanser kleur krijgt, leidt vanzelf tot een ontwrichting van de (Heideggeriaans
gezegd) ‘metafysische’ opvatting dat het woord simpelweg uitspreekt en hanteerbaar
maakt wat er is. Het is wellicht omgekeerd. Wat er is, is er omdat erover wordt
gesproken, zo zou men IJsselings retorisch-sofistische uitgangspunt kunnen
formuleren. En dan valt de conclusie moeilijk te vermijden dat een denkwijze die
uitgaat van een objectief aanwezige werkelijkheid (die vervolgens in woorden wordt
gevangen en waarin de taal dus niet meer is dan een spiegel van de realiteit)
onhoudbaar is. Onvermijdelijk maakt het objectief-constaterende spreken - waarop
niet alleen de ‘metafysica’, maar ook de wetenschap berust - daarmee plaats voor
het ‘scheppende’ spreken, waarin de retorica, de mythe en de literatuur altijd al in
hun element waren.
Dat is een diep ingrijpende conclusie, die IJsseling in deze uiterst toegankelijke
en bijna gemoedelijk geschreven opstellen overtuigend verdedigt. Stap voor stap ziet
men hoe hij tot zijn gedachten komt. De geselecteerde opstellen zijn door de
samenstellers logisch, niet chronologisch in volgorde gezet, en daarmee ziet men
hoe IJsselings gedachte ontspringt, zich ontvouwt en ten slotte op zeer uiteenlopende
gebieden relevant blijkt.
Dat betekent niet dat de samenstellers geen kritische kanttekeningen plaatsen. In
hun nawoord treffen zij de achilleshiel van elk ‘postmodern’ geïnspireerd denken.
Maakt het noodlot, dat IJsseling in zijn laatste bundeltje ter sprake brengt, niet
duidelijk dat er wel degelijk een werkelijkheid buiten de taal is, zo vragen zij zich
af. Dood en ouderdom zijn onontkoombaar en niet door of in de taal ‘neutraliseerbaar’.
Wellicht - zo kunnen we daaraan nog toevoegen - raken we hier aan een grens van
wat uiteindelijk een soort neo-idealisme lijkt te zijn. Plaatste het menselijk lijden waarin de werkelijkheid zich nu eenmaal het onverzettelijkst toont - altijd al
vraagtekens bij de opvatting dat esse est percipi (zijn is waargenomen-worden), zoals
de oudste formulering van het idealisme luidt, dan doet het dat nu misschien opnieuw
bij de opvatting dat ‘zijn’ samenvalt met ‘gezegd-worden’ of ‘verteld-worden’.
Volgens de samenstellers ontsnapt IJsseling aan dit dilemma, doordat het
‘verteld-worden’ bij hem de rol van een noodzakelijke illusie vervult. ‘We moeten
de wereld denken [...] als een talig geheel [...] waarin wij een identi
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teit kunnen verkrijgen en behouden’, zo parafraseren zij zijn positie. Dat is een
elegante oplossing, al blijft ze idealistisch van aard - nu niet à la Berkeley maar naar
Kantiaanse (of zelfs Nietzscheaanse) snit. Of men de vraag hoe de werkelijkheid
echt in elkaar zit daarmee kan ontlopen, is echter twijfelachtig. Uiteindelijk lijkt ook
die ‘metafysische’ vraag ons filosofie-historische noodlot te zijn. Zijn we er eenmaal
mee aangestoken, dan blijven we door die vraag geïnfecteerd, en worden we er door
wetenschap en techniek - die bij uitstek worden geleid door de vraag hoe de wereld
werkelijk ‘is’ - voortdurend aan herinnerd.
Volgens Heidegger is het ‘uitzieken’ van die obsessie de enige uitweg, en daarmee
zou IJsselings denkweg weer bij zijn oorspronkelijke inspiratiepunt eindigen. Het
enigszins apocalyptische denken van Heidegger, vooral ten aanzien van de techniek
en de ‘technische’ wetenschap, is echter aan het einde van de twintigste eeuw verre
van vanzelfsprekend geworden. De beide opstellen waarin IJsseling zich bij diens
opvatting over de techniek aansluit, zijn in dat opzicht dan ook het meest gedateerd.
Noch de demonische almacht, noch het vervreemdende karakter van de techniek zijn
vandaag de dag zo evident als ze enkele decennia geleden leken.
Het huidige filosofische klimaat heeft zich met de techniek en de
(natuur)wetenschap veel verder weten te verzoenen dan Heidegger ooit voor mogelijk
heeft gehouden. Dat is niet alleen aan een filosofische mentaliteitsverandering te
danken, maar ook aan een groter inzicht van het technisch en wetenschappelijk
denken in zijn eigen paradoxen. Macht en kunde bleken ook hier vaak op onverwachte
wijze uit te lopen op onmacht en een dieper inzicht in de eigen onwetendheid.
Filosofie en (technische) wetenschap lijken hier sinds vijftig jaar daadwerkelijk
verder en elkaar meer nabij gekomen te zijn.
En daarmee keert misschien ook de ‘metafysica’ (inclusief Heideggers
aanhalingstekens) terug als een serieuze mogelijkheid binnen de filosofie. Dat deze
een minder massieve en van zichzelf overtuigde bondgenoot van het bruut-technische
machtsdenken was dan Heidegger ervan maakte, is door filosofen al vaker naar voren
gebracht. Juist nu lijkt een veranderend zelfbesef van de techniek echter ook van die
kant een opening te bieden naar een bescheidener soort metafysica, dat de harde
vraag naar wat is en niet is - en wat al of niet waar is - wel degelijk durft te stellen,
maar dat niettemin ruimte openlaat voor andere vormen van spreken en vooral voor
een besef van de beperkingen van de eigen macht.
Hoe deze bescheidener metafysica gestalte moet krijgen, is vooralsnog onduidelijk.
De wijze waarop Gianni Vattimo heeft getracht ze te beoefenen in de vorm van een
‘zwak denken’ waarin de verschillende waarheden en perspectieven elkaar afwisselen,
is weinig bevredigend. De vraag naar het ‘is’ wordt daarin uiteindelijk toch niet
ernstig genomen. Wie zegt dat de wereld nu eens zus en dan weer zo is, laat nog
altijd de grondvraag open hoe zij moet zijn, wil ze een dergelijke oscillatie kunnen
toelaten. Hij heeft de metafysische vraag, met andere woorden, nog niet radicaal
genoeg gesteld. Anderzijds zal dat antwoord ook meer moeten behelzen dan de idee
dat de wereld als fabel gedacht moet worden. Ook daarmee wordt de werkelijkheid
die door het woord ‘is’ wordt
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aangeduid, prijsgegeven en opgelost in een spreken over de werkelijkheid dat in vele
vormen en genres uiteenvalt. Ook dan blijft echter de vraag pertinent hoe het met de
werkelijkheid gesteld moet zijn, wil zij voor een dergelijk veelvormig spreken vatbaar
zijn.
IJsseling lijkt echter niet voor dit idealistische zwaktebod te kiezen. Waar hij
spreekt over een ‘ontologie van het woord’, doelt hij nadrukkelijk op een verankering
van het woord in de werkelijkheid. De realiteit gaat niet in de taal op, maar de taal
vormt een substantieel kenmerk van die werkelijkheid zelf, aldus IJsseling. Hoe een
dergelijke ontologie er dan uit zou moeten zien, is vooralsnog een open vraag. Deze
bundel maakt duidelijk dat de werkelijk moeilijke kwesties die IJsseling oproept,
zich nu pas goed beginnen uit te kristalliseren. Nadat diens denken in de loop van
de jaren negentig in een stroomversnelling was gekomen, begint het er nu werkelijk
om te spannen. Het wachten op een volgende stap is daarmee langzamerhand een
zaak van filosofische suspense geworden.
□ Ger Groot

Eindnoten:
[1] Samuel IJsseling, Macht en onmacht. Essays, Boom, Amsterdam, 1999, 200 blz., fl. 38,50,
ISBN 90-5352-496-7.
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Podium
‘Er gaat niets over voor het te gronde toe verstild is’
Sleutelbos van Ed Leeflang
Ed Leeflang was vierentwintig toen hij in 1953 een eervolle vermelding kreeg van
de jury van het Reina Prinsen Geerligsfonds voor zijn ingezonden gedichten. Tot
een publicatie kwam het niet, maar verder poëzie maken deed hij wel, een kwarteeuw
lang. In 1979 debuteerde de ondertussen vijftig geworden Leeflang dan toch in
hetzelfde jaar als de nog drie jaar oudere Jan Eijkelboom. Hun poëzie werd van meet
af in de romantisch-realistische traditie geplaatst, waarvan Ed Hoornik en M. Vasalis
en het net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog opgerichte tijdschrift
Criterium de grote referentiepunten zijn. Het parlandische taalgebruik van Leeflang,
zijn scherpe natuurobservaties die tegelijkertijd verhulde zelfanalyses zijn, de
communicatieve kracht en de intensiteit van de gemoedsbelevingen in zijn verzen
maken hem verwant met dichters als Chris van Geel, Rutger Kopland en Judith
Herzberg.
Ed Leeflang, die ondertussen een leraarsloopbaan achter de rug heeft, heeft in zijn
derde bundel, Op Pennewips plek (de titel verwijst expliciet naar Multatuli's
schoolfrik), portretten gemaakt van leerkrachten en leerlingen, en schoolse situaties
onbevangen kritisch verbeeld. Die bundel roept natuurlijk ook herinneringen op aan
de Sonnetten van een leraar (1951) van Ida Gerhardt.
In 1999 verscheen Sleutelbos. Gedichten uit zeven bundels. Ik neem aan dat Ed
Leeflang zelf de selectie gemaakt heeft, zodat de lezer in de verzamelbundel de meest
representatieve gedichten uit het oeuvre van de dichter gepresenteerd krijgt naar het
oordeel en de maatstaven van de man zelf.
Leeflangs debuutbundel bevat al de grote thema's die ook in zijn andere bundels
ter sprake zullen komen. Om te beginnen is er de natuur. Die wordt vaak
gepersonifieerd en dat kan dan
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geïnterpreteerd worden als een compensatie voor het afwezige of afgebroken contact
met dierbaren. Zo worden in het gedicht ‘Lanen’ bomen opgevoerd als leden van
een groot en vooral lang gezin, waar men langs loopt, ook in de zin van: op bezoek
komt. De ik in het gedicht zou uit liefdesverdriet en om de pijn van de eenzaamheid
te bestrijden wel een schakel in die ketting van bomen willen zijn, en blijkens de
slotregel is hij zelfs bereid daar heel wezenlijke concessies voor te doen. De derde
en laatste strofe van ‘Lanen’ luidt:
Ik heb geen vrouw meer en ik ben
te alleen en voel me in die lanen
teruggekomen. Liefde verregende zo
tot oud zeer, drong zo als voedsel
in mijn geheugen en mijn grond,
dat ik zou willen staan - belachelijk,
maar toch tenminste op één lijn
met hen - tussen die bomen. Zonder
geslacht en zonder mond.
(blz. 16)

De natuur zal een prominente plaats blijven opeisen in alle bundels van Leeflang.
Uit Begroeyt met pluimen (1991) citeer ik nog ‘Vroeg’ omdat dit gedicht zo bedrieglijk
moeiteloos de waarneming van de natuur verbindt met de belevingen van het gemoed:
Uit driftloos grijs bestaat
de morgen van het riet,
waaraan nog pluis van
schemer hecht, de resten
van verdriet in dunne
hersenschimmen.
Nevel van een ons
stijgt van het water op
om zich te voegen bij
geluid en bronst van
uitdijend ontwaken.
De eerste kraai forenst
van nacht naar licht
in de ternauwernood
onthouden plicht iets
van de doodsangst
ongedaan te maken.
(blz. 63)

Een tweede thema is dat van de herinnering aan de dreiging die uitgaat van crisissen,
zoals in de jaren dertig, van de oorlog die de dichter als kind meegemaakt heeft en
van de te verwachten leegte en dood waaraan geen mens ontkomt. De onmacht die
men in zulke confronterende tijden en situaties ervaart, wordt in de poëzie van
Leeflang zeker niet opgeheven, misschien een beetje bedwongen. Berusting, wat nog
niet wil zeggen een uitgeblust zich neerleggen bij het onvermijdelijke, en een gerijpt
besef dat veel, zo niet alles, relatief is in het leven treffen we aan in ‘Gedrag’:
Iemand laten wachten op een hoek
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een jaar of twaalf, iemand de wind
uit de zeilen nemen, die wind verkopen
aan de eerste de beste, iemand je
reservehart schenken, iemand geen
verdriet gunnen, maar wijzen op
zonlicht, boeken, boterbloemen,
het dan opgeven, iemands angsten
verklaren, iemands dromen in een
aanrechtkast bewaren, iemands band
niet oppompen, iemands verleden inlopen zonder kloppen, iemand liefhebben
om wat iemand had kunnen zijn,
allemaal water in dezelfde wijn.
(blz. 12)

In ‘Gedrag’ ervaart de lezer ook het effect van een van Leeflangs favoriete poëtische
technieken: het gebruik van herhalingen en opsommingen. De opsommingen stellen
de ontgoochelende conclusie in de slotregel wel lang uit, maar zuigen de lezer er ook
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naartoe. De herhalingen hebben dan weer een remmend effect.
In ‘Licht’ - uit zijn voorlaatste bundel Een late zwemmer - zorgen de herhalingen
van licht en zijn metonymische variaties (morgenlicht - neonlicht - klaterlicht voetlicht - daglicht - stoplichtlicht) ervoor dat de lezer inderdaad niet anders kan dan
beamen dat het lyrische ik de persoon die hem verlaten heeft ‘al het licht van de
wereld’ gunde vanaf het ogenblik dat zij hem achterliet. Kijk eens hoe royaal hij zich
opgesteld heeft tegenover haar en hoe zijdelings hij in de slotregels, anoniem bijna
door het gebruik van de ‘men’-vorm, meedeelt dat hij nu zelf moet stofzuigen, sok
en zakdoek wassen. Zolang hij zich kan laten meeslepen in het definiëren, negatief
en positief, van het licht dat hij haar blijft gunnen, voelt hij de scherpte van haar
vertrek nog niet.
Die bezwerende opsomming en herhaling - in de eerste en de tweede strofe - van
de lichtpunten in de voorbije relatie contrasteert fel met de nuchtere formulering van
de gevolgen van haar vertrek in de slotstrofe:

Licht
Van het uur dat zij mij verliet
gunde ik haar het licht in de ogen,
niet het voorzichtige morgenlicht
of het langdurig avondrood, niet oude
schijn van tafelkaars of maan
op gladde wangen, geen wattig
neonlicht op nachtelijke doorreis
naar het zuiden, niet klaterlicht
in bioscopen, voetlicht, zilverschitter
op de sloot, de glinstering in glas,
het klein en rustig blauw onder
de pannen van het gas.
Maar licht, normaal verkrijgbaar
daglicht voor de ogen; licht
dat de honden hebben en veel
stoplichtlicht.
Al het licht van de wereld
waarin men stofzuigt; sok
en zakdoek langzaam drogen.
(blz. 81)

In Leeflangs tweede bundel, Bewoond als ik ben, heeft hij o.m. zijn relatie met zijn
mentaal achterlijke dochter als onderwerp durven nemen van delicate verzen die
getuigen van een grote meewarigheid, verzen die de waarheid van de pijn van de
geest mee beleven op een wijze die de lezer naar de keel grijpt. Uit de cyclus ‘De
groene linnenkast’ citeer ik het vierde gedicht, waarin Leeflang de kloof tussen
concreet en abstract, tussen lichaam en geest zichtbaar maakt, zodanig dat het besef
van die onoverbrugbaarheid altijd zal blijven schrijnen:
De voornaamwoorden ik en jij
gebruikt ze niet echt.
Werkwoorden zijn nauwelijks
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vervoegd, telwoorden gedragen
zich niet rondom genoeg;
haar taal is ingezegd.
Pijn voet kan worden begrepen,
maar bij pijn zonder meer
hebben we haar lichaam aan
alle kanten bekeken, op haar
schouders, been, buik gewezen;
waar zit de pijn? Toen liet
ze zwijgen dat het dat verdriet om
steeds weggaan
moest zijn.
Pijn van de geest, daarover
had ze kunnen lezen.
(blz. 28)

‘Toen liet / ze zwijgen dat het dat verdriet om steeds weggaan / moest zijn’ is een
beklijvende zin, hij scherpt het
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bewustzijn van ons, lezers aan, dat iemands zwijgen evenzeer om interpretatie vraagt
als iemands spreken.
Onderwijzen en onderwezen worden is een derde thema in Leeflangs poëtische
oeuvre. In zijn laatste bundel, Liereman, is het opnieuw expliciet aanwezig in de
cyclus ‘Van Deze en Gene’, waarin hij zich afvraagt wat er geworden is van al die
jonge mensen die hij heeft proberen te vormen, die cijfers van hem gekregen hebben,
maar nu naamloos geworden zijn, hooguit herinnerd als Deze of Gene.
Leeflang heeft, denk ik, altijd in de zin van zijn onderwijzende taak geloofd, maar
ze nooit geïdealiseerd. Een kritische ondertoon doortrekt de hele bundel Op Pennewips
plek (1982). Die is o.m. te beluisteren in deze aanhef van een gedicht: ‘Hij stelt het
elke dag geërgerd vast: / zij zijn niet multicultureel geboren, / vormen geen symbiose
maar een klas’ (blz. 40).
De tegenstelling tussen de klas, waarin de leraar zich inspant om zijn scholieren
op te voeden tot mondige burgers, bewust van al het onheil dat in de wereld bestreden
moet worden, en thuis, waar ze zappen naar alle programma's die het
tegenovergestelde verkondigen, heeft Leeflang ironisch en pessimistisch opgetekend
in volgend gedicht:
Hij wrijft hun neuzen door het leed
als om ze zindelijk te maken; zeehonden,
kerncentrales, besmette schelvis die je eet,
legers waaraan we meebetalen.
Zij worden nu al moe van het volwassen
en het bewuste mondig zijn, ontzien hun
goeroe wel, maar thuis kijken ze
naar alles wat het scherm te bieden heeft
aan rechts, verrots en zondig zijn.
Wie tot het heil veroordeeld is,
komt pas op adem in de hel.
(blz. 36)

De actualiteit van dit gedicht is nog in geen enkel opzicht verminderd. Het zou
vandaag geschreven kunnen zijn.
In zijn geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds 1945, Aan de mond van al
die rivieren, citeert Redbad Fokkema uit een stuk dat Ed Leeflang in de Volkskrant
(27 november 1992) geschreven heeft over zijn visie op de toestand in de poëzie:
‘Sedert de bevrijdende ideeën van de Vijftigers is een associatieve, metaforenrijke
poëzie eerder normaal dan uitzonderlijk. Hermetische gedichten en light verse bestaan
onmiskend naast elkaar. Een enkele dogmaticus kankert voort over autobiografische
elementen in poëzie. De volgende avantgarde bezint zich of moet nog geboren worden.
En voorlopig zal het binnen onze ene onuitputtelijke moedertaal Babylonisch blijven.
De dichterlijke tongvallen lijken vandaag de dag geen zier op elkaar. Des te beter’
(blz. 197-198).
Zoveel is duidelijk: Leeflang heeft zich in de loop van zijn bestaan als dichter ook
bezonnen op de condities, de genese, de evolutie van het dichterschap. In Sleutelbos
zal men dan ook een aantal poëticale gedichten aantreffen, ‘Wachtend op het lied’
bv., uit de bundel Liereman:
Het testament onaf, het lied, vroeg
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in de klinkers, nog niet geschreven,
verstrooide luisterende dingen,
paperclips, brievenweger, naar vuur
hierbinnen, naar woedes buiten.
Eindelijk de nieuwe snaren halen,
de afwas laten, aan het loket
om vrolijker postzegels vragen, niet
de gestoppelde koningin. De regels
vallen hem onder het stemmen in.
(blz. 89)
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In die laatste bundel komt Leeflang op voor alles wat hem en zijn generatiegenoten
dierbaar is en nu bedreigd wordt en pleit hij ook voor onthaasting; ‘Vriendin, wij
hoeven niet altijd voort’, luidt de slotregel van ‘Dronk op de tuin’ (blz. 95). Dat is
helemaal geen nieuw inzicht, in zijn debuutbundel stonden in het gedicht ‘Regen en
wind’ (blz. 22) al de regels ‘Er gaat niets over voor het te / gronde toe verstild is
[...]’.
Ik heb ze als titel aan deze kroniek gegeven omdat ze in mijn lectuur de essentie
van Leeflangs poëzie raken.
□ Joris Gerits
Ed Leeflang, Sleutelbos. Gedichten uit zeven bundels, De Arbeiderspers,
Amsterdam-Antwerpen, 1999, 105 blz.

De mokerslagen van Hollandia
Binnen het Nederlandstalige toneel neemt Theatergroep Hollandia een excentrieke
plaats in. Het Nederlandse gezelschap heeft een eigen aparte stijl ontwikkeld, maakt
voorstellingen op de meest vreemde locaties - een kippenhok, een bunker, onder een
viaduct en vaak in oude fabrieksloodsen - én het heeft een voorkeur voor
vreemdsoortige personages die in geen enkele zin beantwoorden aan een gevestigd,
herkenbaar beeld. Daarbij fundeert één vast uitgangspunt elke nieuwe productie van
Hollandia: theater moet bij de maatschappij aansluiting zoeken, en vinden. Maar
weinig theatermakers durven zo'n geprononceerde visie ook als de werkelijke
bestaansreden van hun werkzaamheid op te geven. Neen, Theatergroep Hollandia
speelt nooit op veilig, wat, luidens de algemene opinie van de Beoordelingscommissie
Nederlandstalige Dramatische Kunst, niet van alle gezelschappen hier in Vlaanderen
beweerd kan worden. Hollandia valt daarom ook geregeld in de prijzen en blijft een
constante waarde bij elke nieuwe editie van het Theaterfestival.
Voor het laatste Theaterfestival werd dit gezelschap geselecteerd met twee
voorstellingen, De Bitterzoet en Ongebluste kalk. Deze laatste productie ging pas dit
seizoen op tournee in België. De nieuwste voorstelling van Hollandia, Bloeddorst,
is ook weer een serieuze kandidaat voor een selectie van het komende festival.

De hoop van een wanhoopsdaad
Johan Simoens en Paul Koek, regisseurs van Hollandia, zijn bijzonder gefascineerd
door de keerzijde van de samenleving, door denkbeelden, mensen of dat deel in de
mensen dat de gevestigde cultuur liever van zich afschudt. Wat zich op het toneel
bij
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Hollandia afspeelt is de strijd tussen cultuur en natuur, tussen de maatschappij en de
anarchie, tussen stad en land, tussen orde en chaos, tussen schijn en werkelijkheid.
Het gaat erom dat ongepoetste deel van onszelf, het weerzinwekkende, het donkere,
het beschimmelde op het toneel te laten zien. Hollandia voert personages ten tonele
die ergens nog een oorspronkelijke staat van zijn, de natuur incarneren. Het zijn
figuren die, soms letterlijk, aan de rand van de samenleving of stad leven: de boeren
in de drama's van Herbert Achternbusch en Franz Xaver Kroetz bijvoorbeeld, of de
onfortuinlijke arbeider Woyzeck van Georg Büchner.
Aan die boerendrama's heeft Hollandia zijn reputatie van dwars en onconventioneel
theater goeddeels te danken. Van de boeren is men evenwel overgestapt op de
arbeiders. Twee jaar geleden speelde Hollandia-acteur Bert Luppes Kingcorn, over
een arbeider in een voormalige meelfabriek. Daarna volgde nog Biotex met Peter
Paul Muller, plaats van handeling was toen de gelijknamige zeepfabriek in Rotterdam.
In beide producties werd een arbeidersportret geschetst aan de hand van uitspraken
en mededelingen van de betrokken personen.
In Ongebluste kalk wordt min of meer op hetzelfde stramien verder gewerkt.
Centraal in deze monoloog staat Marinus van der Lubbe (1909-1934), de
arbeider-rebel die op 27 februari 1933 in Berlijn een vergaderzaal van de Rijksdag
in de vlammen zette. Op basis van zijn dagboeken en brieven, aangevuld met
tekstmateriaal van Martin Schouten, vertolkt Fedja van Huêt (bekend van de film
Karakter én als toneelacteur een revelatie in De Bitterzoet) het tragische wedervaren
van Rienus van der Lubbe. Maar meer dan een louter biografisch portret te zijn,
graaft deze monoloog naar de drijfveren van de jonge metselaar uit Leiden. Wat
denkt hij? In de huid van Fedja van Huêt is van der Lubbe een uiterst fysieke,
daadkrachtige persoonlijkheid wiens voorthollende gedachten elke heldere syntaxis
voorbijschieten. Denken en doen vallen samen. De rusteloosheid en het ijlen van
Rienus van der Lubbe doen trouwens sterk denken aan Georg Büchners Woyzeck.
Tom Blokdijk, dramaturg bij Hollandia, noemt van der Lubbe rechtuit een
twintigste-euwse Woyzeck. Beiden voorvoelen een genadeloos onheil - Rienus is
echt visionair wanneer hij de narigheid van Hitler voorziet - en worden naar een
verlossende wanhoopsdaad gestuwd. ‘Ik wil een voorbeeld zijn / Eten / slapen / en
op straat rondlopen / is geen actie / 'k Moet wat doen / 'k Moet wat doen’, raast van
der Lubbe. En al kon hij het duistere lot niet afwenden, werd hij als verrader ter dood
veroordeeld, hij heeft toch een betekenisvolle daad gesteld. Hoeveel lieden durven
aan hun opruiende woorden nog een consequente daad toe te voegen? Vandaar dat
de jury van het Theaterfestival 1999 terecht rapporteert: ‘Dit is een stuk over hoop,
over vitaliteit en over optimisme. De Rienus van Fedja van Huêt is een fontein van
energie, van blijde verbazing en enthousiasme’. In een interview zei regisseur Johan
Simoens het al eerder: ‘Theater maken moet gaan over moed’.

Een bloeddorstig kinderspel
Gloort er nog zekere hoop in Ongebluste kalk, in de nieuwste productie van Hollandia
Bloeddorst daarentegen blijft het akelig donker. De dadendrang van Rienus van der
Lubbe heeft
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nu plaatsgemaakt voor de regelrechte destructiedrift. Bloeddorst gaat over macht en
agressie en de effecten die deze fenomenen sorteren op anderen.
Kinderen kunnen mooi spelen en lief zijn voor elkaar. Maar in hun fantasie kunnen
ze ook tomeloos wreed zijn. Geen gruwel is te erg om gefantaseerd te worden.
Onschuldige kinderziel? Bloeddorst begint met zo'n scène waarin twee kinderen zijn het broers of vrienden die piraatje spelen - elkaar willen overtreffen met
wreedaardigheden. ‘Als jij nu echt niet zegt waar je de schat hebt gelaten, dan...’,
treitert acteur Jeroen Willems zijn tegenspeler Peter Paul Muller, ‘dan snijd ik je kop
eraf, dan...’. In zijn verbeelding zal er van dat vege lijf niet veel meer overblijven.
Een keur van groenten dient om te illustreren hoe hij precies te werk zal gaan; een
kool in de ene hand, een mes in de andere en kerven en hakken maar. Dat is een
herkenbaar beeld voor de toeschouwer, want eigen aan de rijke verbeelding van het
kind. En zijn we niet allemaal kind geweest? De toeschouwer gniffelt om al deze
kinderlijke vrijpostigheden. Het is maar verbeelding.
Wanneer acteur Peter Paul Muller de overhand neemt en Jeroen Willems tot
voorwerp van zijn vernederingen maakt, zitten we midden in de Gysbrecht van
Aemstel van Vondel. Macht en geweld worden hier kluchtig voorgesteld. Muller
raast als een hulk over de scène, maar verontrust op geen enkel moment. Als in een
beroerde actiefilm. Je blijft gniffelen. Wanneer hij later enkele frasen uit Shakespeares
Macbeth opzegt, begint de voorstelling te kantelen. De toon wordt filosofischer, de
woorden krijgen klauwen: ‘Goed is kwaad en kwaad is goed’. Ten slotte verdwijnt
elk komisch element. Een ooggetuigenis van de Bosnische gruwel én de hallucinante
ontmoeting in Srebrenica tussen de Servische generaal Mladič en
Dutchbat-bevelhebber Karremans - te zien in de BBC-documentaire cry from the
grave - vormen nu het tekstmateriaal voor Jeroen Willems en Peter Paul Muller. De
verbeelding van de toeschouwer blokkeert. Deze horreur wordt ook niet meer
geïllustreerd met groenten of andere attributen, ze wordt langzaam verteld, soms
bijna en passant. Terwijl Willems onbewogen, koel getuigt van de etnische
zuiveringen, typeert Muller de onverschilligheid en de gewenning waarmee destijds
gereageerd werd. Als stomp kan deze scène tellen, en dus de hele voorstelling. Maar
goed dat er op het eind nog een madrigaal van Monteverdi wordt gezongen - weliswaar
een van zijn oorlogsmadrigalen. Die madrigalen zongen Willems en Muller al eerder
in de voorstelling, tussen de verschillende tekstfragmenten door; muzikale rustpunten
in de vergelijkende trappen van de wreedheid.
Ondanks de duidelijke politieke lading die zowel Ongebluste kalk als Bloeddorst
kenmerkt, worden deze voorstellingen nooit eenduidig. Beide producties werken
zowel op een politiek-maatschappelijk als op een existentieel-filosofisch niveau.
Personages zijn geen dragers van ideeën, maar bestaan uit vlees en bloed. Juist daarom
kunnen ze zo verontrustend zijn. Ongebluste kalk en Bloeddorst zijn te zien in de
reguliere theaters. Hollandia is dus niet op zoek gegaan naar andere locaties.
Doorgaans zoekt het gezelschap die plaatsen die associaties oproepen met de
voorstelling en een inhoudelijke meerwaarde kunnen verlenen. Bewust wordt daardoor
elke conventionele scheiding tussen acteur en toeschouwer opgeheven. Beiden
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ondergaan dezelfde omstandigheden: warmte, koude, nattigheid, geur en lawaai.
Voor een toeschouwer valt elk comfort weg, maar zijn betrokkenheid bij de
voorstelling is directer.
Al worden Ongebluste kalk en Bloeddorst gespeeld in de veilige omgeving van
een schouwburg, aan zijn betrokkenheid ontkomt de toeschouwer echter niet. Hij
blijft hoe dan ook een medeplichtige in dit onthutsende theater van Hollandia. Naar
Hollandia gaan kijken heeft altijd iets masochistisch.
□ Koen Van Kerrebroeck

Het leven na de dood
Tijdelijk in een tentoonstelling en blijvend in een publicatie, die voor de helft
essaybundel en voor de helft catalogus is, schenkt het Utrechtse museum Het
Catharijneconvent aandacht aan de gedachtenis van de doden, zoals deze in de late
Middeleeuwen gestalte vond. Meer dan dat gaan beide in op de obsessieve maar
voorbeeldige zorg voor het eigen zielenheil en dat van voorvaderen en familieleden.
Zowel expositie als boek zijn de tussentijdse weerslag van een langlopend
onderzoek naar memorietafels in het bisdom Utrecht, dat in de Middeleeuwen geheel
Nederland-boven-de-Rivieren besloeg. Tal van feodale heren en dames bezaten
niettemin ook stukken in het Zuiden, waardoor het met de geografische beperkingen
nogal losloopt. Soortgelijk onderzoek is in andere bisdommen nog niet opgezet, maar
of er veel verschillen aan het licht zullen treden is twijfelachtig.
Onwillekeurig is men bij lezing vooral geneigd de geschetste situatie te vergelijken
met het heden. Enerzijds is die zeer groot (we richten geen monumenten meer op
voor onze doden; we stichten geen kapellen voor onze eigen zielenrust), anderzijds
is die gering: we bidden en blijven bidden voor onze geliefden. Toen de ongelovige
Karel van het Reve op zijn sterfbed lag, maakte hij zich ook zorgen: Wie zal er nog
denken aan de overledenen?

Wit voetje
De middeleeuwer had maar een relatief kort leven om carrière te schoppen en om
zijn eeuwigheid veilig te stellen. Wie arm was kon zich laven aan de woorden van
Christus, wie rijk was deed wat van hem verwacht werd: zijn rijkdom te delen met
de armen, niet helemaal vanzelf maar toch. De aardse bekommernis om het eeuwig
leven kreeg gestalte in tal van stichtingen van gasthuizen, weeshuizen,
bejaardenhuizen en bedelingen.
Alles wat vandaag de dag de taak is van het OCMW (dat trouwens ook kerkelijke
wortels heeft), het Leger des Heils of de Staat was in de Middeleeuwen ‘particulier
initiatief’. Door het
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verrichten van goede werken kon en kan men zoniet een plekje in de hemel reserveren,
dan toch langdurige vrijstelling van het verblijf in het Vagevuur bewerkstelligen. De
Zeven Werken van Barmhartigheid waren aflaat en sociaal vangnet in één.

‘De Levensbron’, Meester van de Levensbron, 1516, Praag, Nationaal Museum, inv. DO 4131.

Zes werken voeren terug op Mattheus 25:31-46, het zevende werk werd door het
vierde Concilie van Lateranen in 1215 toegevoegd, en die werken werden vaak
letterlijk uitgevoerd. Daar waar het een individu onmogelijk was, acteerde wel een
broederschap. De cellenbroeders legden zich toe op dat zevende werk, het begraven
van de doden, en het verzorgen van een waardige uitvaart met veel gebeden voor de
dode.
Aan de noodlotstheorie van de predestinatie hebben we geen kunstwerken
overgehouden. Aan het verspillen van de gasbel van Slochteren aan sociale uitkeringen
evenmin. Naast goede werken kon en kan men een wit voetje halen bij
Onze-Lieve-Heer door godshuizen te verfraaien. Dat gebeurde eveneens op grote
schaal, door burgers die het zich konden veroorloven maar evenzeer door gildes en
broederschappen. Ook ter bevordering en verrijking van de eredienst lieten de
schenkers zich kennen door op z'n minst hun wapens aan te brengen.
Een mengvorm van verfraaiing en nagedachtenis is de memorietafel: het is een
variant op de schenkersstukken. Waren in die stukken de schenkers herkenbaar in
de voorstelling opgenomen, in de memorietafels staan ze buiten de kernvoorstelling,
doorgaans op de zijluiken, de mannen links, de vrouwen rechts, gewoonlijk begeleid
door hun naamheiligen of de schutspatronen van hun heerlijkheid. Voor de eeuwige
gedachtenis was dat niet slim, want veel drieluiken zijn in de loop der tijden uit elkaar
gehaald en de afzonderlijke luiken raakten in de diaspora.

Memorietafels
Het onderzoek dat aan boek en expositie ten grondslag ligt, gaat vooral in op deze
memorietafels. Uit de periode 1360 tot 1630 zijn er in het (aarts)bisdom Utrecht 375
kunstwerken getraceerd die in die categorie vallen, waaronder 140 die strikt aan de
voorwaarden voldoen. De meeste daarvan komen uit de eerste helft van de zestiende
eeuw, alsof men de bui al zag hangen. Er moeten er duizenden geweest zijn, en
ofschoon ze doorgaans op paneel geschilderd waren en dus voor de beeldenstorm
gered konden wor-
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den, zijn veel werken alsnog verloren gegaan.

‘Stichters voor Christus Salvator’, Meester van Evert Zoudenbalch, Utrecht, ca. 1460, in
Getijdenboek van Jan van Amerongen en Mechtilt Hendricksdr., Koninklijke Bibliotheek Albert
I, Brussel.

De gebeeldhouwde memorietafels, een Utrechtse specialiteit, hebben zwaar te
lijden gehad onder de beeldenstormen. Daarvan zijn er nog maar weinig bewaard
gebleven; gave exemplaren zijn uitzonderlijk. Roerende voorwerpen ter nagedachtenis
van overleden familieleden konden wel gered worden, en hebben vaak nog generaties
lang in schuilkerken een functie gehad. Schenkingen die bestonden uit liturgisch
vaatwerk, paramenten of boeken (doorgaans voorzien van het wapen van de
weldoener) hadden meer overlevingskans.
Zulke giften gingen doorgaans gepaard met afspraken omtrent missen en
memoriediensten voor de schenker of diens voorvaderen, alles weer ten dienste van
zijn of hun zielenheil. Ook werd louter bouwmateriaal geschonken: een partij hout,
een partij stenen. En soms, zoals tien dagen na de dood van Pompejus Occo, een
antifonale aan de kapel van de Heilige Stede in Amsterdam. De muziek was speciaal
voor die kapel geschreven, maar werd pas na zijn dood in 1537 geschonken.
Voor een tentoonstelling zijn zulke tastbare bewijzen van memorie onontbeerlijk.
Onroerende zaken als glasramen, epitafen en complete gebouwen (weeshuizen,
kloosters, kapellen) komen in de tentoonstelling vanzelf niet of amper aan bod, maar
in de essaybundel wordt veel meer bij zulke stichtingen (en hun wedervaren)
stilgestaan. Meer dan vaak verondersteld wordt, gaat het om zorg om de medemens,
ook om het eigen zielenheil, maar zelden uit ijdelheid.

Gebeden
Wat men wezenlijk achtte voor het zielenheil was het gebed van anderen. Daarom
werden bij luisterrijke uitvaarten aan armen kleren uitgereikt (niet alleen om hen
letterlijk te kleden en te warmen, maar om hen toonbaar te maken, opdat ze zouden
bidden voor de overledene). Gratis brood na afloop maakte dat menige pauper
hunkerde naar weer een uitvaart. Aan schenkingen waren al vaak voorwaarden voor
het lezen van missen verbonden, maar hoe meer, hoe liever.

Streven. Jaargang 67

In die vaste overtuiging lieten degenen die het betalen konden zich bij voorkeur
begraven in een klooster, waar dagelijks de koorgebeden weerklonken. Zo lieten de
graven van Holland zich bijzetten in de abdij van
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Rijnsburg, om verzekerd te zijn van het gebed van de monniken ten eeuwigen dage.
Zij konden niet vermoeden dat de abdij door de geuzen zou worden verwoest. De
kale grafzerken zijn weer te zien, maar wie bidt er nog voor hen?
Moderne uitwassen als ‘begraven in stilte’ of ‘bijgezet in intieme kring’ was de
middeleeuwer vreemd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd - beter gezegd: hoe meer
volk er op de been was, hoe meer gebeden ten hemel voeren. Bedelingen waren een
lokmiddel, maar de familiale en sociale verankering van het individu zorgde toch
wel voor toeloop. Er werd veel en jong gestorven en niet verstopt, maar midden in
de wereld. De middeleeuwse maatschappij vormde een ware gemeenschap van
levenden en doden, zoals we dat nu alleen in Mexico nog duidelijk waarnemen en
in Italië bevroeden.
Het sterfbed, dat aan elke memorie voorafgaat, was bij voorkeur enige tijd gegund
om de laatste sacramenten te ontvangen en was een godsdienstige en publieke
aangelegenheid. Daar kwam een boel volk bij kijken, ook weer om te bidden. Zulke
sterfbed-scènes waren op de tentoonstelling ‘Mise-en-Scène’ in de schilderkunst te
zien en op foto's: het sterfbed van Leopold I zag eruit zoals de schilderkunstige
traditie dat voorschreef.
Heb je de tentoonstelling bezocht en het boek terzijde gelegd, dan rest de vraag
of er veel verschil is met de huidige praktijk. Niet in het gebed voor de gestorvenen
(mag ik hopen), wel in de memorie in zulke mooie materiële uitingen. Niettemin
worden er nog jaarlijks grote bedragen aan de Kerk geschonken, met een
acceptgirokaartje. Dat doen we niet eens in de wetenschap dat het ons verblijf in het
vagevuur bekort, tenminste ik niet. Maar we laten nog altijd missen lezen voor de
doden, bezoeken de graven.
Misschien hebben we niet meer zoveel memorietafels nodig, omdat we een sterker
godsgeloof hebben ontwikkeld en ons vrij zeker weten van een plekje in de hemel,
niet pas na het Laatste Oordeel maar prompt na onze dood. Misschien zijn we
bescheiden geworden, omdat we maar één mens van die vijf miljard zijn. En dat wij
goede mensen zijn geworden, dat is een geweldige vooruitgang, maar wat is het
doodzonde voor de kunst.
□ Bart Makken
‘Leven na de dood - Gedenken in de late Middeleeuwen’, nog te zien tot
27 maart in Museum het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in
Utrecht van 10 tot 17 uur, in de weekeinden vanaf 11 uur, gesloten op
maandag.
Catalogus van Truus van Bueren onder dezelfde titel, Brepols, Turnhout,
280 blz., fl. 69,50, ISBN 2-503-50942-8.
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Boeken
Filosofie
Modellen van het menselijk handelen
De gangbare communicatietheorieën hanteren dikwijls het paradigma van de
gesproken taal. De handelingen zijn spiegels van de gesproken taal en worden
begrepen als lichaamstaal en onbewuste expressie of als een teken met emotionele
waarde. Dit suggereert dat de handeling als tweede-rangswerkelijkheid wordt
getypeerd. De analytische wijsbegeerte laat toe deze kortzichtigheid te doorbreken.
Handelingen kunnen ook als zodanig worden beschouwd. Bransen bestudeert het
menselijk handelen vanuit drie perspectieven. Vooreerst worden de handelingen
begrepen als zelfstandige daden die verricht worden door een actor. Hiermee
verbonden zijn de vragen naar de vrijheid maar ook naar de mogelijkheid tot
delibereren, motiveren en rechtvaardigen. Vanuit een tweede perspectief wordt de
handeling beschouwd als gebeurtenis. Dit opent de zeer moeilijke kwestie van de
mentale veroorzaking: hoe verhouden de fysische en de mentale causaliteit zich tot
elkaar? Wat is met andere woorden het verschil tussen het afvallen van een appel en
het afschudden van een appel? Ten derde wordende handelingen geïinterpreteerd als
sociale fenomenen. Heeft het sociale een eigen karakter en wat is de betekenis van
normen? De tekst is uitermate interessant. Vanuit de structuur van de discussies in
de analytische wijsbegeerte ontvangt de lezer een verfijnd instrumentarium om het
menselijk handelen te begrijpen. Daarnaast wordt een licht geworpen op klassieke
antropologische vragen. Het boek is boeiend voor ethici, maar ook voor mensen uit
de sociale sector die willen nadenken over menselijke interactie. Het is tevens een
uitnodiging om zich vertrouwd te maken met de analytische wijsbegeerte, die nog
steeds te weinig bekendheid geniet in ons taalgebied.
□ Luc Anckaert
Jan Bransen, Drie modellen van het menselijk handelen (= Tertium datur,
2), Peeters, Leuven, 1999, 130 blz., 650 fr., ISBN 90-429-0712-6.
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Kerk en theologie
Minne
Seven manieren van minne van Beatrijs van Nazareth (1200-1268) is een literair
kleinood. Het meeslepende ritme, de trefzekere verwoording en de heldere cyclische
opbouw maken van de lezing een festijn. De hertaler schrijft dan ook terecht dat
‘ieder die gevoelig is voor schoonheid [...] Beatrijs kan lezen’ (blz. 36). Maar, om
in te treden in de beschrijving van haar mystieke ervaring, dient de lezer m.i. ook
geloof te hechten aan - of minstens zijn ongeloof op te schorten t.o.v. - een beleving
die Beatrijs kernachtig als volgt verwoordt: ‘Soms gebeurt het dat de minne op een
lieflijke manier in de ziel verwekt wordt, en vreugdevol verrijst, en dat ze in het hart
begint te leven zonder enig toedoen van menselijke activiteit’ (blz. 59).
In de Inleiding situeert Rob Faesen Beatrijs in de religieuze vrouwenkring en haar
spiritualiteit. In de lijn van Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry
vertegenwoordigt die spiritualiteit ‘een nieuwe bewustwording in de
geestesgeschiedenis, de bewustwording dat de heel persoonlijke liefdesrelatie tussen
God en de individuele mens het belangrijkste en het meest centrale is in het menselijke
leven’ (blz. 13). Bernardus noemt dit liefdesgebeuren de ‘middelste komst’ van
Christus, een incarnatie in het wezen van de mens. Daardoor ontluikt een ‘naerre
kinnesse gods’, een ‘meer nabije kennis van God’ die in schril contrast staat met de
toenmalige en ook postmoderne dominante opvatting dat God onkenbaar is en men
dus vrede moet nemen met een niet-weten. Zowel bij Bernardus als bij Beatrijs gaat
deze wijze van kennen terug op een persoonlijke en doorleefde ervaring die hen doet
beseffen ‘dat “minne” niet zozeer “iets” is, dan wel “Iemand”’, namelijk de goddelijke
Geliefde zelf (blz. 42).
De verklarende voetnoten bieden een heldere toelichting bij de sleuteltermen van
dit mystieke geschrift. Hertaling (in juxta) en inleiding zijn van een uitzonderlijke
kwaliteit. Omdat de auteur niet in de val getrapt is van het actualiseren, spreekt de
tekst zelf tot ons over de eeuwen heen van wat blijft in wat voorbijgaat. Wie zich dit
werkje aanschaft, dient er wel op te letten dat hij / zij er ook de bibliografie bij krijgt,
want die is in de hightechdrukpers blijven steken.
□ Hugo Roeffaers
Beatrijs van Nazareth, Seven manieren van minne. Middelnederlandse
tekst met een inleiding en hertaling door Rob Faesen s.j., Uitgeverij
Pelckmans, Kapellen, 1999, 94 blz., 495 fr., ISBN 90-289-27387.

Bijbelprenten
Zes opstellen bieden samen een verhelderend inzicht in de manier waarop met name
in de zestiende en zeventiende eeuw het bijbelse beeld - in de letterlijke betekenis
van het woord - ontwikkeld werd en gefunctioneerd heeft. In ‘Luthers pleidooi voor
een lekenbijbel’ onderzoekt Peter van der Coelen, inmiddels benoemd tot conservator
van het nieuwe Nijmeegse Museum Het Valkhof, hoe de beeldende kunst in dienst
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Holbeins ‘Icones’ en het ontstaan van oud- en nieuwtestamentische pren-
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tenboeken, die dienden tot stichting en vermaak. Drie opstellen gaan in op de manier
waarop het Oude Testament door Noord-Nederlandse kunstenaars in de zestiende
en zeventiende eeuw werd afgebeeld. Daarbij komt zowel de vormgeving als de
keuze van de thema's ter sprake. Ook het aanbod en de verspreiding van
oudtestamentische grafiek in de Nederlandse Gouden Eeuw is hier onderzocht.
Kunstenaars die bij dit alles een belangrijke rol hebben vervuld, zijn onder anderen
Lucas van Leyden, Maarten van Heemskerck, Maarten de Vos, Hendrick Goltzius,
Rembrandt en Pieter van der Borcht. In het laatste essay bestudeert Van der Coelen
prentgebruik en kijkgedrag aan de hand van de omgang met grafiek bij Diego
Velázquez en Lodewijk XIII.
Om diverse redenen is dit een rijke studie, door de gedegen en brede aanpak van
de thematiek, waarbij verrassend nieuw materiaal is ontdekt. Tegelijkertijd heeft het
detailonderzoek de nodige correcties aangebracht op bestaande kennis en opvattingen.
Het boek, geschreven in een prettige en toegankelijke stijl, munt uit door zijn fraaie
uitgave op mooi papier, waarop de 176 zwart-witillustraties schitterend uitkomen.
□ Paul Begheyn
Peter van der Coelen, De Schrift verbeeld. Oudtestamentische prenten uit
renaissance en barok, Nijmegen University Press, Nijmegen, 1998, 352
blz., fl. 85, 1700 fr., ISBN 90-5710034-7.

Kunst
Liquid Crystals
Marie-Jo Lafontaine, die in 1950 in Antwerpen geboren is en nu in Brussel woont,
is een van de in de internationale kunstwereld meest bekende Belgen. De technische,
esthetische en inhoudelijke kwaliteit van haar videowerk heeft haar terecht beroemd
gemaakt. Naar aanleiding van een tentoonstelling in Duitsland, die ook nog in
Luxemburg te zien zal zijn (23 maart tot 16 juni), is een catalogus uitgekomen die
een goed beeld geeft van haar veelzijdige productie. Haar videowerk toont ze vaak
in installaties waarin ook fotografie en andere technieken een rol spelen. Die
combinatie is ook terug te vinden in het ensemble van vijf werken dat hier getoond
wordt. De afbeeldingen van deze uitgave zijn voortreffelijk, en de layout kunstig
opgemaakt.
Van de zes opstellen die het boek bevat, zijn vooral de bijdragen van Klaus Wolbert
en Otto Neumaier de moeite waard. Wolbert vergelijkt Lafontaines videobeelden
van wolken met Mantegna's oculo di cielo in het Palazzo Duccale in Mantova. Hemel
en wolken vormen daar een brug naar het kosmische en het transcendente. Bij
Lafontaine vind je ook een verlangen naar een hemelse, troostende, tegelijk
fascinerende en stille werkelijkheid. Maar die beelden van wolken zijn maar één
component van haar werk. Daartegenover staan installaties die het geweld, de onrust,
de obsessies en de angsten van het hectische stadsleven illustreren. Neumaier wijst
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tische traditie van Nietzsche en vooral Rilke, waarmee de kunstenares goed vertrouwd
is: voor haar werken en voor exposities kiest ze weleens een titel die Nietzsche of
Rilke (ook een keer Heidegger) citeert. Zo heet een van de hier gepresenteerde
videowerken Jeder Engel ist schrecklich, naar het beginvers van Rilkes tweede
Duineser Elegie. Dat werk, dat op rassenrellen in Los Angeles in 1992 alludeert,
suggereert hoe het verschrikkelijke en gewelddadige in onszelf zit, en hoe we er
heimelijk van genieten. Ook de dubbelzinnigheden van onze seksuele prikkels worden
door Lafontaine verkend. In het België van Dutroux en van de Witte Mars is de
ontmaskering van onze ambivalente seksuele driften en fantasieën naar jonge meisjes
toe, in het werk The Swing, een moedige artistieke daad.
In zijn bijdrage vergelijkt Paul Ardenne het fotografische werk van Marie-Jo
Lafontaine - in dit geval foto's van gezichten van adolescenten - met andere
hedendaagse kunstfotografie. Terwijl de menselijke verschijning daarin zo vaak
herleid wordt tot een object van perverse begeerten of postmoderne spielereien, blijft
de mens bij Lafontaine een subject, dat met eerbied wordt benaderd. Terecht besluit
Ardenne dat haar oeuvre in onze fysieke en sociale realiteit is ingebed, en niets te
maken heeft met een kunst om de kunst, los van de werkelijkheid. Maar hij vergist
zich schromelijk wanneer hij als voorbeeld van ‘autonome’ kunst Rothko noemt
(Rothko is tot het einde toe bekommerd geweest om ‘the subject matter’, en
beschouwde zelf, terecht, zijn niet-figuratieve doeken als geïncarneerde en
maatschappelijk relevante werken).
□ Jan Koenot
Klaus Wolbert (red.), Marie-Jo Lafontaine. Liquid Crystals, Hatje Cantz
Verlag, Ostfildern-Ruit, 1999, 144 blz., DM 68, ISBN 3-7757-9007-1.

Meesters, marodeurs
Steeds vaker wordt de journalistiek verweten dat ze nog slechts doorgeefluik van
nieuwsberichten is. Het boek Meesters, marodeurs van de Volkskrant-journaliste
Hella Rottenberg laat echter zien dat goede onderzoeksjournalistiek nog niet
verdwenen is. Zij verhaalt in haar boek de lotgevallen van een Russische verzameling
kunstwerken die door een reeks toevalligheden in Amsterdam belandde, en de duistere
operaties van ‘plunderaars’ (marodeurs) om zich van de miljoenen die de collectie
waard was meester te maken.
In 1993 emigreerde de bejaarde Nicolaï Chardzjiëv vanuit Moskou naar het Westen,
samen met zijn vrouw en een omvangrijke hoeveelheid kunstwerken die hij gedurende
zijn leven in het geheim had bijeengebracht. De verzameling omvatte schilderijen,
gouaches, tekeningen, manuscripten en documenten van kunstenaars als Malevitsj,
El Lissitski, Chlebnikov, Larionov en anderen. Zijn vertrek en de clandestiene uitvoer
van zijn collectie werden georganiseerd door de Nederlandse slavist Weststijn,
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, en de Keulse galerie Gmurzynska.
De drie partijen hadden uiteenlopende belangen. Chardzjiëv zocht rust voor zijn
laatste jaren en een veilige plaats voor zijn verzameling en archief, waarvoor hij
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verwerven voor het Slavisch Seminarie, en de Keulse galerie dacht profijt te kunnen
trekken uit de werken die zij op de markt zou kunnen brengen.
Die verwachtingen werd snel de bodem ingeslagen. Weststijn zag niet alleen het
archief aan zijn instituut voorbijgaan, maar ook zijn naam in verband gebracht met
een twijfelachtige smokkeloperatie. De galerie Gmurzynska werd gedwongen tot
moeizame onderhandelingen met Chardzjiëv en zijn vrouw, en ten slotte tot een veel
minder lucratief compromis dan zij gehoopt had. En Chardzjiëv, geïsoleerd in
Amsterdam, had aanvankelijk niet eens de troost van zijn verzameling, die elders
werd opgeslagen. Toen hij deze terugkreeg, bleek ze in penibele staat te verkeren en
waren sommige tekeningen verdwenen.
In Amsterdam werd het echtpaar bijgestaan door een zekere Abarov, eveneens
een Russische emigrant, die na hun dood hun erfgenaam bleek te zijn. Op dat moment
kreeg de geschiedenis een sinister karakter. Abarov ging, samen met de notaris en
executeur-testamentair Privé en de pensioenadviseur Buse, over tot grootscheepse
plundering van de collectie. Via de galerie Gmurzynska werd een aantal werken
verkocht, met een geschatte opbrengst van zo'n dertig miljoen gulden.
Het was alleen aan de berichtgeving van Rottenberg te danken dat deze operatie
stopte en de collectie Chardzjiëv niet nog verder werd verkocht. Maar ook dan is er
alle reden voor het gerecht om zich voor deze zaak te interesseren. Een officieel
ingestelde toezichtscommissie lijkt het echter te willen laten aankomen op een
schikking. Dat is misschien het meest onthutsende aspect van de hele geschiedenis.
Tegen misdaad die gepleegd wordt door ‘respectabele’ heren heeft de samenleving
geen verweer, of willen haar officiële organen geen verweer hebben. In dit
voortreffelijk geschreven en fascinerende boek laat Rottenberg zien welke duistere
praktijken er achter een façade van respectabiliteit kunnen schuilgaan, en hoe
opmerkelijk coulant de ontdekking daarvan maar al te vaak wordt afgehandeld.
□ Charo Crego
Hella Rottenberg, Meesters, marodeurs. De lotgevallen van de
collectie-Chardzjiëv, Jan Mets, Amsterdam, 1999, 225 blz., ISBN
90-5330273-5.

Kunstfilosofie
Uitgeverij Kröner, bekend om haar serie woordenboeken en lexica in pocketformaat,
heeft nu ook een uitgave gewijd aan de kunstfilosofie, waarin zo'n honderdvijftig
denkers worden voorgesteld. Omdat kunstfilosofie als dusdanig een vrij recente
discipline is, die in de Oudheid en in de Middeleeuwen niet bestond, krijgt hier het
denken over het schone, dat in klassieke tijden een centraal begrip is in de opvatting
van de kunst, de volle aandacht. Dat dit lexicon de hele tijdspanne van de Oudheid
tot de hedendaagse tijd bestrijkt, maakt het juist zo waardevol. Cicero, Ficino of
Virilio, ze staan er allemaal in. Elk artikel begint met een korte levensschets van de
betreffende denker. Daarna volgt een voorstelling van zijn opvattingen over het
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De artikelen zijn door deskundigen geschreven, vaak op een duidelijke wij-
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ze, maar ook wel eens in een nogal gedrongen en loodzware stijl.
Het accent ligt bewust op de huidige tijd. Zestig artikelen gaan over filosofen en
theoretici van de twintigste eeuw, terwijl slechts negen denkers van de Oudheid en
dertien van de Middeleeuwen worden behandeld. Derrida en Danto krijgen elk meer
bladzijden dan Nietzsche. Voorts zijn er evenveel denkers uit het Duitstalige gebied
dan Franse en Engelstalige samen. Als Niklas Luhmann de eer krijgt, waarom dan
niet Bourdieu? De keuze van de redacteuren gaat mee met een zekere tijdsgeest. Is
dat de reden waarom Greenberg (kort) en Danto (heel uitvoerig) worden voorgesteld,
terwijl George Steiner niet is vermeld? Ook Levinas is vergeten, terwijl in zijn oeuvre
nogal wat, weliswaar kritische, maar bedenkenswaardige opmerkingen over kunst
te lezen staan. Dat hij geen aparte ‘kunstfilosofie’ geschreven heeft, is geen argument,
want dat geldt voor heel wat auteurs die in deze bundel genoemd worden.
Om de omvang van het lexicon binnen redelijke grenzen te houden, hebben de
samenstellers een strenge selectie doorgevoerd, waarvan nog minstens een spoor in
het boek te vinden is. In het stuk over Hugo van Sint-Victor staat voor de naam van
Suger van Saint-Denis een pijltje, wat normaliter een verwijzing naar een ander
artikel van het lexicon betekent. Maar dat artikel is niet te vinden. Blijkbaar is Suger
in de laatste ronde uitgeschakeld.
Niet alleen het klassieke denken over het schone, maar ook de reflectie over het
beeld - mede in de context van de beeldenstrijd - heeft elementen opgeleverd die
relevant blijven voor het denken over kunst. Maar noch Nicephorus, noch Johannes
Damascenus hebben in dit overzicht een plaats gekregen.
Ästhetik und Kunstphilosophie is echter ondanks de lacunes een nuttig instrument.
In plaats van de gebreken ervan op te sommen kun je beter de verdiensten
benadrukken. Wie graag over kunst leest en nadenkt, zal er ongetwijfeld zijn voordeel
mee doen.
□ Jan Koepot
Julian Nida-Rümelin, Monika Betzler (red.), Ästhetik und Kunstphilosophie.
Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen (= Kröners
Taschenausgabe Band 375), Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1998, 838
blz., DM 68, ISBN 3-520-37501-X.

Literatuur
Alles breekt
In het jaar van de 250e verjaardag van Goethes geboorte is er over Duitsland een
vloedgolf van voordrachten, lezingen, theateropvoeringen, films en feesten,
tentoonstellingen en seminaries gespoeld. Weimar kreeg voor zijn driehonderd
manifestaties naar schatting zes miljoen bezoekers binnen zijn muren. Alle kranten
hebben speciale bijdragen gebracht, twee grote tekstedities werden voltooid en op
de lezer werd een indrukwekkend aantal tijdschriftbijdragen en studies afgevuurd,
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die Goethe vanuit de meest diverse gezichts- en standpunten hebben omgedraaid en
ondervraagd, betast en onderzocht. Goethe is ook een dankbaar onderwerp: hij heeft
zich voor ongeveer alles geïnteresseerd en had bovendien over alles ook wat te
vertellen.

Streven. Jaargang 67

280
Inmiddels is de rust in Weimar teruggekeerd. Tijd om op adem te komen. En in deze
beschouwelijke sfeer past het verzorgd uitgegeven boekje van Charles Vergeer.
Goethe, die jaren lang een toegewijd en rechtlijnig staatsdienaar is geweest, had zich
op latere leeftijd wel uit de dagelijkse bestuursaangelegenheden teruggetrokken,
maar de ‘geheime raadsheer’ bleef een man die veel bezoek kreeg: met hem kon je
interessante gesprekken hebben. Zo voelde het ook Friedrich von Muller aan, de
‘kanselier’, een van de ministers van hertog Karl August, vanaf 1801 in dienst en
dertig jaar jonger dan Goethe, maar in rang diens gelijke. Muller liep geregeld binnen
bij Goethe, voor wie hij veel respect had, maar die hij niet zoals de meeste bezoekers
beaat verafgoodde. Vanaf 1808 noteert hij af en toe wat over zijn gesprekken met
Goethe. Charles Vergeer selecteerde er zowat de helft uit en bezorgde er een elegante
en becommentarieerde vertaling van. In totaal een dertigtal verschillende
tekstfragmenten uit de periode tussen mei 1814 en januari 1832, gaande van enkele
regels tot een paar bladzijden.
Hierop sluit een helder geschreven essay aan over een thema dat in die gesprekken
behandeld wordt: Goethes visie op leven en dood, op de eeuwigheid van de mens en
de vergankelijkheid van de dingen: ‘We sneuvelen allemaal, zelfs de glazen gaan
kapot’, hoorde hij ooit in Rome een volksvrouw roepen.
Goethe voelde weinig voor de christelijke overtuiging van een wederopstanding
na de dood, en al evenmin voor het antieke, heidense levensbesef, omdat volgens
hem in beide opvattingen de mens als subject tekort wordt gedaan, genegeerd en
gereduceerd wordt tot een toevallig verschijnsel in een geheel, dat koud en
onverschillig is. Goethe, wel overtuigd van de onsterfelijkheid van het individu, had
meer affiniteit met Kant. Hij vond dat de eeuwige waarde van de mens ligt in zijn
vermogen tot ‘zelfverhouding, de dubbelzinnige, dialectische verhouding van de
mens tot zichzelf waarin hijzelf zowel subject als object kan zijn’ (blz. 75). Het
bewustzijn van zichzelf tegenover een zwijgende kosmos, en anderzijds de morele
ordening in de mens zelf, waren volgens Goethe de twee polen waartussen het
menselijk bestaan zich afspeelt. Het enige middel dat deze mens te zijner beschikking
heeft om zichzelf van een voorbijgaand fenomeen te verheffen tot iets duurzaams,
is de kunst, zijn eigen daadkracht en werk. Of, met Goethes woorden van 15 mei
1822: ‘Het bewijs van de onsterfelijkheid moet iedereen in zichzelf dragen, daarbuiten
kan dat bewijs niet geleverd worden’ (blz. 18).
□ Armand de Loecker
Charles Vergeer, Alles breekt, zelfs de glazen. Goethes gesprekken met de
kanselier, Damon, Leende, 1999, 92 blz., ISBN 90-5573-055-6.

Geschiedenis
Paul van Zeeland
Aan Paul van Zeeland zijn de voorbije jaren twee boeken gewijd. Aan Franstalige
zijde verscheen een commerciele publicatie van de UCL-historici Vincent Dujardin
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en Michel Dumoulin, dat met veel citaten gelardeerd is en zestien pagina's
zwart-witfoto's telt. Aan Vlaamse zijde verscheen een
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proefschrift van de hand van Brigitte Henau, in de sobere reeks die wordt uitgegeven
door de Koninklijke Academie. Over het verschil in aanpak schreef recensente Maria
De Waele (De Morgen, 12 februari 1998) terecht dat Brigitte Henau Van Zeelands
carrière nuchter en afstandelijk analyseert, terwijl de beide heren het studieobject
met fluwelen handschoenen hebben aangepakt. Beide boeken lichten maar een tipje
van de sluier op. Van Zeeland was bovenmatig intelligent (na zijn doctoraat in de
rechten te Leuven liep hij college aan de befaamde universiteit van Princeton, waar
hij economie studeerde), diepgelovig (hij was een aanhanger van een
sociaal-katholicisme dat steunde op waarden als zelfverloochening, plichtsbesef en
naastenliefde), maar ook opportunistisch (zijn studiecarrière was doordacht: hoewel
hij zich aangetrokken voelde tot de wijsbegeerte, koos hij uiteindelijk voor een meer
praktische opleiding) en verschrikkelijk ijdel (hij zag zichzelf meermaals als de
redder des vaderlands, een factotum die de klus kwam klaren als hem erom gevraagd
werd).
De levensloop van deze man is indrukwekkend. Als jong afgestudeerde gaat hij
onmiddellijk aan de slag bij de Nationale Bank van België, waar hij vrij spoedig
vice-gouverneur wordt. In deze periode is Van Zeeland nog een technocraat die zich
beperkt tot het uitwerken en verkondigen van economische analyses. In de woelige
jaren dertig krijgt hij steeds meer politieke ambitie. In 1934 wordt Van Zeeland voor
de eerste maal minister. In de regering-de Broqueville wordt hij, samen met de liberaal
Jules Ingenbleek, als minister zonder portefeuille toegevoegd aan minister van
Financiën Gustave Sap, met wie hij het erg moeilijk kan vinden. Sap ergert zich aan
deze twee ‘kindermeisjes’ en weigert dan ook op de voorstellen van Van Zeeland in
te gaan. Na de val van de regering-de Broqueville groeit Van Zeelands overtuiging
dat hij zelf naar eigen inzichten België tot economisch herstel moet leiden. In 1935
wordt hij dan, na de val van het kabinet-Theunis, geroepen om een nieuwe regering
te formeren. Twee jaar later volgt hij zichzelf op als regeringsleider. Dat jaar boekt
hij zijn mooiste politiek succes, bij de verkiezingen: op eclatante wijze wint hij het
van de rexistische kopman Léon Degrelle. Niet veel later komt Van Zeeland ten val.
De herhaalde beschuldigingen, onder meer van Gustave Sap, dat Van Zeeland zich
tijdens zijn ministerschap laat doorbetalen door de Nationale Bank, bezegelen
uiteindelijk zijn politiek lot en dwarsbomen tevens zijn grote droom, ooit gouverneur
van de Nationale Bank te worden.
Na de oorlog keert van Zeeland nog wel terug op het politiek toneel. Nog even is
hij in de running voor het premierschap. Uiteindelijk zal hij alleen nog in de periode
tussen 1949 en 1954 als minister van Buitenlandse Zaken aan de uitvoerende macht
deelnemen.
Op internationaal vlak schittert de ster van Van Zeeland nog wel aan het firmament.
Als bemiddelaar speelt hij een belangrijke rol in het Nederlands-Indonesisch conflict,
meermaals treedt hij op als financieel raadgever van tal van landen van de Levant.
Vanaf 1956 gaat Van Zeeland hoe langer hoe meer in het zakenleven. Door zijn
talloze buitenlandse reizen heeft hij weinig tijd om de Belgische politiek van nabij
te volgen.
Hoewel zijn ijdelheid hem ertoe

Streven. Jaargang 67

282
brengt nog geregeld naar politieke macht te hengelen, zijn alle pogingen tevergeefs:
de zelfverklaarde redder des vaderlands wordt niet meer geroepen.
□ Bob Van den Broeck
B. Henau, Paul van Zeeland en het monetaire, sociaal-economische en
Europese beleid van België, 1920-1960, Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der
Letteren, 1995, 325 blz., ISBN 90-6569-641-5.
V. Dujardin en M. Dumoulin, Paul van Zeeland 1893-1973, Editions
Racine, Brussel, 1997, 283 blz., 1195 fr., ISBN 2-87386-114-2.

Pogrom in Alexandrië
In de Egyptische hoofdstad Alexandrië vond in de zomer van het jaar 38 na Chr. een
immense uitbarsting van jodenhaat plaats. Met instemming en zelfs medewerking
van de plaatselijke overheid richtte het volk een gruwelijk bloedbad aan onder het
grote contingent joodse bewoners van deze havenstad. De joodse wijsgeer en theoloog
Philo was ooggetuige van deze eerste pogrom uit de geschiedenis en heeft de gevolgen
van deze anti-joodse terreur uitvoerig beschreven. Naar zijn opvatting is Flaccus, de
gouverneur, de ware schuldige. Wanneer deze Flaccus later in ongenade valt bij de
Romeinse keizer Caligula geeft Philo daarvan een gedetailleerd verslag dat niet van
leedvermaak verstoken is. Na de dood van Flaccus vertrekt een joods gezantschap
uit Alexandrië naar Rome om bij keizer Caligula de joodse zaak te bepleiten. De
teleurstellende ervaringen van dit gezelschap worden door Philo, die er deel van
uitmaakte, uitvoerig beschreven, evenals trouwens het onberekenbare karakter van
Caligula. Toppunt vormt zijn plan om de Tempel van Jeruzalem te ontwijden door
daar een beeld van zichzelf te plaatsen.
Deze twee geschriften van Philo zijn nu voor het eerst vanuit het Griekse origineel
in het Nederlands vertaald. De auteur, historicus, heeft de tekst van een korte inleiding
en zeer uitvoerige noten voorzien. Ook heeft hij een aantal contemporaine Griekse,
Latijnse, Hebreeuwse en Aramese teksten opgenomen die onmisbaar zijn voor een
goed begrip van het verhaal en de tijd waarin een en ander zich afspeelt. Het eerste
geschrift (Pogrom in Alexandrië) kan voor lezers van het bijbelboek Wijsheid van
Salomo extra interessant zijn. Zeer recent wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk
uitgewezen dat juist die pogrom de directe aanleiding is geweest tot het schrijven
van het boek Wijsheid, dat ook in Alexandrië ontstaan is. Een vlotte vertaling, goede
toelichtingen, mooi uitgegeven.
□ Panc Beentjes
Philo Judaeus, Pogrom in Alexandrië / Gezantschap naar Caligula.
Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G.H. de Vries,
Ambo, Amsterdam, ISBN 90-263-1576-7 / Kritak, Leuven, 1999, 304
blz., fl. 49,50, ISBN 90-6303-772-4.
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Zij komen allen aan de beurt
Björn Rzoska (1973) werd, als kleinzoon van een militair van het Poolse
bevrijdingsleger én een collaborateur, al heel vroeg geïntrigeerd door de tegenstrijdige
verhalen over het beruchte interneringskamp van Lokeren, dat een belangrijke rol
speelde (en speelt) in de ‘Witte en Zwarte mythen’ over collaboratie, verzet en
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repressie. Als student geschiedenis aan de Universiteit Gent schreef hij dan ook deze
monografie die, op basis van de studie van meer dan 5.000 documenten, voor de
eerste keer een zo objectief mogelijk beeld van dit interneringskamp brengt. Hij komt
tot een aantal ontnuchterende, in ieder geval verrassende vaststellingen, zoals:
- Meer dan zestig procent van de geïnterneerden werden nooit veroordeeld, al
hebben ze gemiddeld vijf maanden, enkele zelfs twee jaar, in het kamp gezeten. Het
is waarschijnlijk deze categorie van ‘repressie-slachtoffers’ die de kern vormt van
de mythe van de onschuldige idealisten, die dan tot bijna alle politieke collaborateurs
werd uitgebreid. Rzoska schrijft terecht dat een dergelijke ‘verongelijktenmentaliteit’
als een hypotheek op elk gesprek over amnestie en verzoening moet wegen.
- In tegenstelling tot de in collaboratiekringen algemeen aanvaarde opvat ting
waren slechts vijftien procent van de kampbewakers leden van het verzet.
- Meer dan 55 procent van de veroordeelden waren ongeschoolde en geschoolde
arbeiders. Dit gaat in tegen de mythe dat de gestrafte collaborateurs vooral
intellectuelen, kunstenaars en studenten waren. Filip De Pillecijn, Gaston Feremans
en een paar andere bekende namen hebben wel hun stempel gedrukt op de
beeldvorming, maar behoorden tot een kleine minderheid.
- Ondanks de gruwelijke feiten tijdens de ‘straatrepressie’ en gedocumenteerde
voorbeelden van zware schendingen van de mensenrechten door een aantal bewakers,
vooral tijdens de eerste maanden, gaat de vergelijking tussen het hechteniskamp van
Lokeren en een nazi-concentratiekamp hoegenaamd niet op.
Een dergelijke studie zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het nu al
meer dan vijftig jaar uitgestelde open gesprek tussen beide kampen. Wie denkt dat
dit trauma binnenkort met de dood van de laatste ex-gevangenen en ex-bewakers zal
verdwijnen, vergist zich, zoals de gebeurtenissen op de Balkan jammer genoeg elke
dag bewijzen.
□ Ludo Abicht
Björn Rzoska, Zij komen allen aan de beurt, de zwarten. Het kamp van
Lokeren 1944-1947, Davidsfonds, Leuven, 1999, 136 blz., ISBN
90-5826-009-7.

Alexander de Grote
Weinig historische personen uit de Oudheid spreken zo tot de verbeelding als
Alexander de Grote. In de vierde eeuw voor Christus veroverde hij in ijltempo een
wereldrijk, waardoor hij de geschiedenis een andere loop gaf. Het belang van
Alexander is dus moeilijk te overschatten. Studies en biografieën over hem zijn er
dan ook volop. Zo verscheen in 1993 een Nederlandse uitgave van de bekende
biografie door Robin Lane Fox.
Vreemd genoeg waren de antieke teksten over Alexander tot voor kort amper in
Nederlandse vertaling beschikbaar. Dat was met name jammer in het geval van
Arrianus, die in de tweede eeuw na Chr. een uitvoerige Griekstalige geschiedenis
van Alexanders tochten schreef. Gelukkig is in die leemte nu voorzien: Simone
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Mooij-Valk (die eerder een fraaie vertaling maakte van Marcus Aurelius' Persoonlijke
notities) heeft Arrianus' boek integraal vertaald.
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Het is een stevig boekwerk geworden, voorzien van alles wat de geïnteresseerde
lezer maar kan wensen: een prima leesbare vertaling, overzichtelijk met tussenkoppen
ingedeeld, en aangevuld met inleiding en aantekeningen, personen- en namenregister
en handzame kaarten. Alleen het leeslintje ontbreekt!
Arrianus is geen sensatiebeluste verteller. Als militair en historicus wil hij vooral
de gebeurtenissen in detail beschrijven en doorgronden. Dat hij Alexander bewondert
én kritiek op hem heeft, verleent zijn relaas ondanks de wat droge stijl een aangename
spanning. Maar het aardige van Arrianus' boek is misschien niet zozeer gelegen in
de historische en literaire talenten van de auteur. Zijn verhaal biedt ons vooral de
kans om Alexanders opwindende veroveringstochten nu eens in hun geheel te bekijken
door antieke ogen. Middels deze vertaling heeft iedereen nu de mogelijkheid daartoe.
Alle lof aan de vertaalster voor haar prestatie.
□ Vincent Hunink
Lucius Flavius Arrianus, Alexander de Grote. Het verhaal van zijn
verovering van het Perzische Rijk, Ambo, Amsterdam, 1999, 446 blz.
(geb.), fl. 89,50, ISBN 90-263-1583-X.

De Senaat
De Senaat heeft het imago van een elitaire, saaie, oer-Belgische en wat overbodige
club; zijn bestaan staat ook nu ter discussie. Maar de vrienden van de Senaat slaan
terug met het luxueus uitgegevenboek De geschiedenis van de Belgische Senaat.
Het werk heeft in de eerste plaats informatieve en documentaire waarde. Het bevat
de lijst van de senatoren van 1831 tot nu, met hun geboorte-, sterf- en zetelingsdata,
hun strekking of (later) hun partij, en het arrondissement waarvoor ze zetel(d)en;
lijsten van de voorzitters, de vrouwelijke senatoren, de verkiezingsresultaten, de
commissieleden en hun achtergrond, de opheffing van de parlementaire
onschendbaarheid (bijna een exclusief voorrecht van de Vlaamsnationalisten na de
Tweede Wereld-oorlog); beeldmateriaal van de gebouwen, de zittingen, het personeel,
en ongewenste bezoekers zoals de Duitsers tijdens de twee wereldoorlogen. De tekst
is chronologisch opgebouwd (1831-1893; 1893-1918; 1918-1970; 1970-1995), maar
bevat tussendoor ook gedeelten over het tweekamerstelsel, de grondwet, de
hervormingen, de prinsen in de Senaat en de senaatsgebouwen. Er is een
bronnenoverzicht, een bibliografie, een Engelse en een Duitse samenvatting. De tekst
is van een (deels Franstalig, deels Nederlandstalig) wetenschappelijk team en het
Woord vooraf is van oud-voorzitter Frank Swaelen.
De Senaat was uiteraard geen Belgische uitvinding; vele landen kennen, overigens
om uiteenlopende redenen, vormen van bicamerisme. Bij ons was de oorspronkelijke
bedoeling ‘een Eerste Kamer, die de aristocratie en de bezittende klasse
vertegenwoordigt’, en die staat tegenover ‘een Tweede Kamer, met een meer
burgerlijke samenstelling, die liberaalgezind verzet biedt’ (blz. 28). In het begin kon
men enkel kandidaat voor de Senaat zijn als men zeer veel belastingen betaalde, en
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dat deden vrijwel alleen de grootgrondbezitters. De belangen van deze klasse vielen
dan samen met de belangen van het systeem: de Senaat steigerde wel eens,
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maar bleef (zeker ten tijde van het unionisme) in het gareel.
De verdere geschiedenis valt samen te vatten als een onontkoombare evolutie in
de lijn van de algemene politiek met de toenemende partijinvloed, de democratisering,
de afbrokkeling van het unitarisme, de specialisatie die het dilettantisme vervangt.
Steeds stelt de Senaat de verandering ter discussie, en steeds wordt hijzelf ter discussie
gesteld. In 1831 was hij niet vanzelfsprekend, en in 1999 evenmin: maar hij is een
blijver.
Zijn verhaal wordt verteld met stoere wetenschappelijkheid en grote volledigheid,
maar ook, vrees ik, met saaiheid: het heeft ook al te veel van een
gelegenheidspublicatie. Goed dat het er is... maar gebruik het als referentiewerk, en
niet voor je leesplezier.
□ Jaak De Maere
V. Laureys, M. Van den Wijngaert, L. François, E. Gerard, J.-P. Nandrin,
J. Stengers, De geschiedenis van de Belgische Senaat 1831-1995, Lannoo,
Tielt, 1999, 470 blz., ISBN 90-209-3682-4.

De hemel beschreven
Van de hemel zijn allerlei verbeeldingen mogelijk, van concreet tot zeer abstract. In
het christendom zijn er vanaf het begin beschrijvingen aan gewijd, soms in de vorm
van visioenen en reisverslagen, maar ook in theologische verhandelingen.
Bijeengenomen leveren deze voorstellingen een bont en fascinerend geheel op. In A
history of heaven maakt Jeffrey Burton Russell het de belangstellende lezer
gemakkelijk. Hij geeft een min of meer chronologische beschouwing op de meest
markante visies op de hemel, te beginnen met een uitvoerig hoofdstuk over de joodse
wortels.
Het wekt geen verbazing dat de globale ontwikkeling er een is van simpel naar
meer uitgebreid, en dat concrete, volkse verbeeldingen bleven bestaan naast abstracte
speculaties van theologen. Het belang van Russells boek zit vooral in zijn handzame
beschrijving en samenvatting van de diverse ideeën: de lezer krijgt de hemel haast
op een presenteerblad aangeboden.
Het boek eindigt met een uitvoerige, twee hoofdstukken tellende beschouwing
over Dante. Russell gaat dus helaas niet in op visies op de hemel uit de nieuwere
tijd. Wel laat hij in een korte slotparagraaf met de mooie titel ‘Hearing the silence’
iets van zijn eigen visie op de hemel zien. Er staan een paar mooie, inspirerende
gedachten in, zoals over de hemel als een totale, alles en iedereen omvattende en
vergevende liefde. Wat historici en theologen daarvan denken, weet ik niet, maar
het is een moedig en waardig besluit van een heel bruikbaar en stimulerend boek.
Een klein minpuntje: bij de besproken bronnen ontbreken veelal de bibliografische
verwijzingen naar de originele tekst. De ware liefhebber moet dus toch weer zelf
gaan zoeken. Maar bij zoveel moois mogen we niet klagen.
□ Vincent Hunink
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Jeffrey Burton Russell, A History of Heaven, The Singing Silence,
Princeton, 1997, 220 blz., £ 8,95, ISBN 0-691-00684-9.
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Varia
Om de tuin geleid
De titel What gardens mean en de publiciteit rond het boek beloven iets anders dan
wat het biedt. Het is geen analyse van de verschillende en verschuivende betekenissen
van tuinen door de eeuwen heen. De studie van Stephanie Ross, docente filosofie
aan de universiteit van Missouri, is tegelijk beperkter en ruimer. Ze wil aantonen dat
tuinen iets anders kúnnen betekenen of uitbeelden: een landschap, een schilderij,
morele waarden.
De auteur gaat niet over één nacht ijs. Tientallen bladzijden lang vraagt ze zich af
wat een verzameling planten tot een tuin maakt, om uit te komen bij de menselijke
tussenkomst of ingreep. Ik sloeg er even de etymologie op na (dikwijls leerrijk) en
die wijst in dezelfde richting. Tuin is afgeleid van het vlechtwerk van teen, waarmee
een ruimte werd omheind, afgesloten van de natuur. Ook garden, jardin en gaard
gaan terug op twijg en omheinen.
Nadat ze het probleem van de definitie heeft opgelost, wijdt Ross een lang
hoofdstuk aan de vraag wat kunst wel en niet is. Wat is pittoresk, wat bedoelt men
met representatie, enzovoort. Vervolgens probeert ze aan te tonen dat een tuin iets
anders kan (moet?) uitbeelden. Daartoe spitst ze haar aandacht toe op de
achttiende-eeuwse Britse landschapstuinen. Grootse, golvende landschappen met
waterpartijen, tempels en monumenten, die met symboliek beladen verhalen vertellen,
vol verborgen betekenissen. Dit tuinieren (van de rijken) werd destijds beschouwd
als een volwaardige zuster van de schilder- en dichtkunst. Veel inspiratie werd
ontleend aan het contact met de klassieke beschaving op het Europese vasteland. Het
was in die tijd de gewoonte dat jonge gentlemen hun opvoeding vervolledigden met
een rondreis op het continent. Eindbestemming en hoogtepunt van deze grand tour
was Italië. De almaar aanzwellende stroom toeristen zorgde ervoor dat de toeristische
voorzieningen (wegen, kaarten, gidsen) serieus uitgebreid werden. De Franse en
Romeinse tuinen, bouwkunst en beeldhouwkunst lieten een diepe indruk na en
beïnvloedden decennialang de Engelse tuin en architectuur.
What gardens mean lijkt een glossy bladerboek voor de salontafel, maar het is
zware filosofische kost. Alle erin behandelde onderwerpen zijn interessant, maar ze
worden wel zeer uitputtend en omslachtig behandeld. Zes bladzijden over het verschil
tussen kopiëren en alluderen, in een hoofdstuk van zeventien bladzijden waarin de
vraag of bepaalde tuinen kopieën waren van beroemde landschappen of schilderijen,
wordt beantwoord met de vaststelling dat we dat nooit zullen weten, omdat de intentie
van de tuinier niet meer achterhaald kan worden - het is me een beetje van het goede
te veel.
□ Gie van den Berghe
Stephanie Ross, What gardens mean, University of Chicago Press, Chicago
/ London, 271 blz, $ 60, ISBN 0-226-72822-6.
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Elianne Muller
Over de grenzen van vergeving
Een beschouwing naar aanleiding van Simon Wiesenthals De
Zonnebloem
Een stervende soldaat vraagt vergeving van zijn onmenselijke daden. Er is niet veel
tijd meer. In het aangezicht van de dood lijkt een antwoord op de vraag naar vergeving
van levensbelang. De man aan wie vergeving gevraagd wordt, zit zwijgend op de
rand van het bed en zal straks zwijgend vertrekken. De twee mannen zijn vanaf het
moment dat de stervende man begint met zijn biecht radicaal tot elkaar veroordeeld.
Hun situatie is dramatisch, een ‘moreel mijnenveld’. ‘Hier ligt een man op sterven
- een moordenaar die dat niet zijn wil, die door een meedogenloze ideologie in een
moordenaar is veranderd. Hij vertelt zijn gruweldaad aan een man die misschien al
morgen door een zelfde gruweldaad sterven moet’ (blz. 59)[1]. De soldaat is een jonge
SS'er, de man op de rand van het bed een geïnterneerde jood: Simon Wiesenthal.
Het is 1943. De één zal een dag later sterven, de ander keert terug naar het ongewisse
bestaan in het kamp. Tot op heden vraagt hij zich af of hij juist gehandeld heeft.
Simon Wiesenthal beschrijft deze gebeurtenis in De Zonnebloem, Over de grenzen
van vergeving, een tekst die in 1969 voor het eerst verscheen. Aan het slot van het
betoog stelt hij ons, lezers, op zijn beurt een vraag: ‘U, die zojuist deze droeve en
tragische episode uit mijn leven hebt gelezen, kunt in gedachten met mij van plaats
verwisselen en uzelf de cruciale vraag stellen: ‘Wat zou ik hebben gedaan?’

De Zonnebloem - relaas van een grenservaring
In De Zonnebloem wordt een dramatische gebeurtenis beschreven, een grenservaring,
in het leven van de auteur en ikfiguur, Simon Wiesenthal. De tekst is volledig
autobiografisch; het gebeurde wordt weliswaar ‘verdicht’, maar feitelijk weergegeven.
Die gebeurtenis is deze: op een
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dag midden in de oorlog wordt de dan ca. 35-jarige Wiesenthal, gedetineerde in een
concentratiekamp bij een stervende SS'er geroepen. Deze man, Karl, heeft niet per
se hém ontboden, maar ‘een jood’ aan wie hij zijn misdaden wil opbiechten, aan wie
hij zijn inmiddels berouwde gang naar het nazisme wil verklaren en aan wie hij
vervolgens vergeving wil vragen. De misdaad die zijn geweten het zwaarst belast is
een gruwelijke: hij is medeplichtig aan de moord op driehonderd Russische joden,
samengedreven in een huis dat vervolgens in brand werd geschoten. Sinds die tijd
heeft hij angstvisioenen en op zijn langdurig sterfbed heeft hij naar eigen zeggen
oprecht berouw gekregen. Wiesenthal hoort de lange biecht van de man aan. Hij is
onthutst, kwaad, nieuwsgierig, medelijdend. Hij wil eigenlijk voortdurend weg, maar
wordt letterlijk en figuurlijk vastgehouden door de krachteloze hand van de SS'er.
Hij stelt geen enkele vraag hardop en geeft geen enkel antwoord. Kennelijk bevindt
hij zich opeens aan de grens van iets wat tot nu toe ongekend en ongehoord was; op
een dergelijk moreel dilemma heeft hij nog geen antwoord kunnen formuleren. Hij
verlaat de man uiteindelijk, nog altijd zwijgend, zonder vergeving te hebben
geschonken. Een dag later blijkt de SS'er gestorven. De verpleegster die Wiesenthal
bij de eerste gelegenheid ontbood, roept hem opnieuw bij zich en wil hem de
persoonlijke bezittingen van de man overhandigen. Haar is verzocht ze hem te geven
als blijk van dank. Wiesenthal weigert ze aan te nemen. Van meet af aan heeft hij
getwijfeld aan de juistheid van zijn genomen beslissing, en wanneer die twijfel ook
na de oorlog - er zijn nog verschrikkelijke jaren in concentratiekampen voorbijgegaan
- niet verdwijnt, besluit hij de moeder van de SS'er op te zoeken. Zij leeft vereenzaamd
in haar gebombardeerde huis in Stuttgart, maar put troost uit het gedenken van haar
geliefde en ‘goede’ zoon. Wiesenthal besluit haar die illusie van deugdzaamheid niet
te ontnemen. Sprekend met haar begrijpt hij dat Karl destijds de waarheid over zijn
jeugd en zijn ‘bekering’ tot het nazisme heeft verteld. De vraag of hij, Wiesenthal,
goed heeft gehandeld door de man geen antwoord op zijn vraag te geven blijft actueel,
ook of juist nu hij zich sedert kort na de bevrijding intensief bezighoudt met het
opsporen en (laten) berechten van oorlogsmisdadigers. Zijn relaas eindigt dan met
het al eerder genoemde appel: neem plaats op mijn stoel en vraag u dan af: ‘wat zou
ik hebben gedaan?’
Het is niet voor het eerst dat hij die vraag stelt: al op de avond van het voorval
gaat hij een gesprek met zijn vrienden aan. Zij, de drie joodse vrienden, zijn het er
om heel verschillende redenen over eens dat vergeving schenken hier niet mogelijk
was. Hun argumenten overtuigen Simon niet helemaal; hij mist in hun denken
bijvoorbeeld begrip voor de gevoelens van medelijden die hij wel degelijk had.
Gaandeweg accepteert
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hij toch het antwoord dat de orthodoxe Josek heeft gegeven: ‘als je vergeving had
geschonken, had je een zonde begaan tegen de werkelijke slachtoffers van de SS'er’.
Tot hij in de nadagen van de oorlog, in Mauthausen, een jonge Poolse gedetineerde
leert kennen die priester had willen worden. Ook met deze Borek kan hij een
werkelijke dialoog over zijn opnieuw opkomende vraag aangaan. Borek is
aanvankelijk stellig in zijn bewering dat een stervende mens die oprecht berouw
toont, recht heeft op de genade van vergeving. Maar in de loop van het gesprek begint
ook hij te twijfelen en realiseert hij zich dat, mocht hij ooit nog priester worden, hij
zijn denken en spreken over joden en over de mogelijkheid van, en de voorwaarden
voor vergeving en verzoening zal moeten nuanceren.
De titel, De Zonnebloem, vraagt om toelichting. Onderweg naar het lazaret waar
hij die dag te werk is gesteld en waar hij de ontmoeting met de SS'er zal hebben,
merkt Simon voor het eerst de zonnebloemen op die geplant zijn op de Duitse
oorlogsgraven. Hij benijdt de doden hevig om die bloem: hijzelf zal ongetwijfeld
snel terechtkomen in een massagraf. Voor hem geen laatste ereteken of groet of teken
van verbondenheid; voor hem: anonimiteit en vergetelheid. Die zonnebloemen zullen
hem blijven fascineren. In later jaren zal hij direct weer aan de stervende SS'er denken,
steeds als hij een zonnebloem ziet. Dat hij het hele relaas van de niet-gegeven
vergeving uiteindelijk De Zonnebloem noemt, zou erop kunnen wijzen dat hij inziet
dat hij nog leeft en vruchtbaar is, terwijl de SS'er al lang is gestorven en vergaan, en
dat dit een hoopvol en troostrijk gegeven is voor zijn lotsverbonden volk. We kunnen
echter ook blijven denken aan de bloem op het graf van de moordenaar, die immers
door dit boek behoed is voor onze onverschilligheid. Een derde interpretatie, een die
ik prefereer, is dat Wiesenthal met zijn verhaal een zonnebloem plant op de
niet-bestaande graven van de vermoorde joden die niet meer voor zichzelf kunnen
spreken. Hoe het ook zij, ook als wij de vraag van Wiesenthal beantwoord zullen
hebben, zal hij open blijven. Of, met andere woorden: het ‘impardonnable’[2] zal niet
definitief uitgesproken worden zolang De Zonnebloem gelezen en overdacht wordt.

De vraag wordt hernomen
‘U, die zojuist deze droeve en tragische episode uit mijn leven hebt gelezen, kunt in
gedachten met mij van plaats verwisselen en uzelf de cruciale vraag stellen: “Wat
zou ik hebben gedaan?”’
De vraag die ons hier gesteld wordt, is niet alleen een pregnante en cruciale vraag,
het is ook een moedige vraag. Wiesenthal stelt zichzelf hier in de waagschaal, hij
brengt zijn eigen leven in, ter beoordeling aan
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ons en aan steeds weer nieuwe lezers, en zijn handelwijze zal ook over zijn dood
heen steeds opnieuw beoordeeld worden. De eerste impuls van elke nieuwe lezer,
zal denk ik zijn: een antwoord geven op de onderliggende vraag: ‘Vindt u dat ik juist
gehandeld heb in deze situatie? Zou u het zelf ook zo, of anders hebben gedaan?’
Waarschijnlijk zal de lezer die bereid is geweest te lezen tot aan deze vraag toe,
inmiddels ook bereid zijn zichzelf ‘in te brengen’, maar zeker is dat niet. Stel dat
onze eerste, nog vrij intuïtieve reactie is: ‘Ja, u heeft juist gehandeld, een man als
deze verdient geen vergeving’, of: ‘het is onmogelijk deze man te vergeven’. Dan
helpen wij Wiesenthal niet verder, wij hebben immers gezien dat hij zelf nog altijd
twijfelt over zijn destijds genomen besluit. Stel dat de eerste impuls daarentegen is:
‘Nee, u heeft niet juist gehandeld; elk mens, zeker de stervende mens die zich
berouwvol toont, heeft recht op vergeving’. Ook in dat geval staat Wiesenthal met
lege handen, en wel radicaal. Hij kan de situatie immers niet meer herstellen. Stel,
vervolgens, dat wij zeggen: ‘Ja hoor eens hier, ik verkeer nu eenmaal niet in uw
positie, een positie die uiterst extreem is, ik kan u met geen mogelijkheid van dienst
zijn’. Ook dat antwoord zou Wiesenthal waarschijnlijk in grote verlegenheid brengen,
precies omdat hij zichzelf in het voorafgaande zo openlijk heeft getoond. Stel, ten
slotte, dat wij zullen antwoorden: ‘Ik zal proberen oprecht een antwoord te formuleren,
ik zal mij daartoe indenken dat ik in uw positie verkeer, maar sta mij dan toe mij
tevens in de plaats van de SS'er te stellen’. Dit begin van een antwoord zal het gesprek
voor Wiesenthal elke keer weer pijnlijk en confronterend maken, maar ik vermoed
dat dit precies de weg is die hij met ons wil inslaan.

Een stervende soldaat vraagt vergeving
Een stervende soldaat vraagt vergeving. Hij is degene die het initiatief neemt, bij
hem is die vraag dwingend opgekomen. Hij moet hem wel stellen, omdat hij anders
niet rustig kan sterven. Kennelijk snakt hij naar de bevrijding die vergeving lijkt te
kunnen geven. Maar de ander gijzelt hij ermee. Moet de vraag werkelijk gesteld
worden? Kan en mag die vraag gesteld worden? En wat impliceert hij eigenlijk? Wat
wil die SS'er toch, wat bezielt hem, waar haalt hij het lef vandaan, hoe heeft hij zo
moedig kunnen zijn? Hij ligt al weken alleen op zijn sterfbed. Zijn hele lichaam is
verbonden, alleen zijn mond en oren zijn vrijgehouden. Hij lijkt daar wel te liggen
als Lazarus, al gestorven voor zijn dood maar hopend op het verlossende ‘Lazarus,
kom naar buiten!’ voordat de dood hem rust en verlossing van de lichamelijke pijn
zal brengen. ‘De vergeving schept een afstand tussen mij en mijzelf, zodat ik kan
herademen
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en mijzelf kan “verlaten” naar een nieuw bestaan toe’, stelt Roger Burggraeve[3]. Naar
die afstand verlangt de stervende waarschijnlijk. Hij denkt, of hoopt althans vurig,
dat hij niet meer volledig gelijk is aan de man die een half jaar daarvoor als volledig
vanzelfsprekend de order opvolgt honderden joden in een krap huis te drijven, dan
op commando zijn handgranaten naar binnen gooit om vervolgens als alle anderen
te schieten op de joden die als brandende fakkels naar buiten zijn gesprongen. Dat
fatale moment voor zijn slachtoffers is voor hem, de dader, een cruciaal moment
geweest, een moment dat de metanoia, de omkering heeft ingezet:
Voor een raam op de tweede verdieping zie ik een man met een klein kind
op de arm. Zijn kleren hebben vlam gevat. Naast hem staat een vrouw,
zeker de moeder van het kind. Met zijn vrije hand houdt de man de ogen
van het kind bedekt - dan springt hij naar beneden. Direct daarop volgt de
moeder. Ook uit de andere ramen storten brandende lichamen op straat
neer ... Wij schieten ... O god! [...] Ik weet niet hoeveel mensen de sprong
uit het raam verkozen boven de verbrandingsdood. Maar dat ene gezinnetje
zal ik nooit vergeten - vooral dat kind niet. Het had zwart haar en zwarte
ogen.’ (blz. 49)
Weken later, voortdurend beklemd door herinneringen maar evengoed nog betrokken
bij de oorlogshandelingen, gebeurt er het volgende:
‘We wachtten op het bevel om aan te vallen [...] we klommen uit de
loopgraven en begonnen te rennen. Maar plotseling bleef ik als aan de
grond genageld staan. Er kwam iets op mij af. Mijn handen waarmee ik
het geweer met gevelde bajonet vasthield, begonnen te beven. / En toen
zag ik heel duidelijk dat brandende gezin, de vader met het kind en
daarachter de moeder - en ze kwamen op me af. Nee, ik zal niet voor een
tweede keer op ze schieten, ging het door me heen ... en toen ontplofte er
een granaat vlak bij me.’ (blz. 57)
Wat hij daarna weet is dat hij in het lazaret ligt en daar zal sterven. Langzaamaan
hebben de spijt en het berouw de overhand gekregen. Kennelijk is het nu zover met
hem gekomen dat innerlijk berouw niet meer volstaat om iets van zijn gemoedsrust
te hervinden. Kennelijk is er nu een ander nodig om hem te bevestigen in zijn
ommekeer, om hem zo te helpen zich werkelijk te bevrijden van zijn ‘oude ik’ dat
hem, bij monde van zijn geweten, meer pijn bezorgt dan de lichamelijke pijn (blz.
58). Kennelijk is de tijd voor het vragen van vergeving rijp en de nood hoog: de
ander ziet dat hij soms panisch is van angst bij het vertellen van zijn verhaal, dat hij
weliswaar een enkele keer neigt naar zelfmedelijden maar geen moeite doet om iets
goed te praten (blz. 57). ‘Hij gedroeg zich
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absoluut niet als de superieure Herrenmensch tegenover een Untermensch’, zal Simon
zich later realiseren. ‘Toen ik nog een klein jongetje was, geloofde ik vurig in God
en de geboden van de kerk. Toen was alles veel gemakkelijker voor me. Als ik nog
net zo geloven kon, zou ik het vast niet zo moeilijk vinden om te sterven’ (blz. 58),
beweert Karl, die eerder al vertelde dat zijn aansluiting bij de SS als eerste
consequentie had: afzien van zijn ambitie theologie te studeren. Wie God heeft
afgezworen kan, in zijn optiek, niet meer bij Hem te rade gaan als hij troost en
vergeving zoekt. Zijn slachtoffers waren joden; hun kan hij niet persoonlijk meer
om vergeving vragen. Maar er zijn nog andere joden, al twijfelt hij daar aanvankelijk
aan, vertrouwd als hij is met het vernietigingsapparaat. Wat ligt er dan meer voor de
hand dan een jood te vragen hem te vergeven uit naam van zijn omgebrachte
lotgenoten? Wat kan hij anders doen? Hoe moet hij, oprecht berouwvol, anders met
een gerust geweten sterven?

De vraag om vergeving lijkt een onmenselijke vraag
Wat hij anders had kunnen doen?! Hij had eerder berouw kunnen tonen, zich eerder
moeten schamen, hij had kunnen deserteren of het hele vervloekte apparaat waarvan
hij deel uitmaakte vanbinnenuit kunnen saboteren. Met gevaar voor eigen leven,
absoluut. Maar was dat erg geweest? Nu denkt hij tot op het laatst toch nog vooral
aan zijn eigen sores en houdt op geen enkele manier rekening met de gevoelens van
de anonieme, willekeurige jood, die geen baat heeft bij het schenken van vergeving.
En wat is het voor hypocrisie, te zeggen dat het sterven zoveel makkelijker geweest
was als hij nog het geloof van zijn jeugd had gehad? Hoezo beter sterven? Had maar
beter geleefd! Er lijkt werkelijk geen enkel excuus te zijn, het berouw komt te laat,
er valt niets meer goed te maken. Al deze zaken spelen door het hoofd van Wiesenthal,
maar hij doet er het zwijgen toe.
Heeft Simon Wiesenthal werkelijk al die tijd aan dat bed gezwegen? Ik vertrouwde
mijn herinnering niet, maar het is toch waar - althans, volgens het gegeven verhaal.
Hij is verbijsterd, onthutst; denkt dit te dromen; hij kan niet bevatten wat er van hem
verwacht wordt; ‘hij en die man’ hebben niets gemeen; het is onbestaanbaar dat hij
hier vergeving moet schenken aan een vertegenwoordiger van de groep ‘in
mensengedaante verschijnende beesten’ die niet aflaten anderen te vernederen (blz.
42). ‘Mijn hele wezen verzet zich ertegen nog langer te luisteren. Ik wil hier weg. /
De stervende man moet het aangevoeld hebben want [...] hij pakt mijn arm. Zijn
gebaar is zo roerend hulpeloos, dat ik opeens met hem te doen heb. Ik blijf zitten
[...]’ (blz. 42). Het heen en weer geslingerd
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worden tussen de gevoelens van haat, verbittering en wraakzucht enerzijds en oprecht
medelijden anderzijds blijft gedurende het gehele ‘gesprek’; de vraag kán
eenvoudigweg niet beantwoord worden.
Hier ligt wel degelijk een mens die lijdt en die geen moordenaar had willen zijn,
dat ziet Wiesenthal ook wel. Hij reduceert de man niet tot zijn misdaad, hij diaboliseert
noch het kwaad, noch de boosdoener, maar kan het kwaad ook met geen mogelijkheid
reduceren tot een ‘vergissing’[4]. Hij kan wel op zijn tien vingers natellen dat de
soldaat met geen mogelijkheid de reikwijdte van zijn misdaden kan overzien, maar
wie kan dat wel? En hoe is de diepte van zijn berouw te pijlen? En maakt dat allemaal
wat uit? Wat zeker is: deze man heeft, als lid van een misdadige organisatie, hem
oneindig veel leed berokkend. Hij, Simon Wiesenthal, kent van jongs af aan niets
anders dan stelselmatige minachting, vernedering, fysiek geweld, dan knechting,
gevangenschap, marteling, verlies van huis en haard, van beroepsperspectief, van
geliefden, vrienden, van zijn hele cultuur, zijn verleden en zijn toekomst. Het is te
gek voor woorden dat dat vergeven zou kunnen worden. Hij zou dat uit eigen naam
nog lang niet kunnen, laat staan dat hij, als plaatsvervanger, de moord op anderen
zou kunnen vergeven! Dat is per definitie een onmogelijkheid, dat is volkomen in
strijd met zijn intuïtie en ondermijnt een van de fundamenten van het joodse geloof:
‘En ongetwijfeld is de grootheid van wat men Oude Testament noemt gelegen in het
gevoelig blijven voor vergoten bloed, in het niet kunnen weigeren van genoegdoening
aan wie schreeuwt om wraak, in het voelen van afschuw over de vergeving verleend
bij volmacht, terwijl het recht van vergeving alleen het slachtoffer toebehoort’[5].
Wie vergeeft namens een ander kan zelf ‘onvergeeflijk’ worden door die derde in
het spel, misschien wel de voornaamste, te kwetsen. Die ‘derde’ is niet per se een
persoon; het begrip strekt zich uit tot de gehele mensheid en maakt daarmee de
ethische last enorm zwaar. Ik citeer opnieuw Levinas, via Roger Burggraeve[6]:
‘Zolang de verantwoordelijkheid alleen loopt van het ik naar de éne aanwezige ander,
heeft ze een éénduidige en één-voudige zin: alléén met de ander ben ik hem alles
verschuldigd. Maar vanaf de intrede van de derde rijst de vraag: “Wie is mij het
meest nabij?”, “Wie gaat er voor, de naaste of de derde?” Als ik goed ben voor de
tweede ben ik voor de derde misschien onrechtvaardig. De derde is evenzeer mijn
naaste als de eerste nabije ander. Daarenboven hebben de ander en de derde ook hun
“naaste”, d.w.z. hun nabijen én derden. [...] Dit conflict in de verantwoordelijkheid
zelf roept de noodzaak op om het “onvergelijkbare te vergelijken”, d.w.z. het
onvergelijkbare van de barmhartigheid, die zich richt op de ander als unieke, in
evenwicht te brengen met het recht van álle anderen’. Wiesenthal heeft,
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met andere woorden, het volste recht hier zijn vergeving tenminste op te schorten
en misschien zelfs wel de plicht de vergeving te weigeren. Wiesenthal ervaart
tegelijkertijd medelijden en de intuïtieve neiging wel degelijk op de vraag om
vergeving in te gaan. Recht, plicht, neiging - alle drie lijken ze niet eenduidig.

Het appel van het gelaat
Wanneer de SS'er zijn misdaad beschrijft en met nadruk het kind noemt met zijn
zwarte ogen en zwarte haren, dat als een angel óf een anker in zijn geheugen zit,
gebeurt er ook met het geheugen van Wiesenthal iets essentieels. Die ziet meteen
‘het laatste joodse kind dat ik gezien heb’, het jongetje Eli voor zich, en zal het
vermoorde kind van dan af ook zo noemen. Eli is een kind dat zich op wonderbaarlijke
wijze steeds wist te verbergen in het getto, ook nog toen alle andere kinderen
gedeporteerd waren. Zag hij de kleine Eli bij binnenkomst in het getto, dan voelde
hij zich gesterkt - al had Eli ‘grote vragende ogen. Ogen die niet begrepen waarom.
Ogen die aanklaagden. Ogen die je nooit meer vergeet’ (blz. 49). Maar op een dag
is ook Eli weggevoerd en Simon brengt nu de veelvoudige moord van de SS'er als
het ware terug tot de moord op dat éne kind, niet om ze te bagatelliseren maar
integendeel om ze in zekere zin hanteerbaar, begrijpelijk te maken en om er zelf de
pijn van te kunnen voelen.
Zo lijkt er iets, een heel klein ‘iets’, te ontstaan van een persoonlijke relatie tussen
die twee: de een wordt de moordenaar van een geliefde van de ander, en hoe
paradoxaal dat ook klinkt: precies het geschonden zijn van een persoonlijke relatie
is voorwaarde voor een opening naar vergeving en verzoening[7]. Wanneer de partners
in ‘het gevaarlijke spel van belediging en vergeving’[8] onverschillig kunnen blijven
voor elkaars morele posities, nemen ze eerder elkaars dodelijke wapens van wrok
en haat en morele verontwaardiging over dan dat er bekering kan ontstaan, en blijft
er kwaad uit kwaad groeien[9]. De schrikbarende massaliteit en anonimiteit, het
depersonaliseren van zowel slachtoffers (met hun kampkleding en getatoeëerde
nummers) als daders (geüniformeerde SS'ers, anonieme Poolse kampbewakers, zelf
gedoemd), het idee dat er alleen nog maar strijd geleverd wordt tussen amorfe
groeperingen - dat alles vormt misschien wel de grootste misdaad van het nazisme,
omdat persoonlijke verantwoordelijkheid, gerichte rouw, gerichte straf, gericht
berouw bijna inhoudsloze woorden werden[10].
Ik weet niet of Wiesenthal zich in zijn waarheidsgetrouwe tekst ook
symboliseringen heeft veroorloofd. Ik neig ernaar het feit dat de ogen van de SS'er
zelf gedurende de gehele biecht bedekt zijn als zodanig op te vatten. Wiesenthal en
de SS'er konden elkaar niet in de ogen zien; dat
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heeft onherroepelijk afgedaan aan de intensiteit van het morele appel ‘dat uitgaat
van het gelaat van de ander’ - zoals Levinas dat uitdrukt. Een werkelijke ontmoeting
tussen twee mensen is nu in feite uitgebleven.

De roep om een uitweg uit de impasse
Tussen deze twee mensen loopt het proces van vergeving en verzoening spaak. De
een heeft, ook in de ogen van de ander, oprecht berouw, en als christen (hoe afvallig
een tijdlang ook) weet hij dat de oprechte zondaar mag hopen op de genade van
vergeving. Dat is hem beloofd, dat is voorgeleefd door Christus die aan het kruis de
‘goede moordenaar’ naast Hem vergeeft, en die God de Vader vraagt Zijn eigen
moordenaars te vergeven. De ander, de jood, is opgegroeid met een andere boodschap:
niemand, noch de mens, noch God, kan plaatsvervangend de moord op de derde
vergeven - maar verzoening tussen de mensen is wel mogelijk - ‘door berouw en
goede daden’[11]. De één weet dat het in feite niet een mens kan zijn aan wie hij de
uiteindelijke vergeving moet vragen, maar hij doet dat, noodgedwongen, toch. De
ander ziet zich genoodzaakt er het zwijgen toe te doen:
‘Wat een contrasten; [...] hier ligt een man die vredig wil sterven - maar
dat kan hij niet omdat zijn verschrikkelijke misdaad hem niet met rust laat.
En naast hem zit een man (“ik”) die moet sterven - maar die niet wil sterven
omdat hij het einde van de verschrikkelijke misdaden wil meemaken. [...]
Twee mensen die elkaar nooit gekend hebben en nu door het lot een paar
uur bij elkaar zijn gebracht. De een verwacht hulp van de ander. Maar die
is zelf hulpeloos en kan niets voor hem doen.’ (blz. 60)
Hier is de grens van wat redelijkerwijs van een mens of tussen twee mensen gevraagd
kan worden, kennelijk bereikt. ‘Het gelaat van de ander doet een dwingend appel op
ons, wij zijn gehouden er op in te gaan - tenzij het “dwangbevel” ingaat tegen de
ethiek van de mens tegenover zichzelf - dat wil zeggen: tenzij blijkt dat hij zijn eigen
persoonswaarde ervoor op zal moeten geven.’[12]
Als vergeving hier dan zo onmogelijk, zo ongerijmd is gebleken - moeten we ons
dan misschien niet afvragen of de vraag van de SS'er er één was naar iets anders dan
vergeving? Niet als woordenspel of als vreemde abstractie - maar als een gemeende
poging zicht te krijgen op de bevrijding die hij kennelijk toch ervaren heeft en die
blijkt uit de wens de jood, deze specifieke maar nog altijd naamloze jood, zijn
persoonlijke bezittingen na te laten? Er moet wel zoiets aan de hand zijn als: ‘iets
anders verkregen hebben dan dat er met zoveel woorden gevraagd werd’, of: ‘iets
op een andere wijze verworven hebben dan op het eerste
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gezicht leek’. Ondanks dat de andere mens, Wiesenthal, hem niet vergeven heeft,
heeft het er alle schijn van dat de SS'er gedurende het gesprek de overgang heeft
gemaakt van ‘nog slechts berouwvolle mens’ naar ‘in zekere zin bevrijde mens’. Er
moet iets zijn geweest als: het ervaren van de (goddelijke) genade die vergeving is.
Maar hoe heeft de SS'er dat kunnen benoemen, en waarop heeft hij die genadegift
kunnen baseren, welk recht heeft hij erop kunnen doen gelden?
Ik meen dat Roger Burggraeve een uitweg laat zien uit deze impasse, waar hij
schrijft over bevrijding van de ethiek[13]. Ethiek is iets van en tussen mensen, de
(categorische) verplichting een ‘goed’ mens te zijn, anderen te (h)erkennen en te
behandelen als medemens, als waardig, gelijkwaardig en waardevol schepsel Gods.
De ethische verantwoordelijkheid is een oneindige verantwoordelijkheid, waaruit de
mens, precies om nog ‘enthousiast en vrij’ ethisch te kunnen zijn, bij tijd en wijle
zou willen ontsnappen. ‘Vandaar dat er uit de ethische ervaring een verlangen, een
smeekbede groeit naar een definitieve verlossing van de ethiek, naar “genade
voorgoed”. Het is de vraag vanuit het ethische zelf naar een “voltooide tijd”, die
garanties biedt tegen de weerwraak van het kwaad. Het is de wens en de droom van
een definitieve heling, een volkomen bevrijding van het ethische.’[14] Misschien is de
vraag die de SS'er gaandeweg bleek te stellen, en die uiteindelijk ook (positief)
beantwoord is, deze: dat het ‘in Gods naam’ eindelijk genoeg mocht zijn, dat met
het doorleven van de schaamte en het berouw, met het kunnen uitspreken van de
biecht en met de moed om daadwerkelijk om vergeving te vragen, nu de voltooide
tijd kon aanbreken - waarmee de oversteek naar het ‘tegenover’ dat die genade
schenkt, gemaakt kon worden.
Andersom lijkt het me heel wel mogelijk dat Simon Wiesenthal de aan hem gerichte
vraag naast zich heeft moeten neerleggen in afwachting van de ‘terugkeer’ van God
die, getuige het hieronder gegeven citaat, ‘met verlof is gegaan’ (blz. 56). De vraag
is te groot, elke menselijke maat wordt hier overstegen. Er is geen ‘tegenover’, er is
geen God meer die de kleine Eli hielp, - wat kan er dan nog van hem, Simon, verwacht
worden? Voorlopig is zijn verbittering groot en ik kan dat begrijpen:
‘Dan zucht hij [de SS'er] en fluistert “Mijn God, mijn God.” / Spreekt hij
van God? God is toch afwezig - met verlof zoals de vrouw in het getto
zei? Wij hebben hem allemaal nodig, wij verlangen er allemaal vurig naar
weer iets van Zijn alomtegenwoordigheid te merken. / Voor deze stervende
man hier [...] bestaat er toch helemaal geen God. De Führer heeft Hem
toch vervangen. [...] En nu ligt hij hier om God te vragen? / Voor ons is
Hij werkelijk afwezig, ook al hebben wij Hem niet verbannen,
geprovoceerd, gehoond.’ (blz. 56)
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Als ik dit alles overweeg, zou mijn antwoord aan Wiesenthal zijn: ‘Ik had de SS'er
niet kunnen vergeven, ik had zijn vraag nog volkomen ongepast gevonden, ik had
me - naar ik hoop - gerealiseerd dat er te veel van mij gevraagd werd, ik had mij
ontheemd en onthand gevoeld zonder God als “tegenover”. Ik hoop ook dat ik de
kracht had gehad de man desondanks hardop of in stilte de vrede na dit nu voltooide
leven toe te wensen, omdat ik meen dat het ‘impardonnable’ nooit definitief
uitgesproken mag worden. En ik denk dat u, Simon Wiesenthal, destijds in wezen
hetzelfde hebt gedaan door hem niet niet te vergeven.’

Eindnoten:
[1] De tussen haakjes geplaatste paginanummers verwijzen naar Simon Wiesenthal, De Zonnebloem.
Over de grenzen van vergeving, Haarlem, 1997.
[2] Didier Pollefeyt, ‘Vergeving na misdaden tegen de mensheid? Een christelijke antropologie
van kwaad en vergeving’, in Tijdschrift voor Theologie, jrg. 36 (2) 1996, blz. 171 en 176.
[3] Roger Burggraeve, De bijbel geeft te denken, Acco, Leuven, 1991, blz. 245.
[4] D. Pollefeyt, op. cit., blz. 157, 161 e.v.
[5] Emmanuel Levinas, ‘Jegens de ander’, in Vier Talmoedlessen, Eerste les, Gooi & Sticht, Baarn,
1990, blz. 48.
[6] R. Burggraeve, op. cit., blz. 216.
[7] Augustine Shutte, Understanding forgiveness, Zuid-Afrika, z.j., ongepubliceerd, blz. 16.
[8] E. Levinas, op. cit., blz. 42.
[9] D. Pollefeyt, op. cit., blz. 161.
[10] Vgl. bv. D. Pollefeyt, op. cit.
[11] E. Levinas, op. cit., blz. 36.
[12] R. Burggraeve, op. cit., blz. 214.
[13] R. Burggraeve, op. cit., blz. 221 e.v.
[14] R. Burggraeve, op. cit., blz. 247.
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Ger Groot
De eeuwige intellectueel
Twintig jaar na Sartres dood
Twintig jaar geleden, op 19 april 1980, stond ik aan het graf van Jean-Paul Sartre.
Het was de dag van zijn begrafenis. Duizenden mensen hadden de lijkwagen gevolgd
vanaf het ziekenhuis waar hij vier dagen eerder overleden was. De stoet, eerst tamelijk
bescheiden, was gaandeweg aangegroeid tot een menigte over de omvang waarvan
wilde schattingen werden gemaakt. Voor wie in de tocht meeliep, was het alsof die
zaterdag nog eenmaal heel Parijs was uitgelopen om de man te gedenken die tientallen
jaren lang het intellectuele leven van die stad had belichaamd.
Toch was die gebeurtenis enigszins onwerkelijk. Niet doordat het een
schijnbegrafenis was. Dat de kist de daaropvolgende woensdag weer uit het graf zou
worden weggehaald om op het cimetière du Père Lachaise te worden gecremeerd,
waarna de urn in het oorspronkelijke graf zou worden teruggeplaatst, wist op dat
ogenblik vrijwel niemand. Die onwerkelijkheid kwam vooral door het besef dat er
iemand ter aarde werd besteld die intellectueel al lang geleden opgehouden had te
bestaan. Met hem werd een tijdperk afgesloten dat in werkelijkheid al zo'n vijftien
jaar voorbij was. Het was een mooie herinnering, maar ze leek wel voorgoed verleden
tijd te zijn geworden.
Twintig jaar later is de figuur van Sartre in Frankrijk weer alomtegenwoordig. Er
was in de eerste maand van het nieuwe millennium vrijwel geen weekblad te vinden
dat geen speciaal dossier aan hem wijdde. De literaire bladen volgden onmiddellijk,
net als de culturele programma's op radio en televisie. De aanleiding daarvoor was
een ware vloedgolf van Sartreboeken, waaronder de omvangrijke studie Le siècle de
Sartre van Bernard-Henri Lévy[1] en de nieuwe biografie van Denis Bertholet[2] het
meest in het oog sprongen. De voormalige existentialist Michel-Antoine Burnier
publiceerde een innemend boek met herinnerin-
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gen[3], de journalisten Philippe Petit en Olivier Wickers analyseerde Sartres
schrijverschap[4] en de feministe Claudine Monteil kwam met een beknopte
dubbelbiografie van Sartre en Simone de Beauvoir[5]. En dan was er nog de belofte
van een integrale uitgave van Sartres toneelwerk in de Bibliothèque de la Pléiade,
waarin al eerder het romanwerk was verschenen.
Vanwaar die plotselinge belangstelling voor een man wiens denken bij zijn dood
reeds overleefd leek? In 1980 werd filosofisch de toon al lang niet meer gezet door
het existentialisme, maar door het poststructuralisme van Foucault, die briljante
voordrachten gaf in het Collège de France, van Derrida en Deleuze, wier
internationale roem alleen nog maar zou toenemen, en van Lyotard, die zojuist zijn
Condition postmoderne had geschreven. Dat waren de namen die de wereld ervan
overtuigden dat Frankrijk na Sartre weliswaar niet verweesd was achtergebleven,
maar daarvoor wel een radicale filosofische wending had moeten doormaken.
Verdwenen was de gedachte dat filosofie de wereld moest ‘totaliseren’, zoals Sartre
het noemde, om zich op grond van een alomvattende visie en op weg naar de
voltooiing van de geschiedenis politiek en maatschappelijk te engageren.
Al in het begin van de jaren zestig had de antropoloog Claude Lévi-Strauss, de
aartsvader van het structuralisme, een frontale kritiek op Sartres geschiedenisopvatting
gelanceerd[6]. Deze ging volgens hem te gemakkelijk uit van een (dialectisch)
vooruitgangsmodel, terwijl het maar zeer de vraag was of de mensheid als geheel
wel in een dergelijke historie was opgenomen. Een paar jaar later betoogde Foucault
in De woorden en de dingen dat de geschiedenis helemaal geen ‘lijn’ vertoonde,
maar een opeenvolging van los-vast op elkaar volgende tijdsblokken vormde. En in
diezelfde tijd beklemtoonde Derrida dat de taal en het denken altijd gewikkeld zijn
in een fundamentele onzekerheid, waardoor we nooit precies weten wat de woorden
die we gebruiken betekenen, en onze greep op de wereld nooit volledig is. Tegen die
achtergrond verloor Sartres filosofische stijl zijn legitimiteit en zijn politieke
radicalisme het visionaire elan, waarachter zich een levensgevaarlijke flirt met het
totalitarisme bleek te verbergen.
In 1966, het verschijningsjaar van De woorden en de dingen, reageerde Sartre in
een aan hem gewijd nummer van het tijdschrift L'Arc heftig op de bezwaren van het
structuralisme. Vooral Foucault, die zich na een onfortuinlijk verblijf in Polen steeds
scherp tegen het communisme had gekant, moest het ontgelden. Het structuralisme
was volgens Sartre ‘de laatste dam die de bourgeoisie nog tegen Marx kan opwerpen’.
Dat was ongetwijfeld een overtrokken oordeel, maar helemaal ongelijk had hij niet.
Want hoe geëngageerd de nieuwe generatie denkers in de praktijk ook mocht zijn,
ze had vaak grote moeite dat engagement met haar
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filosofische uitgangspunten te verbinden. Zoals Tzvetan Todorov bij herhaling tegen
Derrida heeft ingebracht: je kunt niet zeggen dat de betekenis van elke taaluiting
principieel onbeslisbaar is en je tegelijk beroepen op de Rechten van de Mens als
toetssteen voor politiek en moreel handelen.
Met ethiek en politiek heeft het (post)structuralistische denken het steeds moeilijk
gehad, en het hoeft niet te verwonderen dat deze voor Derrida inmiddels de grootste
filosofische uitdagingen zijn geworden. Omdat een overtuigende verbinding tussen
filosofie en engagement - anders dan Sartres existentieel marxisme - vanaf de jaren
zestig ontbrak, begon een jonge generatie denkers na de ‘ontmaskering’ van het
sovjetsysteem door de geruchtmakende publicatie van Solzjenitsyns Goelag Archipel
uit te zien naar een engagement zonder de legitimatie van een filosofische theorie.
Het pleidooi van ‘nieuwe filosofen’ als Bernard-Henri Lévy voor een humanitaire
ethiek baseerde zich in de jaren zeventig enerzijds op de idee van de Mensenrechten
en anderzijds op de, door Levinas geïnspireerde gedachte, dat ethiek begint bij het
onmiddellijke appel dat uitgaat van het gelaat van de ander.
Dit humanitarisme verjoeg de politiek even radicaal uit het filosofische debat als
het dit daarvóór had overheerst[7]. In deze sfeer kon een initiatief als Médecins sans
frontières opbloeien en kreeg het ecologische denken in Frankrijk voet aan de grond.
Maar het ontbreken van een politieke idee, dat aanvankelijk als een bevrijding werd
ervaren, keerde zich uiteindelijk tegen dit humanitarisme zelf. Omdat het zich slechts
richtte op individuele ‘gevallen’, was het niet in staat daarbinnen een volgorde van
prioriteit of van wenselijkheid te ontwaren. Het gevolg was dat het ecologisch denken
geen bijzondere voorrang meer kon toekennen aan het menselijke leven boven het
animale of vegetale en dat binnen de mensenrechtenethiek het slachtoffer niet méér
recht kon doen gelden op hulp dan een in moeilijkheden geraakte beul. Een filosofie
die zich louter op ‘gevallen’ richt mondt uit in onverschilligheid tegenover datgene
wat die gevallen van elkaar onderscheidt, betoogden Luc Ferry[8] en Alain
Finkielkraut[9] in de jaren negentig. Politiek en ethisch handelen kan het uiteindelijk
niet stellen zonder een theoretische basis die het niveau van het ‘geval’ en de
onmiddellijke respons daarop overstijgt.

Autonomie
Daarmee keerde in de jaren negentig het vraagstuk van de politieke theorie terug op
de Franse filosofische agenda, maar was men nog niet automatisch terug bij Sartre.
Want ook die kampte binnen zijn filosofie met een tegenstelling die hij vanaf de
Tweede Wereldoorlog vergeefs
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heeft trachten op te lossen. Zijn vroegere werk staat geheel onder het teken van de
vrijheid, die geldt als het meest fundamentele gebod volgens hetwelk het individu
zijn leven heeft in te richten. De meest uitgebreide uitwerking daarvan vinden we in
zijn hoofdwerk Het zijn en het niet uit 1943, waarin hij, met behulp van een aan
Hegel, Husserl, Heidegger en Descartes ontleend filosofisch begrippenapparaat, een
zijnsleer ontwikkelde die - zo beloofde hij in de slotregels - de opmaat zou vormen
voor een ‘Moraal’.
Maar die ‘Moraal’ is er nooit gekomen en kon er ook niet komen. Het zijn en het
niet leidde tot een levenshouding waarin elke binding en elk engagement onmogelijk
waren, omdat ze per definitie een beperking van de individuele vrijheid en autonomie
met zich meebrachten. Wanneer Sartre na de Tweede Wereldoorlog vrijheid en
engagement, autonomie en heteronomie, en individualisme en socialiteit met elkaar
tracht te verbinden, jaagt hij - omdat hij zijn absolute vrijheidsidee niet kan loslaten
- zoiets als een vierkante cirkel na. Zo werkt hij in 1947 en 1948 aan een manuscript
waarin hij voor het eerst probeert de historische dimensie van het mensenbestaan te
doordenken[10]. Hij moet dat echter onafgemaakt laten liggen, omdat ‘geschiedenis’
iets is wat het individuele subject overstijgt en tegelijk voor dit subject bepalend is.
Een ‘historisch’ individu ziet zich ingebed in een groter geheel waarbinnen het
zijn betekenis ontvangt, zonder dat het over die betekenis zelf volledige zeggenschap
heeft. Een dergelijke verhouding had Sartre in Het zijn en het niet al beschreven, zij
het niet in het kader van de geschiedenis maar in zijn beroemde analyse van de blik.
Wanneer ik door iemand word bekeken, overvalt mij een soort zelfvervreemding,
omdat ik in de ogen van de ander iets ben dat mij ontsnapt en ik daarmee van mijn
autonomie word beroofd. Ik kan mijn eigenheid en vrijheid alleen maar herwinnen,
wanneer ik - zo schreef Sartre - op mijn beurt de ander tot object van mijn blik maak.
In die laatste mogelijkheid schuilt het onvervreemdbare beginsel van mijn vrijheid,
die ik zelfs onder de meest barre omstandigheden behoud. Zo is het bij een foltering
volgens Sartre uiteindelijk de gefolterde die in vrijheid bepaalt wanneer de kwelling
ondraaglijk wordt, en mét die beslissing herwint hij tegenover de folteraar zijn
eigenheid. Alleen wanneer de ander een niet-objectiveerbare blik is, raakt het subject
zijn vrijheid, en dus zichzelf, onherstelbaar kwijt. Dat is het geval wanneer de mens
staat tegenover God, die zich nu eenmaal nooit laat objectiveren. Uit dat gegeven
leidde Sartre terloops een negatief godsbewijs af. Omdat God mij mijn vrijheid
onherroepelijk zou ontnemen, maar ik anderzijds ontegenzeglijk vrij ben, kan God
dus niet bestaan - zo luidde zijn syllogisme.
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Het opmerkelijke is nu, dat Sartre de mens tegenover de geschiedenis zag staan op
dezelfde wijze als hij hem in Het zijn en het niet tegenover God plaatste, maar dat
hij na de oorlog het subject en de geschiedenis wél met elkaar heeft trachten te
verzoenen. Hij moest daarvoor onvermijdelijk iets prijsgeven van de
individueel-menselijke autonomie en vrijheid, maar wilde deze anderzijds als beginsel
van zijn filosofie niet loochenen. Hoezeer Sartre ook beklemtoonde dat het subject
in de geschiedenis was opgenomen, uiteindelijk ontving die geschiedenis haar
betekenis toch van datzelfde subject, zo hield hij het marxisme, de belangrijkste
geschiedfilosofie waarmee hij in discussie was, in zijn boek Het probleem van een
methode voor[11]. Bevredigend was deze oplossing niet, want een denken dat (zoals
het marxisme) werkelijk een filosofie van de geschiedenis wil zijn, kan nooit
accepteren dat de geschiedenis haar betekenis in laatste instantie van het individu
ontvangt. Niet ten onrechte zagen zijn marxistische critici daarin een rest van
burgerlijk idealisme, zoals Sartre dat op zijn beurt de structuralisten verweet.

Concessies
Maar wat stond er in die discussie met het structuralisme eigenlijk op het spel? Niets
minder dan de greep van de mens op zijn eigen levenslot. Wat Sartre in het
structuralisme tegenstond was dat het de mogelijkheden van de mens zijn eigen
wereld en toekomst te scheppen drastisch inperkte. Dat was onverenigbaar met zijn
eigen vrijheidsbegrip, ook in de naoorlogse vorm daarvan, waarin hij de individuele
vrijheid liet opgaan in de collectieve vrijheid van de mensheid om haar eigen
geschiedenis te maken. Maar zoals we zojuist zagen, had Sartre daartoe onwillekeurig
al zelf iets van de menselijke autonomie moeten prijsgeven, omdat een
geschiedenisproces zich nu eenmaal niet tot een betekenisgeving door het loutere
bewustzijn laat reduceren.
Dat was bovendien niet het enige punt waarop Sartre de autonomie van het
zelfbewustzijn had moeten afzwakken. Zo had hij in Het zijn en het niet de
Freudiaanse psychoanalyse nog verworpen, omdat deze het bewustzijn beheerst zag
door een onbewuste dat het nooit geheel onder controle kreeg. Maar in Het probleem
van een methode omarmde hij de sociale en psychologische wetenschappen,
waaronder expliciet ook de psychoanalyse, als een onmisbaar filosofisch hulpmiddel.
In L'idiot de la famille, zijn driedelige Flaubertstudie uit 1972-73, maakt hij dan ook
onbekommerd gebruik van Freudiaanse denkbeelden.
Ironisch genoeg had Sartre dergelijke concessies zelfs gedaan tegenover het
structuralisme, dat hij tegelijk zo heftig afwees. Zo duiken in Het probleem van een
methode begrippen op als signifiant en signifié, die
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afkomstig waren uit het werk van de linguïst Ferdinand de Saussure, waardoor veel
Franse structuralisten zich lieten inspireren. Nog belangrijker is dat Sartre in dit boek
het inzicht toelaat dat het subject in belangrijke mate door de taal wordt geschapen
en gedragen. Terwijl hij in Het zijn en het niet de taal nog had beschreven als iets
waardoor we ons laten benoemen en dus tot object (laten) maken[12], begon hij ze nu
te waarderen als iets wat het subject mede tot stand brengt. En precies dat laatste was
een van de kerngedachten van (post)structuralistische denkers als Foucault en, iets
later, Derrida.
De tweespalt tussen autonomie en heteronomie van het menselijk subject kwam
dus op allerlei vlakken in het werk van Sartre naar voren en was daarin - zo
beklemtoont Bernard-Henri Lévy in Le siècle de Sartre - misschien wel altijd
aanwezig geweest. Want wanneer Sartre in de jaren dertig een theorie van het
menselijk bewustzijn probeert te ontwikkelen, toont hij aan dat er zich daarin vrijwel
nooit een expliciet ‘ik’ laat aanwijzen. Alleen wanneer we onszelf uitdrukkelijk tot
voorwerp van beschouwing maken, komt als een soort illusie dat ‘ik’ te voorschijn,
zo schrijft hij in zijn essay De transcendentie van het Ego uit 1933/34[13]. Daarmee
liep hij volgens Gilles Deleuze reeds op beslissende punten op het
(post)-structuralisme vooruit[14]. De grenzen tussen Sartres existentiedenken en het
structuralisme zijn dus vloeiender dan de discussies uit de jaren zestig doen
vermoeden. Ze waren waarschijnlijk zo heftig, omdat Sartre dit ‘andere’ denken in
zijn eigen filosofische intuïties herkende, zonder daaraan binnen zijn systeem echter
een plaats te kunnen geven.
Wellicht heeft deze verlegenheid geleid tot het extremisme waarmee Sartre de
impasse waarin hij geraakt was wilde doorbreken. Meer nog dan op filosofisch vlak
was dat het geval op het gebied van de politiek, en dat verklaart mede waarom juist
de meest totalitaire ideologieën konden rekenen op de warmste bijval van deze
vrijheidsdenker. Zoals Sartre in zijn discussie met het structuralisme de menselijke
autonomie moest verdedigen die hij in zijn eigen denken al gaandeweg had moeten
amenderen, voelde hij zich in zijn politieke stellingnamen gedwongen de radicale
maakbaarheid van de wereld te omarmen om niet te vervallen in het intellectuele
scepticisme dat hij zozeer verafschuwde in zijn voormalige jeugdvriend Raymond
Aron. En hoewel Sartre op het politieke vlak niet altijd ongelijk heeft gehad - zijn
opstelling tegenover de Algerijnse oorlog was, ook in vergelijking met die van Aron
en Camus, exemplarisch -, sloeg hij wel zo vaak en pijnlijk de plank mis dat hij er
zich onherstelbaar door compromitteerde.
Sartre was in zijn politieke bewustzijn in veel opzichten een kind van de Koude
Oorlog. Het zwart-witdenken waaraan in die tijd maar weinigen ontkwamen, paste
goed bij het politieke radicalisme waarbij hij uit
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filosofische verlegenheid zijn toevlucht zocht. Dat was tegelijk zijn tragiek. Toen
zijn filosofie van de vrijheid en de authenticiteit in de jongerencultuur van de jaren
zestig op brede schaal werkelijkheid leek te worden, hoorde hij er - zoals hij zelf
later erkende - al niet meer helemaal bij. Tijdens de événements van mei '68 mocht
hij nog éénmaal gloriëren, maar eerder als symbool dan als schepper van ideeën. Hij
moet zich dat zelf hebben gerealiseerd. ‘Ik had niet gezien wat die jongeren wilden,
noch wat daarbij de rol van een ouwe zak als ik kon zijn’, zei hij in 1975 tijdens een
interview ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste jaar. Dat hij het denken niet
meer aanvoerde, werd hem duidelijk toen hij, uitgenodigd om te spreken op een
revolutionaire bijeenkomst, op zijn stoel een briefje vond: ‘Sartre, sois brei’ (‘Sartre,
wees kort’).

Erfenis
Tien jaar later, tijdens zijn begrafenis, was Sartre nog slechts een herinnering aan de
publieke figuur die hij ooit geweest was. Nooit was dat scherper en pijnlijker naar
voren gekomen dan tijdens zijn laatste openbare en politieke optreden: zijn steun
aan de zaak van de Vietnamese bootvluchtelingen, precies een jaar voor zijn dood.
Dat was tegelijk de eerste keer sinds tientallen jaren dat hij zijn jeugdvriend Raymond
Aron opnieuw ontmoette. Maar, terwijl Sartre afwezig en afgetakeld oogde en zich
maar half bewust leek van wat hem overkwam[15], was Aron nog altijd de lucide en
presentabele denker die in de daaropvolgende jaren in Franse intellectuele kringen
het gelijk zou krijgen dat hij altijd al had gehad.
Zo werd Aron de man van de jaren tachtig en deemsterde de ster van Sartre steeds
verder weg, al zorgden uitgaven van ongepubliceerd werk en vooral de succesvolle
biografie van Annie Cohen-Solal uit 1985 voor kortstondige oplevingen in de
belangstelling. Dat Roland Barthes, wiens denkweg als geen ander de overgang van
Sartriaans marxistisch-existentialisme naar structuralisme illustreert, luttele weken
voor Sartre overleden was, maakte die laatste niet tot een denker van een vorige
generatie, maar zelfs van twee generaties her. Met het filosofisch rampjaar 1980 zette
ook het grote sterven van de generatie der structuralisten in. Na de dood van Barthes
verdween in de herfst van datzelfde jaar Louis Althusser van het toneel, als
moordenaar van zijn eigen vrouw opgesloten in een psychiatrische inrichting en
daarna, tot zijn dood in 1990, levend als anoniem burger. In 1981 overleed Jacques
Lacan, drie jaar later gevolgd door Foucault. Wie dacht, nadat al zoveel illustere
structuralisten door de dood waren geconsacreerd, over hun graf heen nog aan Sartre
terug?
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Zo bleef het twintig jaar lang, tot een wonderbaarlijke heropstanding eraan herinnerde
dat Sartre in werkelijkheid onder de oppervlakte altijd aanwezig was gebleven. Wie
nagaat wat er de afgelopen twee decennia over Sartre is gepubliceerd, vindt een
indrukwekkende lijst studies in alle belangrijke taalgebieden. En wie in een
willekeurig gezelschap vraagt naar de namen van bekende twintigste-eeuwse filosofen,
krijgt in veel gevallen als eerste ‘Sartre’ te horen.
Op beide vlakken is de erfenis van Sartre onuitwisbaar. Op filosofisch vlak was
hij de man die, in navolging van Heidegger maar met een geheel eigen accent, de
filosofie liet spreken over het dagelijks leven en het concrete mensenbestaan. Hij
was daar als literator uitzonderlijk goed toe uitgerust. Wie Het zijn en het niet leest,
ziet hoe deze enigszins moeizaam geschreven tekst plotseling vleugels krijgt wanneer
Sartre concrete menselijke gedragingen gaat beschrijven en deze binnen het kader
van zijn filosofische theorie verklaart. Die theorie is ongetwijfeld eenzijdig, maar ze
weet de menselijke existentie niettemin te analyseren met een antropologische
indringendheid die in de filosofie van de twintigste eeuw schaars geworden is.
Aan de Sartre van de illusieloze analyse koppelt zich de Sartre van de
compromisloze ethiek. Ongetwijfeld was zijn uitgangspunt, dat ieder mens moet
leven alsof hij voor de hele wereld verantwoordelijk is, te massief om draaglijk te
zijn. Maar ze herinnert wel onophoudelijk aan de ethische opdracht die onlosmakelijk
met de menselijke gesteldheid verbonden is. Al in zijn oorlogsdagboeken uit 1939
schrijft Sartre dat het hem in de filosofie uiteindelijk enkel en alleen om de Moraal
is gegaan. Hij heeft die helaas nooit weten te formuleren en alleen kunnen omschrijven
en suggereren. Dat is de betekenis van zijn literaire werk en van de
existentieel-psychoanalytische portretten die hij schreef van Baudelaire, Genet,
Mallarmé en Flaubert. Ook daarin was hij op zijn best wanneer het ging om een
concrete, enkelvoudige persoon. Abstracties wist hij virtuoos te hanteren, maar ze
boden hem op zich uiteindelijk te weinig weerstand. Zijn denken ging pas leven
wanneer het zich geconfronteerd zag met een concrete werkelijkheid: een persoon,
een situatie, een ethisch probleem.
Dat geldt in zekere zin ook voor hemzelf. Hij was een inspirerend en inventief
filosoof, die nog altijd relevante dingen te zeggen heeft over de wijze waarop mensen
bestaan. Zijn werk verliest zich zelden in ijle speculaties. Steeds blijft het verbonden
met wat hij als publieke figuur te zeggen had voor het forum van de samenleving.
En daarin schuilt de tweede en misschien wel belangrijkste betekenis die Sartre
tijdens zijn leven gehad heeft en die hem nu opnieuw zo aantrekkelijk maakt. Bij
Sartre was de filosofie op eminente wijze openbaar. Ze was niet ‘weten-
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schappelijk’ en al helemaal niet academisch, maar herstelde de oude droom van een
filosofisch leven, die men - terecht of ten onrechte - in de persoonlijkheden van Sartre
en Simone de Beauvoir[16] realiteit zag worden. Zij belichaamden de intellectualiteit
in haar opdracht te spreken over alles. Weliswaar hebben zij daarbij veel onzinnigs
gezegd, maar zij spraken tenminste. Hun hele bestaan weerlegde de gedachte dat de
politiek moet worden overgelaten aan bestuurders en de filosofie aan specialisten.
In een tijdsgewricht waarin de filosofie zich steeds verder opsluit achter de muren
van de universiteiten en haar inhoud steeds ‘professioneler’ wordt, herinnert Sartre
opnieuw aan haar eigenlijke bestaansrecht en tegelijk aan de onmisbaarheid van de
publieke denker of intellectueel. Het is allereerst om die reden dat hij door
Bernard-Henri Lévy als onontkoombare gestalte in de twintigste eeuw wordt
gerehabiliteerd. Lévy - die zich in dat opzicht duidelijk aan hem spiegelt - ziet zich
daartoe gedwongen de bezoedelde erfenis van Sartre als politiek denker van alle
blaam te zuiveren, wat hem met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog[17] wel, maar
met betrekking tot het communisme minder goed lukt.
Van veel groter belang dan Sartres misslagen is echter dat de politiek twintig jaar
na zijn dood dringend moet worden heroverd op de bestuurskunde waartoe zij meer
en meer dreigt te worden gereduceerd, net zoals de filosofie heroverd moet worden
op de sfeer van academisering die haar steeds betekenislozer maakt. Dat Sartre op
dit ogenblik in de publieke belangstelling terugkeert, wijst allereerst op een groeiend
onbehagen over een politieke en academische cultuur die met de figuur van de
intellectueel en de publieke filosoof korte metten meent te hebben gemaakt. Sartre
is de belichaming van het protest tegen deze verschraling van de openbare sfeer en
dat weegt, als perspectief voor de toekomst, tegen heel wat politieke dwaasheden uit
het verleden op.
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Paul Fitzgerald
Zonder dialoog geen communio
Een initiatief van kardinaal Bernardin
Vóór hij in 1996 aan kanker stierf, zette kardinaal Joseph Bernardin van Chicago
een groot project op voor een dialoog van de goede wil binnen de rooms-katholieke
gemeenschap in de Verenigde Staten. De dialoog was namelijk ernstig aangetast
door polarisatie en bitterheid[1]. Vooraan in de inleidende verklaring bij dit initiatief
stelt Bernardin de hamvraag: ‘Zal de Katholieke Kerk in de Verenigde Staten het
nieuwe millennium ingaan als een beloftevolle kerk, gesterkt door het geloof van de
nieuwe generaties en in staat gist te zijn in onze cultuur? Of zal zij een kerk in het
defensief worden, verscheurd door onenigheid en verzwakt in haar kernstructuur?’[2]
Het rooms-katholicisme in de VS heeft zoveel leden, zo'n stevige infrastructuur van
organisaties en culturele verscheidenheid dat de kardinaal terecht spreekt van een
‘belofte’. Maar juist die kenmerken staan hem voor ogen als hij waarschuwt tegen
een nieuwe ‘kwade geest’ en interne spanningen die de belofte dreigen stuk te maken.
Na meer dan vier eeuwen aanwezigheid en activiteit in Noord-Amerika, kunnen
de katholieken op veel successen bogen. Vijfenzestig miljoen Amerikaanse
katholieken vormen de grootste onverdeelde belijdenis in het land. Enkele van de
beste katholieke universiteiten ter wereld zijn in de VS te vinden. Er is een gonzend
net van lager en middelbaar onderwijs, dat even goed presteert bij de armste bevolking
in de binnenstad als bij de opkomende katholieke middenklasse in de voorsteden. Er
zijn vitale parochies met de hoogste graad van sacramenteel leven van alle
postindustriële landen. Vanaf de jaren tachtig is de Nationale Katholieke
Bisschoppenconferentie de duidelijkste en invloedrijkste stem geworden van morele
duiding en ethische bezinning. Maar juist nu de zaak van de kerk volop lijkt te bloeien,
slaakt Bernardin zijn noodkreet en stelt hij dat er een kritieke tijd aanbreekt voor die
kerk. De leiding van de kerk, clerici én leken, zegt hij, worden als een belegerde
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stad en zijn meer en meer gepolariseerd; de jonge mensen zijn in de war gebracht en
op drift geslagen; en de katholieken zijn bang en twijfelen aan hun identiteit.

Een nieuw soort pluralisme
Het initiatief van de kardinaal is een reactie op de opvattingen over het lidmaatschap
van de katholieke kerk, die in de VS ontstaan zijn na het Tweede Vaticaanse Concilie.
Die hebben geleid tot vele vormen van relatie tot de kerk, zeer rijk, gevarieerd en
niet zonder spanningen. In de voorbije dertig jaar zijn progressieve groepen gegroeid
die aandringen op veranderingen in wat de kerk leert over een heel gamma van zaken,
meestal in verband met de moraal (geboortebeperking, hertrouwen, homoseksualiteit)
en de discipline (de wijding van gehuwde mannen en vrouwen). Er zijn ook
conservatieve groepen gevormd, die strijden voor de officiële leer inzake morele
kwesties en niet gelukkig zijn met bepaalde punten van de sociale leer van de kerk
(o.m. de herderlijke brieven van de Amerikaanse bisschoppen over de economie en
de vrede zijn openlijk aangevochten door rechtse groepen). Maar die groepen, die
veelal uit leken bestaan, lijken ook verrassend sterk op elkaar: niet alleen houden zij
van de kerk en houden zij vast aan hun geloof, maar ook leeft er in beide kampen
een nieuw besef dat allen geroepen zijn om actief deel te nemen aan het leven van
de kerk, ook aan de opdracht van de kerk een leer te ontwikkelen voor de nieuwe
uitdagingen en beloftes van het moderne leven[3].
Deze vele groepen zijn voorbeelden van al de verschillende kerkelijke ‘culturen’,
holistische manieren om katholiek en Amerikaans te zijn, die nu in de kerk
voorkomen. Religieus pluralisme is ongetwijfeld een aspect dat bij het katholicisme
gehoord heeft vanaf zijn ontstaan in de eerste eeuw. Het geschil tussen Petrus en
Paulus in Antiochië is wel het oudste voorbeeld van een geschil binnen de kerk over
de katholieke beleving van de eenheid in verscheidenheid (Gal. 2, 11 vv.). De
geleidelijke uitbreiding, vanaf de tweede eeuw, van de Petrinische bediening van de
bisschop van Rome was een geïnspireerde manier om in communio bijeen te brengen
wat een wijd verstrooide diaspora was van christenen, die hun geloof in Jezus Christus
beleefden in een waaier van talen, gebruiken en liturgische rites. Een sociogram van
om het even welke Europese katholieke stad in het jaar 1700 zou een verrassend
complexe en ‘katholieke’ lappendeken laten zien van parochies, kloosterkerken,
sodaliteiten, broederschappen, derde ordes, kloosters en abdijen, met elk een unieke
spiritualiteit, een eigen zending en een religieuze woordenschat. Het
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Amerikaanse katholieke gebeuren is in grote mate bepaald geweest door het
voortdurende opnemen van een eindeloze stroom katholieke immigranten in een
meertalige, multiculturele communio. Historisch gezien is dus de spanning tussen
eenheid en veelheid niet nieuw voor het katholicisme. Wat nieuw is voor de
Amerikaanse kerk op het einde van de twintigste eeuw is de inculturatie van die
bepaalde spanning in een uitermate gepolitiseerde en snel tot procederen geneigde
samenleving.
Nog niet zo lang behoren de katholieken tot de mainstream van het openbare leven
in de VS; dat betekende een grote demografische, economische en politieke
verandering, met als symbolen de verkiezing van J.F. Kennedy en de oproep tot het
concilie door Johannes XXIII. Zo verwierven zij de status van Amerikaanse
Katholieken (niet langer katholieken in de marge van de protestantse Amerikaanse
samenleving), maar kwamen zij ook terecht in een algemene verwarring tussen de
methodologie van een gemeenschap die zoekt naar een religieuze houding (wat een
essentieel kenmerk is van de kerk) en die van een politieke fractie die mee debatteert
(wat niet bij de kerk hoort). Dit betekent dat typisch Amerikaanse politieke zeden
en praktijken (bv. verkiezingen met slechts één winnaar, een diepgewortelde
overtuiging van morele superioriteit, het overdreven zwart-witdenken en het
leugenachtig afschilderen van de tegenpartij, enz.) het debat in de kerk besmet hebben
in de laatste veertig jaar.

Een nieuwe dialoog
Bernardin trachtte deze ontwikkeling te keren door de communio in het geloof voor
te stellen als basis voor de dialoog binnen de kerk, opdat een ruim verspreid besef
van de katholieke identiteit de schoot zou zijn om de verschillende opinies over zaken
van derde rang in op te nemen, eerder dan ze weg te duwen. Zo zou bv. een
gemeenschappelijk geloof in de reële aanwezigheid van Christus in de eucharistie
de juiste basis zijn bij discussies over de vormen van de liturgie. Bernardin hoopte
dat een vernieuwd besef van gemeenschappelijk geloof de zending van de kerk in
de moderne wereld zou ondersteunen, en bevorderlijk zou zijn voor een meer
genuanceerd inzicht in het geloof, een vastere hoop en een meer consequent beoefenen
van de liefde. Bernardin wees ondubbelzinnig de gemeenschappelijke basis aan:
Christus. Hij is de maatstaf voor alle handelen en oordelen. De Schrift en de traditie
zijn de normen en de grondslagen voor de relatie van de kerk met Christus. Het
magisterium van de kerk - uitgeoefend door de bisschop en de Stoel van Petrus - is
het uiteindelijke gezag bij de interpretatie van deze bronnen door de kerk.
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Bernardin nodigde de katholieken uit tot een ontmoeting op deze basis om dan samen
op te klimmen naar een hogere basis: als gemeenschap God vereren, door Jezus
Christus, in de eenheid van de Heilige Geest.
De positieve en negatieve reacties op het Catholic Common Ground Initiative
hebben overtuigend aangetoond hoe schrijnend de behoefte is aan nuchtere vormen
van kerkelijke communicatie. Een aantal van Bernardins confraters waren bezorgd
over zijn oproep tot dialoog. Kardinaal Law van Boston vond het initiatief overbodig:
‘De kerk heeft al een gemeenschappelijke basis. Wij vinden die in de Schrift en de
traditie en ze wordt ons doorgegeven in de gezagvolle en bindende leer van het
magisterium’. Kardinaal James Hickey van Washington D.C. waarschuwde: ‘Wij
kunnen geen eenheid in de kerk bereiken door tegemoet te komen aan wie afwijken
van de kerkelijke leer - of zij nu tot links of tot rechts behoren. Een compromis sluiten
over het geloof van de kerk is verzaken aan onze gemeenschappelijke basis en het
gevaar lopen van een nog grotere polarisatie’. Bisschop Anthony Pilla, voorzitter
van de Nationale Conferentie van Katholieke Bisschoppen, verwachtte meer van het
Initiatief. ‘Ik bid voor deze inzet en hoop dat het doel dat de kardinaal zegt te willen
bereiken, nl. een betere verstandhouding en een verzoening, verwezenlijkt mag
worden’.
Columnisten van verschillende katholieke bladen van links en van rechts namen
duidelijker stelling. In twee parallel gepubliceerde teksten in de Chicago Sun-Times,
op de dag waarop Bernardin het Initiatief op een persconferentie aankondigde, gaven
Linda Pieczynski van Call To Action en William Donohue van de Catholic League
for Religious and Civil Rights hun antwoord op de vraag: ‘Is de kloof tussen
katholieken niet te overbruggen?’ Pieczynski: ‘Met diepgaande discussies tussen
mensen van alle opinies zouden we er beter aan toe zijn dan wanneer het Vaticaan
zegt dat de zaak afgehandeld is en niet langer bespreekbaar’. Donohue: ‘Er zijn
bepaalde aspecten van de kerk die niet ter discussie staan, en hoe vlugger dit aanvaard
wordt, des te beter zal het voor iedereen zijn’. Het feit dat beide uitspraken juist zijn,
bewijst dat de extremen ver uiteenliggen.
In de dagen na de eerste persconferentie bevestigden de reacties deze kloof. Paul
Likoudis, nieuwsredacteur van The Wanderer, meende: ‘Kardinaal Bernardin lijkt
afstand te doen van zijn gezag van leraar en leidsman, ten gunste van een of andere
ongrijpbare dialoog. Het is de hoogste tijd voor sancties, niet voor dialoog’. Meer
verzoenend (en bescheiden) was de uitspraak van Mary Louise Hartman, voorzitster
van de Association for the Rights of Catholics in the Church: ‘Wij van de ARCC
hebben allicht bijgedragen tot de polarisatie waarover kardinaal Bernardin spreekt.
Wij hebben om de dialoog gevraagd. Als hij en de groep die hij
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bijeenroept willen praten, dan willen wij graag met hen aan tafel gaan zitten en, zoals
hij zegt, “hoffelijk en grootmoedig’ praten’. Een aantal progressieven waren benieuwd
of zij welkom zouden zijn bij de dialoog, gegeven de limieten die Bernardin uittekende
i.v.m. ‘authentieke eenheid’ en ‘aanvaardbare verscheidenheid’. Zr. Maureen Fiedler,
sprekend in naam van de We Are Church Coalition, vroeg zich af: ‘Zijn wij welkom...
of niet? Wie beslist wat authentiek en aanvaardbaar is? Wie beslist waar de grenzen
liggen?’ Een woordvoerder voor Catholics Concerned in Baltimore wilde blijkbaar
graag de grenzen van de discussie zo leggen dat zelfs Kardinaal Bernardin erbuiten
viel. ‘Het is een samenzwering tegen de kerk en de leer van Christus [...], een
achterhoedegevecht van hervormers om steun te werven voor hun verkeerde
interpretatie van Vaticanum II’.
Waarnemers in de academische wereld en in de seculiere pers vinden het veelal
een aantrekkelijk initiatief. Prof. Scott Appleby, directeur van het Center for the
Study of Catholicism aan de Notre Dame University zegt dat ‘het een moedig en
welkom initiatief is. [De kardinaal] investeert een stuk persoonlijk kapitaal dat hij
vergaard heeft in zijn ambtsperiode. Hij neemt stelling, niet om Rome uit te dagen,
maar om te doen wat hem rechtens toekomt: ruimte te scheppen voor discussie’. Een
niet ondertekend redactioneel stuk in de Philadelphia Inquirer achtte de methodologie
van grote sociale waarde. ‘Vervang hier “kerk” door “land” en je krijgt een mooi
voorstel om de manier van spreken binnen de Amerikaanse democratie te verbeteren.
Dat is wat kardinaal Bernardins plan zo veelbelovend maakt, niet alleen voor de
katholieken, maar voor alwie de geest van de democratie eerbiedigt’.
Na twee weken luisteren naar antwoorden uit alle hoeken van de maatschappij en
in een brede waaier van media, merkte kardinaal Bernardin op dat de uitingen van
kritiek ‘tot op zekere hoogte de nood aan dit initiatief bevestigen’. Niet ontmoedigd
zette de kardinaal door en investeerde zijn laatste energie, terwijl de kanker verder
ging en hem het leven ontnam. Zijn vertrouwen steunde ten dele op de solide
theologische basis van het proces en ten dele op zijn geloof in Gods actieve
aanwezigheid in de kerk.

Het hart en de geest van de zaak
Het doel van het initiatief is: een nieuwe dialoog stimuleren binnen de kerk, steunend
op wederzijdse eerbied en liefde als uitingen van een gemeenschappelijk geloof in
Jezus Christus, ‘aanwezig in Schrift en sacrament’. Christus is de maatstaf van alles,
de norma non normata van de katholieke communio[4]. Katholieken van alle meningen
worden
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opgeroepen om te laten zien dat zij volgelingen van Christus zijn, door
verantwoordelijkheid op te nemen voor de katholieke traditie en de levende, door de
geest vervulde kerk van vandaag. Dit is zowel een historisch als een sociaal soort
communio; de band tussen de katholieken reikt niet alleen over de culturele en
politieke grenzen heen, maar ook over de tijd. Christus is dus de basis van onze
communio met de christenen van de derde eeuw in de catacomben, met de Arabisch
sprekende maronitische katholieken en met de rooms-katholieke medegelovigen van
verschillende kerkelijke overtuigingen en devoties.
Bernardin wijst iedere vereenvoudiging van het karakter van de kerk af - zowel
een traditionalistisch fundamentalisme als een geprivatiseerd ervaringsleven. In plaats
daarvan moet de traditie meetellen, zo complex en rijk als ze is. Daartoe stelt
Bernardin een hermeneutiek van liefde en herbronning voor, in veel opzichten
gelijkend op de Ignatiaanse stelregel van het liefdevolle oordelen[5]. Hij vraagt de
mensen dat zij naast een doordacht kritisch wantrouwen voor veel aspecten van de
moderne wereld een vertrouwen stellen, vanuit het geloof, in Gods genadige, actieve
aanwezigheid in die wereld. Dit betekent dat katholieken van de verwachting zouden
uitgaan dat wie een andere mening voorstaat over minder belangrijke zaken toch van
goede wil is, wanneer er overeenstemming is over de kern van het geloof. Katholieken
van links en van rechts zouden moeten geloven dat hun tegenstanders oprecht zijn
in hun geloof en dat hun denken goed bedoeld is, ongeacht of dit denken uiteindelijk
juist is of niet. Het vertrouwen in de goede bedoeling is een onmisbare voorwaarde
om tot een waarheid te kunnen komen die zal uitmonden in nieuwe oplossingen voor
nieuwe problemen.
Er lijken drie solide redenen te zijn om deze hermeneutiek toe te passen. Één: uit
het leven van katholieken - liberalen zowel als progressieven, gematigden,
conservatieven of neoconservatieven - blijkt vaak dat een oprecht leven mogelijk is
in een waaier van vormen. Twee: er bestaan theologisch plausibele argumenten voor
een variatie van standpunten over een hele reeks zaken, van liturgie tot gezinsplanning
en economische en sociale leer (met uitzondering van bepaalde uitgesproken
extremen). Een gebrek aan eensgezindheid over dergelijke onderwerpen is een teken
van de behoefte aan verder overleg om tot een consensus te komen die God nog niet
heeft gereveleerd. Drie: de hermeneutiek die Bernardin voorstelt is nuttig omdat naar analogie met de sacramenten - zij geeft wat zij betekent. De kerkelijke dialoog
die, in vrede met Christus, de methode volgt van eerbiedig luisteren en eerlijk spreken,
bevordert de communio die zij zoekt.
In zijn kern stoelt het Initiatief dat oproept tot een gemeenschappelijk onderscheiden
op een goed gefundeerde theologie van de genade. Zoals
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andere bisschoppen vóór hem, ziet Bernardin de bisschop als de eerste leraar van
een gezonde doctrine. Maar een goede leraar blijft altijd een goede leerling[6]. Alleen
door te luisteren naar de Geest kan de bisschop aan God gehoorzamen en zowel de
eenheid als de rechtgelovigheid behoeden. Op verschillende tijdstippen en op
verschillende manieren spreekt de Geest door verschillende leden van de
gemeenschap, aan wie de bisschop dan ook aandacht moet geven om Gods stem te
horen en Gods wil te volgen voor de kerk. Dit veronderstelt een open leerproces
waarin de hele christelijke gemeenschap een rol heeft. De eisen voor de leken zijn
analoog aan die voor de bisschop. Willen de katholieken de wil van God voor hun
gemeenschap achterhalen, dan moeten zij mensen van geloof en volgzaamheid zijn
en openstaan voor de ingevingen van de Geest in de gemeente. Voor de leken niet
minder dan voor de geestelijkheid zijn rechtgelovigheid en communio, in vrede,
voorwaarden voor het religieuze onderscheiden. Zo handelen dat men de communio
verbreekt en de traditie negeert zou betekenen dat men niet bezig is met een kerkelijk
onderscheiden, maar veeleer met partijpolitiek. De heilige Paulus had al die houding
beschreven als ‘strijd en partijschappen’, en hij rekende die, samen met andere zonden,
in Galaten 5 bij de werken niet van de geest, maar van het vlees.

De belofte van dialoog
Er is in onze tijd een algemene stroming begonnen in de richting van een grotere
deelname van de leken in het leven van de kerk. Bernardins initiatief kent de gelovige
leken een essentiële plaats toe in de kerk, die van deelnemers aan de onderscheiding
voor de integriteit van een pluralistische kerk. Een taak als deze vraagt een
gemeenschappelijke basis om Gods genadige aanbod van hulp te herkennen.
Bernardins theologische redenering plaatst die gemeenschappelijke basis in de persoon
van Christus, die actief aanwezig is in de caritas van de kerk. Als gemeenschap de
onderscheiding beoefenen zal de verspreide gemeenschap leiden tot een vredige
consensus over zaken van groot belang, al moet uiteraard de volmaakte consensus
uitblijven tot het einde van de mensengeschiedenis. Deze kerkelijke praktijk vereist
en bevordert intussen de rechte leer en de rechte praxis van de gemeenschap, samen
met haar geloof in de waarheid van het Evangelie en haar gemeenschappelijk handelen
in overeenstemming hiermee.
Kardinaal Bernardins Common Ground Initiative wilde een bescheiden bijdrage
zijn, binnen een veel ruimer en complexer kader, door de voorwaarden uit te tekenen
voor een gelovige katholieke dialoog. Men
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kan in de theologie meer dan voldoende verantwoording vinden voor een algemene
deelname aan het onderscheiden, maar er zijn ook eisen te stellen. Een kerkelijk
onderscheiden vraagt heel veel van alle deelnemers. Zij moeten zich ernstig inspannen
om open te staan voor God die spreekt door de Heilige Schrift, door de traditie van
de kerk en door de hele gemeenschap. De deelnemers moeten de gestructureerde
procedures van de gemeenschap willen volgen en aanvaarden dat verschillende, van
elkaar afhankelijke taken binnen de gemeenschap, toekomen aan verschillende
personen, leek en geestelijke, theoloog en gezagdrager, beslagen expert en
belangstellend amateur. Allen moeten zij in het proces instappen met de bereidheid
allen lief te hebben die aan het onderscheiden deelnemen. Worden deze voorwaarden
vervuld, dan hebben wij alle reden om aan te nemen dat het kerkelijke onderscheiden
dat voorgesteld is in het Common Ground Initiative zal bijdragen aan de vrede en
de orthodoxie van de rooms-katholieke kerk in de Verenigde Staten en in andere
landen waar soortgelijke situaties bestaan.
Bernardins kijk op de deelname van de leken in de opbouw van het geloof van de
kerk ging uit van het geloof dat God op providentiële wijze actief is in het leven van
de kerk. Zijn theologie eerbiedigt zeker het gezag van de bisschop, zonder een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het onderscheiden van Gods wil af
te wijzen. Mij lijkt zijn opvatting van de kerk waardevol voor de toekomst: de sterke
banden van liefde die de kerk bijeen moeten houden zijn zelf gaven van God, in
geloof ontvangen door alle kerkleden die bereid zijn de consequenties van deze gaven
te aanvaarden. Zo zou de heiligheid blijken die deze personen beleven, ‘die Gods
plan eerbiedigen, [...] die nauwlettend de rechtvaardigheid beoefenen, die vast staan
in het geloof, deemoedig zijn in de vrees, moedig in het dragen van alle lijden,
zachtaardig in het verdragen van beledigingen, bereid tot medelijden, één van geest
en één van hart in broederlijke vrede’[7]. Dergelijke christenen zouden een
gemeenschappelijke basis vinden om heilig te leven, want die basis zou zelf heilig
zijn.

Eindnoten:
[1] De bijzonderste documenten terzake zijn verspreid uitgegeven en dan verzameld door Philip J.
Murnion in Catholic Common Ground Initiative, Foundational Documents, Crossroads Herder,
New York, 1997. Zij zijn ook te vinden op de homepage van het Aartsbisdom Chicago
[http://www.archdiocese-chgo.org/ccgi.html].
[2] Joseph Bernardin, ‘Called to be Catholic: Church in a Time of Peril’, in Murnion, blz. 33.
[3] Het recht en de plicht van katholieke leken om aan de bisschoppen alles voor te leggen wat
goed kan zijn voor het leven van de kerk zijn vernoemd in de Codex van Canoniek Recht van
1983 (212), die zelf teruggaat op Lumen Gentium 37. Er zijn ook nog de oproep van de
Concilievaders in Apostolicam actuositatem 2 dat de leken actief zouden deelnemen aan het
leven van de kerk, en de uitspraak in Gaudium et spes 44 dat het essentieel is dat alle leden van
de kerk actief deelnemen aan het zoeken van de kerk naar de geopenbaarde waarheid in de
context van de moderne wereld.
[4] ‘Called to be Catholic’, III, in Murnion, blz. 40.
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[5] Ignatius van Loyola geeft in zijn Geestelijke Oefeningen (#22) een raad waar alle partijen wel
bij varen: ‘Iedere goede christen moet eerder bereid zijn andermans uitspraak goed te
interpreteren dan ze als een dwaling te veroordelen’.
[6] Cyprianus van Carthago, Brief 74-, 10, 1: een goede bisschop is tegelijk doctus en docibilis. In
de context van deze brief aan bisschop Pompeius, wijst Cyprianus de Heilige Schrift en de
traditie aan als de twee hoofdbronnen voor een bisschop van de door God gereveleerde waarheid.
Voor Cyprianus was ook het weloverwogen oordeel van de leken een van de hoofdbronnen van
de goddelijke inspiratie voor een vruchtbaar en betrouwbaar kerkelijk leiderschap.
[7] Cyprianus van Carthago, De habitu virginum, hfst. 23.
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Luc Devoldere
Een vieze druppel
Over Palladas van Alexandrië
De Griekse dichter Palladas leefde in de vierde eeuw na Christus in een wereldstad
op retour. Alexandrië teerde op zijn groot verleden, en de antieke cultuur zelf moest
het meer en meer afleggen tegen een sterker wordend christendom. Palladas
registreerde dat. In dit artikel wil ik nagaan wat hij ons te zeggen heeft.
Laat ik beginnen met een epigram dat hem wordt toegeschreven. Hij schreef
puntdichten over Wein, Weib und Gesang. Genrestukjes bij het heffen van de beker
(‘Veel ligt tussen de beker en de oever van de lippen’), rituele prositverzen als
antidotum voor de aftakeling en de dood, zoals de elegische dichter Mimnermus uit
Colophon in 600 voor Christus, bijna duizend jaar vroeger, al had gedaan. Hij
verachtte, zo stel ik me voor, de burgerman, ‘maar ledigde wel zijn kruiken’. Hij liet
zich inhuren voor een drinklied of een hekeldicht; vlug afgeleverd en dan wegwezen.
In een tergend trage sloep - het verlangen moest lang duren - naar Canopus, de stad
van de god Osiris-Serapis in de buurt van Alexandrië, op zoek naar het kortstondige
genot, de vieze druppel. Maar even later is hij weer thuis bij zijn vrouw. Het dak dat
lekt, de hond die almaar blaft, rondscharrelende kippen die nooit geven wat je ervan
verwacht, zoals je kinderen. Dan gaat het vege lijf plots zwaar wegen. Hij voelt zich
gevangen, morrelt aan de kettingen. Als de christenen nu toch eens gelijk hadden?
Als hij hun verderfelijke bijgeloof nu eens aanlengde met Plato's soma sèma, lichaam
graf? Dat deden andere intellectuelen toch ook om hun collaboratie met het nieuwe,
succesvolle geloof voor zichzelf aannemelijk te maken? Hij aarzelt. Hij schrijft. Het
epigram rolt eruit. Ook al is het niet waar (de vrucht van een zwak moment dat hem
zal blijven achtervolgen), het is toch goed gemaakt:
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Zielsvlucht
Het lijf is het leed van de ziel,
haar dood, haar lot en haar last,
de dwingende boei die knelt,
de straf die drukt en kwelt
maar als ze het lichaam verlaat
- bevrijd uit de boeien der dood vlucht ze naar God, die niet sterft.
(Anthologia Palatina[1], X, 88)

Laten we toch maar aannemen dat het epigram niet van Palladas' hand is. Dat een
verstrooide kopiist enkele eeuwen later er ten onrechte zijn naam boven gezet heeft.
Er zijn zoveel scenario's te bedenken voor fouten met teksten: de monnik die op de
Athosberg het epigram kopieert, kijkt uit het raam, verliest zich in het azuur, de
onsterfelijke God, denkt aan een opgedroogde druppel op zijn pij die hem blijft
achtervolgen, droomt van Alexandrië waarover hij bij die Griekse dichter heeft
gelezen - en boven het vers schrijft hij ... Palladas.

Afscheid van Eros
Een van de mooiste figuren die de Oudheid ons gaf is die van Eros, de kosmische
energie die alles aanzien en aanzijn geeft, de Bewogen Beweger die alles tot stand
brengt, de immanente zindering in al wat leeft, zich verenigt en vruchtbaar wordt.
Tot in het Pervigilium Veneris (Nachtwake voor het feest van Venus), een anoniem
gedicht van drieënnegentig regels uit de late Oudheid, ontmoeten we deze
huiveringwekkende kracht. De nachtwake voor het lentefeest ter ere van Venus'
geboorte is een initiatieritus voor meisjes die voor hun huwelijk staan. De verzen
staan bol van bottende rozen, maagdelijke bruiden die hun lichaam schroomvol
onthullen. Dit complexe, gemaniëreerde lentelied, traditioneel en verwarrend, jubelend
en elegisch, ruikt naar herfst, naar de herfst van een beschaving.
Vandaag hebben wij de band losgemaakt tussen seksualiteit en vruchtbaarheid,
tussen kuisheid en lust: het grote decor voor onze liefdes is weggevallen. Bevrijd
maar eenzaam tasten we naar elkaar in de grote verlatenheid van een universum
zonder goden en huiver. In mijn somberste momenten denk ik dat wel eens. Maar
terug naar de Grieken.
De oerkracht die Eros in de achtste eeuw voor Christus nog is bij Hesiodus, de
dichter-boer van de Theogonie, de eerste kosmische coïtus tussen Aarde en Hemel,
en zelfs bij Sappho (‘De wind die onverwacht
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inslaat op een eik in de bergen’; de kracht ‘die de leden losmaakt maar ook sloopt’,
het amachanon orpeton, sluipdier waartegen geen verweer bestaat) is onder het
hellenisme gesentimentaliseerd en gebanaliseerd, eerst tot een knaap, dan tot een
mollige putto met boog en pijl. Eros is Cupido geworden, liefde een voos spel. De
Anthologia Palatina, de Byzantijnse bloemlezing van epigrammen, staat er vol van.
Ik moest die afgang, die banalisering van Eros schetsen om Palladas' plaats in dat
proces scherper af te bakenen. Palladas is immers nog een stap verder gegaan: hij
heeft Eros verdacht gemaakt door het mysterie van onze procreatie frontaal aan te
vallen. Wat blijft er over van die opschepperige mens als men zich buigt over het
plakkerige kwakje waaruit hij voortkomt?
Mens, gedenk wat je vader deed
toen hij je verwekte.
Dan zal je wel niet meer verwaand zijn.
Maar Plato heeft je met zijn filosofische dromen opgeblazen:
‘Onsterfelijk hemels gewas’
noemde hij je.
Uit klei ben je gemaakt.
Waarom zo trots?
Zelfs zo ben je nog te plechtig geboetseerd.
Wil je de waarheid horen?
Uit tuchteloze geilheid,
uit één vieze druppel
ben je geboren.
(A.P., X, 45)

Wist Palladas dat hij met zijn verachting van het lijf de christelijke agenda volgde?
Heeft dit vers hem door de onverbiddelijke filter van de scriptoria gehaald, zodat hij
met een honderdzestigtal gedichten de meest gebloemleesde dichter blijft van de
Anthologia Palatina?

Plato's geest in het lichaam van Aphrodite
Palladas groeide op onder keizer Constantijn (312-337), die de vervolgingen van
christenen definitief beëindigde. Hij was waarschijnlijk rond de veertig tijdens de
korte legislatuur (361-363) van Julianus, die de goden weer in eer herstelde, en werd
oud onder Theodosius, die in 391 de offers verbood en daarmee de openlijke verering
van de goden buiten de wet stelde. In de vierde eeuw werd christelijk synoniem van
sterk en
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rijk, en heidens synoniem van zwak en arm. Het werd interessant en zelfs noodzakelijk
christen te worden als je carrière wilde maken.
Het is al vaak gezegd en geschreven, maar ik wil het hier nog een keer doen: hoe
is het mogelijk dat een marginale sekte die alles tegen leek te hebben - joods, zonder
enig intellectueel of cultureel niveau, gebouwd op een door Rome geëxecuteerde
misdadiger - in drie eeuwen tijd vanbinnenuit het Romeinse Rijk overnam? Er is,
dunkt me, maar één antwoord: omdat ze over een eigen organisatievermogen
beschikte, terwijl de ‘vijand’ - een anarchie van goden, tempels en belevingen - elke
organisatie miste. Uiteindelijk bleef in een uiteenvallend wereldrijk alleen het
christendom over als mobiliserende en structurerende kracht. Maar zelfs die kracht
zou niet helpen.
Palladas leefde in een overgangseeuw. Iets takelt af, traag, en met opwellingen
van vitaliteit. Iets groeit in de plaats van, nee, ernaast. Heel lang leven dingen,
gewoontes en instellingen naast elkaar, onverschillig, goedmoedig, tot een traditie
wegschuift, en de beter georganiseerde ideologie het haalt.
Achteraf kun je alleen symbolische momenten sprokkelen die de machtsoverdracht
markeren. Zo'n moment zou kunnen zijn wat in 415 in Alexandrië gebeurde. Dat
jaar werd Hypatia, de laatste grote filosofe en wiskundige van de Oudheid, op straat
door de meute met scherven aardewerk doodgeslagen, vertrapt en letterlijk
uiteengetrokken, verscheurd - een dionysische sparagmos, maar dan uitgevoerd door
een troep door honger en hunkering uitzinnig geworden monniken, christenhonden,
opgehitst door de bisschop en latere heilige Cyrillus. Is die moord niet een moment
om de overgang van de Oudheid naar het christendom te markeren, meer dan de
zoveelste val van Rome uit de histoire-bataille? Het jaar 415, Alexandrië, Hypatia,
de ‘geest van Plato in het lichaam van Aphrodite’ (Leconte de Lisles). Het sluiten
van het filosofisch departement in Athene door keizer Justinianus in 529 is dan het
echte symbolische ‘einde’ van een beschaving die zich in de scholen - zoals Noach
in zijn ark - had teruggetrokken. In 415 was Palladas waarschijnlijk al dood. Maar
een beroemd vers over Hypatia wordt wel aan hem toegeschreven:
Bij uw aanblik, voor uw woorden kniel ik neer,
opkijkend naar het sterrenhuis van de maagd,
want de hemel is uw wereld, Hypatia,
schoonheid van het woord,
heldere ster van wijsheid en inzicht.
(A.P., IX, 400, vert. A. Schröder)
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Er zijn filologen die hier een lofzang op de Heilige Maagd in zien, hypatè, de
hoogverhevene. Zo dicht waren in de late Oudheid bepaalde tradities tot elkaar
genaderd. Ze konden in elkaar opgaan, maar een zucht van elkaar verwijderd, konden
ze ook melkwegstelsels ver van elkaar vervreemd blijven. Dat was ook het geval
met het hierboven geciteerde ‘Zielsvlucht’. Dat epigram zou uit de
orfisch-pythagorische, platoniserende traditie kunnen stammen, maar net zo goed
uit de christelijke. Het breekpunt was een gekruisigde en verrezen jood, een God die
mens was geworden.
Was Palladas erbij toen de tempel van Serapis door de meute in brand werd
gestoken door de meute? Dat gebeurde in 391, toen keizer Theodosius de offers had
verboden. Resten van de enorme tempel, een van de wereldwonderen, werden later
in de Arabische tijd nog als golfbreker gebruikt in de haven. Theophilus, de
‘God-geliefde’ patriarch van Alexandrië liet de meute begaan. Waarschijnlijk ging
het hospitaal naast de tempel mee in de vlammen op. En de bibliotheek van het
Serapeum? Stond Palladas op het plein toe te kijken? Heeft hij de goden verraden,
zoals Petrus deed met Christus, toen men hem kwam vragen mee te doen? Hij zal
wel niet ingegrepen hebben, hoe zou hij ook? De flegmatieke Spinoza, voor één keer
buiten zichzelf geraakt bij de barbaarse moord op de gebroeders de Witt in 1672,
werd toch ook door zijn huisbaas tegengehouden toen hij op de plaats van de
schanddaad een bord wilde ophangen met daarop: Ultimi barbarorum, de laatste en
ergste barbaren. Nee, Palladas keek toe, en zag geen andere uitkomst dan zijn onmacht
uit te drukken in een epigram. Alles wat ooit was, is omgekeerd. Umwertung aller
Werte. Hij was te oud voor het nieuwe, agressief opkomende christendom en stond
te sceptisch tegenover de oude goden. Hij viel tussen twee stoelen, en dat werd hem
niet vergeven:
Het gemeenste is nijd,
haten wie succes en Gods liefde heeft.
Zo redeloos zijn wij die rondzwerven in afgunst.
Zo graag zijn wij de slaaf van die Dwaasheid.
Grieken zijn we nog wel
maar dan van stof en as.
Onze hoop? Begraven.
Wij zijn lijken.
Want alles is omgekeerd wat was.
((A.P., X, 90)

In de eerste strofe van dit epigram maakt Palladas de taal van de christenen tot de
zijne, en tegelijk neemt hij er sarcastisch afstand van: het heeft
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geen zin jaloers te zijn op de succesvolle christenen (regel twee bevat een toespeling
op de ‘God-geliefde’ Theophilus); de strijd is verloren, de Dwaasheid is aan de macht.
Misschien kan men in die dwaasheid (moria) een echo zien van Paulus die het
mysterie van de Gekruisigde een skandalon voor de Joden en een moria voor de
Grieken noemde.
Palladas heeft in elk geval de hypocrisie van veel christenen die niet leefden naar
hun hoge principes doorzien. Hun liefde zelf noemt hij in een epigram dat bijna zeker
over een christen gaat, maakwerk, plastos eros, gefabriceerde liefde:
Je liefde zelf is namaak,
je hebt lief uit angst
en omdat het moet.
Niets is zo vals
als zo lief te hebben.
(A.P., XI, 385, vert. A. Schröder)

Vreemd is wel dat Palladas voor liefde hier eros gebruikt, de lichamelijke liefde.
Wilde hij daarmee de christenen provoceren, die van agapè spreken? Voor hem kon
agapè niet meer zijn dan gecastreerde eros.

Dichter van de ondergang
Palladas noemde zichzelf een Griek, een Helleen. Daarmee wilde hij zich
onderscheiden van de christenen, die het pleit aan het winnen waren. Misschien was
‘Helleen’ intussen een scheldnaam geworden, zoiets als ‘heiden’. Hij nam de titel
met verbeten, wanhopige trots weer op, te moe om zich aan te passen, zich in de
nieuwe orde in te passen. Op het juiste moment op de juiste kar springen was niet
zijn stijl. Opportunisme laten doorgaan voor flexibiliteit evenmin. Kairoi douleuein
(IX, 441, 6), de slaaf zijn van het juiste moment, de timing, noemde hij het cynisch
in een epigram: meegaan met zijn tijd door zich te verkopen.
In een ander vers voorvoelde hij het einde van een wereld - de zijne? - beschreef
hij het verlies aan substantie, werkelijkheid. Werd alles een droom?
Zijn wij niet dood, en leiden slechts een schijnbestaan,
mensen van Hellas die ten onder zijn gegaan
en nu hun droom beschouwen als hun echt bestaan,
of leven wij, maar is het leven zelf vergaan?
(A.P., X, 82, vert. P. Claes)
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Het leven zelf is het roemrijke verleden van de Griekse cultuur dat Palladas als
leraar-boekhouder in zich meedraagt. Als de grote schrijvers en denkers nog bestaan
in hun boeken en in het hoofd, maar niets meer teweegbrengen; als tradities nog in
stand worden gehouden, maar niets meer tot stand brengen, kan men alleen nog
overleven.
Palladas staat in een oude traditie van Griekse poëzie, die al bij Mimnermus in
600 v. Chr. begint: zonder illusies wordt het leven in al zijn naaktheid in de ogen
gekeken. Geen hoop meer. Geen mededogen meer voor wie zich laat bedriegen:
Naakt kwam ik op de wereld te staan,
naakt zal ik er weer in onder gaan.
Wat zal ik me nog druk maken
nu ik de naaktheid van het eind zie naken?
(A.P., X, 58, vert. A. Schröder)

Het leven is een scène waarop je je rol moet leren spelen, als je niet wilt lijden. De
toneelmetafoor, al versleten in de Oudheid, wordt grimmiger bij Palladas: maak er
een komedie van, of je verzeilt in de tragedie. Natuurlijk hebben diegenen die het
niet verdienen succes (dat staat al in Prediker, die Palladas wel niet gekend zal
hebben) en je kunt daar maar het beste om lachen als je niet wilt huilen.
Palladas heeft armoede gekend, hij schrijft er scherp en bitter over. Het is een val
waarin je terechtkomt. Armoede vernedert. Hij was niet alleen dichter, hij was ook
leraar. Maar dat leraarschap leverde niet veel op. Hij moest soms zelf met zijn boeken
leuren en wilde de muzen vaarwel zeggen. Maar dat vaarwel leverde dan altijd nog
een vers op, en heeft hij zijn boeken echt verkocht?
Hij is een misogyn. De vrouw kent maar twee goede momenten: en thalamoi, in
de bruidskamer en en thanatoi, bij haar dood: ‘Bij de eerste keer en bij de laatste
eer’, vertaalt Allard Schröder. Hij was nuchter en sceptisch. Vleiers kwamen bij hem
niet over de drempel. Kluizenaars, woestijnvaders met hun strijd tegen de drie
begeertes - de seksuele, de begeerte naar eten en drinken en die naar roem - misprees
hij. In een ‘pascaliaans’ moment vroeg hij zich wel eens af waarom iemand die
zichzelf niet eens kan meten, de kosmos opmeet (XI, 349). Ken jezelf, bezweert hij,
daal af in je eigen afgrond. Maar daarmee zet hij alle intellectuele belangstelling voor
alles buiten de mens buitenspel. Ethiek en psychologie gaan in zijn ogen voor op
natuurwetenschap, en daarin volgt hij weer, wellicht zonder het te beseffen, een
christelijke agenda. Met het hospitaal van het Serapeum was ook de klinische
observatie, en dus wetenschap, verdwenen. Welke uitstraling had het Mouseion van
Alexandrië nog, ooit het schitterende centrum van de Griekse weten-
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schap, en is Palladas ooit in de Grote Bibliotheek geweest? Hoe dan ook, mensen
die beweren alles te weten maar van alle kennis maar even geproefd hebben, kon hij
niet uitstaan: wandelende bibliotheken die niets eigens te bieden hebben (XI, 355).
Nieuw in zijn poëzie is zijn obsessie met tuchè, de contingentie in haar meest
radicale vorm: het Lot of dolgedraaide toeval, waarvan de vergoddelijking niet meer
helpt. Laat je meenemen op de stroom van tuchè is zijn boodschap, anders word je
erdoor meegesleurd. Zij is de draaikont, de grote roergangster die onze sloep doet
zwalken over de zee van het leven. Alles is duister en troebel. Het heelal is stuurloos
op drift, zonder zin. Kun je daar een tempel op bouwen? In de late Oudheid richtte
men tempels op voor Tuchè, grilligheid werd Gril. Was dat een hopeloze poging om
de totale anarchie van een telkens weer vertakkend polytheïsme een leidersfiguur te
geven die niet wilde leiden?
Palladas heeft een aan Tuchè gewijde tempel door de christenen zien ombouwen
tot een kroeg. De grilligheid in haar eigen staart gebeten. Hij speelt woordspelletjes
met de godin: de godin van het geluk heeft nu pech (tuchè atuchès), heet het dan.
Het is duidelijk: deze man plaatst het Lot in het hart van de orkaan die leven heet,
maar gelooft niet in haar tempels.
Het wordt tijd voor een oordeel. Palladas' poëzie is vaak flauw en zouteloos, vol in
metrum gegoten clichés, verpletterd door duizend jaar Griekse poëzie. Toch is hij
meer dan alleen de insulsissimus versificator (zouteloze rijmelaar) die de filoloog
Casaubon (1559-1614) in hem zag. In enkele verzen heeft hij de stem gevonden van
een tijdperk dat afloopt. Of willen wij gewoon dat dat aflopende tijdperk met zijn
stem spreekt?
Met enkele verzen verdient hij de naam van dichter van de ondergang, met een
scherp besef van wat zich voor zijn ogen afspeelde, al duurde die ondergang langer
dan we denken. Tussen het verbod op de openlijke verering van de goden (391) en
de sluiting van het filosofisch departement in Athene (529) lag toch bijna 140 jaar,
140 jaar van weerstand in scholen en instellingen, die nog getolereerd werden.
Palladas registreerde de overwinning van het christendom als instelling, als macht.
Nu wij, in Europa, de teloorgang registreren van die instelling, die macht in zijn
katholieke gedaante, keren wij naar hem terug. Natuurlijk nam Palladas de ondergang
van zijn wereld anders waar dan wij. Wij zien de ondergang van de Grieks-Romeinse
beschaving vanuit het perspectief van een hoe dan ook christelijke beschaving, en
we romantiseren die ondergang sinds Gibbons History of the Decline and Fall of the
Roman Empire[2] (in mijn beschrijving van de moord op Hypatia hierboven heb ik
daar misschien ook aan toegegeven).
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Is er uit de ondergang die Palladas beschrijft iets te leren? Iets wat ons helpt onze
tijd te ontcijferen? Waarschijnlijk alleen wat we sinds Nietzsche en Cioran al wisten:
dat de vereenvoudigende en vereenvoudigde ideologie het wint van complexiteit en
maniërisme, van scepsis en tolerantie, en zeker als die verworden tot permissiviteit
en onverschilligheid.
Het is een andere schoolmeester uit de Anthologie die ons duidelijk maakt waarin
de paradoxaal wervende kracht lag van het nieuwe geloof. Agathias Scholastikos
schreef in de tweede helft van de zesde eeuw een epigram op de Incarnatie van
Christus, waarop elk sarcasme, elke superieure intelligentie als op een schild - een
schild van zekerheid, glorie en deemoed - afketst:
Klaroenen
en bliksem
aarde beeft!
Hoor maar in een Moeder
en Maagd zijt Gij neergedaald:
geruisloos spoor.
(A.P., I, 37)

Het ongehoorde wonder waarvoor elk begrijpen zwicht, heeft zich in alle stilte
voltrokken. Wij hebben alleen klaroenen en aardbevingen om het te overschreeuwen.
Als God mens wordt, het onmogelijke werkelijk, dan kan dat blijkbaar alleen door
een provocatie van de natuurwetten. Zonder vieze druppel. Honni soit qui mal y
pense.

Eindnoten:
[1] Anthologia Palatina, Verzameling Griekse epigrammen (6e eeuw v. Chr.-6e eeuw n. Chr.)
aangelegd in de Byzantijnse tijd (10e eeuw). Het enige handschrift ervan werd in 1606 ontdekt
in de Bibliotheca Palatina in Heidelberg.
De vertalingen zijn van mijn hand, tenzij anders aangegeven. De vertaling van Paul Claes komt
uit De Griekse liefde. Honderd vijftig epigrammen, samengesteld en vertaald door Paul Claes,
Kritak/Goossens, Antwerpen/Rijswijk, 1997. Die van Allard Schröder komen uit Palladas,
Epigrammen, Grieks-Nederlands, vertaald en van aantekeningen voorzien door Allard Schröder,
Styx Publications, Groningen, 1998.
[2] Edward Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman Empire, 5 dln., 1776-1788.
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Erik Faucompret
Het dilemma van de Palestijnen
Tijdens een ceremoniële top in Oslo, begin november 1999, werd beslist dat Israël
en de PLO zouden proberen de basis te leggen voor een definitief vredesverdrag.
September 2000 is de theoretische streefdatum. Men wrijft zich de ogen uit.
Gedurende de zes hachelijke jaren die sedert het akkoord van Oslo (1993) zijn
verstreken, werd met moeite en dankzij Amerikaanse financiële hulp (vooral ten
gunste van Israël) overeenstemming bereikt over een beperkt Palestijns zelfbestuur.
Men schoof de moeilijke kwesties voor zich uit tot de onderhandelingen over het
eindstatuut. Volgens het tijdschema dat in Oslo werd bepaald, hadden die
besprekingen allang voltooid moeten zijn. Nu de onderhandelingen tussen Israël en
de PLO het hart van het vijftig jaar oude conflict raken, zou op nog geen jaar tijd
een volledige oplossing uit de bus moeten komen. Is dat haalbaar? Welke weg kan
de PLO nog uit? Welke knelpunten moeten worden opgelost?

Al-Nakba
In 1948 ontstaat Israël op het land van de Palestijnen: ongeveer de helft van de
Palestijnse bevolking (zo'n 1,4 miljoen inwoners) wordt uitgedreven. Slechts 200.000
Palestijnen blijven in Israël achter: de zogenaamde Israëlische Arabieren. In het
Palestijnse collectieve geheugen staat deze gebeurtenis gegrift als al-Nakba: de
catastrofe[1]. De Algemene Vergadering van de VN kent op 11 december 1948 de
Palestijnse vluchtelingen het recht toe op terugkeer of compensatie. De vluchtelingen
worden echter snel vergeten. Volgens de Israëlische propagandamachine hebben ze
zelfs nooit bestaan! Maar de Palestijnen zullen zich zelf wel opnieuw op de
wereldkaart plaatsen. In de Jordaanse, Egyptische, Syrische en Libanese
vluchtelingenkampen ontwaakt het Palestijnse nationalisme, in een pan-
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Arabische context. De Egyptische president Nasser wordt de leider: de bevrijding
van Palestina wordt het ultieme doel in de strijd voor de Arabische eenmaking. In
1964 wordt met Egyptische steun de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO)
opgericht. Onder impuls van Syrië en Irak ontstaan echter rivaliserende bewegingen:
Al Fatah van Arafat is de voornaamste ervan. Het tijdperk van de fasa'il
(guerrillagroepen in ballingschap) is aangebroken: met terreuraanslagen in Israël en
vliegtuigkapingen in West-Europa vestigen ze de aandacht op de Palestijnse kwestie.
Met de smadelijke Egyptische, Syrische en Jordaanse nederlaag in de Zesdaagse
Oorlog (1967) komt een einde aan de naïeve droom van het pan-Arabisme. De
Palestijnen zijn verbitterd: ze moeten zich van de voogdij van de Arabische wereld
ontdoen. ‘De Arabische staten wilden Palestina laten verdwijnen, de Palestijnse
identiteit uitwissen, de Palestijnse vrije wil uitschakelen’[2], aldus Khalil al-Wazir,
medestichter van Al Fatah. De PLO (intussen overgenomen door Al Fatah) is militair
te zwak om Palestina te bevrijden - haar officiële doel - maar zij slaagt er wel in het
Palestijnse nationalisme te stimuleren. De Palestijnen zijn niet langer arme
vluchtelingen die op Arabische goodwill teren, maar een trots volk dat vecht om zijn
doel te bereiken. De militaire operaties creëren eenheid binnen een versplinterde
Palestijnse gemeenschap. Vooral de uitschakeling van een Israëlische patrouille door
Al Fatah-commando's in het Jordaanse grensdorpje Al-Karam spreekt tot de
verbeelding[3]. Al-Karam wordt door de PLO handig geëxploiteerd: talrijke nieuwe
rekruten melden zich aan, de financiële hulp van de Arabische landen stroomt binnen,
en meerdere landen erkennen de PLO als enige vertegenwoordiger van het Palestijnse
volk. In 1974 spreekt de leider van de PLO de Algemene Vergadering van de VN
toe. Arafat belichaamt het Palestijnse nationalisme: hij beheert de financiën van de
organisatie, zorgt voor het buitenlands beleid, plaatst zijn getrouwen op sleutelposten.
Dankzij akkoorden met Jordanië, Libanon en Syrië, kan de PLO beginnen aan
guerrillaoperaties tegen Israël. Dat leidt tot een crisis.

Vredesstrategie
In hun gastland gedragen de Palestijnen zich als een staat in de staat. Dat kunnen de
Arabische landen niet laten betijen. Zowel in Jordanië (1968-1970) als in Libanon
(1973-1982) wordt de Palestijnse beweging militair uitgeschakeld. Maar in de diaspora
en in de vluchtelingenkampen behoudt de PLO haar prestige: de Palestijnse
commando's durfden het immers op te nemen tegen het Jordaanse leger, tegen het
Syrische bezettingsleger in Libanon, tegen de Libanese falangisten en tegen het veel
sterkere Israëlische leger. De oorlog in oktober 1973 is voor de PLO een keerpunt:
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Egypte en Syrië willen met hun verrassingsaanval de diplomatieke impasse
doorbreken. De onderliggende boodschap ontgaat de PLO niet: de Arabische landen
willen vrede sluiten met Israël. De PLO moet volgen, wil ze niet de steun van haar
broodheren verliezen. In juni 1974 spreekt de Palestijnse Nationale Raad zich officieel
uit voor de oprichting van een Palestijnse ministaat naast Israël. De resolutie wordt
niet unaniem goedgekeurd: belangrijke verzetsbewegingen als het Volksfront voor
de Bevrijding van Palestina (geleid door Habash) en het Democratische Volksfront
voor de Bevrijding van Palestina (geleid door Hawatmeh) zijn ertegen gekant. De
strijd tegen Israël wordt opgevoerd. Er komen terreurdaden om de eenheid binnen
de eigen gelederen te herstellen, én om Amerikaanse vredesinitiatieven die de
Palestijnen uitsluiten te torpederen. In 1977 opteert Egypte voor een eenzijdige
vredeskoers. Arafat steunt de Egyptische president Sadat, maar de meeste andere
Palestijnse guerrillagroepen sluiten met Syrië, Irak en Libië een Weigeringsfront.
De vredeskoers legt de PLO geen windeieren: in juni 1980 wordt de organisatie
officieel erkend door de Europese Gemeenschap; de Golfstaten zijn gul met
oliedollars; de niet-gebonden landen knopen met de PLO diplomatieke betrekkingen
aan; en in de bezette gebieden wordt de PLO erkend als de enige vertegenwoordiger
van het Palestijnse volk.
Daar staat tegenover dat de Amerikanen en de Israëliërs weigeren met Arafat te
onderhandelen. De PLO wordt buiten het vredesproces van Camp David gehouden.
Israël is de terreuraanvallen van Palestijnse commando's beu: het Israëlische leger
valt Zuid-Libanon binnen. In twee maanden tijd (juni-september 1982) wordt de
militaire infrastructuur van de PLO vernietigd. Arafat en zijn getrouwen worden in
de zomer van 1982 onder Amerikaanse bescherming (!) vanuit Libanon geëvacueerd
naar Tunesië. Niemand gelooft Arafat wanneer hij het Libanese debacle voorstelt
als een overwinning[4]: de PLO bevindt zich in een zware crisis. Op de Arabische top
van Amman in november 1987 wordt de PLO nauwelijks vermeld. Binnen de
organisatie wordt Arafats autoritaire leiderschap ter discussie gesteld.

Oslo
Tot 1987 wordt het Palestijnse verzet vanuit de diaspora geleid. Dat verandert in
december van dat jaar: zowel Israël als de PLO zijn totaal verrast wanneer in de
bezette gebieden spontaan een volksopstand uitbreekt, de intifada. De leiders van de
intifada behoren tot de islamitische organisatie Hamas, de politieke arm van de
Moslimbroederschap, die wordt gefinancierd door radicale islamitische landen als
Iran, Afghanistan en Soedan. In de moskeeën wordt opgeroepen tot de heilige oorlog
tegen
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Israël. De gewapende arm van Hamas, de Azzadin el Kassam-Brigade, valt militaire
en burgerlijke doelwitten aan in de bezette gebieden, waar de Palestijnse collaborateurs
het moeten ontgelden, en in Israël. In augustus 1988 wordt een handvest uitgevaardigd
dat nogal lijkt op het Palestijnse nationale handvest van 1968. Vrede met Israël wordt
er om theologische redenen onmogelijk in verklaard. Hamas noemt zich ‘een
Palestijnse beweging die trouw zweert aan Allah, de islam beschouwt als een
levenswijze en ernaar streeft ieder deel van Palestina onder de banier van de islam
te brengen’. Hamas blijft het credo van de Moslimbroederschap trouw: ‘Allah is het
doel; de profeet is het voorbeeld; de koran is de grondwet; de jihad (heilige oorlog)
is het pad; de dood vinden in de heilige oorlog is het opperste goed’[5]. Hamas verwerft
een brede aanhang in de bezette gebieden en wordt een gevaarlijke rivaal van de
PLO. Israël, dat - om de PLO dwars te zitten - eerst Hamas heeft aangemoedigd, zal
vanaf mei 1989 reageren. Hamas wordt buiten de wet gesteld, de bejaarde leider,
sjeik Ahmad Yasin, verdwijnt in de gevangenis. Einde 1992 worden meer dan
vierhonderd intellectuelen van de beweging naar Zuid-Libanon gedeporteerd. Om
van twee kwaden het minste te kiezen, zoekt Israël toenadering tot de PLO, wat
echter niet volstaat om de sympathie van de Palestijnen voor Hamas te breken.
Na de nederlaag van Irak in Koeweit slaagt de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Baker erin Israëliërs, Egyptenaren, Jordaniërs en Palestijnen
(weliswaar in de Jordaanse delegatie) samen te brengen op de vredesconferentie van
Madrid, in oktober 1991. Voor de eerste keer in de geschiedenis zitten Israëliërs en
Palestijnen aan dezelfde onderhandelingstafel. Maar de PLO speelt nog altijd niet
officieel mee. Vanwege de steun die Arafat geeft aan Saddam Hoessein tijdens de
Golfoorlog - een diplomatieke blunder van formaat - draaien Koeweit en
Saoedi-Arabië de geldkraan dicht, waardoor de PLO haar eigen personeel niet meer
kan betalen. In dezelfde periode valt tevens door het einde van de Koude Oorlog de
Sovjet-Unie weg als traditionele steunpilaar van de Palestijnen, terwijl Hamas de
positie van de PLO in de bezette gebieden verder aantast. Al deze factoren leiden tot
een koerswijziging bij de PLO. Ook bij Israël: de Arbeidspartij is ervan overtuigd
dat een regeling van het Palestijnse vraagstuk alleen kan worden uitgewerkt met
vertegenwoordigers die de Palestijnen als legitiem beschouwen. De PLO moet de
Hamas-terroristen uitschakelen en de intifada beëindigen. Dat wordt treffend verwoord
door de Israëlische premier Rabin: ‘De Palestijnen kunnen beter dan wij Hamas
elimineren. Ze hebben geen Hooggerechtshof en zij kunnen Israëlische
mensenrechtenactivisten de toegang tot het gebied weigeren. Zij hebben zo hun eigen
methodes. Zij knappen de taak op van de Israëlische soldaten’[6]. Op 10 september
1993 gebeurt dan ook wat

Streven. Jaargang 67

334
voorheen ondenkbaar was: Israël en de PLO ondertekenen in Oslo een
principeverklaring.

Verdeeldheid
Enkele maanden later, in mei 1994, komt er een tweede akkoord bij: het
werkdocument van Cairo, waarin o.a. de oprichting van een Palestijnse Nationale
Autoriteit (PNA) wordt aangekondigd. Op 1 juli neemt Arafat zijn intrek in Gaza.
Een jaar later wordt een derde akkoord ondertekend (bekend als Oslo 2): een goed
uitgewerkte Algemene Overgangsovereenkomst van zo'n driehonderd pagina's. Daarin
worden een aantal delicate kwesties geregeld. Vijfenvijftig percent van de Gazastrook
komt onder Palestijnse controle. De westelijke Jordaanoever wordt in drieën verdeeld.
Zone A (ongeveer 7%) omvat de zeven grote steden: Jenin, Nabloes, Tulkarem,
Kalkilya, Ramallah, Betlehem en (85% van) Hebron. De PNA zal er verantwoordelijk
zijn voor het burgerlijk bestuur en de militaire veiligheid. Het Israëlische leger moet
zich terugtrekken vóór 1 januari 1996 (met uitzondering van de joodse wijk in de
stad Hebron). Zone B, een lappendeken van 465 dorpen, dat amper 23% van het
gebied, maar 63% van de bevolking vertegenwoordigt, staat onder Palestijns burgerlijk
bestuur maar onder Israëlische militaire controle. Het overgrote deel van de westelijke
Jordaanoever (70%) behoort tot zone C, die volledig wordt gecontroleerd door Israël:
daarop bevinden zich de joodse nederzettingen. Uiterlijk op 4 mei 1996 moeten de
onderhandelingen over het definitieve statuut van de bezette gebieden beginnen. De
overgangsperiode mag dan nog hooguit drie jaar duren. Voorts bepaalt Oslo 2 dat er
verkiezingen moeten komen van een Palestijns parlement (88 leden) en een Palestijnse
regering (waarvan vier vijfde uit leden van het parlement moet worden samengesteld).
Hamas verwijt de PLO haar capitulatiepolitiek: met bloedige terreuraanslagen
probeert zij de PNA in diskrediet te brengen. In oktober 1994 ontploft een bom in
een busstation in het centrum van Tel Aviv, waarbij tweeëntwintig burgers om het
leven komen. Op 5 januari 1996 wordt de begrafenis van de door de Israëlische
geheime dienst vermoorde Yahya Ayash, de bommenmaker van Hamas, voor de
Palestijnen een volksheld, bijgewoond door 300.000 mensen. Om de dood van Ayash
te wreken plegen zijn volgelingen nieuwe aanslagen in Jeruzalem en Askelon. Israël
en de VS willen dat de PNA de islamitische terreur een halt toeroept; zoniet stopt
het vredesproces. Dat brengt de PNA in een weinig benijdenswaardige positie, die
door Nabil Shaath treffend werd verwoord: ‘We hebben met onze oude vijand geen
vrede gesloten, om nadien oorlog te moeten voeren tegen onze eigen broeders [...].
Het volk ziet ons als
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oom Tom en als lakei van de Israëliërs’[7]. Arafat spreekt zich niet uit. Met de
bedoeling Hamas bij het vredesproces te betrekken, wordt met de islamisten
onderhandeld over een Document van Nationale Verzoening[8]. Tot woede van Israël
mogen aanhangers van Hamas ongehinderd demonstraties organiseren tegen het
vredesproces. Anderzijds werkt de PNA samen met de Israëlische geheime dienst:
de kranten van Hamas mogen niet meer verschijnen, islamitische activisten worden
(met steun van de CIA!) aangehouden en, volgens Israëlische mensenrechtenactivisten,
soms gefolterd[9]. Een anti-Oslo-manifestatie, georganiseerd door Azzadin el Kassam,
wordt letterlijk uit elkaar geschoten.
Op 20 januari 1996 worden in de bezette gebieden voor het eerst verkiezingen
gehouden. Hamas roept zijn aanhangers op niet te gaan stemmen, omdat de
verkiezingen het vredesproces een legitieme basis geven en de Palestijnen uit de
diaspora ervan uitgesloten worden. Niettegenstaande deze oproep neemt nagenoeg
90% van de bevolking deel aan de stembusgang. Arafat behaalt een klinkende
overwinning: 57 zetels, tegenover 31 voor de oppositie (grotendeels dissidenten van
Al Fatah). Volgens Arafat is nu ‘de democratische basis gelegd voor een Palestijnse
staat’. Volgens een andere leider van Fatah ‘betekenen de verkiezingen het einde
van de Groot-Israël- of de Groot-Jordaniëgedachte’. Hamas is voor het eerst onzeker
over de te volgen strategie: moet er toch geen aansluiting worden gezocht bij het
vredesproces, omdat anders Arafat vrij spel heeft? Mogen nog langer burgerdoelwitten
worden getroffen? Als Israël gevangenen wil vrijlaten, waarom dan geen bestand te
sluiten? Is niet de meest effectieve manier om de nederzettingenpolitiek te stoppen
de versnelling van het vredesproces met Israël?

Impasse
Yitzhak Rabin wordt einde 1995 vermoord door een joods-orthodoxe student. De
goedmenende maar strategisch onbehendige Shimon Peres, zijn opvolger, geniet
duidelijk niet het vertrouwen van de meerderheid van de Israëliërs: in juni 1996 wint
Likoed de verkiezingen voor het premierschap. Met de nieuwe premier Netanyahu
zit het Israëlisch-Palestijnse vredesproces opnieuw in het slop. Die is gekant tegen
verdere territoriale toegevingen aan de Palestijnen: Judea en Samaria moeten onder
Israëlisch bestuur blijven. Netanyahu laat over zijn houding geen twijfel bestaan:
‘Het is niet omdat een etnische minderheid een staat vraagt, dat ze die ook zal krijgen.
[...] Waarom eist de internationale gemeenschap van ons dat we een beginsel toepassen
dat in de meeste andere staten tot desastreuze gevolgen heeft geleid?’[10] Netanyahu
staat aanvankelijk
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heel sterk: de islamitische terreur verhardt de Israëlische publieke opinie en de
republikeinse meerderheid in het Amerikaanse Congres dwarsboomt maar al te graag
de vredespolitiek van de regering-Clinton.
President Clinton geeft echter de moed niet op. Na drie mislukte ontmoetingen in
het voorjaar van 1998 worden Arafat en Netanyahu uitgenodigd onderhandelingen
te beginnen op de Wye-plantage in Maryland. Netanyahu aarzelt, maar geeft
uiteindelijk toe: Arafat dreigt er immers mee op 4 mei 1999 een onafhankelijke
Palestijnse staat uit te roepen en de VS belooft omvangrijke militaire hulp. Israël en
de PNA komen tot een overeenkomst. Krachtens het akkoord ‘Land voor Vrede’
moet Israël 13% van zone B opgeven, waardoor voortaan 98% van de Palestijnse
bevolking onder het gezag van de PNA staat. De PNA moet het Palestijnse Nationale
Handvest wijzigen, wapens in beslag nemen, de Palestijnse politiemacht uitdunnen
en voor de interne veiligheid zorgen in de gebieden onder haar controle. Zowel Hamas
als de Israëlische regering laten het vredesproces ontsporen. Enkele weken na de
ondertekening van het Wye-akkoord plegen Hamasbrigades zelfmoordaanslagen op
Gush Katif, een joodse nederzetting in Gaza, en op een van de belangrijkste markten
in West-Jeruzalem. Ternauwernood wordt een bloedige aanslag op een bus joodse
schoolkinderen in de Gazastrook verijdeld. Het Israëlische leger grendelt de gebieden
onder Palestijns zelfbestuur af, en daardoor kunnen Palestijnen niet langer naar hun
werk in Israël[11]. De economische situatie van de Palestijnse gebieden verslechtert:
buitenlandse investeringen blijven uit. De PNA verkeert in zware financiële
moeilijkheden en moet bovendien het verwijt slikken dat ze autoritair en corrupt is:
l'état, c'est Arafat[12]! Netanyahu stimuleert de bouw van nieuwe nederzettingen, o.a.
in groot-Jeruzalem: hij wil de Palestijnen confronteren met voldongen feiten. Die
maatregel is koren op de molen van de fundamentalisten. Om de Palestijnse hardliners
te vermurwen spreekt Arafat gespierde taal. Hij vergelijkt het Oslo-akkoord met het
tijdelijke bestand van de profeet Mohammed met de Kuraishstam: het werd
uiteindelijk verbroken. In een toespraak beweert hij dat de Israëliërs zich vergissen
als ze denken dat er geen alternatief is[13]. In de Veiligheidsraad probeert de PLO
(tevergeefs) resoluties erdoor te krijgen die Israël veroordelen. In de Algemene
Vergadering wordt de waarnemersstatus van de PLO opgewaardeerd: voortaan mag
de Palestijnse bevrijdingsorganisatie deelnemen aan de debatten en resoluties indienen.
Het is de zoveelste Pyrrusoverwinning, die de Israëlische publieke opinie nog
wantrouwiger maakt. Netanyahu weigert het Wye-akkoord uit te voeren zolang de
PNA er niet in slaagt ‘de infrastructuur van de terreur te breken’.
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Levensgrote knelpunten
Met de verkiezing van Ehud Barak tot Israëlische premier in mei 1999 krijgt het
vredesproces een nieuwe kans. Barak is een ex-militair die met de Palestijnen vrede
wil, maar wel zijn voorwaarden stelt. In september 1999 wordt het Wye 2-akkoord
gesloten: de PNA zal de definitieve soevereiniteit verwerven over 40% van de
westelijke Jordaanoever. De onderhandelingen over een definitieve vrede moeten
zo snel mogelijk beginnen. Zoals vermeld in de inleiding, zouden die
onderhandelingen moeten leiden tot de ondertekening van een definitief
Palestijns-Israëlisch vredesakkoord, uiterlijk op 1 oktober 2000. De voornaamste
knelpunten zijn de grenzen van de eventueel onafhankelijke Palestijnse staat en de
daarmee samenhangende kwestie van de joodse nederzettingen in bezet gebied, de
terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en het statuut van Jeruzalem.
Grenzen en nederzettingen. De kolonisatie van de bezette gebieden is begonnen
onder een regering van de Arbeidspartij. Volgens het Allonplan (1968) moest Israël
uit veiligheidsoverwegingen joodse steden creëren in onbewoond Palestijns gebied:
de Jordaan was de oostelijke veiligheidsgrens. Aanvankelijk waren de nederzettingen
bedoeld als eerste defensielinie tegen een raket- of artillerieaanval vanuit Jordanië.
Vooral het smalle gebied ten noorden van Tel Aviv moest worden beschermd. De
nationalisten en de religieuze extremisten vonden dat ook in de dichtbevolkte
Palestijnse gebieden joodse koloniën moesten ontstaan. Volgens hen moet het
uitverkoren volk terugkeren naar het beloofde land, het Erets-Israël: Judea en Samaria
zijn geen bezet, maar bevrijd gebied! Met het aan de macht komen van Likoed heeft
het streven van de nationalisten een krachtige impuls gekregen: de kolonisatie wordt
een onderdeel van het regeringsprogramma. De yishuv kehilati (woonwijk in landelijk
gebied) vervangt de kibboets van weleer. In totaal zijn er nu 140 dergelijke
woonwijken, bewoond door 150.000 fanatieke en religieus-nationalistische kolonisten.
Die willen niet terug naar Israël en in geen geval willen zij onder Palestijns gezag
leven. Het is volstrekt ondenkbaar dat een Israëlische regering 150.000 medeburgers
(met macht in de Knesset) manu militari uit hun huis zou zetten[14]. Er worden alvast
in versneld tempo wegen en bruggen gebouwd om de nederzettingen met Israël en
met elkaar te verbinden. Die verbindingswegen zijn niet toegankelijk voor Palestijnse
burgers, zodat de joodse kolonisten niet in contact komen met de Palestijnse dorpen.
Ook alle economisch belangrijke infrastructuur (waterwegen, waterbronnen,
elektriciteitscentrales) is in joodse handen gebleven. Als alle nederzettingen tot de
joodse staat blijven behoren, dan moet 60% van de westelijke Jordaanoever worden
geannexeerd! Het is mogelijk (maar allerminst zeker,
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vanwege de binnenlandse druk) dat de regering bereid is tot een territoriaal
compromis: 70% van de nederzettingen bevindt zich immers op 10% van het gebied.
Men zou zich kunnen indenken dat het Israëlische leger extraterritoriale bescherming
biedt aan de overige 30% van de nederzettingen. In een interview[15] zegt Barak
daarover het volgende: ‘We moeten een aantal grote nederzettingen creëren voor de
meerderheid van de joden die in het gebied wonen. De rest van de westelijke
Jordaanoever moet Palestijns gebied worden, zonder dat ik daar nu precieze getallen
op wil plakken - 40, 45 of 55% van het territorium. [...] Het belangrijkste is dat we
geen terugkeer krijgen naar de grenzen van vóór de Zesdaagse Oorlog in 1967. We
zullen geen vreemde strijdkrachten ten westen van de Jordaan dulden’. Een dergelijk
standpunt is voor de Palestijnen onaanvaardbaar. De PNA wijst erop dat Israël niet
langer door Jordanië bedreigd wordt en dat diep onder de grond kernwapens liggen
opgeslagen die Israël een ontastbare veiligheid moeten geven. Het zijn net de
territoriale ambities van Israël die nu zijn veiligheid bedreigen. Volgens het
internationale recht mag territorium niet veroverd worden door geweld: het Israëlische
leger moet zich derhalve terugtrekken uit alle bezette gebieden. Maar blijkbaar geldt
het internationale recht alleen voor landen als Irak en Joegoslavië. De geallieerden
van de VS staan erboven. De nederzettingen zijn een uiting van koloniale agressie
die volkenrechtelijk niet kan worden gerechtvaardigd. Alle steden in bezet gebied
zijn volgens de vierde conventie van Genève illegaal: zij moeten verdwijnen. In de
ontruimde territoria moet een volledig onafhankelijke Palestijnse staat met een eigen
leger worden opgericht: good fences make good neighbours! De idee van een
Palestijnse staat met alleen maar de formele attributen van soevereiniteit (eigen vlag,
eigen munt, eigen ambassades) wordt verworpen.
Palestijnse vluchtelingen. Er zijn op de wereld ongeveer zes miljoen Palestijnen.
In Israël vertegenwoordigen ze 18% van de bevolking. Op de westelijke Jordaanoever
en in de Gazastrook wonen twee en een half miljoen Palestijnen. In Jordanië zijn er
1.362.000 Palestijnse vluchtelingen; daar moet men de Palestijnen bij tellen die de
Jordaanse nationaliteit hebben. In Syrië wonen 347.000 Palestijnen, van wie 60% in
vluchtelingenkampen. In Libanon wonen officieel 352.700 Palestijnse vluchtelingen.
Daarin zijn niet begrepen de Palestijnen van christelijke origine en de soennieten die
in 1948 de Libanese nationaliteit verwierven. In Saoedi-Arabië leven 247.800
Palestijnen. De PNA vindt dat al deze Palestijnen moeten kunnen terugkeren, hetzij
naar Israël, hetzij naar de onafhankelijke Palestijnse staat. Gaan ook talrijke resoluties
van de Algemene Vergadering van de VN niet in die richting? Is het overigens niet
immoreel te pleiten voor de immigratie van joden die Palestina nooit hebben gezien,
en tegelijkertijd de terugkeer van de oorspronkelijke bewoners te beletten?
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Maar Israël verwerpt deze visie hardnekkig. Het vredesproces is gebaseerd op resolutie
242 van de Veiligheidsraad, waarin alleen staat vermeld dat er een rechtvaardige
oplossing moet worden gevonden voor het vraagstuk van de vluchtelingen. De
discussie moet dus worden beperkt tot de Palestijnen die tijdens de Zesdaagse Oorlog
zijn gevlucht (juni 1967). De twee en een half miljoen andere Palestijnen kunnen
onmogelijk terugkeren naar Israël: dat zou de demografische structuur van de joodse
staat aantasten. Zij mogen zich ook niet vestigen in de eventuele Palestijnse staat:
dat zou de veiligheid van Israël bedreigen. Dit standpunt is voor de PNA allicht
onaanvaardbaar.
Jeruzalem. Jeruzalem blijft een meer emotionele dan rationele kwestie, die daarom
niet gemakkelijker op te lossen is. De Israëlische positie terzake maakt geen enkel
compromis met de PNA mogelijk. Als enig bezet territorium werd Oost-Jeruzalem
in 1980 formeel geannexeerd. Deze beslissing werd door de Veiligheidsraad unaniem
veroordeeld, en Israël werd (tevergeefs) opgeroepen de annexatie, die duidelijk inging
tegen het internationale recht, ongedaan te maken. Sedert 1967 worden de grenzen
van de stad voortdurend uitgebreid. Joden worden ertoe aangemoedigd zich massaal
in de oude stad te vestigen. Joden in Israël en elders, religieus of niet-religieus, zijn
het onder elkaar vaak grondig oneens, behalve over één punt: dat Jeruzalem tot het
einde der tijden de unieke en onverdeelde hoofdstad van Israël blijft. Het Palestijnse
voorstel om van Jeruzalem zowel de hoofdstad van Israël als van Palestina te maken
is onbespreekbaar. De PNA moet echter denken aan haar moslim-achterban.
Gaandeweg heeft Jeruzalem ook voor de moslims een emotionele betekenis gekregen.
Is het niet de poging tot brandstichting in de Al Aksa-moskee in augustus 1969, die
geleid heeft tot de oprichting van de ICO (Islamic Conference Organisation)? Is de
toenmalige Marokkaanse koning Hassan II niet de voorzitter van het Jeruzalemcomité
geworden? En hebben internationale organisaties Israël niet verweten het Arabische
karakter van de oude stad aan te tasten? Voor de PNA is het duidelijk: alleen
Jeruzalem komt in aanmerking als hoofstad van de Palestijnse staat.

Besluit
Het verleden weegt op de Palestijns-Israëlische dialoog. Arafat werd gedurende jaren
gebrandmerkt als een bloeddorstige terrorist. Hoe kun je dan verantwoorden met
hem vrede te sluiten? Judea en Samaria maakten deel uit van het historische joodse
vaderland. Hoe te verantwoorden dat een deel daarvan omwille van de vrede moet
worden opgegeven? De PLO heeft jaren gestreden voor een onafhankelijk
democratisch Palestina. Hoe te verantwoorden dat men genoegen neemt met minder
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dan 10% van het historische Palestina? De Palestijnse vluchtelingen leiden al jaren
een ellendig bestaan in de kampen. Hoe te verantwoorden dat de meesten onder hen
niet kunnen terugkeren? Het Oslo-akkoord was erop gericht, tijdens een
overgangsperiode een sfeer van vertrouwen te scheppen waarin men gemakkelijker
geneigd zou zijn tot compromissen (de ‘magie van Oslo’[16]). Dat is niet gelukt: de
wederzijdse achterdocht, afkeer en haat zijn er alleen maar groter op geworden. De
aanslagen van Hamas hebben de Israëlische publieke opinie geschokt; de uitbreiding
van de nederzettingen heeft het vertrouwen van de Palestijnen aangetast.
Daar komt bij dat de onderhandelingen worden gevoerd tussen twee ongelijke
partijen. De PNA is zwak: ze wordt aan haar lot overgelaten door de Arabische landen
en Rusland, en ideologisch tot de orde geroepen door Hamas. Israël daarentegen is
sterk en zelfverzekerd: de immigratie (vooral uit het GOS) neemt toe; het heeft een
bloeiende economie (vooral dankzij nieuwe handelsbetrekkingen na 1993); het geniet
van de financiële en morele steun van de diaspora; de VS als enige supermacht blijft
zijn diplomatieke, militaire en financiële beschermheer. Israël wordt niet langer
bedreigd door de Arabische landen. In zulke omstandigheden is de verleiding groot
om een oplossing op te dringen aan de zwakkere partner. Israël bepaalt hoeveel
gebied wordt opgegeven, welke nederzettingen (eventueel) worden ontruimd, hoeveel
vluchtelingen (eventueel) kunnen terugkeren, hoe onafhankelijk de Palestijnse staat
mag zijn, en of er misschien toegevingen kunnen worden overwogen inzake
Jeruzalem. Arafat kan hoogstens dreigen met de uitroeping van een onafhankelijke
staat (brengt hij dat plan ten uitvoer, dan bezet het Israëlische leger de rest van de
westelijke Jordaanoever) of met steun aan Hamas (gaat hij daar werkelijk toe over,
dan tekent hij zijn eigen doodvonnis).
Elk verdrag is een compromis dat door de betrokken partijen moet kunnen worden
verkocht aan de achterban. Maar minstens een deel van de achterban is zeer fanatiek,
onverdraagzaam en agressief. De militanten van Hamas en de joodse kolonisten
hebben heel wat gemeenschappelijk. Allemaal gebruiken ze nationalistische en
religieuze argumenten om hun eigen eisen kracht bij te zetten en die van de tegenpartij
te ontzenuwen. Hoe eenzijdig en archaïsch die argumenten ook klinken, ze vinden
grote weerklank bij een deel van de bevolking. In zulke omstandigheden betekent
een compromis al gauw gezichtsverlies. Maar elk compromis zal Israël meer voordelen
opleveren dan de PNA. Een vredesverdrag waarbij de PNA aan Israël verregaande
toegevingen doet, speelt in de kaart van Hamas en zal een ongekende explosie van
geweld doen losbarsten. Zal de PNA met geweld een oplossing durven op te leggen?
Als het vredesproces wordt opgeblazen, erkent de PNA dan niet impliciet dat ze
gefaald heeft? Arafat staat voor een levensgroot dilemma.

Streven. Jaargang 67

341

Bibliografie
Arie Arnon, Israel Luski, Avia Spivak en Jimmy Weinblatt, The Palestinian
Economy, Brill, Leiden / New York / Köln, 1997, 278 blz.
Emad Awwad, ‘La colonisation juive dans les territoires occupés ou le règlement
imposé’, in Défense nationale, 553ste jg., nr. 5, 1997, blz. 125-137.
Dilip Hiro, Sharing the Promised Land. An Interwoven Tale of Israelis and
Palestinians, Hodder and Stoughton, London, 1996, 600 blz.
Rashid Kalidi, Palestinian Identity. The Construction of Modern National
Consciousness, Columbia University Press, New York, 1997, 309 blz.
Marc Ooms, Israël na Rabin, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1996, 48 blz.
Glenn E. Robinson, Building a Palestinian State. The Incomplete Revolution,
Indiana University Press, Bloomington / Indianapolis, 1997, 228 blz.
Nadim Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in
Conflict, Yale University Press, New Haven / London, 1997, 300 blz.
Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for Peace. The Palestinian
National Movement, 1949-1993, Clarendon Press, Oxford, 1997, 953 blz.
‘Pour une paix sans illusions’, in Politique Internationale, nr. 77, 1997, blz.
19-35.

Eindnoten:
[1] Khalidi, blz. 178.
[2] Sayigh, blz. 668.
[3] In feite leden de Palestijnse commando's zwaardere verliezen dan de Israëliërs, maar zo kwam
het niet over in de vluchtelingenkampen.
[4] Wat bij een afgevaardigde in de Palestijnse Nationale Raad volgend schamper commentaar
ontlokte: Nog zo'n overwinning, en we vergaderen volgende keer op de Seychellen’ (geciteerd
door Khalidi, blz. 198).
[5] Hiro, blz. 471.
[6] Robinson, blz. 189.
[7] Hiro, blz. 483.
[8] Uiteindelijk mislukken de onderhandelingen omdat Hamas weigert de Azzadin el Kassam-Brigade
te ontbinden.
[9] In september 1999 veroordeelde het Israëlische Hooggerechtshof de martelpraktijken van Shin
Beth.
[10] ‘Pour une paix sans illusions’, blz. 21.
[11] In Israël werkten in 1993 ongeveer 120.000 Palestijnen; twee jaar later nog slechts 20.000.
Israëlische ondernemingen zijn overgeschakeld op immigranten uit landen als Roemenië en
Thailand.
[12] Robinson, blz. 181.
[13] The Middle East, november 1998, blz. 18.
[14] Ooms, blz. 44.
[15] Knack, 29 september 1999, blz. 124.
[16] Salomon Bouman in De Standaard, 8 oktober 1999, blz. 9.

Streven. Jaargang 67

Streven. Jaargang 67

342

Johan Van der Auweraert
Regularisatiecampagne in België: een impressie
Pa una ciudad del norte
yo me fui a trabajar
Mi vida la deje
entre Ceuta y Gibraltar
Soy una raya en el mar
fantasma en la ciudad
mi vida va prohibida
dice la autoridad[1]
(Manu Chao, Clandestino, Virgin France, 1998)

Het zal maar weinigen ontgaan zijn dat er in België tussen 10 en 30 januari jl. een
regularisatiecampagne heeft plaatsgevonden voor vreemdelingen van wie het verblijf
in ons land illegaal of ‘precair’ te noemen was. Reeds in het regeerakkoord van 7
juli 1999 had de regering haar plannen in die zin bekendgemaakt[2]. Begin oktober
lag het koninklijk besluit (KB) dat de concrete modaliteiten van de
regularisatiecampagne moest regelen, klaar. Op vrijdagavond 8 oktober werd dit
besluit evenwel door de Raad van State geschorst, na een verzoekschrift hieromtrent
van de extreem-rechtse partij Vlaams Blok. Volgens de Raad van State wijzigde het
KB de Vreemdelingenwet van 1980 - en een KB mag een wet niet wijzigen. Even
leek het erop dat hiermee het hele plan van een regularisatiecampagne voor ‘mensen
zonder papieren’ zou worden opgeborgen. Er werd namelijk zeker weerstand gevreesd
van de rechtervleugel van de liberale partij (VLD), als de uiteindelijke beslissing om
de maatregel uit te voeren niet bij de regering, maar bij het parlement zou komen te
liggen. Een crisisberaad van de regering tijdens het weekeinde leerde echter dat de
paars-groene excellenties bereid waren de
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confrontatie met het parlement aan te gaan en de tekst in een wetsontwerp te gieten.
Enkele dagen later, op 12 oktober, konden we dit voornemen dan ook in de Federale
Beleidsverklaring lezen[3]. Zo kon Premier Verhofstadt nog voor de overgang naar
het magische jaar 2000 aankondigen dat de regularisatiecampagne op 10 januari van
start zou gaan.

Wie kwam in aanmerking voor een regularisatie?
In beleidskringen en in kringen van niet-gouvermentele organisaties (NGO's)
circuleerden de meest uiteenlopende cijfers over het aantal mensen zonder papieren
dat in ons land verbleef[4]. Afhankelijk van wie men erover aansprak, kreeg men
cijfers van enkele duizenden tot honderdduizenden voorgeschoteld. Dat is niet
verwonderlijk, aangezien een van de belangrijkste kenmerken van mensen zonder
papieren juist is dat ze niet officieel geregistreerd staan. Bovendien vormt deze groep
mensen, in een periode waarin extreem-rechts steeds vaker de politieke agenda
bepaalt, een gevoelig politiek thema. Afhankelijk van de politieke strekking die men
aanhangt, heeft men er baat bij het aantal mensen zonder papieren hoger of lager in
te schatten. Daarnaast krijgen vluchtelingenorganisaties en andere sociale diensten
de laatste jaren steeds vaker zulke mensen over de vloer. Die diensten worden
geconfronteerd met de vaak schrijnende ellende die voortvloeit uit een onwettig
verblijf, en ze ervaren hoe moeilijk het is de meest elementaire (grond)rechten voor
mensen zonder papieren af te dwingen. Zij moeten de moeilijkheden wel scherp
genoeg voorstellen, om politici ertoe te bewegen ‘er iets aan te doen’.
Er zijn meerdere oorzaken waardoor mensen zonder wettig verblijf komen te staan.
Je kunt voornamelijk drie groepen onderscheiden: buitenlanders die met de nodige
papieren in België zijn binnengekomen, maar het land niet verlaten hebben nadat
hun verblijf ‘ophield wettig te zijn’; anderen die zonder de nodige verblijfsdocumenten
zijn aangekomen, hier een verblijfsstatuut hebben aangevraagd (bv. als vluchteling,
omdat ze vervolgd werden in het land van herkomst) en die ondanks de afwijzing
van hun aanvraag toch hier zijn gebleven; en weer anderen die zich zonder
verblijfsvergunning in het land hebben gevestigd en nooit een legaal statuut hebben
aangevraagd.
Niet iedereen die zich in een van deze situaties bevond, kon genieten van de
regularisatiewet van 22 december 1999. Die was van toepassing op vier categorieën[5].
Als algemene voorwaarde gold dat de betreffende personen op 1 oktober 1999
daadwerkelijk in België verbleven. Wie hier pas later was aangekomen, viel uit de
boot[6]. Die vier categorieën werden officieel als volgt bepaald:
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Categorie 1: ‘[vreemdelingen die] de erkenning van de hoedanigheid van
vluchteling hebben aangevraagd zonder een uitvoerbare beslissing te
hebben ontvangen binnen een termijn van vier jaar; deze termijn wordt
teruggebracht tot drie jaar voor de gezinnen met minderjarige kinderen
die in België verbleven op 1 oktober 1999 en die de leeftijd hebben om
school te lopen’.
Categorie 2: ‘[vreemdelingen die] om redenen onafhankelijk van hun wil
niet kunnen terugkeren naar het land of de landen waar ze vóór hun
aankomst in België gewoonlijk verbleven hebben, noch naar hun land van
herkomst, noch naar het land waarvan ze de nationaliteit hebben’.
Categorie 3: ‘[vreemdelingen die] ernstig ziek zijn’.
Categorie 4: ‘[vreemdelingen die] humanitaire redenen kunnen laten gelden
en duurzame sociale bindingen in het land hebben ontwikkeld’.
Uit categorie één, twee en drie blijkt dat niet alleen ‘mensen zonder papieren’ een
aanvraag konden indienen: ook anderen die momenteel wettig in België verblijven
- bv. als asielzoeker of met een tijdelijke verblijfsvergunning - kunnen onder een van
deze drie categorieën vallen. Een aantal van hen heeft dan ook een aanvraag ingediend,
in de hoop een beter statuut te verkrijgen dan ze momenteel hebben. De dertig- of
vijfendertigduizend dossiers die werden ingediend - het juiste aantal werd totnogtoe
niet bekend gemaakt - betreffen dus lang niet allemaal ‘mensen zonder papieren’.
Wat ook meteen opvalt, is dat categorie vier veruit de vaagste is. Uit artikel 9 van
de wet - dat bepaalt welke stukken de aanvrager moet voorleggen - wordt iets
duidelijker wie tot deze categorie behoorden: (1) vreemdelingen die het bewijs kunnen
leveren dat ‘hun aanwezigheid in België teruggaat tot meer dan zes jaar, of tot meer
dan vijf jaar voor gezinnen met minderjarige kinderen verblijvend in België [...] en
die de leeftijd hebben om school te lopen’, (2) vreemdelingen die hier ooit wettig
verbleven[7] of (3) vreemdelingen die de afgelopen vijf jaar nooit een bevel hebben
gekregen om het grondgebied te verlaten. Tevens zou er rekening gehouden worden
met ‘humanitaire redenen’ en ‘duurzame sociale bindingen’. Wat daaronder moest
worden verstaan, is nooit gepreciseerd. De meeste NGO's hopen dat de situatie van
degenen die kunnen bewijzen dat zij al zes jaar in België verblijven, min of meer
‘automatisch’ geregulariseerd zal worden, en dat voor alle anderen het argument van
humanitaire overwegingen of sociale bindingen de doorslag zal geven.
Alleszins kwamen niet alle ‘mensen zonder papieren’ in aanmerking voor
regularisatie. De facto werden ze in meerdere categorieën ingedeeld, volgens de
‘redelijkheid’ van de motieven waarom ze zonder verblijfsvergunning in België
verblijven. Zo is er een hiërarchie ontstaan, gebaseerd op hetgeen de overheid als
‘aanvaardbare’ motieven beschouwt. Hoe lager iemand zich op de hiërarchische trap
bevindt, hoe moeilijker hij het krijgt om zijn verblijf te laten regulariseren.

Streven. Jaargang 67

345
Was het nu de eerste keer sinds lange tijd - de vorige ‘campagne’ dateert van 1974
- dat de Belgische regering een beleid voor ‘mensen zonder papieren’ uitgestippeld
heeft? Neen, je kunt hoogstens spreken van een beleidsmaatregel, - die bovendien
niet veel verder gaat dan een reeds bestaande mogelijkheid tot regularisatie correct
(hopelijk toch) en binnen een redelijke termijn (opnieuw: hopelijk toch) toe te passen.
Die mogelijkheid bestond inderdaad al via het zogenaamde achterpoortje van de
vreemdelingenwet van 1980. Daarin was al sprake van een machtiging tot verblijf
voor langer dan drie maanden, met name in het, voor vele ‘sans-papiers’ ondertussen
beruchte artikel 9, paragraaf 3. Normaal moet zo'n machtiging aangevraagd worden
op het Belgische consulaat in het land van herkomst. In uitzonderlijke omstandigheden
kan dat ook in België gebeuren. De circulaire van 14 december 1998 stelt expliciet
dat dit artikel van de vreemdelingenwet ‘ook kan worden toegepast als procedureregel
voor de regularisatie van de verblijfssituatie in een aantal bijzondere situaties’[8]. Die
bijzondere situaties worden op dezelfde manier omschreven als in de huidige
regularisatiewet: langdurige asielprocedure, onmogelijkheid tot terugkeer, ernstige
ziekte en humanitaire redenen. De toepassing van die circulaire ging echter niet van
een leien dakje. Een eerste grote moeilijkheid betrof de termijn waarbinnen de
aanvraag werd behandeld. De circulaire stelde heel affirmatief: ‘de Dienst
Vreemdelingenzaken neemt binnen een termijn van negentig dagen een beslissing’.
Op het ogenblik dat de nieuwe regularisatiewet van start ging, waren er evenwel
mensen die al langer dan drie jaar op een beslissing zaten te wachten. Termijnen van
1 à 2 jaar waren geen uitzondering. De bevoegde dienst - de zg. ‘cel regularisatie’ blonk bovendien niet echt uit in klantvriendelijkheid en deskundigheid. Dossiers
gingen verloren, mensen werden afgesnauwd als ze per telefoon inlichtingen vroegen
over de behandeling van hun dossier, - dat was dagelijkse kost. Ook in de toepassing
van de criteria heerste er onduidelijkheid en was willekeur troef[9], terwijl het toch
telkens weer ging om een beslissing met enorme gevolgen voor het leven van de
betreffende personen.
Door de regularisatiewet zal het voor die mensen voor wie de overheid al in 1998
de mogelijkheid van een verblijfsvergunning in het vooruitzicht had gesteld, hopelijk
nu mogelijk worden die verblijfstitel ook daadwerkelijk te verkrijgen. Dat is een
goede zaak. Op langere termijn ziet de situatie er echter minder gunstig uit. De nieuwe
regularisatiewet heeft immers meteen de circulaire van 1998 opgeheven. Daardoor
werd de structurele mogelijkheid tot regularisatie vervangen door een tijdelijke
maatregel. Minister van Binnenlandse Zaken Duquesne heeft in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers uitdrukkelijk op het
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eenmalige karakter van de ‘operatie’ gewezen[10]. Na de regularisatiecampagne sprak
de minister bovendien van een ‘gesaneerde’ situatie. Je hoeft nochtans geen expert
te zijn om te beseffen dat er ook na de regularisatiecampagne nog illegale
vreemdelingen zullen zijn die, tegen hun wil, niet kunnen terugkeren naar hun land
van herkomst, of die ernstig ziek worden. Ook zullen er nog steeds mensen clandestien
in het land komen; minister Duquesne hoeft maar naar Italië of Duitsland te reizen
om te merken dat zelfs de scherpste grenscontroles dat niet kunnen verhinderen. In
het beste geval zal de asielprocedure geen vier jaar meer duren. Dan heb je alvast
één categorie minder...

Drie hectische weken
Wat nu volgt is een persoonlijk relaas van de regularisatiecampagne. Als toenmalig
deeltijds medewerker van de vluchtelingendienst van het Protestants Sociaal Centrum
(PSC) in Antwerpen, was ik er dicht bij betrokken. Tijdens die periode heb ik
geprobeerd een ‘regularisatiedagboek’ bij te houden, waarin ik gebeurtenissen en
overwegingen noteerde. Ik haal er enkele fragmenten uit om een indruk te geven van
hoe ik deze campagne heb beleefd.
Woensdag 5 januari
De eerste fulltimedag vol afspraken om dossiers een eerste maal te
bekijken. Een eerste probleem duikt op wanneer zich drie asielzoekers uit
Afghanistan melden met de vraag of ook zij een regularisatieaanvraag
kunnen indienen. De moeilijkheid is de volgende: als we voor hen een
aanvraag indienen (onder categorie 2), vervalt dan het verzoek om asiel,
dat ze vroeger hebben ingediend? Zo ja, dan wordt hun verblijf voor de
duur van de afhandeling van de nieuwe aanvraag ‘illegaal’, en verliezen
ze de financiële steun van het OCMW die ze momenteel genieten. Ze
vragen mij het uit te zoeken. Volgende week komen ze terug.
In de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer had minister Duquesne
aangekondigd dat de Dienst Vreemdelingenzaken in samenwerking met het ministerie
van Buitenlandse Zaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en
Staatlozen (CGVS) een lijst van ‘niet-veilige landen’ zou opstellen om de
regularisatiecommissie te helpen bij de beoordeling van aanvragen onder categorie
2 van de regularisatiewet. Een dergelijke lijst is er tijdens de drie weken van de
procedure nooit gekomen. Wel ging het gerucht dat het ministerie een lijst van vier
landen zou hanteren. Dat was vreemd, omdat totnogtoe mensen uit meerdere landen
aanspraak konden maken op een ‘tijdelijke
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verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten’, namelijk degenen die uit
een land kwamen waarnaar geen internationale vluchten mogelijk zijn (bv. omdat
de internationale luchthaven gesloten is). De lijst van die landen wordt opgesteld,
en geregeld bijgewerkt, door de Internationale Migratie Organisatie (IMO), die onder
meer de terugreis regelt van mensen die vrijwillig naar hun land van herkomst willen
terugkeren, maar niet over de nodige middelen beschikken. Vluchtelingenorganisaties
gingen ervan uit dat die mensen nu in aanmerking kwamen voor regularisatie, onder
categorie 2. Dat lijkt logisch: mensen afkomstig uit die landen bevinden zich in de
‘technische’ onmogelijkheid terug te keren. Als hun regularisatieaanvraag nu wordt
afgewezen omdat het ministerie een andere lijst hanteert, betekent dat niet dat ze
plots wél zouden kunnen terugkeren.
Over de lijst van niet-veilige of niet-bereikbare landen is gedurende de hele periode
van de procedure nooit duidelijkheid gekomen. Op het PSC hebben we de IMO-lijst
gehanteerd. Achteraf heb ik vernomen dat sommige andere organisaties met de
officieuze lijst van vier landen zijn blijven werken. Dat wil dan zeggen dat mensen
afkomstig uit, bijvoorbeeld, Somalië, bij hen geen aanvraag onder categorie 2 konden
indienen, hoewel naar dat land geen internationale vluchten mogelijk zijn en het zich
in een complete bestuurlijke chaos bevindt.
Vrijdag 7 januari
De laatste werkdag voor de start van de regularisatiecampagne. We
proberen met het team nog even enkele praktische afspraken te maken.
Mij lukt dat moeilijk: een aantal mensen komen nog langs om hun dossier
aan te vullen en een laatste afspraak te maken. Tijdens de laatste minuten
van de vergadering vang ik nog enkele moeilijkheden op: hoe wordt het
onthaal de komende dagen geregeld? Zeker op de dagen dat ook de gewone
permanenties doorgaan en dat voedsel wordt bedeeld, wordt dit moeilijk.
Hebben we voldoende vrijwilligers? Ook het kopiëren wordt een probleem:
mensen moeten hun dossier in drievoud indienen, terwijl ook het PSC een
kopie bewaart, en zij dat zelf het best ook doen. Met maar één
kopieermachine en reeds 500 geopende dossiers wordt dat een heksenketel.
Het stadsbestuur heeft echter al laten weten dat de stadsdiensten geen
kopfes zullen nemen. Nochtans is dat officieel wel hun taak.
Ik herinner me een soortgelijke teamvergadering op vrijdag 8 oktober
1999, toen 's middags het bericht kwam dat op maandag 11 oktober de
regularisatiecampagne van start zou gaan. Echte noodplannen werden toen
gesmeed. Nu zijn we beter voorbereid, de sfeer is rustiger, maar het is ook
duidelijk dat nog heel wat dossiers afgewerkt moeten worden. De officiële
formulieren zijn trouwens nog maar net aangekomen. De voorbije weken
had Haven (de koepel van de vluchtelingenorganisaties in Antwerpen) ons
een elektronische versie doorgespeeld, en moest alles in de computer
worden
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ingevoerd. Nu blijken het heel andere formulieren te zijn, die met de hand
moeten worden ingevuld, ‘in drukletters, zonder doorhalingen en zonder
de formulieren te plooien’.
Geen enkele overheidsdienst was beschikbaar om ‘mensen zonder papieren’ te helpen
bij het samenstellen van het dossier. Er werd alleen op het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en Racismebestrijding in Brussel een telefoonteam geïnstalleerd waarbij
mensen met vragen terechtkonden. Dat Centrum beschikte ook over een lijst van
organisaties in de verschillende steden en gemeenten waarnaar het de aanvragers
kon doorverwijzen. Volgens de circulaire aan de gemeenten moesten de gemeentelijke
ambtenaren zo nodig de aanvragers bijstaan bij het invullen van hun documenten.
Van meet af aan was duidelijk dat dit niet ging gebeuren. Voor veel gemeentebesturen
zou het bovendien praktisch onmogelijk zijn geweest. Het in ontvangst nemen en
registreren van de aanvragen zorgde al voor voldoende moeilijkheden.
Wie een aanvraag wilde indienen, moest het dus zelfstandig doen, met behulp van
kennissen, via een advocaat of via een sociale organisatie. In Antwerpen kon men
bij dertien particuliere organisaties terecht. Vier ervan - naast het PSC ook de Bond
Zonder Naam, de Mutsaard en Casa Chile / Solidaridad y Desarrollo - hadden al een
ruime ervaring wat vluchtelingen en mensen zonder papieren betreft. Andere
organisaties hadden meestal wel ervaring met migranten, maar komen gewoonlijk
bijna niet in contact met asielzoekers of mensen zonder papieren. Voor hen was het
zeker niet gemakkelijk zich in die korte periode voor te bereiden en een duidelijk
inzicht te verwerven in de vier categorieën die in aanmerking kwamen, alsook in de
specifieke bewijslast.
De meeste organisaties hadden dan ook gemengde gevoelens bij de hele operatie.
Overal viel te horen dat de overheid haar verantwoordelijkheid ontliep, door geen
enkele logistieke hulp te bieden bij het samenstellen van de aanvragen. Te meer
omdat de periode waarbinnen de aanvragen ingediend moesten worden bijzonder
kort was, werd van een grove nalatigheid gesproken. Daarnaast bestond ook de vrees
dat veel aanvragen negatief beoordeeld, en mensen in groten getale uitgewezen
zouden worden. Geen van de organisaties wilde hieraan medeplichtig worden. Het
zou overigens leiden tot een moeilijk te herstellen vertrouwensbreuk met de groep
van mensen op wie de werking gericht is. Op die manier zou de hele
regularisatiecampagne als een boemerang de organisaties zelf kunnen treffen.
Niettemin hadden ze eigenlijk geen keus: hadden ze geweigerd onder zulke
omstandigheden aan de campagne mee te werken, dan zouden vermoedelijk duizenden
mensen zonder papieren hun kans op een menswaardig bestaan hebben verspeeld.
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Zondag 9 januari
De hele dag thuis dossiers afgewerkt. 's Avonds ga ik op het PSC nog
enkele dossiers halen. Ik loop Anneleen tegen het lijf die net een aantal
afgewerkte dossiers terugbrengt. We hebben allebei het gevoel dat we toch
nog even willen uitblazen voor de werkweek écht begint.
Maandag 10 januari
Tegen de middag krijg ik een fax van Tetty Rooze (mijn afdelingshoofd
op het PSC): ze is de ochtenddrukte goed doorgekomen, maar kan de
agenda met de afspraken niet vinden. Of ik die soms weet te liggen? Ze
tekent met ‘vriendelijke, doch lichtjes ongeruste groeten’. Als ik op het
PSC aankom, lijkt alles verdacht rustig. De drukte lijkt voorbij. We hebben
op deze eerste dag geen afspraken gemaakt. Rein - die werd aangeworven
om de regularisatiecampagne op het PSC te coördineren - heeft vandaag
nog een examen op de universiteit. Als ik hem opbel, blijkt hij al de hele
dag met jan en alleman aan de telefoon i.v.m. de regularisatie.
Het gerucht gaat dat de dossiers in Mechelen moeten worden ingediend
op het politiebureau! Sommige dingen blijven verbazen. 's Avonds zie ik
op de televisie nog net het Vlaams Blok betogen in Antwerpen: ‘Oost
West, thuis best. Alle illegalen terug naar huis’. Illegalen zouden volgens
die partij beloond worden voor hun weigering te gehoorzamen aan de wet.
Bovendien heeft België volgens het Blok het geld niet om aan al die
illegalen en hun familie sociale uitkeringen toe te kennen. Het doet me
onwillekeurig terugdenken aan het journaal van enkele dagen geleden: na
de mededeling dat België tijdens de regularisatieperiode de grenzen extra
ging bewaken, kwam meteen het volgende item: nog nooit stond er in
België zoveel geld op de spaarboekjes...
De slogans van het Blok zijn bekend. Het deed me denken aan een reactie op de
website van Planetinternet, waarop, in samenwerking met het programma ‘Groot
Gelijk’ van Radio 1, meningen over de regularisatiecampagne werden verzameld:
‘hoezo “mensen zonder papieren”, ze hebben wel degelijk papieren: een bevel om
het grondgebied te verlaten!’[11]. Het lijkt wel of voor vele mensen ‘illegalen’ ontheven
zijn van alle rechten. Ze zijn bijna in de letterlijke zin van het woord
vogelvrijverklaarden - mensen die geen aanspraak kunnen maken op bescherming
door de wet en die door iedereen ‘aangepakt’ kunnen worden. Dat is een
angstwekkende gedachte. Daarom ware het zinvol geweest dat de overheid parallel
met de regularisatiecampagne ook een informatiecampagne naar de bevolking toe
had gevoerd. Het zou moedig geweest zijn, als de minister van Binnenlandse Zaken
de bevolking had durven uit te leggen dat niet iedereen die illegaal in ons land
verblijft, zomaar naar zijn land van herkomst terug kan keren. Dat, integendeel, een
relatief groot aantal mensen in de illegaliteit gedwongen wordt door de Belgische
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overheid, die weet dat ze nergens anders heen kunnen. Dat is bv. het geval voor
degenen die van hun ambassade geen laissez-passer krijgen om terug te keren, en
aan wie de Belgische overheid tegelijkertijd weigert een verblijfsvergunning (of een
uitstel van het bevel om het grondgebied te verlaten) af te leveren. Met sommigen
van hen lopen de overheidsdiensten meerdere ambassades af, in de hoop ergens een
laissez-passer te verkrijgen. Van het land van herkomst of van een ander land, dat
doet er dan niet toe. Lukt dat niet, dan durft men de persoon in kwestie - door
rijkswachters begeleid - wel eens zonder reisvergunning fysiek terug te sturen, in de
hoop dat men de douane van het land van bestemming kan overtuigen hem of haar
toch tot het grondgebied toe te laten. Lukt ook dat niet, dan laat men de betrokkene
in België vrij, met een bevel om het grondgebied binnen vijf dagen te verlaten!
Daarnaast ware het goed geweest dat de overheid de bevolking had uitgelegd dat
mensen zonder papieren weliswaar illegaal op het grondgebied verblijven, maar dat
zij daarom nog niet van alle rechten verstoken zijn. Mensenrechten gelden voor
iedereen, en ook onze grondwet stelt dat iedere vreemdeling die zich op het Belgische
grondgebied bevindt, dezelfde rechten heeft als de Belgen (art. 191). Dat geldt dus
ook voor mensen zonder papieren, tenzij de toepassing van de wet het wettelijk
verblijf als voorwaarde stelt.
Woensdag 12 januari
De eerste mensen van wie het dossier min of meer klaar ligt, komen het
vandaag halen. Dat betekent vanaf 14 uur de ene afspraak na de andere.
In principe moet het snel gaan. Als ik op het PSC aankom, zegt Christine
me dat S.B. langs is geweest. Dat doet me eraan denken dat hij morgen
zijn interview ten gronde heeft, en dat ik nog een ondersteuningsbrief voor
hem moet schrijven. Door het extra werk vanwege de
regularisatieprocedure kan zijn advocaat noch ik mee naar het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).
Ondertussen meldt Pia dat de eerste persoon met een afspraak er al staat.
Wanneer S.B. langskomt, vraag ik hem nog enkele inlichtingen. Hij is nu
ondertussen meer dan vijf jaar in België, ik zie hem geregeld en hij maakt
het steeds beter; het blijft evenwel moeilijk over het verleden te praten.
Voor de drie asielzoekers uit Afghanistan heb ik goed nieuws: ze kunnen
een regularisatieaanvraag indienen zonder dat daardoor meteen hun
asielprocedure wordt stopgezet. Ze zijn bijzonder opgetogen. Nu maar
hopen dat de informatie klopt...
Met vragen over de interpretatie van de regularisatiewet kon je bij verschillende
organisaties terecht. Eenzelfde vraag voorleggen aan verschillende organisaties
leverde evenwel niet altijd hetzelfde antwoord

Streven. Jaargang 67

351
op. De wet was nu eenmaal op een heel aantal punten bijzonder vaag, en niemand
kon voorspellen welke interpretatie de Commissie voor Regularisatie en minister
Duquesne bij het beoordelen van de aanvragen zullen hanteren. Dat bracht mee dat
je niemand uitsluitsel kon geven dat zijn aanvraag zéker tot een positieve beslissing
zou leiden. Voor veel mensen zal de onzekerheid de komende maanden een zware
last zijn. Voor heel wat aanvragers beginnen deze laatste loodjes wel erg zwaar te
wegen. Ook blijkt dat mensen die voorheen geen enkel toekomstperspectief hadden,
en nu plots geconfronteerd worden met een reële kans op een verblijfsvergunning,
en dus op een volwaardig leven, daardoor psychologisch behoorlijk onder druk komen
te staan.
Vrijdag 14 januari
Radio 1 belt om te vragen of we een vluchteling kennen die zijn verhaal
wil komen vertellen in het programma ‘Levende Lijven’. Hij of zij moet
wel behoorlijk Nederlands kennen. Na overleg stellen we N. voor, een
zeventienjarige asielzoeker uit Afghanistan. Bij ‘Levende Lijven’ vinden
ze hem op het eerste gezicht nogal jong, ‘maar als hij een interessant
verhaal heeft is het goed’ (sic)!
Soms krijg je van die onheilspellende berichten die het ergste doen vrezen.
Peter was met een advocaat aan de telefoon i.v.m. een dossier voor iemand
uit Sierra Leone. Die advocaat beweerde bij hoog en bij laag dat zijn cliënt
niet in aanmerking kwam voor regularisatie, - ‘hij was immers nog geen
zes jaar in België’. Na lang aandringen kon Peter hem overtuigen dat die
periode van zes jaar alleen sloeg op mensen die aanspraak wilden maken
op categorie 4. De man uit Sierra Leone moest een aanvraag indienen
onder categorie 2, omdat hij niet terugkon naar zijn land van herkomst.
De advocaat mompelde dan maar ‘dat hij geen specialist was in die
materie’... Even later word ik zelf opgebeld door iemand van een andere
organisatie: ‘een vreemdeling die nog in de asielprocedure zit, die komt
toch niet in aanmerking voor regularisatie?’ Dat soort vragen doet je
vermoeden dat er heel wat foutieve informatie is verspreid, waardoor
mensen die in aanmerking komen de boodschap krijgen geen dossier in
te dienen. Dat is bijzonder pijnlijk, maar waarschijnlijk onvermijdelijk bij
dit soort campagnes. Ook in de kringen van de mensen zonder papieren
doen de meest bizarre geruchten de ronde. Daarom kiezen sommigen voor
een (dure) advocaat, in de hoop dat ze een beter dossier zullen hebben, als
ze er geld voor moeten betalen. Jammer genoeg is dat vaak niet het geval.
Vandaag kunnen de eerste honderd mensen die via het PSC hun dossier
hebben samengesteld, via een afsprakensysteem terecht bij de stad om hun
dossier in te dienen. 's Avonds belt Rein op vanuit het stadhuis: al onze
dossiers zijn probleemloos ingeleverd! Hij klinkt euforisch. De stad is
enthousiast over de kwaliteit van de dossiers.
De algemeen coordinator van het PSC zucht: het was vandaag wel erg
druk. Hij vindt het vreemd zoveel vrijwilligers ijverig aan het werk te zien,
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vreemd ook dat alles ondanks de chaotische indruk toch in goede banen
geleid wordt. ‘We zitten in elk geval aan de maximumcapaciteit van dit
huis.’
18.30 uur: Christine komt vragen wie er pizza moet hebben. Tetty zoekt
dringend mensen die morgen (zaterdag) de vrijwilligers kunnen komen
begeleiden. Zelf kan ze alleen maar even komen om acht uur, om de deur
open te doen.
Zaterdag 15 januari
's Avonds zie ik op video Prends 10.000 balles et casse-toi van Mahmoud
Zemmouri (1980). De film gaat over een Algerijnse familie die terugkeert
naar Algerije, waartoe ze door een Franse repatriëringsmaatregel worden
aangemoedigd. De kinderen spreken uitsluitend Frans en het gezin zorgt
in het dorp voor heel wat opschudding. Hun Franse gewoontes en zeden
botsen met de strikte regels die in het kleine dorpje heersen. Uiteindelijk
worden ze opnieuw verjaagd... De vraag wat er met mensen gebeurt die
na een lang verblijf in Europa verplicht worden terug te keren, is al vaak
bij me opgekomen. In de film gaat het over mensen die vrijwillig
terugkeren en die nog bij familie terechtkunnen. Wat er bv. gebeurt met
een jongen uit Sierra Leone die onder dwang naar Ivoorkust wordt
uitgewezen - omdat België met dat land een ‘terugnameovereenkomst’
heeft afgesloten - waar hij voordien nooit geweest is, valt moeilijk te
voorspellen. Anderzijds vraag ik me ook wel eens af wat voor leven mensen
hier kunnen uitbouwen: ik denk dan aan N.C. uit Somalië, die zeven
maanden zonder verblijfsvergunning in België had overleefd (hoewel de
overheid wist dat hij onmogelijk naar Somalië terugkon), en dan plots een
verblijfsvergunning heeft gekregen. Daardoor kreeg hij ook recht op steun
van het OCMW: ongeveer 21.000 fr. per maand. Daarmee moest hij meteen
meer dan honderdduizend frank schulden afbetalen. Hij kwam me vertellen
dat zijn leven nog miserabeler was dan voordien: zijn schuldeisers wisten
dat hij opnieuw een inkomen had, en wilden allemaal terstond hun geld
terug. Bovendien liep zijn verblijfsvergunning maar tot mei 2000, waarna
de strijd voor de verlenging moest beginnen. Wat kun je in zo'n situatie
meer dan louter overleven?

Eindnoten:
[1] Vertaling: Naar een stad in het Noorden / vertrok ik om te werken / Mijn leven liet ik achter /
tussen Ceuta en Gibraltar / Ik ben een rimpel in de zee / een schim in de stad / Mijn leven hier
is verboden / dat zegt de overheid.
[2] De brug naar de eenentwintigste eeuw - Regeerakkoord, Brussel, 7 juli 1999.
http://www.fgov.be/index/nl_index.htm.
[3] Federale Beleidsverklaring, uitgesproken door de Eerste Minister bij de opening van de
parlementaire zittijd 1999-2000, Brussel, 12 oktober 1999.
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[4] NGO's - en de betrokkenen zelf - nemen niet graag de door de overheid gebruikte term ‘illegalen’
in de mond, zij gaan ervan uit dat mensen niet ‘illegaal’ [‘onwettig’] kunnen zijn, zij blijven
immers mens zoals iedereen. Niet de mensen, maar hun verblijf is onwettig. Omdat het dus gaat
om mensen die zich zonder geldige verblijfspapieren in België bevinden, spreekt men van
‘mensen zonder papieren’. Het is ook de term die verder in het artikel gehanteerd wordt.
[5] Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Wetsontwerp betreffende de regularisatie van
verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het
Rijk, doc. 0234/008, 25 november 1999. Dit is de tekst zoals die door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd.
[6] Deze voorwaarde moest voorkomen dat vreemdelingen zonder toelating tot verblijf speciaal
voor de toepassing van deze wet zouden proberen België binnen te geraken. Dat als datum 1
oktober werd genomen, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat rond die periode het
oorspronkelijke KB - dat later door de Raad van State werd geschorst - werd opgesteld. Ook
de versterkte grenscontroles in de periode van de inwerkingtreding van de regularisatiewet
moeten in dat licht gezien worden. Beide maatregelen zijn evenwel bevreemdend, als men weet
dat de regularisatiecampagne reeds in het regeerakkoord van 7 juli 1999 werd aangekondigd mét vermelding van de vier categorieën zoals ze in de uiteindelijke wet werden geformuleerd.
[7] Worden niet beschouwd als relevant wettig verblijf: het verblijf met een toeristenvisum, het
verblijf als kandidaat-vluchteling in afwachting van een beslissing over de ontvankelijkheid
van de aanvraag, het verblijf als student.
[8] Minister van Binnenlandse Zaken, Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de regularisatie van bijzondere situaties,
Brussel, 15 december 1998.
[9] OCIV, Evaluatierapport over de toepassing van de omzendbrief van 15 december 1998 over
de regularisatie van verblijf, Brussel, juni 1999.
[10] Kamer van Volksvertegenwoordigers, Verslag, 2e zitting van de 50e zittingsperiode, 1999-2000,
blz. 47.
[11] Http://www.planetinternet.be/nieuws/forum/regularisatie.
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Forum
Een sterkere Europese Unie als antwoord op de Oostenrijkse coalitie
Over de vorming van de nieuwe Oostenrijkse regering is de voorbije maanden heel
wat inkt gevloeid. Menig commentator voelde zich geroepen om argumenten aan te
dragen vóór of tegen het nemen van maatregelen. Wie de discussies heeft gevolgd,
heeft kunnen opmerken dat in de lange reeks praktische en principiële
standpuntbepalingen en de nog langere reeks rationele en emotionele pleidooien
‘Europa’ steeds weer centraal stond. Het is hier geenszins de bedoeling deze
argumenten te herhalen. Wel willen we de rol van de Europese Unie evalueren. Even
opvallend in het debat was immers de serie misverstanden over de mogelijkheden
en de beperkingen van ‘Europa’ (en zijn lidstaten) om maatregelen te treffen.
Vooreerst moet duidelijk worden gesteld dat de Europese Unie an sich geen enkele
maatregel heeft genomen tegen de Oostenrijkse regering. De enige Europese instantie
die daar volgens het Verdrag van Amsterdam toe bevoegd is, is de Raad van Ministers.
De Europese Commissie en het Europese Parlement hebben zo goed als geen
instrumenten ter beschikking. De Commissie heeft als ‘hoeder van het Verdrag’ de
taak de integratie en de goede Europese gang van zaken te bewaken, maar kan daartoe
in het dossier-Oostenrijk hoogstens nietbindende mededelingen doen, verklaringen
afleggen of haar bezorgdheid laten blijken. De Commissie kan wel de Raad vragen
een actie te ondernemen (daar kom ik nog op terug). Voor het Parlement geldt
ongeveer hetzelfde: meer dan resoluties uitvaardigen zit er ook voor
europarlementsleden niet in, tenzij via een door de Raad ingestelde procedure. De
Raad kan inderdaad volgens artikel 7 van het Verdrag ‘met eenparigheid van stemmen,
op voorstel van een derde van de
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lidstaten of van de Commissie, en na de instemming van het Europese Parlement te
hebben verkregen, een ernstige en voortdurende schending constateren’ van de
beginselen van de Europese Unie, nl. ‘vrijheid, democratie, eerbiediging van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtstaat’ (artikel 6).
Nadat de lidstaat in kwestie gehoord is, kan de Raad dan eventueel besluiten tot
schorsing van bepaalde rechten. De zwaarste sanctie die een lidstaat in dat geval
boven het hoofd hangt, is het (tijdelijk) ontheven worden van het stemrecht in de
Raad. Uitsluiting uit de Europese Unie behoort niet tot de mogelijkheden. Goed om
te weten is bovendien dat deze bepaling in het Verdrag is opgenomen met het oog
op de toetreding van de Centraal- en Oost-Europese landen. De huidige lidstaten inclusief Oostenrijk - wilden de mogelijkheid openhouden om de Europese activiteiten
van deze landen op een laag pitje te zetten ingeval er na de toetreding ondemocratische
(lees extreem-linkse) regimes aan de macht zouden komen. Aangezien het om een
ernstige en voortdurende schending moet gaan, kan de procedure van artikel 7 pas
na een lange evaluatieperiode ingesteld worden. Ze is tot nu toe nog nooit in gang
gezet, ook niet tegen Oostenrijk.
Daarom is het niet juist te beweren dat de Europese Unie maatregelen genomen
zou hebben, laat staan dat ze daarbij het Verdrag met de voeten zou hebben getreden.
Uitspraken als ‘Haider breekt wet’ zijn dus geheel misplaatst. De Europese Unie
heeft als Unie niets ondernomen. Wat is er dan wel gebeurd? Veertien lidstaten
hebben ieder afzonderlijk - zij het gezamenlijk en op hetzelfde moment - maatregelen
getroffen, waaronder het schorsen van de contacten op ambassadeursniveau. Door
deze maatregelen te laten toelichten door de Portugese minister van Buitenlandse
Zaken - op dat moment ook voorzitter van de Raad van Ministers - werd de indruk
gewekt dat het om een initiatief van de Raad zelf zou gaan. Niets is minder waar:
het ging om veertien afzonderlijke bilaterale maatregelen. De veertien lidstaten
hadden trouwens geen andere keuze. Het enige alternatief was een verklaring van
de volledige Raad van Ministers. Aanvankelijk was Premier Verhofstadt daar een
voorstander van, maar achteraf heeft hij ingezien dat dit een slechte strategie zou
zijn. Een dergelijke verklaring is immers volledig vrijblijvend, en bovendien zouden
pogingen ertoe onvermijdelijk op een Oostenrijks veto gestoten zijn. Daarom was
het nemen van bilaterale maatregelen de enige overblijvende optie.
Bilaterale acties hebben bovendien het voordeel dat een land zich daardoor ook
nog eens afzonderlijk kan profileren in functie van de binnenlandse situatie. Vooral
voor België (en Frankrijk) was dat mooi meegenomen. De snelle en harde reactie
van de Belgische politici kan moeilijk los gezien worden van het succes van
extreemrechts in eigen land. Men kan bezwaarlijk een geloofwaardig pleidooi houden
om het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok te handhaven, als men gelijktijdig op
Europees niveau met partijen als de FPÖ om de tafel gaat zitten. De houding van de
Belgische regering tegen de Oostenrijkse coalitie mag begrepen worden als een
duidelijk signaal van de toppolitici naar de lokale mandatarissen toe met het oog op
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook partijgebonden belangen hebben
een rol gespeeld. Zo was de aanvankelijke vraag
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van de CVP om de ÖVP uit de EVP te stoten een vrij doorzichtige poging om het
overwicht van de conservatieve vleugel binnen de Europese christendemocratie in
te dijken. Pas toen duidelijk werd dat dit verzoek geen meerderheid zou halen, werden
de voorstellen tot sancties getemperd. Ten slotte pasten bilaterale maatregelen ook
mooi in de algemene profileringsdrang (Pinochet, Afrika,...) van de huidige Belgische
minister van Buitenlandse Zaken.
Waarom werden er geen hardere bilaterale maatregelen getroffen, bijvoorbeeld
economische sancties? Daar waren meerdere redenen toe. Eerst en vooral was er
gewoon geen politieke overeenstemming om zo ver te gaan. En, al gaat het dan om
bilaterale acties, het signaal dat ervan uitgaat is veel minder sterk als niet alle lidstaten
zich erbij aansluiten. Voorts zouden verregaande maatregelen zoals een officiële
economische boycot vanwege afzonderlijke lidstaten indruisen tegen de
verdragsbepalingen betreffende de interne markt. De lidstaten zijn er met andere
woorden toe verplicht de interne grenzen binnen de Europese Unie open te houden,
Oostenrijkse producten mogen ze niet zomaar van hun markten weren.
Uit de voorgaande beschouwingen is herhaaldelijk het subtiele onderscheid tussen
de juridische en de politieke werkelijkheid gebleken. Strikt juridisch zijn de
maatregelen bilateraal en niet ‘Europees’, maar politiek gezien gaat het wel om een
duidelijk ‘Europese’ boodschap: de indruk werd gewekt dat het om een initiatief van
de Europese Unie ging. De veertien lidstaten hebben deze verwarring waarschijnlijk
bewust gewekt om een krachtig ‘Europees’ signaal naar de publieke opinie te sturen.
Aangezien het brede publiek de juridische en politieke werkelijkheid toch niet uit
elkaar kan houden, werden de politieke elites in de gelegenheid gesteld om hun hart
te tonen en aan de Europese burgers te laten zien dat zij om meer bekommerd zijn
dan alleen de ‘Economische en Monetaire Unie’. Het had iets van ‘na de Unie van
de Markt en van de Euro, nu ook de Unie van de Beginselen’!
De vraag rijst echter of de bilaterale maatregelen achteraf gezien wel een goed
idee geweest zijn. Hoelang kunnen de officiële contacten met Oostenrijk binnen de
Raad van Ministers onderkoeld blijven? Hoelang kan met andere woorden de bilaterale
verontwaardiging blijven duren, als het tegelijk binnen andere Europese instellingen,
zoals de Commissie en het Parlement ‘business as usual’ is? Immers, niet alleen heeft
de Commissie duidelijk gemaakt dat zij de Oostenrijkse commissaris als een
volwaardig lid blijft beschouwen en dat zij geen Oostenrijkse vertegenwoordigers
uit haar adviesorganen zal weren, ook de lidstaten hebben laten weten dat zij met
hun maatregelen de werking van de Europese instellingen hoegenaamd niet in het
gedrang willen brengen. De Europese constructie is hun daarvoor te dierbaar.
Oostenrijk werd bijvoorbeeld gewoon uitgenodigd op een informele vergadering van
de Raad Sociale Zaken. Komen de Europese instanties echter wel geloofwaardig
over, als ze Oostenrijk op vergaderingen uitnodigen, om vervolgens toe te zien dat
een aantal leden de zaal verlaten wanneer de Oostenrijkse vertegenwoordiger het
woord neemt? Het wordt helemaal moeilijk wanneer men op andere bijeenkomsten
gewoon blijft zitten om ‘de Europese gang van zaken niet te hinderen’. Wie gaat met
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andere woorden de publieke opinie het verschil uitleggen tussen gewone bilaterale
contacten met een Oostenrijks minister en een contact met dezelfde minister rond
een Europese tafel? En dan hebben we het niet eens over de vraag of men zich wel
consequent gedraagt. Werd er enkele jaren geleden in Italië geen coalitie gevormd
met de ‘neofascistische’ MSI van Fini? Het lijkt wel of heel wat argumenten tegen
de huidige maatregelen tegen Oostenrijk pleiten. Het krachtigste argument vóór de
maatregelen blijft uiteraard dat duidelijk moet worden gemaakt dat het Europese
integratieproces op de principes van vrijheid en democratie gestoeld is, en dat daar
niet aan getornd mag worden.
Al bij al heb ik meer vragen opgeroepen dan hier beantwoord kunnen worden.
Toch past het tot slot enkele mogelijke uitwegen voor de Europese impasse aan te
geven. Als de huidige crisis al één zaak duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat de
Europese Unie de mogelijkheid moet krijgen zelf daadkrachtig op te treden om te
voorkomen dat ze vanbinnenuit ondermijnd wordt door lidstaten die de dagelijkse
werking kunnen blokkeren (Haider heeft daarmee gedreigd) of die de basisprincipes
niet langer aanvaarden (daarvan wordt de Oostenrijkse regering verdacht). De beste
manier om de Unie en haar democratische principes te vrijwaren is het radicaal
doorvoeren van Raadsbeslissingen met een gekwalificeerde meerderheid. Op die
manier kunnen door middel van strikte procedures beslissingen genomen worden
tegen een lidstaat, zonder dat dit lid een veto kan stellen. Een tweede strategie is het
invoeren van een zogenaamd ‘Charter van de Europese Grondrechten’, waaraan de
lidstaten zich moeten houden op straffe van uitsluiting. Het eerste voorstel staat al
op de agenda van de nu lopende Intergouvernementele Conferentie (IGC), het tweede
zou alsnog op de agenda kunnen worden geplaatst. De Belgische regering was al
lang overtuigd van de noodzaak van het eerste, en sinds de ‘Haidersoap’ is ze ook
voorstander van het tweede. Vraag is alleen of er genoeg medestanders zullen zijn
en of de voorstellen radicaal genoeg doorgevoerd zullen worden. Ik hoop van wel:
een grondige wijziging van het verdrag is dringend gewenst omdat, zoals zo vaak,
het antwoord op een crisis geen pleidooi voor minder, maar een pleidooi voor méér
Europa moet zijn. Als de Europese Unie, een uniek samenwerkingsproject tussen
democratische landen, ten gevolge van de huidige verwikkelingen zou verwateren,
zou dat niet alleen voor de lidstaten zelf, maar ook voor ver daarbuiten een slechte
zaak zijn.
□ Peter Bursens
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De bevrijding begon op het sportveld
Cricket en politiek
‘Cricket roept sterke gevoelens op’, schreef George Orwell in 1944, ‘zowel “voor”
als “tegen”, en de laatste jaren is het de anticricketschool die in opkomst is. Cricket
is de sport van de reactionairen genoemd. [...] Het werd afgekeurd door linkse
schrijvers, die zich ten onrechte verbeeldden dat het vooral door de rijken wordt
gespeeld’[1]. De reputatie dat zij een bolwerk van conservatisme is, heeft de
cricketsport sindsdien niet van zich af kunnen schudden. Tegenstanders van cricket
kunnen zonder veel moeite voorbeelden aanvoeren om hun kritiek te onderbouwen.
Zo bestond er tot in de jaren zestig een strikt onderscheid tussen de gentlemen en de
players. De eersten waren afkomstig uit de upper class en vermogend, de laatsten
professionals die het zich niet konden veroorloven, zonder betaling uit te komen in
de soms vijf dagen durende wedstrijden. Weliswaar konden gentlemen en players
deel uitmaken van één team, zij leefden in verschillende werelden: zij verkleedden
zich in verschillende kleedkamers, en ook de lunch en de thee werden voor de
gentlemen en de players in afzonderlijke ruimtes geserveerd. Een ander voorbeeld
is, dat het tot 28 september 1998 heeft geduurd voordat de Marylebone Cricket Club
(MCC) - die oorspronkelijk als club werd opgericht, maar tegenwoordig de positie
inneemt van nationale bond in Engeland en onder meer verantwoordelijk is voor de
regels van de sport - het vrouwen toestond lid te worden, alsook de bar van het
clubhuis te betreden. Daarmee kwam een einde aan een traditie van 211 jaar...
Dergelijke kritiek op de cricketsport werd en wordt eerst en vooral ingegeven door
de Engelse cricketcultuur. Cricket wordt evenwel niet alleen in Engeland - de
bakermat van deze sport - beoefend, maar ook daarbuiten. Immers, met de vestiging
van het Britse imperium - dat zijn hoogtijdagen kende in de negentiende eeuw verspreidde zich niet alleen de Engelse politieke, militaire en economische macht
over grote delen van de wereld, maar ook (aspecten van) de Engelse cultuur. Als
onderdeel van dat proces werd ook de cricketsport geëxporteerd naar onder meer
Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, het huidige Zimbabwe, het huidige India,
het huidige Pakistan, het huidige Sri Lanka, en naar de vroegere Britse bezittingen
in het Caraïbisch gebied. Op deze plaatsen ontwikkelde zich in de loop van de tijd
een eigen cricketcultuur - en het is de ironie van de geschiedenis dat het Engelse
nationale team inmiddels is overvleugeld door de teams uit de genoemde landen.
De cricketcultuur in de voormalige Britse bezittingen in het Caraïbisch
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gebied - in het Engels gewoonlijk aangeduid als de ‘West Indies’, waarmee wordt
gedoeld op Jamaica, Trinidad en Tobago, Barbados, de Britse Antillen en Brits
Guyana - staat centraal in de bundel Liberation cricket. West Indies cricket culture.
Twee opmerkelijke gegevens vormen het uitgangspunt van dit boek. Op de eerste
plaats is dit, dat de West Indies geen staatkundige eenheid vormen, maar desondanks
één nationaal cricketteam kennen. Ten tweede heeft dit team in de periode van
grofweg 1960 tot 1980 de internationale cricketwereld gedomineerd: in spectaculaire
stijl werd een vrijwel ononderbroken reeks van successen behaald. In drieëntwintig
bijdragen nu worden in deze bundel verleden en heden van het cricket in deze regio
beschreven, vanuit het streven het succes van het team van de West Indies te verklaren.
De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de maatschappelijke betekenis van het
cricket, want - dat is althans de hypothese die de auteurs van de verschillende
bijdragen gemeen lijken te hebben - het is de maatschappelijke context die het eigen
karakter en de successen van het West-Indische cricket verklaart. Deze hypothese
werd voor het eerst naar voren gebracht door de uit Trinidad afkomstige historicus
en schrijver C.L.R. James (1901-1989), aan wie Liberation cricket is opgedragen.
James - een verklaard revolutionair marxist, die grote invloed heeft gehad op zwarte
onafhankelijkheidsbewegingen in het Caraïbisch gebied en in Afrika - bracht ze met
name naar voren in zijn boek Beyond a boundary (1963). In dit werk - niet zelden
beschouwd als het beste dat over cricket is geschreven, en als een van de beste boeken
over sport - getuigt James van zijn levenslange passie voor de cricketsport. Daarbij
laat hij herhaaldelijk zien hoe belangrijk de sociale en politieke omstandigheden zijn,
om gebeurtenissen op en rond het cricketveld te begrijpen.
Cricket werd in de West Indies geintroduceerd door de Engelse kolonisator, maar
raakte verrassend snel verspreid over alle lagen van de bevolking. De sociale en
raciale verschillen die de koloniale samenleving kenmerkten werden weerspiegeld
in de wereld van het cricket: de verschillende maatschappelijke groepen kenden hun
eigen clubs en competities. Vrijwel onmiddellijk kwamen er zwarte topspelers op maar zij bleven in eigen competities uitkomen. Vaak werden zij betrokken bij de
training van teams van de blanke elite - maar zij kwamen niet in aanmerking voor
het nationale team van de West Indies wanneer dit tegen het moederland Engeland
of tegen Australië speelde. Pas aan het begin van de twintigste eeuw werden de eerste
niet-blanke spelers opgesteld in het team van de West Indies, en hun aantal werd
geleidelijk groter. Maar dit was een moeizaam, vaak zelfs pijnlijk proces: niet-blanke
spelers moesten veel en veel beter zijn dan blanke spelers om boven hen te worden
verkozen in het nationale team. De selectie van de spelers en de organisatie rond het
team bleven immers lange tijd voorbehouden aan de blanke elite - en de voorkeur
van de keuzeheren ging toch eerst en vooral uit naar spelers uit eigen kring. Pas in
1960, toen de niet-blanke spelers al jaren veruit in de meerderheid waren in het
nationale team, kreeg dit in de persoon van Frank Worrell de eerste zwarte aanvoerder.
En daarmee kreeg de niet-blanke bevolking voor het eerst invloed op de samenstelling
van het nationale team - en van toen af aan werd het team van de West Indies gekozen
op
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grond van kwaliteit en verdienste, en niet langer op grond van andere overwegingen.
Worrell stond als aanvoerder aan het begin van een periode van twintig jaar, waarin
het team van de West Indies vrijwel onverslaanbaar bleek.
Deze successen nu worden verklaard uit het specifieke karakter van de
cricketcultuur in de West Indies. De ontwikkeling van deze eigen cricketcultuur
wordt in Liberation cricket aangeduid als de creolisation - een proces dat zich zowel
op als om het speelveld voltrok. Op het speelveld ontstond een nieuwe stijl van
spelen, die in twee opzichten sterk verschilde van de meer traditionele stijl. Ten
eerste speelde het team van de West Indies met een aanval, die uit louter fast bowlers
bestond. - In het cricket verdedigt een batsman (slagman) zijn wicket (drie paaltjes,
waarop twee dwarshoutjes rusten), door met zijn slaghout te voorkomen dat een door
de bowler (werper) van de tegenpartij geworpen bal de dwarshoutjes van de paaltjes
doet vallen. Vallen de dwarshoutjes, dan is de slagman uit. De slagman kan punten
scoren, door bij het verdedigen van zijn wicket de bal weg te slaan, en dan één of
meerdere malen heen en weer te lopen tussen zijn wicket en het wicket aan de overkant
van het slagperk, voordat de tegenstander de bal heeft teruggebracht bij het wicket.
In het cricket onderscheidt men twee soorten bowlers: de zogeheten fast bowlers,
voor wie de snelheid van de geworpen bal het voornaamste middel is om een batsman
uit te gooien; en de zogeheten spin bowlers, voor wie het effect dat zij aan de bal
meegeven het middel is om de slagman uit te gooien. - De West-Indische frist bowlers
waren niet alleen zeer snel, zij speelden bovendien bijzonder agressief: zij gebruikten
alle, overigens geoorloofde middelen, om een slagman uit zijn evenwicht te brengen,
zoals ballen die recht op het lichaam van de slagman werden gegooid, of ballen die
tot hoofdhoogte opstuitten. Een tweede vernieuwing betrof de stijl van spelen van
de batsmen: van oudsher speelde de slagman behoudend, om zijn wicket zo lang
mogelijk te beschermen, en onderwijl geleidelijk punten bijeen te sprokkelen. De
West-Indische slaglieden volgden een heel andere tactiek: zij kozen de aanval,
probeerden zo veel mogelijk punten bijeen te slaan, en namen daarbij ongekende
risico's.
Maar ook rond het veld groeide een heel eigen cricketcultuur. Werden de
wedstrijden in Engeland door het publiek gevolgd in een haast sacrale stilte, nu en
dan onderbroken door een beschaafd applaus - in de West Indies vond rond het veld
een volksfeest plaats, en de spelers werden luidkeels aangemoedigd of uitgejouwd.
Calypsozangers voorzagen de gebeurtenissen op het veld van gezongen commentaren
- en tijdens de hele wedstrijd werd muziek gemaakt. Incidenteel was de betrokkenheid
van het publiek van dien aard, dat wedstrijden - tijdelijk of definitief - moesten
worden gestaakt: als protest tegen scheidsrechterlijke dwalingen of uit teleurstelling
over de geleverde prestaties werd van alles op het veld gegooid, of werd zelfs het
veld bezet.
De eigen aard van het cricket in de West Indies wordt in Liberation cricket
verklaard uit de maatschappelijke context waarin de sport zich in deze regio
ontwikkelde. In dit verband wordt erop gewezen, dat cricket in de (laat)-koloniale
samenleving een van de weinige vlakken was, waarop de niet-blanke bevolking zich
kon meten met de blanke elite. Tot ongeveer 1950 im-
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mers werd de samenleving in het Caraïbisch gebied gedomineerd door de blanken,
en bleef de niet-blanke bevolking achtergesteld op sociaal, politiek en economisch
gebied. Juist daarom probeerden de niet-blanke cricketspelers de blanke elite op hun
eigen terrein te verslaan. Vanuit dezelfde achtergrond moet ook de enorme
betrokkenheid van het publiek bij de prestaties van het nationale team worden
verklaard: iedere overwinning, met name op het Engelse nationale team, droeg - en
draagt nog steeds - bij aan het afwerpen van het juk van het koloniale verleden. Voor
de West-Indische bevolking begon de bevrijding van het kolonialisme op het
cricketveld, waar kon worden bewezen dat niet-blanken in niets onderdeden voor
blanken - en dit gegeven heeft meer dan wat ook het karakter van het cricket in de
West Indies bepaald.
Sportbestuurders willen nog wel eens de opvatting huldigen, dat sport en politiek
gescheiden moeten blijven. Liberation cricket toont eens te meer aan, dat deze
gedachte onzinnig is: sport wordt, of men dat nu leuk vindt of niet, beoefend in een
politiek-maatschappelijke context, en die politiek-maatschappelijke context kan
grote, zelfs bepalende invloed uitoefenen op de sport. Zo kon cricket - zo vaak
bekritiseerd als bolwerk van conservatisme - in de West Indies uitgroeien tot de
voorhoede van een antikoloniale bevrijdingsbeweging.
□ Herman Simissen
Hilary McD. Beckles en Brian Stoddart (red.), Liberation cricket. West
Indies cricket culture, Manchester University Press, Manchester en New
York, 1995, xii en 403 blz., ISBN 0-7190-4315-8.

De herontdekking van de ziel
In het Thijmessay 1999, De herontdekking van de ziel, benadrukt Herman De Dijn
het onderscheid tussen volwaardige en integrale kwaliteitszorg. Integrale
kwaliteitszorg ‘impliceert dat toepassing van wetenschappelijke inzichten,
formalisering en proceduralisering in alle vormen en aspecten van hulpverlening en
verzorging aan bod moeten komen, zodanig dat men tot een perfect geïntegreerd,
gestuurd en gecontroleerd proces kan komen’ (blz. 59-60). Volwaardige kwaliteitszorg
daarentegen ‘is gericht op de gehele mens in zijn waardigheid en laat tegelijk de
professionaliteit aan bod komen, maar zonder het activisme dat er zo dikwijls mee
verbonden is [...]. Het komt er vooral op aan de band tussen nood en noodlijdende
niet uit het oog te verlie-

Streven. Jaargang 67

362
zen. Dit veronderstelt het besef een soort priesterlijke taak uit te voeren: nl. in alle
hulp en zorg de gehele mens, de eer van de mens op het oog te hebben’ (blz. 53, 60).
Het verschil tussen beide vormen van kwaliteitszorg laat De Dijn oplichten tegen
de achtergrond van een uitermate interessante antropologische schets, in drie delen.
In het eerste deel analyseert hij de visie op het menselijk leven die nu overheerst:
het ‘psychologisme’ of ‘sentimentalisme’. Daarin wordt de mens gereduceerd tot
een verzameling van lichamelijke en psychische deelfuncties, die uiteindelijk allemaal
in dienst staan van ‘het zich goed voelen’. Een dergelijk sentimentalisme zit gevangen
in de illusie van de beheersbaarheid en leidt onvermijdelijk tot werkelijkheidsverlies:
de hedendaagse mens ‘heeft [...] de werkelijkheid laten verschrompelen tot er haast
niets van overblijft dan de beleving van de eigen illusies en momentane
gevoelsreacties. [...] De malaise is het duidelijkst zichtbaar bij degenen die “alles”
hebben. Wat de mens, ook de moderne mens, ten diepste verlangt, is de gelukte
ontmoeting met het andere, met het onverwachte, in één woord, met de werkelijkheid
“buiten ons”’ (blz. 34).
Nochtans is juist de ‘sentimentalistische’ mensopvatting bepalend voor wat mensen
vandaag onder levenskwaliteit verstaan. Kwaliteit wordt in dat perspectief graag
omschreven als iets wat allereerst het gevoel van de ‘gebruiker’ aangaat, en daarom
‘vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften’ moet voldoen. Om aan een dergelijke
vorm van reductionisme te ontkomen bepleit De Dijn dan ook een onderscheid tussen
twee opvattingen van kwaliteit en zorgverlening. Enerzijds is er sprake van technische
vormen van verzorging, waar kwaliteitsbewaking een duidelijk omlijnde betekenis
heeft: hanteer je wel de beste technieken, beheers je die ook, werk je economisch?
Dat heet kwaliteitszorg van het eerste type. Anderzijds zijn er gebieden waarop de
betekenis van kwaliteit veel minder duidelijk en meetbaar is: talloze vormen van
psychotherapie, behandeling van psychosomatische klachten, enz. Dit tweede type
van kwaliteitszorg restloos herleiden tot het eerste type is funest. Maar juist dat
gebeurt vaak in de integrale kwaliteitszorg[2].
Om het onderscheid tussen beide vormen van kwaliteit te concretiseren, schrijft
De Dijn enkele mooie bladzijden over het indirecte karakter van het tweede type van
kwaliteit. Gevoelig worden voor wat essentieel is, opvoeding tot goede menselijke
contacten, tot een gelukkig bestaan, gebeurt als het ware ‘achter onze rug om’. De
idee dat men dit essentiële op een rechtstreekse, professionele manier kan aanpakken,
getuigt van een onbegrip voor het essentiële. ‘Een opvoeding in de volwaardige zin
van het woord, een opvoeding met echte kwaliteit, veronderstelt dus een soort tussen
haakjes zetten van de efficiëntiegerichtheid, een samen gericht zijn op iets anders
dan bepaalde gewenste resultaten, nl. op zaken die echt interessant of belangrijk zijn
[...]. Er kan geen school zijn voor de fundamentele menselijke relaties tenzij in die
menselijke relaties zelf: alleen door zich eraan over te geven op een niet-berekenende
manier kan er eventueel resultaat worden bereikt’ (blz. 49).
Streven naar echte kwaliteit kan niet losstaan van de inhoudelijke betekenissen
waarop je bent gericht, en daarbij moet je vergeten wat die gerichtheid kan
‘opbrengen’. Op die
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manier belandt Herman De Dijn bij wat hij in zijn titel aanduidt als de herontdekking
van de ziel: ‘Dit soort gerichtheid veronderstelt de aanwezigheid van een zelf dat
zich als persoon verhoudt tot fundamentele waarden en betekenissen, waar het nooit
zelf zonder meer de oorsprong van is. Ze veronderstelt dus wat men vroeger een ziel
of een geestelijk principe noemde, - ook al werd dit eertijds wellicht soms te
essentialistisch of verdinglijkt opgevat’ (blz. 67).

Het primaat van de leefwereld?
Wie de ziel wil terugvinden, moet niet zoeken op plaatsen waar zij onvindbaar is.
De Dijn legt daarbij sterk de klemtoon op het onderscheid tussen wetenschap en
zingeving. Het ‘zien’ van de ziel kan niet steunen op wetenschappelijke of puur
theoretische gronden. Het stoelt op een ander soort van realisme, dat van
grondhoudingen die aanwezig zijn in de leefwereld. Met andere woorden, het is niet
via wetenschappelijk onderzoek dat we de ziel kunnen lokaliseren, het is vanuit een
gerichtheid op de concrete wereld van elke dag dat de menselijke ziel zich kan
manifesteren: ‘De ziel, de persoon, behoort echt tot de wereld, tot de echte wereld,
de wereld die wij au sérieux nemen, de leefwereld. [...] De leefwereld is vol van
niet-mysterieuze mysteries die ons verwonderen ook al kennen we perfect de
wetenschappelijke uitleg: het mysterie van de geboorte van een kind, dat een
onherleidbare betekenis en waarde bezit lang voor allerlei potentialiteiten en
kwaliteiten zich kunnen manifesteren of realiseren; het mysterie van het gelaat, van
glimlach en verdriet. De verwondering over deze mysteries vraagt geen verder
onderzoek, maar passende reacties: dankbaarheid, droefheid, eerbied, medeleven.
Daarin toont zich of men de zaak begrepen heeft, of men redelijk is of niet’ (blz. 72).
Dit is een beklijvend en stimulerend essay, uitdagend in zijn tegendraadsheid en
tegelijk vaak herkenbaar[3]. Dat laatste geldt vooral wanneer Herman De Dijn de
kwetsbaarheid laat zien van de houding die hij propageert, wanneer hij bekent hoe
machteloos hij zich voelt om ze duidelijk te maken: ‘Het is niet eenvoudig om uit te
leggen wat er fout is met bijvoorbeeld de Benetton-reclame, om iemand van de
leugenachtigheid ervan te overtuigen. [...] Het belang van schroom verdedigen voor
wie dit niet (meer) ziet, voor wie deze verdediging a priori als een uiting van
preutsheid ziet, is geen sinecure. [...] De verdediging van traditionele waarden en
betekenissen wordt steeds moeilijker naargelang hun erosie sterker wordt: die
verdediging veronderstelt immers een zekere vertrouwdheid met die waarden en
betekenissen zodanig dat deze van binnenuit naar hun waarde kunnen worden
begrepen’ (blz. 30-31).
De premissen van de moderniteit keert de hedendaagse filosofie om, en opnieuw
geeft ze de voorrang aan de alledaagse ervaring boven een
technologisch-wetenschappelijke interpretatie van de werkelijkheid. De wereld van
de natuurwetenschap, zo menen velen, gaat ten onrechte door voor de ‘eigenlijke
werkelijkheid’. Onze manier van denken ontleent zijn oorspronkelijke betekenis
immers aan het dagelijks leven. De categorieën van de natuurwetenschap zijn daaruit
afgeleid, maar ze vormen slechts fossielen van de ‘eigenlijke’ taal; een taal die in de
wetenschap zijn praktische, zinvolle functie verloren heeft. Geen wonder dat techniek
en wetenschap ons leven
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geen betekenis kunnen geven[4]. Herman De Dijn sluit zich uitdrukkelijk, mijns inziens
terecht, bij die visie aan.
Toch blijf ik zitten met één vraag. Op blz. 76 lees je: ‘Alleen een vertrouwdheid
met de oppervlakte van de leefwereld kan ons enig houvast bieden. Dieper graven,
via de wetenschap en haar categorieën de problemen van waardering willen oplossen,
leidt nergens toe’. Maar hoe kan vertrouwdheid met de oppervlakte van de leefwereld
ons houvast bieden? Natuurlijk moet de zin en betekenis niet buiten de leefwereld
worden gezocht. Dat toegeven wil echter niet zeggen, zoals De Dijn zelf beaamt,
‘dat binnen de leefwereld van concrete personen alles rozengeur en maneschijn is’
(blz. 74). Louter vanuit een vertrouwdheid met de oppervlakte leven mag dan al een
basisvoorwaarde zijn om te weten waar ‘kwaliteit’ over gaat, een houvast kan het
echter op zich nooit bieden.
Die (al té) scherpe formulering is mijns inziens ingegeven door De Dijns
gevoeligheid voor het onderscheid tussen wetenschap en zingeving. Die gevoeligheid
is op zich terecht, maar lijkt een andere, meer wijsgerige vorm van ‘dieper graven’
in de weg te staan, of geeft daar op zijn minst aanleiding toe. Daar wil ik even de
nadruk op leggen. De teneur van dit essay is analoog aan die van het bekende essay
van de Canadese filosoof Charles Taylor, De malaise van de moderniteit[5]. Beide
auteurs wijzen het primaat van de instrumentele rede af, en dat om soortgelijke
redenen. Maar in tegenstelling tot De Dijn wil Taylor juist wél dieper graven.
Waarom? Taylor stelt een dubbele vraag: naar de mogelijkheid en naar de
noodzakelijkheid van een redelijke argumentatie over wat kwaliteit, authenticiteit en
een gepaste houding betekenen. Beide vragen beantwoordt hij positief. Omdat er in
onze maatschappij een voortdurende strijd gaande is om authenticiteit en kwaliteit
gestalte te geven (Taylor spreekt van la lotta continua), vindt hij het noodzakelijk
dat er over al deze uitermate belangrijke kwesties een redelijke discussie plaatsvindt.
In dat perspectief wil hij juist herstelwerkzaamheden uitvoeren om het ideaal achter
de min of meer ontaarde praktijken vast te stellen en te beschrijven, en vervolgens
deze praktijken te bekritiseren vanuit het gezichtspunt van het ideaal dat erachter zit.
En alleen door ‘dieper te graven’ naar een ideaal is een redelijke argumentatie over
idealen mogelijk.
Toegepast op de problematiek van de kwaliteitszorg, kan een dergelijke
‘herstelwerkzaamheid’ laten zien dat ‘integrale kwaliteitszorg’ en ‘volwaardige
kwaliteitszorg’ voortkomen uit een zelfde ideaal, maar dat de voorstanders van
‘integrale kwaliteitszorg’ dit aanvankelijke ideaal gaandeweg uit het oog hebben
verloren en daardoor een proliferatie van formele procedures in de hand hebben
gewerkt. Juist door de gemeenschappelijke achtergrond aan te wijzen, kun je de
inhoudelijke discussie op redelijke gronden voeren, zonder een van beide vormen
van kwaliteitszorg bij voorbaat te stigmatiseren.
Door beide vormen van kwaliteitszorg, de integrale en de volwaardige, lijnrecht
tegenover elkaar te plaatsen en vervolgens een beroep te doen op een soort van
gepaste houding, die uit een vertrouwdheid met de oppervlakte van de leefwereld
moet voortvloeien, maakt Herman De Dijn de ruimte voor een redelijke argumentatie
tussen voor- en tegenstanders kleiner. Uiteindelijk gaat het dan om twee incompa-
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tibele houdingen van verschillende types van mensen, die als het ware gedwongen
worden naast elkaar te leven (wat in de dagelijkse praktijk ook vaak het geval is).
De houding die Herman De Dijn propageert lijkt mij de enige juiste houding. Maar
volstaat het dit te beamen? Volstaat de evocatie van een gepaste houding? Of moet
men niet bovendien naar redelijke argumenten zoeken, vooral nu de pleitbezorgers
van een volwaardige kwaliteitszorg een minderheid vormen? Die minderheid moet
met een gepaste houding én met een redelijke argumentatie naar buiten treden, al
weet ze maar al te goed dat argumenten, hoe redelijk ook, kwetsbaar blijven, als het
erom gaat het eigene van volwaardige kwaliteitszorg te verdedigen. Om die
argumentatie te voeren is er behoefte aan reflectie op de leefwereld, dus aan ‘dieper
graven’. Per slot van rekening was het ideaal van authenticiteit en menselijke kwaliteit
aanvankelijk ook de motor van het moderne streven naar meer vrijheid, maar dat is
men nu grotendeels vergeten[6].
□ Guido Vanheeswijck
[1]

Eindnoten:
[1] George Orwell, ‘Review of Cricket Country by Edmund Blunden’, in Sonia Orwell en Ian
Angus (red.), The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol. 3: As I
Please, Harmondsworth, 1978, blz. 66.
[2] Het onderscheid tussen de twee types van kwaliteitszorg heeft Herman De Dijn vroeger al
uitgewerkt in ‘Integrale kwaliteitszorg. Een waanidee?’, in Streven, oktober 1991, blz. 777-786.
[3] Vanuit dit onderscheid tussen twee vormen van kwaliteit heb ik onlangs de vraag gesteld naar
de betekenis van kwaliteit in het onderwijs. Zie G. Vanheeswijck, ‘Wat is dat, kwaliteit van
onderwijs?’, in Streven, oktober 1999, blz. 842-844.
[4] Zie H. van Ruler, De uitgelezen Descartes, Lannoo / Boom, Tielt / Amsterdam, 1999, blz. 63.
[5] Charles Taylor, De malaise van de moderniteit, Kok Agora / Pelckmans, Kampen / Kapellen,
1994.
[6] Uiteindelijk hebben de verschillen tussen de methode van De Dijn en Taylor mijns inziens te
maken met een verschillende opvatting van de metafysica. Zie in dat verband: H. De Dijn, ‘De
lotgevallen van de metafysica in de Moderne Tijd’, in M. Moors en J. Van der Veken, Naar
leeuweriken grijpen. Leuvense opstellen over metafysica, Universitaire Pers, Leuven, 1994, blz.
83-100; H. De Dijn, De uitgelezen Spinoza, Lannoo / Boom, Tielt / Amsterdam, 1999, blz.
18-20; Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge University
Press, Cambridge, 1992, Part I: Identity and the Good, blz. 3-107. Zie voor een confrontatie
van beider ideeën: H. De Dijn, ‘Politiek van de erkenning en multiculturalismé, in S. Cuypers
en W. Lemmens (red.), Charles Taylor. Een mozaïek van zijn denken, Pelckmans / Kok Agora,
Kapellen / Kampen, 1997, blz. 141-157.
[1] Herman De Dijn, De herontdekking van de ziel. Voor een volwaardige kwaliteitszorg, Thijmessay
1999, Uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen, 1999, 85 blz., ISBN 90-5625-062-0 (in België
verspreid door uitgeverij MAKLU).
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Podium
Voorbijganger van Leonard Nolens
Genomineerd voor de VSB-poëzieprijs
Bij de zes genomineerden uit 61 inzendingen voor de beste poëziebundel van het
voorbije jaar hoort Leonard Nolens. Zoals bekend is hij een dichter-dichter die een
tamelijk zeldzame categorie dichters vertegenwoordigt. Wij kennen immers
priesters-dichters (A. van Wilderode), psychiaters-dichters (Rutger Kopland),
artsen-dichters (J.J. Slauerhoff), advocaten-dichters (E. van Vliet),
boekhouders-dichters (H.C. Pemath), leraars-dichters (Ed Leeflang),
professoren-dichters (E. Spinoy), studenten-dichters (M. Declercq),
journalisten-dichters (H. de Coninck): deze productieve categorie kan naar believen
uitgebreid worden. De dichter-dichter is echter een witte raaf: hij werkt niet om den
brode, maar uitsluitend om het gedicht. Alleen zijn gedichten tellen, alleen daarvoor
leeft hij. Zijn poëzie wil de expressie en bevestiging zijn van een niet gering ego.
Op 20 januari 1980 noteerde Nolens in zijn dagboek: ‘Ik ben mateloos ambitieus en
ken eerlijk gezegd niet het voorwerp van mijn aspiraties en ambities. Ik ken het niet!
Ja, ik wil goede, nee, grootse gedichten schrijven, ik wil een groot dichter worden,
maar in wiens ogen?’ Twintig jaar later en een Staatsprijs (1992) en Constantijn
Huygensprijs (1997) verder, treft de lezer in Voorbijganger (1999) dit gedicht aan
met een korte titel en een oorverdovende echo van de beginregel in de slotregel:

Ik
Vandaag hebben vijf miljard mensen ik gezegd
Met een zoen, een scheermes, een bord spaghetti, een schot.
Het maakte mij uit. Het maakte mij vijf miljard ik.
Wij noemen dat werkelijkheid. Het heeft geen naam.
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Vannacht hebben vijf miljard mensen jij geroepen
in brieven, op straat, in kroegen, in bedden, op bruggen.
Het maakte mij uit. Het maakte mij vijf miljard.
Wij noemen dat wereld. De wereld. Het heeft geen naam.
Maar ik ben het. Ik ben het hier vijf miljard keer.
De wereld is altijd vijf miljard ik.
De werkelijkheid is altijd vijf miljard.
Vandaag hebben vijf miljard mensen mij gezegd.
(blz. 23)

In ‘Ni Dieu, ni Maître’, een eerder gedicht uit de openingscyclus van Voorbijganger,
schrijft de zelfverklaarde zonnekoning-dichter:
Ik ben mijzelf. En ik erken geen meester meer
Onder de levenden. Er is geen man, geen vrouw
Die in mijn zon kan staan, ik ben mijn eigen heer.
Ik heers op mijn terrein en zweer mijn hoogmoed trouw.
(blz. 16)

Elders noemt hij zichzelf ‘de eendagsvlieg met eeuwigheidspretenties’ (blz. 41) of
relativeert hij zijn compromisloze zoeken naar zijn authentieke ik en de uitdrukking
ervan in het perfecte gedicht, zoals in de tweede strofe van ‘Nieuwkomer’: ‘[...]
honger op kapotte schoenen / Is nog geen Van Gogh, en mijn vermoeide gang / Is
geen nocturne van Chopin, [...]’ (blz. 11).
Het felle licht van woorden waarmee Nolens zijn ik bestraalt en onthult, maakt
hem niet blind voor de anderen: de anonieme straatzanger (blz. 17) of de voorbijganger
om wiens aandacht hij bedelt (blz. 22), de afwezige doden die op zijn leven blijven
wegen, zijn oude liefde die vijftig geworden is (blz. 68).
Over een van die afwezig geworden doden, Herman de Coninck, heeft Nolens in
Voorbijganger een in memoriam geschreven dat opent met vier verbijsterende
constateringen, die verder uitgewerkt worden in tweeëntwintig gedichten. De laatste
verbijstering ten gevolge van de dood van zijn dichterlijke vriend zinspeelt op De
Conincks tussentijds verschenen verzameld werk (in 1982) en is geformuleerd als
een paradox: ‘Het onbegonnen werk is af’ (blz. 34). Uitgerekend van de paradox
heeft Herman de Coninck gezegd dat Nolens ze hanteert ‘als een instrument voor
een bijna psychiatrische zelfanalyse, tot er van hemzelf niets meer overblijft’
(Intimiteit onder de melkweg, blz. 79). En in hetzelfde essay merkte De Coninck op
dat de meeste poëzie eigenlijk autobiografisch is, maar dat ze er zelden zo voor
uitkomt als in het geval van Nolens (blz. 83). Uitgesproken autobiografische gedichten
in Voorbijganger zijn ‘Nieuwkomer’ (blz. 11), ‘Missenburg 3’ (blz. 20), ‘Paasbrief’
(blz. 24) en natuurlijk de hele cyclus ‘In memoriam Herman de Coninck’ (blz. 34-56).
Op de eerste bladzijden van Taal zonder mij (1998) heeft Kristien Hem-
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merechts, Hermans weduwe, erop gewezen dat vele mensen door zijn plotse dood
de behoefte hebben gevoeld in hun pen te kruipen en dat ze die gedichten en teksten
vervreemdend heeft ervaren. ‘Hun Herman is de mijne niet, maar het is een Herman
die net zo goed heeft bestaan en die ik moet laten bestaan, ook wil laten bestaan’.
Ook Nolens heeft zich in die kettingreactie ingeschakeld en wel op de wijze die De
Coninck zelf beschreven heeft in het al geciteerde essay uit Intimiteit onder de
melkweg. Zijn inmemoriamgedichten beantwoorden aan de strenge voorwaarden die
De Coninck vooropstelde, opdat zo'n expliciete autobiografische poëzie niet zou
vervallen in banale en oninteressante anekdotiek. Ik vat parafraserend samen. Dat
soort autobiografische poëzie moet ‘op leven en dood’ geschreven zijn, de dichter
moet zich volledig ‘met huid en haar’ engageren, hij moet dat doen in ‘een beetje
majesteitelijke taal’, de gedichten moeten een beetje pathetisch klinken, een beetje
profetisch, een beetje van ‘ik sta hier en ik kan niet anders’. In autobiografische
gedichten moet de dichter alles tegelijk leren zien, leven en dood, ‘liefde en onmacht,
zelfs pijn mag erbij, er zijn weinig dichters die daar iets mee kunnen maar bij Nolens
moet het dan maar mee het gedicht in, het is het eerlijkste wat hij in huis heeft’ (blz.
84).
In zijn in-memoriamcyclus rouwt Nolens, worstelt met verdriet en schuldgevoelens,
legt herinneringen in woorden vast om ze te behoeden tegen het vergeten. Zijn eigen
identiteit wordt bedreigd door het ‘stom toeval’ (titel van een gedicht op blz. 54) van
de dood van zijn dichterlijke vriend. En om het zelfverlies te stuiten dagdroomt hij
in het gedicht ‘Enzovoort’ (blz. 48) dat hij zichzelf ziet lopen in de kleren en met de
benen van zijn dichterlijke vriend. Zo'n gedicht is een hachelijke onderneming en
exploreert onbewust de gevoelens die Herman de Coninck zelf heel nauwkeurig
verwoord heeft in zijn eerste essaybundel Over de troost van pessimisme (1983): ‘Je
maakt gedichten over de dood en over het sterven, omdat je die gevoelens wil
verkennen, om ze beschikbaar te hebben tegen de tijd dat je ze nodig hebt. Poëzie is
een poging om emotioneel self-supporting te zijn’ (blz. 19). De in-memoriamcyclus
van Nolens kan niet beter getypeerd worden dan door deze woorden van de vriend
die er het voorwerp van is. Ook in De Conincks volgende bundel, Over Marieke van
de bakker (1987), lees ik een passus die perfect het opzet van Nolens met betrekking
tot zijn in-memoriamgedichten weerspiegelt: ‘Het leven zelf hééft namelijk geen
stijl. Stijl is wat je moet toevoegen. Daar gaat een troost van uit, die wellicht niet
veel betekent, maar die ik voor geen geld zou willen missen: we gaan wel dood, maar
dan toch met een mooie tekst. De formulering (vooral die van anderen) is het enige
wat ik heb. Poëzie is uiteindelijk toch een gesublimeerd soort veel praats hebben’
(blz. 24).
Dat lijkt me weer een postuum precisieschot van De Coninck in de roos van Nolens.
Een gesublimeerd soort veel praats hebben, niemand anders dan De Coninck zelf
zou de gedichten te zijner ere zo gevat gewaardeerd en geëvalueerd kunnen hebben.
□ Joris Gerits
Leonard Nolens, Voorbijganger, Querido, Amsterdam, 1999, 71 blz.
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De gouden zalm
9

Ik heb u vorige keer vergeten te vertellen dat mevrouw Bourcet, onze overbuur, is
overleden. Een mooie dood, als u het mij vraagt: in slaap gevallen, altijd dieper en
dieper. Rust in vrede, mevrouw Bourcet. U was net vierentachtig geworden en laat
nu uw zoon Emile, eenenvijftig, alleen achter. Wees niet bang, we zullen voor hem
zorgen. Emile heeft nooit de ware ontmoet. Hij is altijd bij u blijven wonen. Omdat
hij op straat de meisjes niet vond die hij in de bioscoop zag, hebt u wel eens gezegd.
Maar dat is niet waar, mevrouw Bourcet. Verschoning, maar ik vind Emile nogal
zwaar op de hand. Schone films zijn voor hem films met een grote boodschap, en
zeker geen films met een frivool uithangbord. Vroeger vroeg hij me geregeld mee
naar de bioscoop, maar de laatste jaren gebeurde het nog maar zelden. Zijn interesse
is geminderd. Ik vermoed dat het te maken heeft met problemen op zijn werk. Emile
is onderploegbaas van de onderhoudsdienst van gebouw B van de openbare omroep,
de VRT. Blok B staat bekend als de enige vleugel aan de Reyerslaan, waar je van
de grond kunt eten, vertelt hij mij, en ik geloof hem. Emile is een van de meest
gewetensvolle mensen die ik ken, maar sinds de komst van de commerciële televisie
in Vlaanderen gaat het bergaf met hem. Weg is de gemoedsrust van weleer. Hij is
nerveuzer geworden, af en toe komt hij al eens cynisch uit de hoek. Ik geef hem dan
gelijk, want ik voel dat dat hem goeddoet. Wanneer hij opmerkt dat men bij de VRT
heel de inboedel in stukken aan het slaan is, dat alles van waarde bij het groot huisvuil
wordt gezet, dan antwoord ik: ‘Ja, onvoorstelbaar wat ze de mensen tegenwoordig
te vreten geven’. Dan zegt hij: ‘Er is alleen nog interesse voor goedkope rommel.
Niet dat het vroeger allemaal goud was, maar tenminste was dat toen nog de
bedoeling’.
Om hem te troosten houd ik alle krantenknipsels bij die ik kan vinden over het
thema van de ‘verloedering van de openbare omroep’. De week voor het overlijden
van zijn moeder nog een scherp stuk van Gie van den Berghe onder de titel ‘Brood
en spelen’. Om u een idee te geven, citeer ik een passage die meteen stemming bracht
in het gesprek. Ik moet het even situeren: soms kijkt Gie van den Berghe nog wel
naar de televisie, op aanraden van vrienden bijvoorbeeld, maar ‘meestal draait dat
uit op een flink potje ergeren. Veel is dermate oppervlakkig, hol en opgeklopt dat ik
me afvraag waarom Vlaanderen niet massaal wegzapt.
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Maar het is natuurlijk andersom, oppervlakkigheid is een van de voorwaarden voor
massaal succes. Wil je de massa aanspreken, dan mag je niet te moeilijk doen, moet
je eenvoudige begrippen, makkelijke beelden, emotionele slogans gebruiken.
Volksmenners weten dat al lang. “Iedere propaganda moet populair zijn en haar
intellectueel peil instellen op het begripsvermogen van de meest achterlijke onder
diegenen tot wie zij zich richt. Daarom moet haar peil, zuiver intellectueel gezien,
des te lager worden gehouden naarmate de te bereiken massa groter is.” Aldus Adolf
Hitler in zijn voor het grote publiek bestemde Mein Kampf’ Alle somberheid en
zwaarmoedige gevoelens waren meteen verdwenen. Het werd nog een gezellige
avond.

Courtney Love (Lynne Margulies) en Jim Carrey (Andy Kaufman) in Man on the Moon van
Milos Forman.

Sinds de dood van zijn moeder komt hij geregeld bij ons eten, want hij heeft in
zijn leven nooit een pan in de hand gehad. We zorgen er dan voor dat hij wat groenten
op zijn bord krijgt, dan kan hij voor de rest van de week voort met hamburgers,
pizza's en frituurkost.
Ik heb hem onlangs samen met onze meisjes meegenomen naar twee Vlaamse
jeugdfilms, Blinker en De man van staal. Zulke films maakten wij vroeger ook, zei
hij achteraf, maar nu moet het allemaal plat amusement zijn. Ik neem hem ook mee
naar Man on the Moon van Milos Forman. Die gaat over televisie en zal hem dus
interesseren. Een film van Milos Forman is ook altijd minstens behoorlijk. Ik vraag
de buren van nummer 33 mee, Raymond en Cecilia. Tussen hen beiden is het de
laatste weken maar minnetjes. Zoals ik u al eerder vertelde, wil Cecilia graag kinderen
maar heeft Raymond daar geen oren naar. Vorige maand heeft hij Cecilia voor haar
verjaardag een kat gekocht, maar dat heeft de spanning in het kinderloze gezin alleen
maar opgedreven. Het dier plast overal behalve in de kattenbak, haalt met haar
klauwen de zetel en het behangpapier in reepjes. Kortom, hoog tijd voor een verzetje.
Deze film zal allicht herinneringen ophalen aan hun eerste ontmoeting, waarvan ik
hier uitvoerig verslag gedaan heb: ons avondje uit met The Truman Show. Ook
vanavond speelt Jim Carrey een hoofdrol en ook nu krijgen we een les mediakritiek.
Milos Forman zal iedereen in een goed humeur brengen, hoop ik.
En zo geschiedde. Man on the Moon is een soort huldebetoon aan de Amerikaanse
komiek Andy Kaufman. De rol wordt vertolkt door Jim Carrey. Naast hem leer je
Kaufmans vriend en intiem medewerker Bod Zmuda kennen, zijn vriendin Lynne
Margolies en zijn agent George Shapiro, gespeeld door Danny DeVito, een belangrijk
figuur in dit project. DeVito leerde Kaufman persoonlijk kennen toen hij samen met
hem deel uitmaakte van de cast van het televisiefeuilleton Taxi. Hij is als producent
de stuwende kracht achter Man on the Moon. Hoewel Kaufman destijds neerkeek
op het genre van de sitcom, is het deze televisiereeks die hem bij
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het brede publiek bekend heeft gemaakt. Maar de gunst van het publiek betekende
niet veel voor hem. En dus was hij die niet veel later ook weer kwijt. Kaufman hield
ervan zijn publiek te provoceren, het uit zijn tent te lokken. Vooral met het
‘Inter-Gender Wrestling’-kampioenschap vervreemdde hij van zijn fans. Kaufman
daagde vrouwen uit het in de catchring tegen hem op te nemen. Als ze de mannelijke
superioriteit willen betwisten, dat ze het dan maar eens bewijzen.

De wedstrijden waren van a tot z geënsceneerd, maar Kaufman liet het masker nooit
zakken. Je wist bij hem nooit waar de ernst ophield en het spel begon. De codes van
het genre, de grenzen van de fictie waren zijn domein. Zo liet hij een oud vrouwtje
voor dood neervallen op de scène, om haar na een moment van algemene paniek
opnieuw tot leven te kunnen wekken met een magische bezwering. Hij verstoorde
graag livetelevisieshows, deed alsof hij zijn tekst kwijt was. De technicus kreeg
instructies om het beeld te doen rollen, zodat iedereen in de huiskamer zou denken
aan een technische storing. Vrienden en familie geloofden hem dus niet toen hij hun
vertelde dat de dokters een zeldzame vorm van longkanker hadden ontdekt. In 1984
overleed hij aan de gevolgen ervan.
‘Geestig, goed gemaakt, origineel, maar ook niet meer dan een lang uitgerokken
komiekenoptreden. Voor mij is dit geen film.’ Raymond loopt niet over van
enthousiasme. Het blijft even stil aan ons tafeltje in brasserie Strauss. Dat betekent
dat minstens Emile en Cecilia het niet eens met hem zijn. De kelner brengt onze
drankjes. Cecilia neemt het voortouw, ze zet de tegenaanval in: ‘Ik noem dit een
heerlijke film, ik vraag me af wat je hier in godsnaam tegen kunt inbrengen. Is humor
dan iets minderwaardigs? Mag je tegenwoordig geen komedies meer zien?’ - ‘Ja,
Raymond’, probeer ik wat te verzachten, ‘ik vind je wat scherp. Een komiekenportret
kan toch een goed procédé zijn om een film structuur te geven, waarom niet?’
- Raymond: ‘Ach, in het begin is het even leuk, maar na een uur ben je er toch op
uitgekeken.’
- ‘Ja, maar zo banaal is het toch ook niet. Wat die Kaufman presteert is toch heel
bijzonder. Alleen al de manier waarop hij het element fictie thematiseert. Neem nu
de proloog van de film. Die valse start. Dat is toch heel mooi gedaan.’
- Zegt Raymond: ‘Dat ontken ik niet. Ik wil alleen maar zeggen dat deze film zoals
veel van die komiekenfilms hoofdzakelijk een aaneenrijging is van gags en dat vind
ik niet het summum van filmkunst. En nog iets: de casting. Na Larry Flynt neemt
Forman opnieuw Courtney Love voor de rol van de vriendin van de held. En Jim
Carrey in dezelfde rol als in The Truman Show. Dat kun je toch niet maken.’
Zucht van Cecilia. Gelukkig is Emile erbij, die het gesprek op een ander niveau
brengt dan dat van de kleuren en de geuren. Het thema komt hem goed uit: ‘Jullie
gaan nogal vlug over de essentie van deze film heen: waar gaat deze film over? Over
de media,
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over massavermaak. Het is veel meer dan een verzameling grapjes. Die Andy
Kaufman heeft een aantal dingen goed begrepen. Mensen willen altijd meer van
hetzelfde. Ze willen hersenloos vermaak, zodat ze in de sofa voor de televisie kunnen
kijken, slapen en eten tegelijk. Concentratie op een ding vindt men tegenwoordig te
veel gevraagd, elitair. Televisie mag daar geen genoegen mee nemen.’

Emile is vertrokken, af en toe knikken we instemmend en zijn betoog loopt als een
trein. ‘Je hebt gelijk, Raymond, het vermaak van de massa, dat wordt het thema van
de komende jaren. Je ziet het nu al overal opduiken. Tot in de Vlaamse film! Film
1 van Willem Wallyn, of die nieuwe van Dominique Deruddere: Iedereen beroemd.
Zelfs in Vlaanderen ligt men wakker van de verloedering van de media.’
- Emile: ‘Dat is wat ik bedoel. Men maakt tegenwoordig alleen nog programma's
met een bereik dat zo breed is dat het resultaat alleen maar grijs kan uitvallen.
Programma's moeten toegankelijk zijn, maar ze moeten niet worden gemaakt voor
mensen die niet geïnteresseerd zijn. Een programma over kunst moet over kunst gaan
en mag niet verward worden met lifestyle. Het is zoals Andy Kaufman zegt: als je
iedereen tevreden wilt stellen, dan maak je niemand echt blij. Als je het publiek geeft
wat het vraagt, dan eet je elke dag friet.’
- Cecilia: ‘Heeft hij dat dan gezegd?’
- Emile: ‘Ik bedoel maar dat het veel beter is wanneer je iedereen om de beurt eens
blij maakt. De ene dag de vegetariërs, dan de pastaliefhebbers, dan is er vis, en okay,
dan zijn er frieten.’
- Raymond: ‘Ach, Emile, het kan er alleen maar op verbeteren.’
- Cecilia: ‘En stel je voor dat we elk moment van de dag sublieme televisie zouden
krijgen. Je zou geen tijd meer over hebben om iets anders te doen. Je zou niet meer
kunnen strijken voor de televisie. Je zou vijf videorecorders simultaan moeten laten
opnemen. En het is nu al zo erg.’
- Raymond: ‘Mag ik nog iets zeggen over de film? Weet je wie ik er heel goed in
vond? Dat akelige ventje met zijn dikke snor: Harry Clifton, de man die het publiek
altijd frontaal te lijf gaat en pas opleeft wanneer hij de toeschouwers kan uitmaken
voor al wat lelijk is!’
- Cecilia: ‘Ja, dat viel me meteen op. Hij lijkt op jou. Mag ik je een tip geven: laat
je snor groeien.’
- Raymond: ‘Ja, lieve mensen, haat mij. Jullie haat wekt mij tot leven. Kom, we
gaan naar huis. Ik wil nog wat naar de televisie kijken.’
- ‘En ik wil frieten’, zegt Cecilia. We besluiten dat we iedereen tevreden zullen
stellen, en zo eindigt de avond toch nog met een verrukkelijke climax van junkfood
en televisieruis.
□ Erik Martens
Man on the Moon van Milos Forman, met Jim Carrey (Andy Kaufman),
Danny DeVito (George Shapiro), Paul Giamatti (Bob Zmuda), Courtney
Love (Lynne), Wamer Bros., VS, 1999.
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Boeken
Filosofie
Politicide
Waarom heeft de democratie bij Franse intellectuelen in de tweede helft van de
twintigste eeuw zo vaak zo'n slechte naam gehad en waarom hebben zij zich zo grif
afgegeven met dictatoriale regimes? De jonge filosoof en historicus Luuk van
Middelaar wijst daarvoor in zijn boek Politicide op twee oorzaken. De eerste ligt in
de Franse traditie de politiek te zien in het licht van de Franse Revolutie, waardoor
denken over politiek vanzelf een revolutionaire ondertoon kreeg. De tweede factor
wijst hij aan in het optreden van de Russisch-Franse denker Kojève, die in de jaren
dertig in Frankrijk Hegel introduceerde, en de daaropvolgende decennia diep zou
beïnvloeden.
Omdat Kojève het politieke proces opvatte als een strijd, was elk compromis daarin
uitgesloten en kon een politieke ‘overwinning’ slechts bestaan in de vernietiging van
de tegenstander. Aan het totalitaire karakter dat de politiek daarmee vanzelf kreeg,
vielen volgens Van Middelaar zowel de generatie van Sartre en Merleau-Ponty (de
‘marxistisch-existentialisten’) als van Foucault en Deleuze (de ‘neo-nietzscheanen’)
ten prooi. De omslag kwam in de jaren zeventig, toen Solzjenitsyns Goelag Archipel
verscheen en de ‘nieuwe filosofen’ en vervolgens neokantianen als Ferry, Renaut en
Comte-Sponville hun heil zochten in de ethiek. Ook deze reactie op het overspannen
politieke klimaat van de voorafgaande generaties vormt volgens hem echter een
miskenning van de politiek. Want de Mensenrechten waarop zij zich beroepen kunnen
wel functioneren als kader en ideaal voor de politiek, maar daarbinnen moeten er zoals Alain Finkielkraut heeft opgemerkt - nog altijd keuzen worden gemaakt.
In de figuur van Claude Lefort ontwaart Van Middelaar echter een denker die er
werkelijk in is geslaagd het wezen van de democratie te doorgronden. Voor Lefort
vormt de politiek een zelfstandige werkelijkheid tegenover de maatschappij, die
ervoor zorgt dat die maatschappij een eenheid blijft. Vroeger vond die eenheid
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haar symbool in de vorst, maar na de ‘onthoofding’ van het ancien régime kan diens
plaats alleen nog maar leeg zijn. De macht is ‘van niemand’ meer, maar wordt
hoogstens tijdelijk waargenomen door vertegenwoordigers van het volk. Het gezag
van de macht wordt dan ook getekend door de interne verdeeldheid van de politieke
discussie, die daarmee echter nog niet machteloos is.
Daarmee ontkomt Lefort aan de verleiding het wezen van de democratie te zoeken
in een gerichtheid op het ‘goede’, zoals niet alleen de op de Franse Revolutie
georiënteerde denkers deden, maar ook - op een andere manier - veel Angelsaksische
politieke theoretici. Is de politiek dan niet op zoek naar het goede? Jawel - zou Lefort
zeggen - maar die pretentie van het ‘goede’ vinden we alleen in de politieke
stromingen terug. Het politieke (d.w.z. het democratische bestel) schept slechts de
ruimte voor het debat tussen deze stromingen, waarvan de uitkomst even ongewis
is als onze pretentie te weten waar het met de maatschappij naartoe moet. De zekerheid
waarop de absolutistische vorst nog aanspraak kon maken omdat hij regeerde ‘bij
de gratie Gods’, is ons na de koningsmoord en de scheiding tussen de staats- en de
godsdienstige orde definitief ontzegd.
Deze laatste opmerkingen gaan iets verder dan de uiteenzetting die Van Middelaar
in Politicide geeft. Ze volgen echter logisch uit zijn even scherpzinnige en erudiete
als goedgeschreven betoog. Daarin geeft hij niet alleen een overzicht van een van
de meest bewogen episodes uit de intellectuele geschiedenis van deze eeuw, maar
raakt hij ook op intelligente wijze enkele van de kernvragen van de discussie rond
de vraag wat we op dit moment nog met ‘de’ politiek aan moeten. Dat deze juist in
de huidige ongewisheid over de toekomst van onze samenleving nog altijd een
cruciale rol te vervullen heeft, wordt door Van Middelaars Politicide overtuigend
beargumenteerd.
□ Ger Groot
Luuk van Middelaar, Politicide. De moord op de politiek in de Franse
filosofie, Van Gennep, Amsterdam, 1999, 253 blz., fl. 39,90, ISBN
90-5515-240-4.

Kerk en theologie
Atlas en handboek bij de bijbel
Alleen de titel van een boek kan soms al verwondering wekken. Dat overkwam mij
onlangs, toen voor ons taalgebied de vertaling werd gepubliceerd van The Bible Atlas
(Londen, 1998). Dat het woord ‘atlas’ wordt voorafgegaan door het lidwoord ‘de’
suggereert een bepaalde exclusiviteit die nooit waargemaakt kan worden. Immers,
de literair-theologische verhalen van het Oude en Nieuwe Testament laten zich nu
eenmaal niet vangen in de coördinaten van de landkaarten. Om het wat paradoxaal
te zeggen: in een verhaal kan een rivier, een berg, een stad ergens anders liggen dan
op de reële landkaart!
Het is daarom meer dan jammer dat deze recent verschenen atlas van de bijbel
geen ‘Woord vooraf’, geen ‘Ten Geleide’, geen ‘Inleiding’ kent waarin de
uitgangspunten en werkwijze duidelijk op een rij worden gezet. Hoewel de eerste
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de stichting van Israël en zijn verdere lotgevallen, noch een systematische biografie
van Jezus’, overheerst in de presentatie van de onderwerpen toch heel duidelijk het
historische aspect. Dit staat in toch wel schril contrast met de huidige stand van zaken
in de bijbelwetenschap. Tot na de tijd van David en Salomo (ca. 900 v. Chr.) is er
historisch en archeologisch werkelijk niets teruggevonden! Hier vertoont de atlas
naar mijn mening een manco.
Het Oude Testament wordt in zes grote paragrafen behandeld (‘In het Begin’; ‘De
Aartsvaders’; ‘Naar het Beloofde Land’; ‘Van Rechters tot Koningen’; ‘Ondergang
en Herstel’; ‘Het Hellenistisch Tijdperk’). Het Nieuwe Testament kent de volgende
vijf hoofdstukken: ‘De Jonge Jezus’; ‘Het Optreden van Jezus’; ‘Dood en Verrijzenis’;
‘De Eerste Christenen’; ‘Revolutie en Openbaring’.
De atlas behandelt per twee pagina's één onderwerp of periode. Een kleurrijk
arsenaal aan beeldmateriaal (kaarten, reproducties, foto's, driedimensionale
reconstructies van steden en gebouwen) zorgt ervoor dat er veel te kijken en te
(her)ontdekken valt. Veelal beslaan de kaarten en 3D-reconstructies twee naast elkaar
gelegen bladzijden, met als gevolg dat zaken die op de vouw zijn afgedrukt vaak niet
of met veel moeite te lezen zijn.
Opvallend genoeg is nergens vermeld aan welke bijbelvertaling de talrijke citaten
zijn ontleend die in aparte kadertjes staan afgedrukt. Ze blijken afkomstig uit de zgn.
‘Nieuwe Vertaling’ van het NBG 1951.
Soms is er iets mis met de coördinatie. Zo is het nogal klunzig dat op blz. 55 een
hele passage over de stad Mispa wordt afgedrukt, met foto, terwijl deze stad nergens
op de bijgeleverde kaart (blz. 54-55) te vinden is. Ook de stad Rama wordt op deze
kaart node gemist!
Helaas is de atlas evenmin ontsnapt aan de nachtmerrie van elke bijbelredacteur:
het verkeerd afgedrukte handschrift. Dat is het geval met de belangrijke Codex
Sinaïticus: op blz. 132 is deze zowel op z'n kop als in spiegelbeeld weergegeven.
Ondanks deze kritische opmerkingen bevat deze atlas een grote hoeveelheid
beeldmateriaal dat menig bijbellezer een (veel) betere kijk op de verhalen van het
Oude en Nieuwe Testament zal bezorgen. Een uitvoerige index van namen en
onderwerpen maakt dat men het ook als naslagwerkje kan gebruiken.
Een veel betere benadering, met terzake doende informatie, is te vinden in een
prachtig vormgegeven handboek bij de bijbel, dat onder de hoofdredactie van prof.
John Bowker tot stand is gekomen. Wat het Oude Testament betreft volgt het de
christelijke indeling: Pentateuch, Historische boeken, Wijsheidsboeken,
Profeten-boeken, Apocriefen. Aan elk bijbelboek wordt ruim aandacht besteed:
inhoud, opbouw, thema's, hoofdpersonen, interpretatie(s). De sectie over het Nieuwe
Testament kent - na een twintigtal pagina's waarin allerlei historische aspecten worden
geschetst - een drietal delen: ‘Het leven van Jezus’, ‘Ontstaan van het christendom’,
‘Brieven’. Jammer alleen dat de gedetailleerde inhoudsopgaven van zowel het Oude
als het Nieuwe Testament niet aan het begin van het handboek staan opgenomen,
maar resp. op blz. 16-17 en 272-273 te vinden zijn. Het handboek kent ten slotte nog
een fors ‘Naslagdeel’ (blz. 478-541): ‘Personen in de bijbel’, ‘Planten in de bijbel’,
een verklarende woordenlijst, een bibliografie van louter Neder-
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landstalige literatuur en een register. Meer dan 600 illustraties bieden een functionele
ondersteuning aan goede teksten.
□ Panc Beentjes
De Atlas van de Bijbel, Kok / Lannoo, Kampen / Tielt, 1999, 144 blz., fl.
49,90, ISBN 90-435-0095-X / ISBN 90-209-3724-3.
John Bowker (red.), Groot Handboek bij de Bijbel, Kok / Lannoo, Kampen
/ Tielt, 1999, 544 blz., fl. 99, ISBN 90-435-8556-9 / ISBN 90-209-3750-2.

Leeshulp bij een favoriet bijbelboek
Het boek Exodus vormt, naast dat van de profeet Jesaja, een van de meest bekende
en favoriete geschriften van het Oude Testament. In de zgn. bevrijdingstheologie die
enige decennia geleden vanuit Latijns-Amerika ook de Noord-Amerikaanse,
Aziatische en Europese theologie blijvend heeft beïnvloed, speelt Exodus een cruciale
rol. Het is daarom verheugend dat binnen de nog jonge serie Verklaring van de
Hebreeuwse Bijbel waarin tot nu toe vier delen zijn gepubliceerd - Genesis 1-2 (1995
en 1996), Esther (1997), Jona (1995) - nu ook het eerste deel op Exodus het licht
heeft mogen zien. Auteur ervan is de emeritus hoogleraar Oude Testament van de
Protestantse Faculteit Godgeleerdheid te Brussel, die niet alleen de twee delen op
Genesis heeft verzorgd, maar - tezamen met zijn opvolger in Brussel, prof. dr. K.A.D.
Smelik - ook de eindredactie van de serie voor zijn rekening neemt.
Exodus 1-18 beschrijft het ellendige slavenbestaan van de Israëlieten in Egypte,
de ‘roeping’ van Mozes, de tien plagen die het land Egypte treffen, de uittocht, en
de woestijntocht tot aan de voet van de berg Sinaï. Na een heldere, aansprekende
inleiding en uitvoerige algemene literatuuropgave wordt de tekst niet vers-voorvers
becommentariëerd, maar per literaire eenheid. Rondom Exodus 3, het verhaal over
de roeping van Mozes bij de doornstruik die niet verbrandt, stelt de auteur mij een
beetje teleur. Terwijl de oorspronkelijke (masoretische) indeling van de Hebreeuwse
tekst het gedeelte 2,23-4,17 als één literaire leeseenheid afbakent, heeft Jagersma
een indeling in liefst zeven (!), soms wel heel erg kleine perikopen. Weliswaar is Ex.
3,13-15 met de openbaring van de godsnaam daar dan het centrum van, maar met
nog geen twee en halve bladzijde is dat wel erg mager, temeer daar hij eigenlijk geen
enkele aandacht besteed aan die intrigerende formulering èhjèh asjèr ēhjèh waarmee
de bijbelse auteur de onuitsprekelijke naam JHWH ‘uitlegt’. Vasthouden aan de
klassieke vertaling ‘Ik ben die Ik ben’, zoals Jagersma doet, is mijns inziens taalkundig
onjuist. Gelukkig bevat de literatuuropgave na deze passage de nodige titels die
dieper ingaan op dit vraagstuk van de godsnaam.
Tegenover deze kritische opmerking kan ik gelukkig veel boeiende observaties
noemen die Jagersma ten beste geeft over de soms wel heel opvallende getalsmatige
structuren (zeven/tien) in bepaalde passages van dit bijbelboek (o.a. 5,22-6,13;
6,28-7,7; 17,8-16). Het staat buiten kijf dat deze commentaar een goede leeshulp
biedt om dit favoriete bijbelboek eens systematisch door te lezen en te bestuderen.
Op een gegeven moment zal men dan ontdekken hoe waanzinnig knap deze teksten
uit het oude Israël zijn. Dat is precies de reden
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waarom ze het al die eeuwen hebben uitgehouden en nog steeds mensen weten te
inspireren!
□ Panc Beentjes
Dr. H. Jagersma, Exodus 1:1 - 18:27 (in de serie ‘Verklaring van de
Hebreeuwse Bijbel’), Kok, Kampen, 1999, 281 blz., fl. 39,90, ISBN
90-435-0071-2.

Maatschappij
Niet zo geweldig
Steeds vaker worden we opgeschrikt door berichten over geweld onder jongeren en
geweld op school. In een grootschalige enquête die onlangs aan de Katholieke
Universiteit van Leuven werd uitgevoerd, verklaarde 13% van de Vlaamse jongeren
een wapen op zak te hebben; 3% van de meisjes en 22% van de jongens. Gelukkig
gaat het bij slechts een kleine minderheid (11% van het totaal) om vuurwapens. Nu
zal worden onderzocht of de gewapende jongeren meer of andere problemen hebben
dan hun leeftijdgenoten.
In de VS is men noodgedwongen al verder gevorderd met dit onderzoek. Het
geweld drong daar al in de jaren tachtig tot in de scholen door. Violence in American
Schools biedt een overzicht van recent Amerikaans onderzoek. In deze bundel,
waaraan een keur van wetenschappers uit verscheidene disciplines heeft meegewerkt,
ligt de klemtoon niet op straf en repressie, maar op preventie.
In de voorbije decennia is het geweld in de hele Amerikaanse maatschappij
drastisch toegenomen. Er zijn nog maar weinig plaatsen waar een mens zich volledig
veilig voelt. En daardoor weerklinkt de roep om een nog strengere aanpak, vooral
van jongeren, almaar luider. Maar repressie is niet alleen een dure zaak, op iets
langere termijn haalt ze ook weinig uit. Integendeel, zoals bekend fungeren
gevangenissen nogal eens als scholen van misdaad.
In 1992 kwamen in de VS 5262 Amerikaanse kinderen en adolescenten om door
een kogel. In 62% van de gevallen ging het om moord, 27% doodde zichzelf, de rest
gebeurde onopzettelijk of in niet opgehelderde omstandigheden. Moord is nu de
tweede doodsoorzaak voor Amerikaanse adolescenten tussen tien en negentien jaar,
en de eerste voor Afro-Amerikaanse jongens. De lakse Amerikaanse wapenwetgeving
is daar wellicht niet vreemd aan. Veel Amerikanen beschouwen het bezit van een
vuurwapen als een grondwettelijk recht. Begin jaren negentig waren er minstens
tweehonderd miljoen vuurwapens in omloop. Een op twee gezinnen heeft er eentje
in huis. De verkoop van wapens aan minderjarigen mag dan wel verboden zijn,
jongeren raken er toch relatief gemakkelijk aan, zeker in het drugsmilieu.
In de VS hangt geweld onmiskenbaar samen met armoe, werkloosheid, alcohol,
drugsmisbruik, gebroken gezinnen, misbruik en verwaarlozing van kinderen,
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overbevolkte en gedesorganiseerde buurten. Al deze kansarmoede tast het sociale
netwerk aan; geleidelijk verdwijnt iedere sociale controle. De auteurs pleiten voor
een geïntegreerde aanpak van gezin, buurt en school. Niet alleen inwerken op het
individu, maar ook op zijn sociaal milieu. Hoe ze dat precies willen aanpakken, wordt
niet duidelijk.
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Het geweld op school (13% van het jongerengeweld) weerspiegelt het geweld in de
maatschappij. Het wordt geïmporteerd vanuit het gezin en de buurt. Op scholen met
verhoudingsgewijs veel leerlingen uit kansloze gezinnen is er meer geweld. Die
jongeren komen thuis en in hun buurt geregeld in contact met geweld. Een op tien
is vóór zijn zesde getuige van een schiet- of steekpartij. De schoolcontext speelt wel
een rol, maar pas op de tweede plaats. Van belang zijn discipline (zonder
overdrijving), duidelijke normen, veiligheid, aandacht voor spijbelaars en vroegtijdige
schoolverlaters. En natuurlijk kan en moet de school ingeschakeld worden bij de
preventie.
De remedies die in deze bundel worden aangedragen bevredigen niet echt. De
auteurs hebben het, bij gebrek aan politieke en economische machtsmiddelen, in
hoofdzaak over defensieve maatregelen: sleutelen aan nefaste gevolgen zonder aan
sociaal-economische oorzaken te raken; metaaldetectoren, ‘slimme’ wapens die
alleen de wettige eigenaar kan gebruiken, minder dodelijke wapens en ammunitie,
waarmee je je efficiënt kunt verdedigen zonder te doden. Op veel scholen lopen
programma's die de gevolgen van het geweld proberen te beperken. Conflict- en
wapenopvoeding, kinderen het risico van geweld doen inzien, leren omgaan met
eigen en andermans agressie, onderkennen van groepsdruk en hoe eraan te weerstaan,
gevaarlijke situaties leren herkennen en ontwijken, optimaal reageren bij confrontatie
met een wapen, dit zijn zowat de belangrijkste punten van die programma's.
De bundel is bedoeld voor leerkrachten, politici en al wie met probleemjongeren
werkt. Dit bijwijlen schoolse boek, met soms nodeloos geleerde uiteenzettingen en
veel overlappingen, maakt vooral duidelijk dat weinig met zekerheid is geweten.
Onbetwistbaar is alleszins dat er dringend meer middelen en energie moeten gaan
naar sociaal-economische preventie.
Wat kunnen wij uit dit alles leren? In de eerste plaats dat het gemakkelijker is te
voorkomen dan te genezen. Het is hoog tijd om de kansarmoede te bestrijden, en iets
te doen aan de steeds breder wordende kloof tussen arm en rijk. Misschien loopt het
hier niet zo'n vaart, we hebben tenslotte toch een strengere wapenwetgeving? Dat
wel, maar je moet blind zijn om niet te zien dat tal van factoren werkzaam zijn die
het sociale weefsel aantasten en dreigen te ontbinden. Bedenk ook dat dertig jaar
geleden geen verstandige Amerikaan geloofd zou hebben dat het bij hen ooit zo ver
zou komen. Mede daardoor hollen ze nu vooral achter de feiten aan.
□ Gie van den Berghe
Delbert S. Elliott, Beatrix A. Hamburg & Kirk R. Williams (eds.), Violence
in American Schools. A new perspective, Cambridge University Press,
New York, 1998, $ 14,95, ISBN 0-521-64418-6.

Politiek
Vrijheid in Vlaanderen
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Vanuit de vaststelling dat ‘vrijheid’ zowat het meest gebruikte en misbruikte
paradigma van de moderniteit is, waarbij al te vaak het onderscheid tussen ‘vrijheid
van’ en ‘vrijheid voor’, of tussen vrijheid en ‘be-
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vrijding’ onduidelijk is, gaat Jacques De Maere, in zijn jongste boek Vrijheid in
Vlaanderen, op zoek naar de correcte inhoud van deze populaire begrippen. In onze
cultuur, aldus de auteur, vertegenwoordigen het christendom en het socialisme in
theorie de meest ontwikkelde vormen van vrijheid, en toch hebben ze in de praktijk
de bitterste ontgoochelingen veroorzaakt. Deze dubbele mislukking voert De Maere
echter niet tot een postmodernistisch relativisme en nihilisme, maar dwingt hem na
te gaan wat er zoal verkeerd gelopen is tussen de droom en de realiteit van die
bevrijding.
Het vrijheidsbegrip toetst hij daartoe aan de hedendaagse Vlaamse realiteit de
economie, de democratie, het denken, kunst en ontspanning, de moraal, opvoeding
en onderwijs, en ten slotte de Kerk.
Het is een vlot leesbaar essay geworden, duidelijk vanuit een christelijke inspiratie
geschreven, maar met een zeer grote openheid ten opzichte van het socialisme, dat
de auteur als een noodzakelijk immanent complement beschouwt bij de even
noodzakelijke transcendentie van het christendom.
Deze pluralistische en onbevooroordeelde opstelling zorgt af en toe voor
onduidelijkheid: is hij nu bijvoorbeeld een voor- of tegenstander van de legalisering
van euthanasie, verkiest hij het christelijke boven het officiële onderwijs, beschouwt
hij de arbeid als verslavend of bevrijdend?
Waarschijnlijk vindt hij dergelijke vragen irrelevant, omdat hij begrip kan
opbrengen voor beide standpunten, maar hij maakt het de lezer daardoor moeilijker
om zinvol te reageren. Hetzelfde geldt voor de invulling van het christendom: aan
het begin van het essay kiest hij voor de oorspronkelijke evangelische boodschap,
maar tegen het einde valt dit christendom dan weer min of meer samen met het
kerkelijk instituut: ‘De Kerk zou daarvoor trouwens de beste garantie kunnen zijn:
haar stem en haar boodschap overstijgen immers de politieke wisselvalligheden’
(blz. 88).
Geen polemische tekst dus, maar een eerlijke uitnodiging aan gelovigen en
vrijzinnigen om, aan het begin van een nieuwe eeuw, zich samen te bezinnen over
de nog steeds niet voltooide ethos van vrijheid en bevrijding.
□ Ludo Abicht
Jacques De Maere, Vrijheid in Vlaanderen. Een getuigenis, Pelckmans,
Kapellen, 1999, 126 blz.

Cultuur
Cultureel beleid van Vlaanderen
Sinds 1965 kent Vlaanderen een ministerie van Nederlandse Cultuur, dat onder meer
verantwoordelijk is voor het eigen, internationaal cultureel beleid van Vlaanderen.
Aan de opbouw en inhoud hiervan vanaf 1965 (tot 1988) heeft de historica Annick
Schramme onder de titel Vlaanderen en zijn grote buitenland een zeer uitvoerige en
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gedegen studie gewijd. Tot in detail beschrijft zij hoe dit beleid, waarin de
samenwerking met Nederland een voorname plaats innam, werd ontwikkeld en ten
uitvoer gebracht.
Een belangrijke rol daarbij werd gespeeld door Johan Fleerackers (1931-1989),
die van 1965 tot 1977
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kabinetschef was van de verschillende ministers van Nederlandse Cultuur. Zowel
uit hoofde van zijn functie als door zijn talrijke informele contacten had Fleerackers
grote invloed op het internationaal cultureel beleid van Vlaanderen. Het persoonlijk
archief van Fleerackers, dat eerder door Annick Schramme werd geïnventariseerd,
is daarom een belangrijke bron voor de geschiedenis van dit onderwerp - waarvan
de auteur dankbaar en veelvuldig gebruik heeft gemaakt. Levert dit enerzijds mooie
inkijkjes op in de wijze waarop aan het internationaal cultureel beleid van Vlaanderen
vorm en inhoud werd gegeven, anderzijds vloeit hieruit ook een nadeel voort. Annick
Schramme blijkt nogal geneigd zich te vereenzelvigen met de standpunten van
Fleerackers - ook wanneer bij diens opvattingen wel eens vraagtekens kunnen worden
geplaatst. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan betreft het cultureel akkoord tussen
Vlaanderen en Zuid-Afrika, dat in een klimaat van toenemende internationale kritiek
op de apartheid aan het eind van de jaren zeventig werd opgeschort. Fleerackers
schreef hierover: ‘De internationale politiek drijft ook ons land, waar nog zoveel
vrienden van Zuid-Afrika zijn, in het kamp van de algemene wereldoppositie tegen
Zuid-Afrika. Toen ik verbonden was aan het kabinet van Cultuur heb ik alles in het
werk gesteld om het opschorten tegen te gaan [...]’ (blz. 274). Annick Schramme
citeert Fleerackers zonder enig commentaar - terwijl op dit standpunt toch wel het
een en ander valt af te dingen.
Maar niettemin is dit boek een degelijke studie, die een schat aan informatie bevat
over met name de culturele betrekkingen tussen Vlaanderen en Nederland in de
besproken periode.
□ Herman Simissen
Annick Schramme, Vlaanderen en zijn grote buitenland. De opbouw van
het internationaal cultureel beleid van Vlaanderen 1965-1988, Lannoo,
Tielt, 1999, 438 blz., 1495 fr., ISBN 90-209-3667-0.

Kunst
Overzichtswerk fotojournalistiek
Fotograaf en docent Carl Uytterhaegen heeft met De Bijsluiter een uitstekende
inleiding in de documentaire fotografie en de fotojournalistiek geschreven. Dit werk
biedt een boeiende verzameling van stimulerende meningen. De opbouw is
overzichtelijk en didactisch: het begint met een omschrijving van de twee domeinen
- documentaire fotografie en fotojournalistiek - met telkens een beknopte geschiedenis
waarin de algemene tendensen worden geschetst. Dan volgt een overzicht van de
individuele fotografen die op een of andere manier toonaangevend zijn geweest door
hun foto-essays of persfoto's. Deze lijst is uitgebreid, up-to-date, en geeft blijk van
een zorgvuldig evenwicht. Een overzicht van de internationale fotoagentschappen
ontbreekt ook niet.
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Voor Uytterhaegen wordt de geschiedenis dus vooral geschreven door de fotografen
zelf, en dat lijkt mij de enige juiste invalshoek. De rangschikking van de fotografen
is op willekeurige basis gebeurd, en niet alfabetisch of chronologisch. Elke fotograaf
wordt beknopt maar treffend omschreven, en fotografische
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publicaties worden vermeld. Bij dit overzicht gaat de auteur ook in op de verschillende
stijlen en technieken (bv. het snapshot op blz. 138) en plaatst hij fotografen soms
tegenover elkaar om ze beter te begrijpen. Gaandeweg wordt de lezer geconfronteerd
met beschouwingen over de relatie tussen tekst en beeld, de toekomst van de
fotojournalistiek, de moeilijke verhouding tussen fotografen en magazines en de
manipulatie van de massamedia. Uytterhaegen schuwt ook de actuele discussie over
de rol van de fotojournalistiek niet.
Al behandelt De Bijsluiter een uitgebreid domein, de auteur blijft bescheiden en
pretendeert niet het volledige beeld weer te geven. Zo geeft hij zelf toe dat zijn schets
van de situatie in Vlaanderen en Wallonië onvolledig is. Zelf vond ik het overzicht
van de naoorlogse periode van de fotojournalistiek te summier.
De Bijsluiter is een verzorgde uitgave, ondanks enkele zetfoutjes (zoals ‘Walker
Evan’ op blz. 35). De bibliografie is nogal beknopt en vermeldt niet alle werken
waarnaar in het boek wordt verwezen. Ook met de index is er iets misgelopen: de
lezer moet bij elke verwijzing twee bladzijden bijtellen. Het grootste minpunt is
echter dat er geen bronvermelding staat bij de talloze citaten, in tegenstelling tot
hetgeen je van een academische uitgeverij verwacht.
Uiteraard - maar daar zal ook Carl Uytterhaegen het mee eens zijn - komt dit
overzichtswerk pas ten volle tot zijn recht als het gelezen wordt naast de fotoboeken
van de talloze fotografen die erin worden besproken. Daarvoor bezoek je het best
een vakbibliotheek, zoals die van het Antwerpse Museum voor Fotografie.
□ Dimitri Degruyter
Carl Uytterhaegen, De Bijsluiter. Documentaire fotografie en
fotojournalistiek, Academia Press, Amsterdam, 1999, 298 blz., 895 fr.,
ISBN 90-382-0206-7.

Literatuur
Mijn voorbije oorlog
Oorlogsjournalisten zijn een ras apart. Mijn voorbije oorlog, ik mis hem zo van de
Britse oorlogscorrespondent Anthony Loyd bevestigt dat eens te meer. Dit boek over
zijn ervaringen in het voormalige Joegoslavië en in Tsjetsjenië is een absolute aanrader
en vormt een ideaal tegengif voor mensen die zich de oorlog voorstellen vooral op
basis van nieuwsbeelden en Hollywoodproducties. In zijn reportages schetst Loyd
geen zwart-witbeeld van de oorlog, maar legt hij de talloze dubbelzinnigheden en
nuances bloot. De correspondent maakt duidelijk dat oorlog voor hem een zwaard
is dat aan twee kanten snijdt: het is niet alleen de meest gruwelijke, maar ook de
meest intense tijd van zijn leven.
Hoewel hij als fotograaf vertrokken is naar het conflict in Bosnië, raakt Anthony
Loyd pas echt betrokken bij de oorlog als hij begint te schrijven voor The Times.
Toch geeft hij in zijn boek geen koel, objectief en politiek correct verslag over die
oorlog, maar wel een persoonlijk, doorleefd en vakkundig geschreven relaas, waarin
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hij onder meer de besluiteloosheid van de westerse politici op de korrel neemt. Wat
zijn proza betreft is Anthony Loyd een scherpschutter. In enkele zinnen weet hij
treffend de sfeer weer te geven. Uit zijn rake typeringen blijkt een groot
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inlevingsvermogen en inzicht. Het is jaren geleden dat ik nog zulke virtuoze
beschrijvingen heb gelezen over oorlogswaanzin (blz. 157-158) of doodsangst (blz.
96). Loyd is eveneens bedreven in de typische Engelse deugd van de droge humor.
Wat dacht u bijvoorbeeld van deze passage: ‘Strategie en het gevangennemen van
tegenstanders waren geen optie meer naarmate de tactiek van de strijd meer veranderde
in die van een gehaktmolen’ (blz. 173). Hij is ook een meester in het opbouwen van
spanning. Elk hoofdstuk grijpt je meteen naar de keel, waarna Loyd zijn greep wat
lost en laat zien hoe hij in de een of andere situatie verzeild is geraakt. Mijn voorbije
oorlog bestaat uit een vijftiental hoofdstukken waarin de correspondent telkens een
conflictsituatie (meestal in Bosnië) beschrijft. Tussendoor volgt er geregeld een
autobiografische terugblik die een welkome afwisseling biedt en waarin de auteur
probeert na te gaan waarom hij uiteindelijk heeft gekozen voor een job als
oorlogscorrespondent. Hierin spaart Loyd zichzelf niet en gaat hij uitdrukkelijk in
op zijn familiegeschiedenis, de moeilijke verhouding met zijn vader, zijn
drugverslaving, depressies en de hulp van de psychotherapie.
Mijn voorbije oorlog is geen vrijblijvend boek: in de eerste plaats dompelt Loyd
de lezer onder in de waanzin van de oorlog, waardoor die het gevoel krijgt hulpeloos
midden in de oorlogssituatie te staan. Het boek is met woede geschreven, en dat
verklaart de kracht die ervan uitgaat: Loyd hanteert een rauw en levendig proza
waarin je de adrenaline voelt stromen. Toch is dit boek meer dan dat. Het is in tweede
instantie een bezinning over de gruwel van de oorlog, over het kwade en over de
natuur van de menselijke soort. Hemingway met een meer reflecterend karakter, zeg
maar. Loyd maakt het gedrag van vele mensen in deze oorlogssituatie begrijpbaar
(maar daarom nog niet aanvaardbaar) en verwoordt scherpe inzichten die de lezer
tot nadenken dwingen. Hij maakt ook cynische kanttekeningen bij de verslaggeving
van dergelijke conflicten. Zo krijgt hij voor een goede foto vijftig mark, maar levert
een beeld van een man die aan het vechten is of van een lijk al snel het dubbele op
(blz. 110). Soms halen de gruwelijke gebeurtenissen het nieuws niet, omdat de redactie
de beelden te shockerend vindt.
Het enige wat ik in dit boek gemist heb, zijn landkaarten van de verschillende
plaatsen waarover Loyd schrijft. Ook vind ik het jammer dat er geen eigen foto's van
Loyd in deze uitgave zijn opgenomen, al is dat misschien een bewuste keuze van
Loyd zelf.
Mijn voorbije oorlog gaat over de oorlog in al zijn aspecten: de complexiteit, de
verveling van soldaten en reporters, de wreedheid, de verslaggeving, de angst en
depressies, de ontspanning, de propaganda, het escapisme door drank en drugs, de
vriendschap, het bijgeloof, de eenzaamheid en het onbegrip in het thuisland, de kick
van de actie, de horror, en ten slotte het vraagstuk van de vrede, die voor sommige
oorlogscorrespondenten en soldaten vreemd genoeg vaak een grotere bedreiging
vormt dan de oorlog.
□ Dimitri Degruyter
Anthony Loyd, Mijn voorbije oorlog, ik mis hem zo, De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1999, 320 blz., ISBN 90-295-2772-2.
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Bakchanten
Wie vindt dat hoge leeftijd onvermijdelijk gepaard gaat met aftakeling, wordt flink
op zijn plaats gezet door de Nederlandse auteur Theun de Vries: die wordt in 2000
93 jaar, maar heeft in 1998 en '99 nog drie nieuwe romans gepubliceerd. En de laatste
daarvan, De wilde vrouwen van Pella, is een meesterwerkje.
De Vries neemt in dit boek weer enkele thema's op die als een rode draad door
zijn werk lopen - de spanning tussen de machtigen en de mensen van goede wil,
tussen kunst en leven, tussen moed en lafheid, tussen godsdienst en rede -, aan de
hand van een boeiend hoofdpersonage en een specifieke historische situering die
steunt op een vage historische realiteit. Dat hoofdpersonage is nu de oude Euripides,
die is uitgeweken van Athene naar Pella, waar de Macedonische vorst Archelaos de
grote Griekse kunstenaars (de schilder Zeuxis, de auteur Agathon, de musicus
Timotheos, de historicus Thucydides, Euripides) om zich heen verzamelt om zijn
volk wat beschaving en zijn hof wat luister bij te brengen. De situering is overigens
wat verrassend, want zeer zelden heeft De Vries een historisch thema in de Oudheid
gesitueerd. De tragedieschrijver heeft er zich bescheiden geïnstalleerd met de
huisslavin Iolè en volgt er met belangstelling het reilen en zeilen.
Pella bevindt zich op de grens van twee werelden. Enerzijds is er het oude,
inheemse, half wilde, religieuze, met zijn oeroude, primitieve, bloederige riten, het
sterkst vertegenwoordigd door vorstin Marpessa (een soort oervrouw zoals die
geregeld in De Vries' werk opduikt) en de dionysische feesten. Anderzijds is er het
nieuw-Griekse, rationele, transparante, vooral vertegenwoordigd door de Griekse
kunstenaars, en aarzelend gesteund door Archelaos. Euripides staat aan de kant van
het nieuwe, maar nogal sceptisch en zich al te gretig voordoend als zwakke grijsaard;
hij likt nog oude wonden, zoals zijn verraad van de filosoof Anaxagoras, die hij
bewonderde, maar liet vallen toen hij door de conservatieven werd belaagd (De Vries
lijkt hier impliciet te verwijzen naar Spinoza's houding toen de gebroeders De Witt
door het gepeupel werden vermoord; een onderwerp dat hij vaker heeft behandeld).
De dionysische feesten halen hem uit zijn lethargie. Zeker voor een kunstenaar is
een mysterie er om ontsluierd te worden: Euripides gaat alleen achter de feestvierende
vrouwen aan, en ziet hun wrede bandeloosheid en uitzinnigheid als ze, onder leiding
van Marpessa, een levende hertenbok verscheuren. Ook voor de verlichte Euripides
is het een moment van herkenning: ‘ik kijk herkennend diep in mezelf, als in mijn
eigen verleden, dat is het verleden van Hellas’ (blz. 61) - de mens als complex van
tegenstrijdigheden, als individu en als vervlechting.
Euripides houdt er flink wat builen, een mentale kater en een hardnekkige inspiratie
aan over die zal uitmonden in ‘De Bakchanten’. Hij heeft een taboe doorbroken, en
schandaal volgt nu op schandaal - niet omdat hij plots zo dapper wordt, maar omdat
hij de zich nu snel opvolgende gebeurtenissen niet kan volgen of beheersen. ‘De
Bakchanten’ vordert, maar komt ontijdig aan de oppervlakte door de loslippigheid
van Euripides’ zoon en naamgenoot; onder druk van Marpessa valt de hoofd-
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persoon in ongenade. Thucydides kan de plooien gladstrijken met een leugen - hij
stelt ‘De Bakchanten’ als ‘dithyrambe aan de god Dionysos’ voor (blz. 112-113).
Euripides keert naar het hof terug, maar ontsnapt er ternauwernood aan de dodende
woede van de hovelingen als zijn zoon enkele provocerende fragmenten uit zijn stuk
declameert.
‘U hebt met uw tragedie de goden in staat van beschuldiging gesteld... Daarmee
hebt u de mens de verplichting opgelegd zijn leven uit eigen kracht te scheppen...
Een zware verplichting’, zegt Thucydides. Maar ‘Voor het lijden van het mensdom
is geen antwoord. Tenzij wij de mens veranderen - en u weet dat geen macht dat
vermag’ (blz. 143). Maar Euripides blijft optimistisch, al is het een optimisme in
vraagvorm. Terwijl De Vries' hoofdpersonen lang geleden getuigden van de
triomferende mens, vraagt deze Euripides: ‘Zullen mensen ooit hun onkunde en
boosheid afschudden... maar naar rede luisteren? Komt er een dag waarop zij zich
schamen voor het zwaard, een dag waarop maten en gewichten gelijk worden voor
iedereen...?’ (blz. 147). De marxistische zekerheden zijn vergleden naar het principe
hoop: het eenzame inzicht, het protest van de kunst, het aarzelend dorsten naar vrijheid
en rechtvaardigheid - ondanks de keiharde muur van het menselijk tekort.
Achter blijft de eenzame, oude man met één zekerheid: ‘“Ruik je het ook, Iolè”,
vraag ik, “ruik je de geur van de dood?”’ En ook hier een bescheiden hoop op een
dood ‘vredig en zonder herinnering, vredig en zonder pijn’ (blz. 153). ‘Ist dies etwa
der Tod?’’, zoals Joseph von Eichendorff en Richard Strauss het hebben verwoord
en verklankt?
Theun de Vries heeft in De wilde vrouwen van Pella oude thema's uit zijn oeuvre
opgepoetst. Hij heeft meer gedaan dan ze nieuw leven inblazen: hij heeft ze doen
kristalliseren tot de fundamenteelste existentiële vragen die de lezer naar de strot
grijpen, en ze geconcretiseerd in een verrassende historische situering en een
onvergetelijk personage.
Het leven in zijn essentie, de kunst op haar best. Een pareltje.
□ Jacques De Maere
Theun de Vries, De wilde vrouwen van Pella, Querido, Amsterdam, 1999,
155 blz., ISBN 90-2148648-2.
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Paul Lebeau
Het evangelie van een vrijdenker
Bij een recent boek van Gabriel Ringlet
De levensloop van Gabriel Ringlet, auteur van L'évangile d'un libre penseur[1], is
zacht gezegd verrassend. Zijn ouders, die zien hoe hij opgaat in boeken, kranten en
radio, porren hem aan, een opleiding voor journalist te volgen. Maar tot hun grote
verbazing zegt hij graag priester te willen worden, in het bisdom Luik, waar hij
geboren is. Het bisdom, dat zijn belangstelling voor de literatuur merkt en verwacht
dat zijn roeping in het onderwijs ligt, stuurt hem eerst naar de universiteit om
Romaanse filologie te studeren. Daarop begint hij aan zijn priesteropleiding, met de
studie van filosofie, theologie en bijbelexegese. Na zijn wijding, nu negenentwintig
jaar geleden, gaf hij zich aan zijn pastorale taak en daarna aan het professoraat aan
de universiteit van Louvain-la-Neuve. Hij verzorgde ook religieuze kronieken in een
volkse, vrijzinnige krant, La Wallonie, wat hem, naar eigen zeggen, leert ‘de sensatie
niet te schuwen’ en ‘het fait divers niet te minachten’. Geen wonder dat men in de
stijl van zijn boek de typische methodes en kunstjes van de journalistiek terugvindt.
Autobiografische bekentenissen en persoonlijke gevoelens geven er voortdurend
kleur aan de ideeën; en de werkwoorden zijn bij voorkeur in de eerste persoon
enkelvoud vervoegd. Hij heeft dit zelf gekozen en het past zeker bij het tweede woord
in de titel van het werk, L'évangile d'un libre penseur. Door zo persoonlijk te schrijven
- terwijl hij toch ook volop naar de bronnen van de authentieke kerkelijke traditie
teruggrijpt, zoals blijkt uit de vele citaten - heeft de auteur wel enigszins zijn betoog
ontkracht. Hij zegt wel, in zijn ‘Invitation’: ‘Deze oproep richt ik niet tot de mensen
in de marge, maar tot het hart van mijn instituut’, d.i. de Kerk in wie hij geboren en
gewijd is, en de katholieke universiteit waarvan hij al tien jaar vice-rector is. Toch
laten een aantal lezers horen dat zij
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nauwelijks enige solidariteit met het instituut ontwaren, die overigens best gepaard
mag gaan met een lucide, zelfs kritische waakzaamheid, ingegeven door de liefde.
Zeker, een schrijver die openhartig toegeeft graag wat ‘sensatie’ te scheppen, moet
bedenken dat de voorkeur voor een bepaald soort citaten, die nog niet tot een profetie
maakt. Maar laat ons toch ook niet meteen het boek dichtklappen bij de eerste stoute
uitspraak. Op andere plaatsen weet hij beter maat te houden en spreekt hij met meer
eerbied over de personen. Hij blijft ook trouw aan de strenge logica en de ernst van
zijn onderwerp. Bijvoorbeeld als hij christenen en vrijzinnigen uitnodigt tot een
ernstige spirituele confrontatie, waarbij iedere partij uiteraard aan haar eigen verleden
en traditie trouw moet blijven; en ons, christenen, stelt hij de vraag: zijn dit verleden
en die traditie ons niet als een erfenis geschonken door de moederlijke zorg van de
kerk? Hij laat trouwens niet na eraan toe te voegen: ‘Daaraan hebben wij m.i. bepaald
nu een grote nood, want men laat de instituten (de kerken inbegrepen) niet meer als
zingevers van ons bestaan optreden. Nú zal men de dialoog met de instituten opnieuw
moeten aanknopen’ (blz. 26).

Gastvrije dialoog
Om vooruit te komen moeten we volgens Ringlet een viertal wegen bewandelen, die
hij overtochten noemt. Een eerste is: ‘naar buiten treden en intreden in het woord
van de andere’. Dit is juist wat het woord dialogeren etymologisch betekent. Het
moet, zegt hij, een trap dieper gaan dan een loutere gedachtewisseling, een overleg,
of een vriendschappelijk gesprek. Vanuit een spirituele, gevoelvolle nieuwe lezing
van een van de mooiste bladzijden uit het boek Genesis, ‘de gastvrijheid van Abraham’
in Mamre (Gen. 18), beschrijft de auteur de dialoog als een ‘waagstuk van gastvrij
in huis nemen’. Er zit ‘een bekentenis in van een nood, [...] erkennen dat men zelf
onderweg is “tot in zijn eigen huis” (Augustinus)’. Beide partijen moeten voor elkaar
een open boek zijn, elk met een eigen woordenschat, een eigen stemgeluid, een diepe
identiteit. ‘De identiteit is een geconcentreerde aanwezigheid.’ G. Ringlet spreekt
niet lichtvaardig over de eisen die hieraan vastzitten: ‘Een dialoog vereist discipline,
loyaliteit en een uitgesproken intellectuele eerlijkheid’. ‘Niets verzachten of
vereenvoudigen, de moeilijkheden niet verdoezelen. [...] Wil men te gemakkelijk
een consensus, [...] of de plooien gladstrijken, dan vlakt men de eigenheid van de
andere uit en schiet men tekort in eerbied voor hem’ (blz. 47). Dialogeren blijft dus
‘een moeilijk proces’; ‘ondanks al de sympathie en vriendschap die uit een lange
samenwerking voortkomt’,
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geraakt men soms elkaar niet dichterbij. ‘Dan moet men, omdat het ook bij de rijkdom
van de ontmoeting hoort, die ervaring van onmogelijke communicatie ten diepste
doorleven.’
Is het dan een doodlopend spoor? Mystici en kerkleraren die op het mysterie
botsten, beriepen zich op een ‘negatieve’, een ‘woordeloze’ theologie - die, voorbij
alle woorden, het stilzwijgen bewaart. Kan de dialoog niet, naar hun voorbeeld rust
vinden, zoals Paul Ricoeur suggereert, in de aanvaarding van een soort ultieme
realiteit, een ‘samen zwijgen over wat niet gezegd kan worden’? De auteur had hierbij
kunnen verwijzen naar de kostbare uitspraak van Thomas van Aquino, die in de zeer
officiële Catechismus van de katholieke Kerk, nr. 170, wordt aangehaald en voorzien
van commentaar: ‘Met zijn geloofsakte reikt de gelovige voorbij de verwoording,
naar de (verwoorde) werkelijkheid’ - ook al ‘benaderen wij die realiteiten langs de
geloofsformules’. Uiteraard roept dit de vraag op of dit soort aanvaarding denkbaar
is zonder verwijzing naar enige transcendentie. Een spoor van deze, minstens
impliciete verwijzing, lijkt ons trouwens te vinden bij bepaalde nietreligieuze
humanisten.

Laïcité
‘Tweede overtocht’: de ‘laïcité’. Het is een term die bij het Franse leven hoort. G.
Ringlet, die voor Franstalige lezers schrijft, wijst niet op de moeilijkheid om hem
uit het Frans te vertalen. Het zelfstandige naamwoord of het adjectief laïc, laïque
stamt van het Griekse laikos, ‘die behoort tot het volk (laos)’; het wordt gebruikt
voor een christen die niet tot de clerus behoort; in het Nederlands leek, in het Duits
Laie, in het Engels lay. In de schoolwetten van Jules Ferry, vader van het openbare
onderwijs in Frankrijk, is dit woord alleen in die betekenis gebruikt; zij stipuleerden
in 1886 dat ‘het onderwijs in de openbare scholen uitsluitend aan lekenpersoneel zal
worden toevertrouwd’ - ‘waardoor priesters en religieuzen niet in aanmerking komen,
alleen vanwege hun (canonische) status, en niet om de inhoud van hun onderwijs’[2].
Om het eigen karakter van de openbare school aan te duiden zullen Ferry en zijn
medewerkers liever spreken van een religieuze ‘neutraliteit’. Maar in 1848-1850
begonnen degenen die tegen de invloed van de kerk op het openbare leven streden,
naar het voorbeeld van Edouard Quinet, de term ‘laïc’ meer uitgesproken militant
te duiden: meer en meer zal hij het symbool zijn van de inzet om aan de kerk de
domeinen van het openbare leven te onttrekken waarop zij nog greep heeft. De
bedoeling is juist een onderscheid te maken tussen ‘laïc’ (niet-clerus) en ‘laïque’,
behorend tot de ‘laïcité’ (een woord dat in 1871 opduikt), wat voortaan
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betekent: ‘het rationele denken, burgerlijke macht en recht en de profane activiteiten,
in tegenstelling tot de geopenbaarde leer, geestelijke macht en wat ritueel of sacraal
is’[3]. Vreemd genoeg komt het bijvoeglijk naamwoord ‘laïque’ nog niet voor in de
wet van 1905 over ‘de Scheiding van de Kerken en de Staat’. Hij komt pas voor in
de Franse grondwet van 1946, waaraan de katholieken van de MRP (Mouvement
républicain populaire) meegewerkt hebben: ‘Frankrijk is een ondeelbare, laïque,
democratische en sociale republiek. Alle belijdenissen worden er geëerbiedigd’
(artikel 1).
G. Ringlet stelt tegenover deze laïcistische traditie in Frankrijk het institutionele
pluralisme dat kenmerkend is voor België, ‘georganiseerd in sociaal-ideologische
“zuilen”. De relatie van de burgers met de staat “loopt via” het lidmaatschap van
tussengroepen: netwerken van scholen, ziekenhuizen, sociale diensten, verenigingen’.
Zoals Ricoeur, pleit Ringlet voor een meer open laïciteit: ‘Het moet meer zijn dan
neutraliteit, hoe tegemoetkomend ook; wij moeten de pluraliteit van wereldbeelden
positief verwelkomen’ (blz. 85) en er ‘inspiratie in zoeken en ze in gesprek brengen
met elkaar’, zelfs ‘een zingeving voorstellen die ze tegelijk beaamt en overstijgt’.
Wij moeten daarin doorzetten, ‘want de verdediging van het democratische pluralisme,
de eerbied voor de rechten van de mens, de gewetensvrijheid zijn nu meer dan ooit
geboden’ (blz. 86).
Deze open laïciteit, stelt Ringlet, is in Europa al beleefd door de grote humanisten
als Pico della Mirandola, Thomas More, Erasmus en zoveel anderen (dat de auteur
ook Luther bij hen rekent, is moeilijker te aanvaarden, want al is die zeker een
‘religieus genie’ geweest, zijn eerbied voor andere meningen en zijn houding
tegenover de cultuur roepen vragen op). Die stroming is niet opgedroogd, zoals o.m.
blijkt uit de verklaring, in Lourdes in 1987, van Mgr. Vilnet, toen voorzitter van de
Franse bisschoppenconferentie: ‘De eerbied voor het geweten is veel meer dan elkaar
ignoreren, zelfs meer dan een welwillende neutraliteit [...]. Laten wij bereid zijn de
gemeenschappelijke waarden op te sporen waarop een samengaan te bouwen is’ (blz.
75).
Maar is dit loyale erkennen van de laïciteit niet een eis van het christelijke geloof?
G. Ringlet meent van wel, in het spoor van de Franse katholieke intellectuelen van
de groep ‘Paroles’. Bij wijze van voorbeeld zij hier nog eens verwezen naar de auteurs
van het belangrijke werk dat al eerder vermeld is:
‘Bedoeld is een bezinning in naam van het geloof die de gelovige praktijk,
maar ook de sociale, niet religieus geijkte praktijk beschouwt als het
uitgangspunt voor een zingeving. De praktische theologie wil de realiteit
van de God van Jezus Christus in het hart van de wereld ontcijferen: in
een poging
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om te begrijpen en te duiden wat de mensen beleven in het licht van het
woord van God en het geheugen van de Kerken, maar ook gebruik makend
van de bronnen van de filosofie en de menswetenschappen’[4].
Evenmin als de verhouding van de religies tot de voortdurend evoluerende menselijke
samenlevingen, zo besluit G. Ringlet, is de laïciteit een ‘gestold concept; ze is een
veelzijdige, levende, dynamische realiteit [...] die niet te sterk of te zwak mag zijn.
Is ze te sterk, dan zal ze gaan domineren en de verschillende levensbeschouwingen
en belijdenissen hinderen om vrij te ademen. Is ze te zwak, dan kan ze niet meer de
sociale band scheppen die de basis zelf van een pluralistische samenleving is. En
juist dat is haar taak: het soepele heen en weer gaan, waarmee zij zowel de
gemeenschappelijke identiteit sticht als iedere eigen geaardheid verwelkomt’ (blz.
86-87).
Maar, zo stelt G. Ringlet terecht, niet alleen de laïciteit maar ook het christendom
moet in de actuele context opnieuw worden ontdekt of ‘opnieuw doorgewerkt’.

Een nieuwe doortocht door het christendom
Bij de huidige eeuwwisseling zijn de kerken niet meer de gezaghebbende instanties
in het openbare leven. Moeten de christenen voortaan dan ‘langs de gevels sluipen
en pas bij het invallen van de duisternis op straat komen’? Dit is zeker niet wat de
auteur wil, wat er ook mag zijn beweerd door gehaaste of bevooroordeelde lezers.
‘Ik zeg niet dat er bij christenen geen deskundigheid of relevant oordeel bestaat, ook
in brandende, moeilijke kwesties in onze hedendaagse samenleving’ (blz. 98). Voor
hem is het christelijke avontuur ‘origineel’. En hij nodigt zijn lezers, gelovigen zowel
als vrijdenkers, uit deze originaliteit (opnieuw) te ontdekken door zich nog eens te
verdiepen in het verhaal van zijn stichting, het ‘gedicht van het Evangelie’, zoals hij
het noemt.
G. Ringlet herinnert eraan dat ‘Evangelie een verhaal is’, iets wat de hedendaagse
exegese graag beklemtoont. Je mag er dus geen ideologisch systeem of een
handleiding van moraal in zien. Want ‘dan loop je het risico van een valse basis te
vertrekken in de dialoog tussen “laïques” en christenen’ (blz. 99). Het is ‘een
liefdesverhaal’, preciseert de auteur, zich beroepend op de analyses van Yves Prigent[5]:
met de onderbrekingen, de momenten van onvermijdelijke vervreemding, de
misverstanden die horen bij een niet verbeelde liefde. ‘Zonder evangelieverhaal geen
christendom. Maar zonder de jood die Jezus heet, geen evangelie’ (blz. 109). En door
het hele verhaal heen blijkt dat Jezus geen leraar is, noch een stichter, maar iemand
die ‘openbaart’, een God toont ‘die naar buiten
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treedt, zich blootgeeft, zich verwondt, bedelt’. Ter illustratie schrijft de auteur een
contemplatie van de voetwassing op de avond van Witte Donderdag, naar het
vijftiende hoofdstuk van Johannes. Het is allicht de mooiste bladzijde van zijn boek:
‘Op dit beslissende ogenblik, in het besef dat zijn uur gekomen was en hij
weldra gearresteerd zou worden, had Jezus kunnen besluiten de ziel van
zijn leerlingen te wassen. Dat zou gemakkelijker zijn geweest; en die ziel
had er zeker behoefte aan! Maar nee, de voeten! Met wat water verbreekt
een God in voorschoot de antieke band tussen het geweld en het sacrale.
[...] Dit is de zeldzame parel van het christendom, het hoogste waagstuk
ervan: de ontbloting van een God van wie de brief aan de Filippenzen zegt:
“Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich
genomen...” (Fil 2,7). Nergens anders moet je het typische van het
christendom zoeken. Het is vervat in dit krankzinnige idee, en al de rest
vloeit eruit voort: Jezus heeft God ontwapend. Daarin zie ik de dood van
de jaloersheid en de geboorte van een zeldzame vriendschap: “Voor mij
zijn jullie geen dienstknechten meer... Vrienden noem ik jullie”. In dezelfde
geest verwijs ik graag naar de Tsimtsoum van de joodse mystiek, [...] hoe
God zich terugtrekt na de schepping: God krimpt ineen, God legt zichzelf
grenzen op. Hij opent een ruimte. Hij schept afstand. De mens is niet
verloren in de totaliteit van het goddelijke. God is niet uitgestrooid over
de veelvuldigheid van het menselijke. “Er is almacht nodig om een andere
te scheppen, die geen afspiegeling is. [...] Er is een mysterieuze zwakheid
nodig om aan die andere de ruimte van zijn vrijheid te laten”’[6].
Deze overtuiging van de auteur valt zowat samen met wat de priestertheoloog Gaston
Piétri schreef in de inleiding van het boven geciteerde verzamelwerk waarnaar Ringlet
niet kon verwijzen[7]:
‘Het belang van de bijdragen in Dieu est-il laïque? is dat het werk tot bij
God zelf opklimt. We moeten wel, in geloof, stellen dat Hij de mens slechts
kan scheppen en hem de nodige ruimte geven voor zijn anderszijn als vrij
schepsel, door zichzelf weg te cijferen. Het kenmerk van de scheppende
kracht van de God in wie wij geloven is “afwezig te zijn”. Een paradox?
In het christendom kan men er niet omheen. Misschien gebruikt men liever
de term “een stap terugzetten” dan “afwezigheid”. Dat zou inderdaad veel
beter passen bij het beeld van de tochtgenoot van de mensengeschiedenis
die, nog maar nauwelijks herkend in de herberg van Emmaüs, zich
“onzichtbaar” maakte. Die God is alvast een “laïcistische” God’.
Dit thema is tekenend voor de hedendaagse spiritualiteit, waarvan een van de eerste
uitingen, een van de aangrijpendste, te vinden is in de nu, na een halve eeuw
teruggevonden geschriften van een jonge jodin van achtentwintig jaar, Etty Hillesum,
verdwenen in de tragische anonimiteit van Auschwitz in 1943[8].
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Bij die verwijzing stelt de auteur de vraag die nu, zoals bekend, zeer veel gesteld
wordt: is de Kerk in staat te getuigen, in het hart van de huidige wereld, van die
evangelische originaliteit? ‘Zien wij haar vandaag niet “pruilen en achterop lopen”
bij wat zij zelf in beweging gezet heeft?’ (blz. 137). G. Ringlet verzoekt ons die vraag
weer ernstig te nemen; maar hij zou het jammer vinden als dat zou uitlopen op een
‘christendom zonder kerken’. Hij beseft het gevaar van een ‘zuivere innerlijkheid’,
‘zonder rite, zonder kerk, zonder sacramenten’. Hij waarschuwt voor het gevaar van
de ophemeling van de mystieke dimensie van het christendom ‘die de aandacht afleidt
van zijn sterke sociale inslag, zijn strijd voor rechtvaardigheid, zijn organisatie in
gemeenschappen’, zijn zin voor verantwoordelijkheid, voor de vrijheid... ‘De grote
moed die vandaag van het christendom gevraagd wordt, en waardoor het een opvallend
teken van volwassenheid zou geven, kan men uitdrukken in een zeer eenvoudige
paradox: met een blij gemoed aanvaarden een minderheid te zijn en toch geen sekte’
(blz. 152-153). En hij besluit: ‘Ik ben overtuigd dat de dialoog met de laïciteit het
christendom zal stimuleren in die richting en dat beide wat geluk zullen vinden in
het hoogste leven’.
Maar dit, voegt hij eraan toe, zullen ze maar bereiken als ze instemmen met een
vierde overtocht.

De overtocht door de Rode Zee
Wat bedoelt Ringlet met ‘overtocht door de Rode Zee’? Hier is het beeld niet zo
duidelijk. Volgens hem behoort ‘de ontmoeting tussen christenen en laïcisten - tussen
“christendom” en laïciteit - tot de kern, misschien wel tot de drijvende kracht achter
de drievoudige (moeilijke) ontmoeting die op komst is bij de aanvang van het nieuwe
millennium: christenen onder elkaar, religies onder elkaar, en “geloof” en “ongeloof”
(blz. 163). Zou het geen goede zaak zijn dat men daarbij beseft voor dezelfde erfenis
verantwoordelijk te zijn, al was het maar om ‘samen opnieuw de betekenis van het
Westen te verdedigen’? Niet uit minachting van, of onbegrip voor het Oosten, dat
ons veel te bieden heeft, maar omdat de Europese originaliteit geweldige
mogelijkheden biedt, niet alleen voor Europa. De rijke kansen van het pluralisme,
de verscheidenheid, op dit werelddeel dat ‘omgewoeld is door invasies’. Een kans
voor de nieuwsgierigheid: ‘Europa heeft zich niet opgesloten. En zijn wil om “naar
buiten te treden”, zich te wagen aan het onbekende, verschillen aan te durven, het
“elders” te ontdekken, stelt het in staat zich op een wel uitzonderlijke manier open
te stellen voor het anderszijn. Een kans op zelfkritiek ten slotte. Europa haalt zijn
voeding immers niet uit één wortel. Een van zijn meest waardevolle bijdragen is,
merkt Ricoeur terecht op, het christendom en
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het kritische denken bijeen te hebben gebracht; nergens anders is dit gebeurd, niet
in de islam[9], niet in het Nabije Oosten’ (blz. 167-168). Kortom, in een meer cultureel
Europa is een ‘samengaan van religieus pluralisme en humanistisch pluralisme’ op
komst. Het is van belang dat daarvoor ‘pluralistische laboratoria’ gesticht of verder
ontwikkeld worden, waar ‘christelijke herinnering en laïcistische herinnering met
elkaar dialogeren’ (blz. 174).
Zou het dan niet, met dat vooruitzicht, wenselijk zijn de ‘school open te stellen
voor de religieuze en de laïcistische culturen’? De auteur - en hij staat daarin niet
alleen - meent van wel, zonder uit het oog te verliezen dat zo'n project allerhande
problemen van organisatie en vakbekwaamheid zal stellen. Maar het zou allicht
kunnen aantonen dat er ‘een gemeenschappelijk fundament bestaat tussen de
joods-christelijke spiritualiteit en de laïcistische spiritualiteit: beide zijn een radicale
breuk met de afgodendienst en dus met het archaïsche sacrale. Niet toevallig zijn in
Rome de eerste christenen atheïsten genoemd door de autoriteiten van die tijd en
vaak veroordeeld op beschuldiging daarvan’ (blz. 210-211). En zo drukt de auteur
de wens uit dat christendom en laïciteit elkaar aanmoedigen om veel sterker hun
poëtische en symboliserende mogelijkheden in te zetten. Hij betreurt dan ook dat het
laïcisme ‘zo erg tekortschiet in symboliek’, met uitzondering van de ‘in dit opzicht
schitterende vrijmetselarij’, ‘die juist met een opmerkelijke originaliteit het laïcistische
engagement verbindt met de symbolische expressie’ (blz. 209).
Zo ziet men: dit boek bevat wel wat uitvallen die de auteur beter had vermeden, maar
hij is iemand die zinvolle vragen stelt en paden suggereert die men dringend moet
exploreren.
(Vertaling Geert Boeve)

Eindnoten:
[1] Gabriel Ringlet, L'évangile d'un libre penseur, Albin Michel, Paris, 1998, 282 blz., 676 fr.,
ISBN 2-226-10530-1. Inmiddels is een Nederlandse vertaling verschenen: De Blijde Boodschap
van een vrijdenker, Altiora, Averbode, 2000, 203 blz., 695 fr., ISBN 90-317-1508-5.
[2] B. Comte, ‘Laïcité française et conscience nationale’, in Dieu est-il laïque?, bijdragen gebundeld
onder de auspiciën van de Faculté de Théologie de l'Université Catholique de Lyon, Desclée
de Brouwer, 1998, blz. 21 (een standaardwerk dat G. Ringlet blijkbaar niet heeft kunnen
consulteren).
[3] B. Comte, op. cit., blz. 22.
[4] Dieu est-il laïque?, Introduction, blz. 12.
[5] L'existence amoureuse. La passion et la durée, DDB, Paris, 1990.
[6] Aanhaling van Olivier Clément, La Révolte de l'Esprit, Stock, Paris, 1979, blz. 260.
[7] Préface, blz. 9.
[8] Zie het recente werk van Paul Lebeau, Etty Hillesum, een spirituele zoektocht, Lannoo / Ten
Have, hoofdstuk VI: ‘Ik wil je helpen, God, dat je niet in mij begeeft’, blz. 113-126.
[9] Hier past wel een nuancering bij: Averroës en Avicenna hebben de filosofie naar waarde geschat
en op hun manier Europa ermee verrijkt.
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Ruud Welten
Spreken over God zal nooit meer hetzelfde zijn
De fenomenologie van Jean-Luc Marion
Het valt vandaag de dag niet mee te denken over, laat staan aan God. Heidegger mag
dan beweren dat alleen een god ons nog redden kan, tegelijkertijd heeft hij de
verbeelding die het denken over en aan God mogelijk maakt, sterk
geproblematiseerd[1]. Zowel de filosofie als de theologie hebben zich - aldus Heidegger
- schuldig gemaakt aan een schaamteloze fixatie van het goddelijke: dan weer bekleedt
God de rol van hoogste zijnde, dan weer is hij oorzaak van alles. Deze kritiek heeft
de naam ontotheologie gekregen. Ontotheologisch gedacht fungeert God als
hekkensluiter van het pad dat door het menselijk kennen gevolgd wordt. Maar het is
dit pad van menselijke kennis dat eindig is, en niet God. Met de ontotheologie wordt
het onrustbarende van zijn onbevattelijkheid gesust. Sommigen hebben Heideggers
‘ontotheologiekritiek’ opgevat als een reden om het denken over en aan God het
zwijgen op te leggen. Kan men wel denken over God zonder in ontotheologie te
vervallen? Langs een heel andere weg dan die van Heidegger, heeft Wittgenstein
aan het eind van zijn Tractatus logico-philosophicus de veel geciteerde woorden
geschreven: ‘Van datgene waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen’.
En hoe men deze diepe woorden ook interpreteert, Wittgenstein heeft over God
gezwegen. Men kan deze stelling als een religieuze uitspraak opvatten, maar dan wel
met dien verstande, dat het zwijgen niet uit onverschilligheid, maar uit respect voor
datgene waarover het zwijgt wordt opgevat. Een zwijgende religie, die dus ook geen
‘religie’ meer genoemd kan worden. De scherpe kritiek van Heidegger op het spreken
over God en het zwijgen van Wittgenstein hebben - paradoxaal genoeg - de toon
gezet voor de filosofie, maar ook voor de theologie na hen.
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Vooral in Frankrijk is Heidegger met warm onthaal ontvangen, maar op diezelfde
Franse bodem klinken ook stemmen die het zwijgen over God doorbreken. Sommige
Franse denkers die in het voetspoor traden van de fenomenologie van Husserl en de
filosofie van Heidegger, zijn van mening dat een God waarover ik moet zwijgen van
geen enkele betekenis voor de mens kan zijn. Emmanuel Levinas is wellicht de
bekendste woordvoerder van deze positie. ‘Het filosofisch vertoog moet God dus waarover de bijbel spreekt - kunnen omvatten indien die God tenminste een zin
heeft’, zegt hij in God en de filosofie. Wat Levinas daarbij erkent is het probleem
hoe te spreken, zonder God tot object van mijn verlangens, of van die van de filosofie
en theologie te reduceren. Kan men spreken over God zonder ontotheoloog te zijn,
zonder het gevaar te lopen dat het over een gouden kalf gaat in plaats van over God?
Derrida heeft voorzichtig de mogelijkheid, dan wel onmogelijkheid van dit zwijgen
onderzocht in een tekst die recentelijk vertaald is als Hoe niet te spreken[2]. De titel
kan als een retorisch antwoord op Heidegger worden begrepen en geeft de uitdaging
van de hedendaagse crisis goed weer. In deze tekst (of liever gezegd buiten de tekst,
want het gaat om voetnoten) voert Derrida een parallelle discussie met een van zijn
voormalige leerlingen, die - wat de genoemde eis van Heidegger betreft - tot de meest
opmerkelijke denkers uit het tegenwoordige Parijs behoort: Jean-Luc Marion.
Gefascineerd en bewogen door Heideggers oproep meent Marion dat het zwijgen
over God geen recht doet aan het geloof.
Marion tracht op geen enkele wijze de ooit zo vanzelfsprekende, maar heden ten
dage verloren gegane (en niet ‘gewaande’) God, te herstellen, noch de metafysica
die Hem bewijst. Hij affirmeert dit verlies: we hebben God gedood, Nietzsches
analyse is terecht en adequaat. Echter, de God die we gedood hebben, is de God van
onze eigen verbeelding. De openbaring heeft in onze cultuur alleen nog een kans
wanneer we dit onomwonden kunnen inzien. Marion ervaart de ontstane leegte
weliswaar als verlies, maar als een verlies ten gunste van de openbaring. Want schept
de ontstane leegte juist geen nieuwe mogelijkheden een God te ervaren die zich op
geen enkele wijze meer laat fixeren door denkbeelden? Is het mogelijk deze ontstane
leegte zelf als een deel van Gods openbaring te ervaren, zonder terug te vallen in
theologische nostalgie of herstel van metafysica? Wetenschappelijk is daar
waarschijnlijk weinig over te zeggen, maar het feit blijft, dat de dood van de oude
idolate God er niet vanzelfsprekend heeft toe geleid dat wij niet meer willen of kunnen
geloven. Het is waar: de leegte kan overschreeuwd worden door nieuwe idolatrie,
precies zoals Durkheim niet lang na Nietzsches noodkreet analyseerde. Het is niet
moeilijk de plaatsvervangers van God binnen onze cultuur te herkennen. Maar Marion
heeft grote twijfels bij de goden die voortkomen uit ons eigen verlangen en dat van
de rede.

Streven. Jaargang 67

397
Als er een God is, dan is dat niet omdat ik zoveel over hem te vertellen heb, maar
omdat hij tot mij spreekt. Religie en fenomenologie maken zich in Marions werk
samen sterk om de gave die op geen enkele wijze uit mijzelf voortkomt, te kunnen
ontvangen. In 1982 bracht hij de theologie en filosofie in beroering met zijn Dieu
sans l'être, dat zich in 1991 op mondiale belangstelling mocht verheugen dankzij de
Engelse vertaling. De beroering kwam niet zozeer voort uit een herhaling van de
‘God is dood’-these, waar immers niemand nog warm of koud van werd, maar uit
de katholieke apologetische tendens van dit werk. Marion behoort niet tot diegenen
die vinden dat de structuur en logheid van de katholieke kerk debet zijn aan de
alomtegenwoordige ‘Gottvergessenheit’ en idolatrie, maar met Heidegger signaleert
hij de idolatrie binnen de filosofie en theologie zelf. Marion vat het idool op als een
denkbeeld waarin God mijn eigen spiegelbeeld is. In tegenstelling tot Feuerbach
meent hij dat het denken wel degelijk bij machte is zich open te stellen voor God die
mij aanziet, en hij plaatst dit niet-gefixeerde beeld van God in het vooruitzicht onder
de naam icoon.
Het is vooral de fenomenologie, waarvan Marion de geboorte niet bij Husserl maar
al in patristieke teksten herkent, die volgens hem de mogelijkheid biedt de gave
filosofisch te verhelderen. In zijn recente boek Étant donné. Essai d'une
phénoménologie de la donation geeft hij een aanzet tot een fenomenologie van de
pure gave, die hij in al zijn modaliteiten, dus niet uitsluitend als ‘de gave Gods’,
analyseert. Hij laat zien hoe het bewustzijn niet alleen bestaat bij gratie van het feit
dat het zich ergens op richt - zoals Husserl het ziet -, maar dat het bewustzijn wel
degelijk ontvankelijk kan zijn, wat bij hem uiteindelijk betekent: ontvankelijk voor
hetgeen Jezus Christus ons geeft. Ik moet bekennen dat ik vind dat dit laatste iets
shockerends heeft, te meer omdat ik zoals veel wijsgerige lezers niet voorbereid ben
op een dergelijke clarté[3]. De vraag is hoe dat komt, en bovendien of het wel nodig
is deze shock te ontmantelen. Wat het eerste betreft is het waar dat Husserl heeft
voorgesteld de aanname van een transcendente God tussen haakjes te zetten ten
behoeve van een onbevooroordeelde blik op de dingen[4]. Maar bij Marion is Christus
geen uitgangspunt van zijn betoog, in die zin dat hij zoekt naar treffende formules
om de waarheid van Christus ook via de fenomenologie aan te tonen. Het is er hem
om te doen het denken te zuiveren van fixaties van God om het kennen gevoelig te
maken voor de gave. Maar hoe is het dan mogelijk dat Christus blijkbaar aan het
eind van deze weg verschijnt? Het zou geen recht doen aan Marions denken, dit
vanwege wijsgerige tegenwerpingen in het vooruitzicht te ontkennen. Wat belangrijker
is, is dat de aanwezigheid van Christus (en dat is immers een stuk explicieter dan
‘God’) getraceerd wordt in het denken zoals dat van de patristiek en conciliaire
theologie. Deze katholieke positie zal Marion dus niet bestrijden. Hij zal
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het echter nooit als argument of bewijs aanvoeren of zich beroepen op onfeilbaarheid
van dogmatiek. Hij blijft filosoof, en de fenomenologie - die immers een leer van
schouwen is - krijgt in zijn werk het primaat. Vanuit deze gevoeligheid die de traditie
van de kerk in zich draagt, bedrijft hij een fenomenologie die zich geaffecteerd weet,
veel eerder dan dat het zich op God zou richten, zoals Husserls fenomenologie van
de intentionaliteit impliceert. Het gaat hem daarbij niet om de tekstuele ervaring van
bijvoorbeeld de negatieve theologie, maar wel degelijk om een fenomenologie waarin
de presentie tot aanschijn komt. De absentie van God in de ‘dood van God’ of in de
negatieve theologie, is slechts een halte op deze weg. Openbaring, aldus Marion,
komt altijd onverwacht, hetgeen betekent: niet door mij gepland, niet door mij
voorzien. Maar hoe dan ook, openbaring komt niet uit mij voort, maar raakt
desondanks mij. Mijn bewustzijn: dat is tenslotte waar ik het mee zal moeten doen.
Men zou zich kunnen verbazen over deze ‘theologische wending’ die de
fenomenologie doormaakt, te meer omdat de fenomenologie in het verleden het
atheïsme wetenschappelijk kon bijstaan (bijvoorbeeld bij Sartre). Toch is het maar
de vraag of de fenomenologie daarmee een wending ondergaat, zoals Dominique
Janicaud ons wil doen geloven in Tournant théologique de la phénoménologie
française uit 1991. Hierin acht hij Levinas, Ricoeur, Marion en Henry
verantwoordelijk voor wat hij een theologische wending van de Franse fenomenologie
noemt. Maar ondanks Husserls voorstel om God voorlopig tussen haakjes te zetten
heeft Husserl van meet af aan invloed gehad op denkers bij wie fenomenologie en
religie zeer goed samengingen. Sterker nog, de grondige scholing in de fenomenologie
van Husserl die sommigen in de eerste jaren ervan ondergingen, leidde blijkbaar
opmerkelijk genoeg tot religieuze devotie tot in de hoogste regionen. Dit wel zeer
letterlijk te verstaan, want zoals men weet is onze huidige paus Johannes Paulus II
ooit assistent geweest bij Husserls directe assistent Roman Ingarden. Husserl had
nog twee assistenten, van wie hij Edith Stein naar zijn eigen zeggen de meest briljante
vond. Zowel Karol Wojtyla als Edith Stein braken met hun fenomenologische verleden
om zich geheel te wijden aan het leven met Christus. Dit alles kan niets te zeggen
hebben over de huidige theologische belangstelling onder fenomenologen, het weerlegt
of bewijst niets. Maar het is aardig om te zien hoe ondoorgrondelijk Husserls wegen
zijn.
Uit dit alles zou men kunnen opmaken dat de fenomenologie en het christelijk
geloof eigenlijk een heel goed huwelijk zouden kunnen hebben, maar niets is minder
waar. Het blijven twee volstrekt gescheiden domeinen van menselijk kennen.
Fenomenologie staat niet garant voor goede theologie en als er van een liaison sprake
is, dan moet deze zich steeds weer ten aanzien van de wijsbegeerte ten volle kunnen
verantwoorden (en andersom). Dat is ook de inzet en motivatie van Marion, wiens
denken
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het geloof uiteindelijk niet kan en wil expliciteren. ‘L'Église n'a nul besoin d'une
philosophie, ni d'une pensée unique’, zegt hij in een interview in Le Monde[5].
Marion staat met zijn beroep op de fenomenologie ten gunste van openbaring wat
Frankrijk betreft niet alleen. Hij maakt deel uit van een intellectuele gemeenschap
waarin de wil om God te denken voorbij de metafysica, groot is. Jean-François
Courtine, Jean-Louis Chrétien en Michel Henry zijn woordvoerders in dit vertoog[6].
Hun wijsgerige werk wordt gekenmerkt door een brede en diepgaande dialoog met
patristiek, scholastiek, Descartes en fenomenologie. Dit is geen willekeurige
opsomming. Deze hedendaagse Franse fenomenologie wordt gedreven door de zeer
onhusserliaanse maar fenomenologische gedachte, dat een visio beatifica Dei mogelijk
is, wanneer de mens zich vrijmaakt van objectiverende en fixerende waarneming.
Ook wat Descartes betreft, aan wiens denken Marion talrijke studies heeft gewijd,
vindt men bij deze denkers een zeer ontraditionele positieve benadering van deze
vader van de Franse filosofie[7]. Reeds bij Levinas vindt men een expliciet beroep op
Descartes' idee van het oneindige in mij. God is voor Descartes en Levinas niet
onmiddellijk waarneembaar of kenbaar, maar wat wel onmiddellijk waarneembaar
of kenbaar is, is het feit dát hij niet te bevatten is. En dit alweer, kan fenomenologisch
genoemd worden: het gaat erom hoe zich dit in mijn bewustzijn ontvouwt. Dit is een
wezenlijk religieus idee, dat de filosofie en theologie tot enige bescheidenheid maant.
Een naaste gesprekspartner van Marion - die diepgaande invloed op zijn denken
uitoefent - is de fenomenoloog (en romancier) Michel Henry (1922). Evenals Marion
werkt Henry aan een fenomenologie die in een cartesiaans spoor opening ziet om
over God te spreken. Zijn denken wordt beheerst door de idee dat het bewustzijn
zich niet zozeer richt naar iets wat het zelf niet is[8], maar dat het geaffecteerd kan
worden. Deze affectie veronderstelt een innerlijkheid die zichzelf in deze affectie
vindt, een gedachte die tegen veel hedendaagse wijsgerige tendensen indruist. Maar
Henry heeft zich nooit aangesproken gevoeld door het poststructuralisme dat zich
sedert de jaren zestig vanuit Parijs, langzaam maar zeker, wijd verbreidde. Is dit
laatstgenoemde fascinerende denken in staat religieuze vragen van binnenuit te
benaderen? Dit ‘binnen’ slaat hier ongegeneerd op de persoonlijke beleving van ieder
levend mens. Als het waar is dat God het effect is van een spoor[9] waarin de Franse
theofenomenologen hem trachten te denken, dan is het mogelijk dat ‘God’ niet meer
is dan een spook dat huist in de metaforiek van de taal. Levinas, Henry en Marion
kunnen het tegendeel niet bewijzen, maar ze voelen zich uitgedaagd om een denken
te ontwikkelen dat geïnspireerd wordt door een ervaring die de horizon van de
persoonlijke aardse beleving te buiten gaat. Waarover Heidegger en Wittgenstein
zwijgen, daarover spreken

Streven. Jaargang 67

400
zij. Zij spreken niet over ‘God’, want, zoals Levinas het zegt: God is zijn eigen
theoloog. Zij spreken over de ervaring van datgene dat mijn horizon te buiten gaat,
een ervaring die desalniettemin van mij, en bovenal door en door menselijk is. Anders
dan bij Marion komt het bij Henry tot een waarlijke theofenomenologie, die hij
recentelijk heeft uitgewerkt in zijn C'est moi la vérité. Pour une philosophie du
christianisme (1996). Hoe verschillend de zojuist genoemde denkers ook mogen
zijn, als fenomenologen vinden zij in Descartes een filosoof die er tenminste ook op
heeft gewezen dat mijn idee van God nooit toereikend zal zijn. Henry, Levinas en
Marion bestrijden dan ook de kritiek van Heidegger, dat Descartes ontotheoloog is.
Er is meer, zeggen zij, en het verzwijgen daarvan uit angst metafysica te bedrijven
achten deze filosofen niet de juiste weg. Het einde van de metafysica biedt juist,
zoals Marion het zegt, een nieuwe carrière voor de filosofie[10]. Het zal een carrière
zijn waarin grote risico's worden genomen, maar vooral het risico niet langer te
zwijgen over God, in het besef dat spreken over God nooit meer hetzelfde zal zijn.

Eindnoten:
[1] ‘Die Metaphysik ist Onto-Theologie. Wer die Theologie, sowohl diejenige des christlichen
Glaubens als auch diejenige der Philosophie, aus gewachsener Herkunft erfahren hat, zieht es
heute vor, im Bereich des Denkens von Gott zu schweigen’, Identität und Differenz, Max
Niemeyer Verlag, Tübingen, 1957, blz. 51.
[2] Derrida, Comment ne pas parler - Dénégations, ingeleid en vertaald door Rico Sneller, Kampen,
1987.
[3] Zelfs Descartes, die toch ruimschoots spreekt over God, mijdt de naam Jezus Christus zorgvuldig.
Volgens Descartes kan de rede het bestaan van God helder en welonderscheiden inzien. Christus
is voor Descartes een zaak van geloof, en dat moet volgens hem daar streng van gescheiden
blijven.
[4] Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 1913,
§ 58.
[5] Le Monde, dinsdag 22 september 1998, blz. 20.
[6] Zie ook de bundel waar deze auteurs, inclusief Marion en Paul Ricceur, aan meewerkten:
Jean-François Courtine (ed.), Phénoménologie et théologie, Criterion, Paris, 1992.
[7] Zie ook mijn ‘Het andere ego van Descartes’, in Tijdschrift voor filosofie, 60e jg., nr. 3, september
1998, blz. 572-579.
[8] ‘Bewustzijn is altijd bewustzijn van iets’, luidt een belangrijk inzicht van de fenomenologie
van Husserl.
[9] ‘Et si Dieu était un effet de trace?’, Derrida, ‘Violence et métaphysique Essai sur la pensée
d'Emmanuel Levinas’, in L'écriture et la différence, Paris, 1967, blz. 160.
[10] Zie noot 4.
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Maurice Adams en Godfried Geudens
Euthanasie als politiek-ideologische splijtzwam?
Variaties op het thema autonomie en zelfbeschikking
In een recente opiniebijdrage in een Vlaams dagblad stelt VLD-senator Iris Van Riet
onder meer dat ‘[d]e keuze om zelf te bepalen wanneer het onvermijdelijke gebeuren
van de dood zal plaatshebben, [...] een uiting [is] van autonomie van de mens en dus
van de menselijke waardigheid’. En verder beweert ze dat het euthanasievoorstel
van enkele senatoren van de meerderheid een ethische visie vertaalt ‘waarbij men
opteert voor de keuzevrijheid van ieder individu’. In hetzelfde dagblad stelt Fernand
Keuleneer de vraag: ‘Als de samenleving het recht op euthanasie aanvaardt als
onderdeel van het zelfbeschikkingsrecht van de individuele persoon, waarom zou ze
dan - onder meer - handel in organen niet toestaan en aanvaarden dat ik voor mijzelf
beslis een niet-vitaal orgaan te verkopen aan een commercieel bedrijf? [...] Een
absoluut recht op zelfbeschikking bestaat niet’. Een ‘subjectief recht op zelfdoding’
- daar komt het volgens Keuleneer op neer, als de wetgever de idee van
zelfbeschikking als grondslag accepteert om de euthanasiekwestie te regelen - is voor
hem iets totaal anders dan ‘wettelijk toegelaten euthanasie’.
Sinds het begin van het parlementaire jaar in oktober 1999 wordt er in het federale
parlement en in de media volop gedebatteerd over euthanasie. Zoals uit de
bovenstaande citaten blijkt, zijner nogal diepgaande meningsverschillen. Terwijl de
ene een regeling op grond van het principe van zelfbeschikking positief inschat,
beklemtoont de ander de gevaren ervan. In deze bijdrage willen we eerst een beknopt
(chronologisch) overzicht van de politieke discussie geven, en de verschillende
wetsvoorstellen samenvatten. Vervolgens willen we een aantal vragen kritisch
bespreken: in hoeverre is de euthanasiekwestie noodzakelijk een

Streven. Jaargang 67

402
politieke splijtzwam? Gaat het uitsluitend om een ideologisch conflict tussen
vrijzinnigen en confessionelen? Kan het principe van zelfbeschikking ook niet tot
verzoening leiden? En, ten slotte: hoe moet een plurale en democratische samenleving
met diepgaande morele meningsverschillen omgaan? Het antwoord op deze vragen
kan van doorslaggevend belang zijn voor de politieke besluitvorming.

Politieke chronologie
Euthanasie is allerminst een recent maatschappelijk fenomeen. In de betekenis van
‘actief levensbeëindigend handelen op verzoek’ is het echter pas sinds enkele decennia
politiek relevant geworden. De vrijzinnige beweging heeft euthanasie, als uiting van
het zelfbeschikkingsrecht van het individu, tot een strijdpunt gemaakt. Anderzijds
heeft de ‘vooruitgang’ van de medische wetenschap geleid tot situaties waarin sprake
is van zg. ‘gemedicaliseerde dood’ of ‘therapeutische hardnekkigheid’. Grotere
kansen op genezing gaan daarbij gepaard met langdurige en ontluisterende
behandelingen, vaak met een onzekere afloop, en met een vermindering van de
zelfbeschikking en autonomie van de patiënt.
Sinds de jaren zeventig werden dan ook van tijd tot tijd wetsvoorstellen ingediend
om de euthanasiekwestie te regelen, maar zonder veel resultaat: zonder regeringssteun
halen wetgevende initiatieven in België zelden de eindstreep, en de
christen-democratische partijen, die meer dan veertig jaar lang deel uitmaakten van
de regering, hebben (tot voor kort) nooit dergelijke initiatieven gesteund. De
liberalisering van de abortuswetgeving in 1990 was daar een bekende uitzondering
op: maar toen vormde de liberale oppositie met de socialistische regeringspartijen
een alternatieve meerderheid. Mede uit reactie op die situatie hebbende
christen-democraten nadien een expliciet verbod op wisselmeerderheden in de
regeerakkoorden opgenomen.
Toch werd reeds onder de laatste rooms-rode coalitie de voorzet gegeven voor het
huidige euthanasiedebat. Aan het pas opgerichte Belgisch Raadgevend Comité voor
Bio-ethiek werd namelijk de vraag voorgelegd naar ‘de wenselijkheid van een
wettelijke regeling van euthanasie’. Het advies van het Comité, op 12 mei 1997, was
niet unaniem. Daarvoor bleek de interne verdeeldheid in dit pluralistisch
samengestelde comité te groot. Die verdeeldheid leidde echter niet tot een strakke
scheiding tussen vooren tegenstanders, maar tot een meer genuanceerd advies, dat
vier verschillende voorstellen ter tafel bracht. Die diversiteit bleek weer eens tijdens
de hoorzittingen die de Senaat in december 1997 naar aanleiding van het advies
organiseerde. Opvallend was de houding van de christen-
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democraten, die gewonnen bleken voor een (terughoudende) regulering. Tot een
stellingoorlog, zoals in het abortusdossier, wilde men het blijkbaar niet meer laten
komen.
De verkiezingen van juni 1999 zorgden voor een plotse stroomversnelling. Het
politieke landschap was grondig hertekend. De christen-democraten belandden na
lange tijd op de oppositiebanken. Een nieuwe coalitie van liberalen, socialisten en
groenen zag het licht. Met betrekking tot ethische vraagstukken stond in het
paars-groene regeerakkoord: ‘De biowetenschap en de biogeneeskunde hebben de
voorbije jaren een onwaarschijnlijke vooruitgang geboekt. Fundamenteel ingrijpen
op het menselijke zijn is mogelijk geworden. Toch is ons land er nog niet in geslaagd
om hiervoor een wet- en regelgeving uit te werken die past in een pluralistische,
moderne en democratische maatschappij. Het Parlement moet zijn volle
verantwoordelijkheid kunnen opnemen wat deze thema's betreft en dit op basis van
ieders individuele geweten en overtuiging, o.m. inzake euthanasie’. In het licht van
de vroegere regeerakkoorden was de laatste zin veelbetekenend. De regulering van
euthanasie werd op de agenda geplaatst, en toevertrouwd aan het parlement als meest
representatieve vertegenwoordiger van het maatschappelijk pluralisme, en niet aan
de regering. Vanuit dezelfde optiek kreeg partijtucht geen plaats, maar werd een
beroep gedaan op de individuele overtuiging van elk parlementslid.
Kort daarop dienden senatoren van de regeringspartijen Agalev, PRL, SP-PS en
VLD verschillende euthanasievoorstellen in, die vroegere parlementaire initiatieven
weer opdolven. Alle voorstellen gingen uit van het zelfbeschikkingsrecht, het recht
van het individu om autonoom over eigen leven en dood te beslissen, en streefden
naar een legalisering: euthanaserend handelen zou (onder bepaalde voorwaarden)
niet meer onder de strafrechtelijke kwalificaties moord en doodslag vallen, en daartoe
moest met name het Strafwetboek zelf gewijzigd worden. Voor het overige waren
de voorstellen vrij heterogeen. Dat bleek het duidelijkst met betrekking tot de
medische vereisten die werden vooropgesteld. Voor Agalev was ‘medische
uitzichtloosheid’ voldoende om een verzoek tot euthanasie in te willigen. Die
voorwaarde werd in de parlementaire toelichting ruim omschreven, in de zin dat
bijvoorbeeld vergevorderde MS-patiënten om euthanasie zouden kunnen vragen. De
socialisten stelden als voorwaarde een ‘ongeneeslijke, door ongeval of ziekte
veroorzaakte aandoening die de arts niet afdoende kan behandelen’, en bovendien
‘een aanhoudend en ondraaglijk lijden of nood’ (voor wilsbekwamen) of een
‘onomkeerbare bewusteloosheid’ (voor wilsonbekwamen met een voorafgaande
wilsverklaring). Nog strenger dan het socialistische voorstel waren de liberalen,
omdat ze de euthanasievraag expliciet in de laatste
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levensfase situeerden. In hun voorstellen was sprake van ‘een onontkoombaar
overlijden op korte termijn’ (PRL) en van ‘terminale fase’ (VLD).
Er waren nog verschillen. In drie voorstellen werd een of andere vorm van
levenstestament voorgesteld: een schriftelijke wilsverklaring waarin iemand bij volle
bewustzijn de wens kan uitdrukken om in bepaalde omstandigheden een
levensbeëindigende behandeling te ondergaan, voor het geval dat hij ooit
wilsonbekwaam wordt. Het voorstel van de PRL wees een dergelijk levenstestament
stellig af. Ook met betrekking tot de palliatieve zorgverlening waren er uitgesproken
meningsverschillen. De meeste voorstellen hadden er nauwelijks aandacht voor,
terwijl de VLD haar euthanasievoorstel expliciet aan de uitbouw van een volwaardige
palliatieve zorgverlening koppelde.
Reeds in november begonnen de Verenigde Commissies Justitie en Sociale Zaken
van de Senaat met de bespreking van de voorstellen. De meerderheidspartijen drukten
de wens uit, samen met de oppositie tot een regeling te komen. Daarop dienden de
beide christen-democratische partijen elk een eigen wetsvoorstel in, met dezelfde
strekking. Die kwam erop neer dat euthanasie niet gelegaliseerd zou worden, maar
in uitzonderlijke situaties niet langer strafbaar zou zijn. Het gaat dan om ‘gevallen
van noodtoestand’, waarin de arts voor een conflict tussen twee plichten komt te
staan. Als een terminale patiënt aan een ondraaglijke en onbehandelbare pijn lijdt en
om euthanasie verzoekt, rust op de arts de plicht niet te doden, terwijl hij als arts ook
altijd verplicht is het lijden van zijn patiënt zo veel mogelijk te verzachten en hem
tot het uiterste bij te staan. Dat conflict kan de arts doen kiezen voor de laatste plicht,
waardoor hij de strafwet overtreedt. Het begrip ‘noodtoestand’ zou dan als
rechtvaardigingsgrond kunnen dienen om de strafbaarheid van de arts op te heffen.
Euthanasie is in een dergelijke constructie per definitie een ‘ultimum remedium’. Het
verrast dan ook niet dat de christen-democratische voorstellen tevens pleiten voor
een volwaardige palliatieve zorgverlening en een voorafgaande ethische toetsing van
het levensbeëindigend handelen. Het levenstestament werd door beide
christen-democratische partijen uitdrukkelijk afgewezen.
De christen-democraten gaan in hun voorstellen minder ver dan de
regeringspartijen, en toch is hun benadering in zekere zin ruimer. Hun voorstellen
spreken immers ook in algemene zin van patiëntenrechten en zijn erop gericht de
autonomie van de patiënt in de laatste levensfase te vergroten (de andere
wetsvoorstellen spraken overigens eveneens van patiëntenrechten, maar in veel
mindere mate). De vrijzinnige gedachte van zelfbeschikking wijzen de
christen-democraten af. Daarentegen beklemtonen zij de positie van de mens als een
gemeenschapswezen, en het recht op leven als een grondrecht. Euthanasie wordt dan
in uitzonder-
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lijke gevallen vooral uit barmhartigheid toegestaan. Opvallend genoeg berust de
christen-democratische argumentatie bijna volledig op een seculiere basis. Van een
goddelijke oorsprong van het leven wordt niet gesproken, er wordt alleen vermeld
dat respect voor het leven deel uitmaakt van onze joods-christelijke cultuur’.
Schematisch kan men de inhoudelijke aspecten van de verschillende wetsvoorstellen
als volgt voorstellen (allicht gaan in een dergelijk schema belangrijke nuances
verloren):
Agalev
Terminaal / Laatste
levensfase?

CVP
+

PRL
+

PSC
+

PS-SP
-

VLD
+

Ondraaglijk lijden?

+

+

+

+

+

Palliatieve +/zorgen?

+

+/-

+

+/-

+

Wijziging +
strafwet?

-

+

-

+

+

Levenstestament +
/
Wilsverklaring?

-

-

-

+

+

Ethische
toetsing?

+

-

+

-

-

-

Kort voor Kerstdag maakten de regeringspartijen (ditmaal met Ecolo) een
gezamenlijk compromisvoorstel bekend. De indieners ervan wilden daardoor ‘een
open en grondig debat’ gemakkelijker maken. Daarnaast kwamen er nog twee andere
wetsvoorstellen. Het ene vroeg de oprichting van een federale evaluatiecommissie,
het andere betrof de palliatieve zorgverlening. Voor het verdere verloop van de
discussie waren de nieuwe voorstellen uiteraard van groot belang. Er lag geen streven
in naar een consensus over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, al werd
een dergelijk compromis in een later stadium niet uitgesloten. Evenmin moesten de
afzonderlijke wetsvoorstellen als gespreksbasis dienen om stilaan een (eventueel
alternatieve) meerderheid te vinden. De nieuwe stap beklemtoonde daarentegen de
scheiding tussen meerderheid en minderheid en plaatste het gezamenlijke voorstel
van de regeringsfracties tegenover dat van de christen-democraten.
Het compromisvoorstel van de regeringspartijen was in ruime mate gebaseerd op
het eerdere voorstel van de SP en de PS. Als medische voorwaarden gelden nog
steeds ‘een ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening’ en,
afhankelijk van de wilsbekwaamheid of
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-onbekwaamheid van de patiënt, een ‘ondraaglijke pijn of nood’ of een ‘onomkeerbare
bewusteloosheid’. Voorts erkent het voorstel uitdrukkelijk het levenstestament en is
het gericht op een expliciete wijziging van de strafwet (legalisering). Telkens gaat
het om verschillen met de christen-democratische voorstellen, die euthanasie in de
laatste levensfase situeren en in geval van wilsonbekwaamheid uitsluiten, die het
levenstestament afwijzen, een wijziging van de strafwetgeving afkeuren en een
ruimere consultatie verlangen (o.a. een ethische toetsing). De basisideeën van het
compromisvoorstel waren aanvankelijk allerminst in alle meerderheidsvoorstellen
aanwezig. Zo was de koppeling aan de laatste levensfase alleen een vereiste voor de
VLD en de PRL. In feite waren de meningsverschillen binnen de regeringspartijen,
zoals uit het bovenstaande schema mocht blijken, niet geringer dan tussen de
meerderheid en de oppositie.
Hoe dan ook, de indieners van het meerderheidsvoorstel hadden bij de presentatie
ervan op 22 december 1999 gehoopt dat de euthanasieregulering medio februari 2000
in de Senaat zijn beslag zou krijgen. Dat bleek echter een foutieve politieke
inschatting. Op de parlementaire discussie kwam er heel wat reactie in de publieke
opinie. Voorts lieten een aantal prominente politici van de meerderheidspartijen zich
kritisch uit over het compromisvoorstel. Waarschijnlijk was de onenigheid binnen
de meerderheidspartijen zelf er niet vreemd aan. Bovendien lokte de (soms precaire)
juridisch-technische uitwerking van het voorstel kritiek uit. Een en ander leidde tot
de organisatie van een uitgebreide reeks hoorzittingen in de bevoegde
Senaatscommissie.
Het politieke beslissingsmoment lijkt dus voor geruime tijd uitgesteld. Bovendien
liggen nu verschillende wegen open. De hoorzittingen kunnen het debat aanzienlijk
beïnvloeden, temeer omdat de wetenschappelijke kennis op dit domein nog niet ruim
verspreid is. Als een wetsvoorstel uiteindelijk in de Senaat een meerderheid achter
zich krijgt, dan moet het alleszins daarna nog behandeld worden door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, en ook daar kunnen de inzichten grondig anders liggen
dan in de Senaat.

Intern pluralisme
De zes meerderheidsfracties hebben dus gekozen voor een gezamenlijk wetsvoorstel.
Een dergelijke strategie lijkt logisch, zeker in de Belgische politieke context:
euthanasie wordt daardoor namelijk een ‘verzuild’ debat, althans tussen gelovigen
en vrijzinnigen. Die traditionele breuklijn valt nu bovendien (min of meer) samen
met de scheidingslijn tussen meerderheid en oppositie in het parlement, en dat schept
een duidelijkheid die
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ook nodig is naar het publiek toe. In een democratie is de publieke opinie immers
een niet te miskennen machtsfactor. Daarom proberen de politici hun discussies in
een begrijpelijk referentiekader te plaatsen; en daar is de ideologische breuklijn steeds
een onderdeel van geweest. Voor politieke partijen is het van het allergrootste belang
dat ze conflicten naar buiten kunnen ‘vertalen’ en er de politieke (en electorale)
relevantie van kunnen aangeven.
Toch lijkt de optie om het debat vanuit partijpolitieke of ideologische
tegenstellingen te voeren ons niet de enig mogelijke, laat staan de meest wenselijke
keuze. Zo lijkt de houding van de meerderheid in te gaan tegen de geest van het
regeerakkoord. Wat blijft er immers van de daarin erkende individuele vrijheid van
elk parlementslid over, als het conflict tussen meerderheid en minderheid op de spits
gedreven wordt? Binnen de regeringsfracties zal de verleiding groot zijn om de
partijdiscipline op te leggen en de parlementsleden voor het ‘eigen’ voorstel te doen
stemmen. De regerende partijen zouden immers niet graag zien dat, in een dergelijk
dossier, de visie van de christen-democratische oppositie de ‘overwinning’ haalt.
Alleszins gaat op die manier de meerwaarde van een waarachtig parlementair debat
teloor (waarover later meer). Hoewel het meerderheidsvoorstel het geenszins uitsluit,
is het twijfelachtig of er van een reële inbreng van de oppositie nog sprake kan zijn:
er bestaat immers al een voorstel dat in principe door een meerderheid wordt gesteund.
Door het debat vanuit de tegenstelling tussen vrijzinnigen en confessionelen te
voeren, roepen de politici een vertekend beeld op van de politieke realiteit. Immers,
al gaan alle voorstellen van de regeringsfracties op de een of andere wijze terug op
het beginsel van de zelfbeschikking, het vrijzinnige gedachtegoed vormt allerminst
- evenmin als het christelijke - een afgerond geheel, waarvan een eenduidige
interpretatie mogelijk is. Een aantal opmerkelijke verschillen tussen de voorstellen
van de meerderheidspartijen hebben we al aangestipt, en enkele ervan willen we nu
nader toelichten. Het principe dat het individu autonoom over leven en dood mag
beschikken, moet, om enige concrete relevantie te krijgen, nader worden bepaald.
Zo pleiten sommige vrijzinnigen voor de erkenning van een levenstestament, waardoor
iemand op een mogelijke toestand van wilsonbekwaamheid kan anticiperen en op
voorhand een verzoek tot levensbeëindiging vastlegt. Dit instrument gaat duidelijk
uit van het zelfbeschikkingsbeginsel. Tegen een dergelijke wilsverklaring kunnen
echter belangrijke bezwaren worden geopperd. Het is namelijk helemaal niet zeker
dat de nu vastgelegde wilsverklaring op het kritieke ogenblik nog strookt met de
overtuiging van de persoon in kwestie. Bovendien zal het vaak erg moeilijk zijn na
te gaan of een kritieke situatie
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precies overeenstemt met datgene wat het individu zelf in zijn levenstestament als
dusdanig beschouwde. Het levenstestament is dus nog lang geen garantie dat de
eigenlijke wil van het individu wordt opgevolgd. Daarom zijn een aantal voorstanders
van het zelfbeschikkingsrecht tegen de invoering van een levenstestament gekant,
en heeft de PRL in haar voorstel het levenstestament afgewezen.
De zelfbeschikkingsgedachte wordt ook concreter als ze gekoppeld wordt aan
medische voorwaarden. Hier situeert zich ongetwijfeld het inhoudelijke zwaartepunt
van de discussie. Cruciaal is de vraag of de medische vaststelling dat de laatste
levensfase is bereikt, een voorwaarde moet zijn om een verzoek om euthanasie in te
willigen. Het is namelijk een fundamenteel verschil of ‘medische uitzichtloosheid’,
‘een ongeneeslijke aandoening’ dan wel de medische zekerheid van een overlijden
op korte termijn als voorwaarde wordt gesteld. Die zekerheid was een eis van de
oorspronkelijke liberale voorstellen, terwijl die van de groenen en van de socialisten
terzake aanzienlijk ruimer waren geformuleerd.
Het interne pluralisme dat uit de diverse euthanasievoorstellen van de
meerderheidspartijen blijkt, heeft een diepere oorzaak dan alleen maar (toevallige)
verschillen in de juridisch-technische benadering. Het Belgische politieke landschap
heeft de laatste decennia ingrijpende veranderingen ondergaan, ook op ideologisch
vlak. Zo hebben reeds in de jaren zestig en zeventig de liberale en socialistische
partijen zich opengesteld voor leden van katholieke komaf. Ook binnen de
christen-democratie is een soortgelijke verschuiving merkbaar. Uit het recente
verleden herinneren we ons de pogingen van toenmalig CVP-voorzitter Johan Van
Hecke om niet langer naar een confessioneel, maar naar een ‘immaterieel getint
politiek waardeprogramma’ te streven. Daarnaast is er ook de concurrentie van de
vaak succesvolle kleinere partijen, die levensbeschouwelijk allesbehalve homogeen
zijn. Ondanks geregelde pogingen tot ideologische herbronning is er geen weg terug.
Daarom kun je de huidige paarse coalitie slechts met de nodige nuance als vrijzinnig
bestempelen. Een strakke ideologische partijkoers is vandaag de dag onhoudbaar
geworden.
Bovendien zijn de ideologieën zelf aan het evolueren. Zolang het vrijzinnige
gedachtegoed zich kon afzetten tegen een dominant katholicisme, zorgde het
‘vijandbeeld’ voor cohesie binnen de eigen groep. Omdat het vrijzinnige denken
jammer genoeg door zijn tegenstanders volledig werd verworpen, werden zwakkere
punten binnen deze filosofie ook niet geproblematiseerd. Intussen is de religieuze
factor in onze maatschappij aan het verzwakken. Dat geldt zeker voor de actieve
kerkelijke betrokkenheid en de daaraan gekoppelde mogelijkheid van sociale en
politieke mobilisatie. Die situatie heeft echter niet geleid tot een hoogbloei van de
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georganiseerde vrijzinnigheid. Veeleer lijkt ze met een aantal existentiële vragen te
worstelen. Pogingen om de vrijzinnigheid te herdenken en te actualiseren kunnen
echter relevant zijn om het concept van het zelfbeschikkingsrecht scherper te stellen.

Autonomie als smeermiddel
Het vrijzinnige denken worstelt met de vraag naar een fundament. Verwonderlijk is
dat niet: een radicaal individualisme kan (net als een radicaal gemeenschapsdenken)
tot ontsporingen leiden. Die bezorgdheid heeft bij meerdere vrijzinnige denkers,
zoals Leo Apostel, de aandacht voor het transcendente gewekt. Volgens hen staat
het individu in relatie met bv. ‘de Werkelijkheid’ of ‘de Andere’. Die verbondenheid
met een groter geheel kan aanleiding geven tot vormen van vrijzinnige religiositeit
en spiritualiteit, ook als het geloof in een persoonlijke God nadrukkelijk afgewezen
wordt. Een radicaal zelfbeschikkingsrecht komt alleszins op gespannen voet te staan
met een dergelijk transcendent denken.
Heel wat filosofen, antropologen en cultuursociologen (Geertz, Etzioni,
Elchardus...) benadrukken de band tussen individu en gemeenschap. Individuen leven
(vaak onbewust) vanuit bepaalde collectieve voorstellingen, en hun gedrag heeft op
zijn beurt een weerslag op de gangbare maatschappelijke opvattingen. Dit relationele
denken wordt (onder meer) vanuit christen-democratische hoek ingebracht tegen een
verregaande euthanasieregeling: een radicaal zelfbeschikkingsrecht is met deze visie
onverenigbaar. Als de wetgever zwaar gehandicapten het recht toekent voor
levensbeëindiging te kiezen, zal de wet vanzelf het beeld beïnvloeden van datgene
wat in onze maatschappij als ‘menswaardig leven’ of ‘ontluistering’ wordt beschouwd.
Het is bovendien de vraag in hoeverre die mensen zelf nog autonoom beslissen en
niet onbewust beïnvloed worden door gangbare opvattingen, zoals die mede door
wetsvoorstellen worden ingegeven.
Het gaat hier om een cruciaal punt. We hebben er al op gewezen dat
christen-democraten hun argumenten voornamelijk putten uit een perfect seculier
gedachtegoed. De fundamentele band tussen individu en gemeenschap is misschien
wel de voornaamste reden waarom vele gelovige en vrijzinnige voorstanders van
een euthanasieregeling de ‘laatste levensfase’ als absolute voorwaarde stellen. Het
weglaten van deze (objectieve) voorwaarde zou het zelfbeschikkingsrecht een te
ruime draagwijdte toekennen en de maatschappij op een hellend vlak brengen. Dit
standpunt hoeft geen miskenning van de individuele autonomie mee te brengen;
veeleer gaat het erom, dat de belangen van het individu in evenwicht gebracht moeten
worden met die van de gemeenschap.
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De gedachte van transcendentie en de relatie van het individu met de gemeenschap
kun je ‘externe factoren’ noemen, die de autonomiegedachte van buitenaf beperken.
Daarbij komt een ‘interne factor’, die zijn grondslag vindt in het individu zelf. Het
zelfbeschikkingsrecht is immers een abstract filosofisch concept dat niet altijd met
de realiteit overeenkomt. Mensen gedragen zich namelijk lang niet altijd als rationele,
onafhankelijke en verlichte individuen. Die triviale vaststelling is in het
euthanasiedebat van groot belang. Individuen zullen om allerlei ‘oneigenlijke’ redenen
om euthanasie verzoeken. Vaak zal het gaan om personen die niet meer volledig
zelfstandig hun wil kunnen bepalen, en bovendien afhankelijk zijn van de opvang
door familie en naaste omgeving, van de beschikbare medische zorgverlening, enz.
Daarom zijn ook voorstanders van legalisering voor voorafgaande consultaties en
andere voorzorgsmaatregelen te vinden, niet omdat zij het zelfbeschikkingsrecht
willen afzwakken, maar omdat ze de mogelijkheid van zelfstandige wilsbeschikkingen
realistischer inschatten. Om dezelfde redenen kent bv. ook het verbintenissenrecht
een hele reeks bepalingen die erop gericht zijn zwakkere partijen te beschermen.
Ondertussen is voldoende gebleken dat ook binnen het vrijzinnige denken een
grote mate van intern pluralisme mogelijk is, en overigens ook bestaat. Dat het
euthanasiedebat daardoor vrijer zal kunnen verlopen, is daarmee niet gezegd. Uit
strategisch oogpunt zouden politici ervoor kunnen kiezen de ideologische breuklijn
te blijven beklemtonen. Veel zal afhangen van de houding van de
christen-democratische oppositie. Net als de meerderheidspartijen draagt die in dit
dossier een grote verantwoordelijkheid. Profileringsdrang kan tot een onoverbrugbare
kloof met de regeringspartijen leiden, en dat zou te betreuren zijn. Net als de vrijzinnig
geïnspireerde partijen hebben de christen-democraten ideologisch al een behoorlijke
weg afgelegd na de traumatische afwikkeling van het abortusdossier. Principieel zijn
zij nu gewonnen voor een regulering van de euthanasie, maar wel op een heel andere
basis dan de regeringspartijen. Toch is er een gemeenschappelijk uitgangspunt
aanwezig: elk euthanasievoorstel, ook dat van de christen-democraten, veronderstelt
de autonomiegedachte. Want barmhartigheid alleen is voor hen geen voldoende
voorwaarde, de wens van de patiënt zelf is de eerste vereiste. Daarom wijzen zij
levensbeëindigend handelen op wilsonbekwamen expliciet af. De vrije, uitdrukkelijke
wilsuiting van de terminale patiënt is voor de christen-democraten een essentieel
onderdeel van de noodtoestand.
De toegenomen belangstelling voor het euthanasievraagstuk hangt nauw samen
met de kwestie van eerbied voor de wil van de betrokkenen. Misschien ligt daar ook
de sleutel voor een consensus in het euthanasie-
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dossier. Een regeling die alle patiëntenrechten omvat, en waarvan de
euthanasieregulering maar een onderdeel vormt, lijkt voor elke belangrijke politieke
stroming aanvaardbaar. Zo moet er een duidelijke inspraakregeling komen voor
patiënten ten aanzien van alle medische beslissingen die hen persoonlijk aangaan.
Een dergelijke regeling zou heel wat meer situaties betreffen dan alleen maar
euthanasie. Wordt het euthanasievraagstuk in dit ruimere kader behandeld, dan wordt
het accent vanzelf verschoven van de knelpunten naar de raakpunten waar een
consensus mogelijk is.

Recht, ethiek en democratie
Hoe moet een plurale democratie met netelige kwesties als het euthanasie-dossier
op politiek niveau omgaan? Fernand Van Neste heeft erop gewezen dat politiek thans
gemakkelijk wordt herleid tot ‘une fonction du marché’, en daardoor wegdwaalt van
haar bevoorrechte positie (verheven boven privé-belangen, met gezag bekleed, ideaal
om ordening en stabiliteit te verzekeren). Wellicht is anno 2000 dit functieverlies op
een aantal terreinen onvermijdelijk. Voor de politiek wordt het steeds moeilijker
economische en technische ontwikkelingen in ordelijke banen te leiden. Probeert ze
het toch, dan dreigen schade en bureaucratische rompslomp. Maar wat met ethische
kwesties als euthanasie? Heeft de politiek ten aanzien daarvan nog wel een taak? Of
moet een dergelijke kwestie maar beter worden overgelaten aan de beroepsklasse
zelf, zoals de grootste artsenorganisatie in België meent? Het antwoord op deze
vragen kennen we eerlijk gezegd niet. Wel zijn we ervan overtuigd dat, als democratie
nog iets te betekenen heeft, de methode van het conflict en het opdrijven van de
tegenstellingen in deze materie niet de juiste weg is. Alle partijpolitiek, de macht
van de getallen en het spelletje meerderheid-minderheid ten spijt, vinden wij het
euthanasievraagstuk te belangrijk om het volgens een conflictmodel te laten regelen.
Waarom?
‘Democratie’ doet ons bijna vanzelf denken aan ‘parlement’, ‘meerderheidsregel’
en ‘de wil van het volk’, m.a.w., aan datgene wat (de meerderheid van) het volk,
geïncarneerd in het parlement, werkelijk wenst. Dat beeld beantwoordt hoegenaamd
niet aan de werkelijkheid. Hoe kan ‘democratie’ nu, in onze pluralistische
samenleving, wel zinvol worden begrepen?
Fernand Tanghe heeft over de band tussen recht en democratie behartigenswaardige
woorden geschreven n.a.v. het geruchtmakende ‘spaghetti-arrest’. Volgens hem zou
in een hedendaagse democratie de vraag naar wat een rechtvaardige samenleving is
voortdurend besproken moeten worden, juist omdat we meer dan ooit in een toestand
leven
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waarin verdeeldheid en pluralisme eerder regel dan uitzondering zijn. Leken conflicten
vroeger onverenigbaar met maatschappelijke samenhang, tegenwoordig moeten
tegengestelde visies op het ‘goede leven’ en de ‘rechtvaardige samenleving’ kunnen
samengaan. Daarom is het dringend nodig met meningsverschillen en conflicten op
een beschaafde manier te leren omgaan. Politieke cultuur moet zoeken naar
compromissen in de nobele betekenis van het woord, en proberen zowel respect als
wederzijdse herkenbaarheid en aanvaardbaarheid te bevorderen. In een eigentijdse
democratie moet er ‘ongoing talk’ zijn, om belangen te behartigen, anderen te
overtuigen, samen agendapunten te bepalen, wederkerigheid af te tasten, zich uit te
drukken en te relativeren, gemeenschap te vormen, bestaande evidenties en
paradigma's opnieuw te bekijken, enz., steeds op basis van wederzijds respect. Alleen
daaruit kan het zojuist vermelde ‘nobele compromis’ voortvloeien. Democratie moet
geen ‘praatbarak’ worden, beslist niet. Maar ‘democratie’ betekent meer dan de
meerderheidsregel. In een waarachtige democratie wordt daadwerkelijk
gecommuniceerd en verantwoording afgelegd.
De idee van ‘de’ wil van het volk is enigszins achterhaald in de hedendaagse,
pluralistische samenleving. Thans verwacht een ware democratische orde in de eerste
plaats een soort van openbare ruimte, los van de politieke macht, waarin je recht en
macht voortdurend ter discussie kunt stellen. Politiek moet die permanente discussie
mogelijk maken. Allicht kan geen enkele instelling of procedure het bestaan en de
bestendiging ervan garanderen. Formele garanties om democratie te bewerkstelligen
zijn slechts middelen om het doel van een democratische orde te bereiken. Regels,
procedures en concepten waardoor een democratie wordt ingesteld (zoals bv. ‘de’
rechtsstaat, ‘het’ legaliteitsbeginsel en ‘de’ meerderheidsregel) mogen we niet
bagatelliseren. Maar ze volstaan niet om het wezen van een democratie te legitimeren
en te realiseren. In die zin kunnen en mogen die regels, procedures en concepten dan
ook niet willekeurig worden gebruikt. Ze staan namelijk ten dienste van een hogere
waarde, namelijk het mogelijk maken van discussie en het bewerkstelligen van
wederzijdse herkenbaarheid en aanvaardbaarheid. In dat licht moeten de genoemde
formele aspecten van democratie begrepen worden. Zo kan een blinde toepassing
van bv. de meerderheidsregel, als de hogere waarde van democratie wordt genegeerd,
ontaarden in een dictatuur van de meerderheid, waardoor grote minderheidsgroepen
worden genegeerd. Juist om de sociale vrede te bewaren zijn ‘nobele’ compromissen
tussen meerderheid en minderheid dan ook essentieel. En daartoe zijn discussie,
debat, en het afleggen van verantwoording - democratie dus - onontbeerlijk. Nogmaals,
regels, procedures en concepten zijn niet overbodig, maar ze zijn ook niet autonoom.
Het communica-
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tieve aspect van de democratie moet thans het overwicht krijgen. Ook het ‘politieke’
rechtsvormingsproces moet, wil het ten volle democratisch zijn, in de eerste plaats
de regels van een waarachtige argumentatie toepassen.

Besluit
Volgens theoretici van de ‘deliberative democracy’ (zoals Gutman en Thompson)
is waarachtig overleg mogelijk én noodzakelijk in de huidige context van diepgaande
morele meningsverschillen. Echter, ‘[m]uch depends on the willingness of participants
in public debates, at every level, to renew their dedication to honesty, self-criticism,
civility, good faith, and respect for their opponents, however misguided they may
believe them to be’ (R.P. George). Hopelijk slaagt de Belgische wetgever erin
partijpolitieke belangen in het euthanasiedebat achterwege te laten en groeit de
bereidheid om op een waarachtige wijze overleg te plegen.
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Kristine Vanden Berghe
Zapatisten in de pen
De brieven van ondercommandant Marcos en de kever Durito
Op nieuwjaarsdag 1994 heeft de berichtgeving helemaal in het teken van een
guerrillaopstand in de zuidoostelijke Mexicaanse staat Chiapas gestaan. Toen
verklaarden de guerrillero's van het Zapatistische Leger van Nationale Bevrijding
(EZLN) de regering de oorlog uit protest tegen de slechte levensomstandigheden
van de indianen in het gebied. Ook protesteerden ze tegen de misbruiken van de
overheid en tegen het neoliberalisme. De guerrilla had één januari gekozen, omdat
op die dag het (neoliberale) NAFTA-akkoord tussen Mexico, de VS en Canada in
werking trad. Volgens de zapatisten zou dat akkoord de doodslag betekenen voor de
traditionele landbouw in de streek. Het eerste gewapende treffen tussen het EZLN
en het Mexicaanse leger eiste ongeveer honderd levens. Dat naar omstandigheden
lage aantal is hieraan te danken, dat de regeringstroepen zich een tiental dagen na
het begin van de opstand al terugtrokken. Die gang van zaken heeft de waarnemers
verrast. Afgaande op het numerieke en technische overwicht van het leger hadden
zij veeleer een uitputtingsslag verwacht.

Een revolutie in de revolutie
De snelle terugtrekking van het leger wordt algemeen toegeschreven aan de ongewone
heftigheid van het internationale protest en de snelheid waarmee het op gang kwam.
Dat protest was alleen mogelijk dankzij een intelligent gebruik van het internet door
de sympathisanten van het EZLN. Via de vele websites die van meet af aan over het
onderwerp werden opgezet, was de hele wereld meteen over de oorlog geïnformeerd,
inclusief de argumenten van de guerrillero's en de misbruiken van het leger. Vanwege
de belangrijke rol die de moderne media in deze
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strijd gespeeld hebben, is de zapatistische guerrilla de geschiedenis ingegaan als de
eerste ‘netwar’ van formaat. Netwar is een nieuwe vorm van oorlog voeren, die kiest
voor de niet-gewapende strijd. De tactiek bestaat erin, een grootscheeps debat op
gang te brengen om stilaan de publieke opinie voor zich te winnen, en op die manier
de politieke macht te verwerven. Door het gebruik van moderne
communicatiemiddelen onderscheidt de zapatistische rebellie zich van de meer
klassieke guerrilla's in Latijns-Amerika, en heeft ze, naar het woord van Régis Debray,
een echte ‘revolutie in de revolutie’ gebracht.
Dat de media er nu niet veel meer over spreken, kan de indruk wekken dat het lot
van het EZLN uiteindelijk toch niet zo veel verschilt van dat van andere
Latijns-Amerikaanse guerrillabewegingen en dat de zapatisten in de vergeethoek
raken. Nochtans kunnen ze nog steeds op een grote nationale achterban rekenen.
Ook in het buitenland houdt de belangstelling niet op, dankzij talrijke vooraanstaande
intellectuelen die het probleem blijven aankaarten, uit sympathie voor de
maatschappijvisie van de zapatisten, én voor de woordvoerder van het EZLN,
ondercommandant Marcos. Door zijn uitzonderlijke literair talent is Marcos een
gewaardeerd gesprekspartner in intellectuele milieus. De Spaanse succesauteur
Manuel Vázquez Montalbán heeft over de subcomandante een boek geschreven[1],
de Argentijnse dichter Juan Gelmán drong diep in het tropische Lacandonewoud
door om hem te interviewen[2], en volgens de Fransman Régis Debray is Marcos de
beste Latijns-Amerikaanse schrijver van vandaag[3]. Aangezien Debray met de strijd
van de zapatisten sympathiseert en zelf meer als politiek denker dan als
literatuurkenner bekend staat, kan zijn commentaar nog enige reserve wekken. Dat
Octavio Paz, Nobelprijswinnaar literatuur en politiek tegenstander van Marcos, zijn
literair talent erkent, is wat anders[4].
Marcos heeft die erkenning in grote mate te danken aan het literaire personage
Durito, ‘de kleine harde’. Sinds het kevertje in 1995 voor het eerst in een communiqué
is verschenen, is het in Mexico een symbool van maatschappijkritiek en sociaal verzet
geworden. Durito is in Marcos' communiqués de intellectueel, en heeft alle attributen
die bij die status horen: bril, pijp, potlood, papieren en microcomputer. Hij zit vaak
te lezen en komt nogal eens betweterig uit de hoek. Durito stelt zichzelf voor als Don
Durito de la Lacandona, een duidelijke verwijzing naar Don Quijote de la Mancha.
Als dolende ridder heeft hij de zware taak de zwakken te helpen en tegen de
boosdoeners ten strijde te trekken. Ook in deze hoedanigheid zeult hij een aantal
attributen mee. Een flesstop doet dienst als schild, een takje is zijn zwaard Excalibur,
een paperclip zijn lans. Een eikelnapje als helm op zijn hoofd en een schildpad als
ros
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maken de outfit volledig. Nog in navolging van Don Quijote wijst hij een helper aan,
een zekere Marcos: ‘Ik heb mijn trouwe schildknaap, diegene die jullie “SupMarcos”
noemen, de opdracht gegeven jullie een schriftelijke groet over te maken’ (4 september
1995). Zo is de schrijver-guerrillero Marcos de geestelijke vader geworden van het
fictief personage Marcos, de wederhelft van Durito.
In de verhalen over Durito die Marcos in 1995 en 1996 publiceerde, heeft hij de
morele en politieke principes van de zapatisten in een literaire vorm gegoten[5]. Anders
gezegd: er zijn vormelijke en inhoudelijke overeenkomsten tussen de indiaanse strijd
en deze communiqués van ondercommandant Marcos.

Dialoog en grensvervaging
De communiqués waarin het duo Durito-Marcos verschijnt, vertonen onderling grote
verschillen. Maar allemaal zijn ze opgesteld en opgestuurd als brieven, met alle
kenmerken van de briefvorm. De afzender is nu eens Marcos, dan weer Durito. De
geadresseerde is meestal de pers: de Mexicaanse nationale kranten La Jornada of El
Financiero, het regionale dagblad van Chiapas Tiempo of het weekblad Proceso[6].
De brieven beginnen systematisch met een aanspreektitel[7]. De eerste zin verwijst
bovendien expliciet naar het briefgenre, zoals: ‘Heren, hierbij vindt u opnieuw een
bedankingsbrief’ (17 maart 1995, in Tiempo) of ‘Heren, hierbij een brief en een
communiqué’ (4 april 1995). De brieven eindigen met een slotformule waarvan de
eerste woorden vaststaan: ‘Tot hier. Gezondheid en...’. Wat volgt is meestal lyrisch,
zoals ‘Gezondheid en, als onze ogen glanzen, wat doet het er dan toe dat de nacht
ons verdrinkt?’ (30 juni 1995). Soms is het afscheid komisch, zoals in ‘Gezondheid
en een reddingsvest (voor de vakantie en de crisis)’ (4 april 1995). Afhankelijk van
het personage dat de brief schrijft, wordt getekend met ‘Opstandige ondercommandant
Marcos’ of ‘Don Durito de la Lacandona’. De brief wordt gedateerd en opgestuurd
‘Vanuit de bergen in het zuidoosten van Mexico’. Er zijn geen brieven zonder
postscriptums, en die worden als het ware verpersoonlijkt: Marcos maakt het
postscriptum tot onderwerp van een werkwoord dat normaal met een persoonlijk
onderwerp wordt gebruikt. Dan krijg je wendingen als: ‘PS dat louter uit
nieuwsgierigheid vraagt...’, of: ‘PS dat opnieuw zijn hart pantsert om te kunnen
vertellen wat volgt...’ (11 maart 1995).
Van de indiaanse traditie hebbende zapatisten de regel overgenomen, dat je moet
openstaan voor andere meningen en je visie niet mag opdringen. De zapatistische
woordvoerders benadrukken ook dat ze er niet op uit zijn het laatste woord te krijgen.
Belangrijker is dat er geluisterd
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wordt en dat de gesprekspartners aanvaarden dat er niet altijd een antwoord is. Het
briefgenre is uitstekend geschikt om deze principes gestalte te geven. Het is immers
het dialooggenre bij uitstek. Je stuurt iemand een brief, en wacht op antwoord. Ook
als de kans klein is dat je een antwoord terugkrijgt, ben je nooit zeker dat je het laatste
woord hebt. Inherent aan het genre is ook dat de lezer de indruk krijgt dat hij
persoonlijk wordt aangesproken. Daardoor wordt zijn betrokkenheid groter. Ook dat
ligt in de lijn van de mentaliteit van de zapatisten. Die willen alle Mexicanen, ongeacht
hun ras, stand of woonplaats, betrekken bij het denken over de toekomst van het
land. Daarom schrijven ze in de pers, en willen ze referendums en bijeenkomsten
organiseren. Het debat moet gaan over de toekomst van Mexico. Willen de Mexicanen
blijven leven in een staat waar één enkele partij het voor het zeggen heeft? Willen
ze dat de indianen verder als tweederangsburgers worden behandeld? En staan ze
achter de neoliberale politiek van de regering?
Niet alleen treden Marcos' brieven in dialoog met de lezers, ze staan ook vol
dialogen tussen de twee protagonisten, Marcos en Durito. Die kibbelen en filosoferen
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sporadisch wordt zelfs het schrijven van
de brieven gethematiseerd. Zo vraagt Marcos Durito de tirades over zijn liefdesverdriet
niet onnodig te rekken. Die lange, nietszeggende stukken leveren toch alleen maar
kritiek op: ‘Ik dring erop aan dat hij korte metten maakt met zijn verhaal. Je zou je
beter haasten, want we hebben al verschillende bladzijden en geen krant die dit zal
publiceren! Ze zeggen nu al dat mijn communiqués alleen een voorwendsel zijn om
eender wat op te sturen’ (4 april 1995). Een andere keer verwijst hij naar de klachten
van de kranten, omdat zijn stukken te laat aankomen: ‘Ik onderbreek Durito. Als hij
bladzijden lang kletst, dan haal ik me de kritiek van de redactiechefs op de hals,
vooral als de communiqués 's avonds laat aankomen’ (15 april 1995).
Een ander kenmerk van Marcos' brieven is hun ingewikkelde opbouw. Ze
functioneren als een kader waarin andere teksten zijn verwerkt. Dit leidt tot complexe
Chinese box-structuren waarin communiqués, verhalen, conferenties, sonnetten en
postscriptums elkaar in hoog tempo afwisselen. Een dergelijke structuur maakt
contrasten mogelijk: terwijl de eigenlijke brief doorgaans een meer algemeen
politiek-strategisch thema behandelt, zijn de ingelaste teksten didactisch, allegorisch,
narratief of poëtisch van aard. Bijna altijd zijn ze langer dan de brief zelf, die over
het algemeen nogal kort is. Ook de postscriptums zijn dikwijls veel langer[8].
Bovendien zijn er meestal meer dan één. Een brief van maart 1995 krijgt niet minder
dan acht postscriptums. Sommige teksten haken op elkaar in, ook als er veel tijd
tussenligt. Zo vertelt Durito een verhaaltje over een roodbruin roodbruin paard (sic)
dat wegraast uit het verhaal
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voordat het, zoals de andere dieren, wordt opgegeten door een uitgehongerd gezin
(10 januari 1996). Het paard draaft opnieuw voorbij in twee brieven meerdere
maanden later (5 juli 1996; 24 oktober 1996). Het is dan nog altijd op zoek naar een
verhaaltje waarin het zichzelf kan zijn.
De ongewone structuur van de communiqués, de verpersoonlijking van de
postscriptums en het vervagen van de grenzen tussen de teksten en de tekstniveaus
kunnen beschouwd worden als literaire uitdrukkingen van de afkeer van de zapatisten
voor hiërarchie en voor afgebakende identiteiten die tot racisme of uitsluiting leiden.
De guerrillero's huldigen die beginselen vooreerst binnen hun eigen organisatie. Ze
proberen die zo open en tolerant mogelijk te maken en hiërarchische relaties zo veel
mogelijk te weren. Maar de zapatisten streven er uiteindelijk naar die beginselen ook
in de Mexicaanse politiek te introduceren.

De verbeelding aan de macht
De brieven zijn doorspekt met humor en oneerbiedige commentaren, die blijk geven
van een groot vermogen tot zelfrelativering. Ook het anti-neoliberale discours van
de zapatisten zelf wordt op die manier ontluisterd. De theorieën die Durito met aplomb
verkondigt, kunnen Marcos maar matig boeien. Op zekere dag is de subcomandante
aan het slapen wanneer Durito hem wekt. Volgt een discussie over het feit dat Marcos
altijd slaapt. Durito was aan het studeren en wenst Marcos op de hoogte te brengen
van zijn jongste bevindingen betreffende het neoliberalisme. Marcos pruttelt tegen,
maar Durito weet hem te overtuigen. Uit zijn archief diept hij ‘een “natuurgetrouwe”
foto van Jane Fonda’ op. Marcos mag die zien, op voorwaarde dat hij (tot tweemaal
toe) zweert dat hij aandachtig zal luisteren. De deal is snel gesloten (17 juli 1995).
Even ontluisterend is het slot van deze brief: ‘Gezondheid en hopelijk nemen ze
Mejía Barón niet op in de regeringsploeg voor de dialogen van San Andrés’ (Durito,
17 juli 1995). Daarin drukt Durito de vrees uit dat een bepaald persoon (Mejía Barón)
als regeringsvertegenwoordiger deelneemt aan de onderhandelingen van San Andrés,
waar over de indiaanse eisen wordt gepraat. Door de keuze van de woordenschat ‘in
de ploeg opnemen’ worden de belangrijke onderhandelingen teruggebracht tot het
niveau van een voetbalmatch. Wanneer Durito het in een postscriptum heeft over
zijn lievelingsthema, het neoliberalisme, definieert hij dat concept laconiek met een
woordspeling die gebaseerd is op de fonetische gelijkenis tussen globo (ballon) en
globalización (globalisering): ‘Het probleem van de globalisering in het neoliberalisme
is dat de ballonnen ontploffen’ (10 april 1996). Door de toenemende concurrentie
worden
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dromen aan diggelen gegooid en is er geen plaats meer voor kinderspel, lijkt hij te
willen zeggen. Als speelvogels staan Marcos en Durito symbool voor het
anti-neoliberalisme. Ze verheffen het spel tot een alledaagse bezigheid, ook voor
volwassenen. Dat Marcos op zeker ogenblik in een kapokboom van zijn eigen
communiqués vliegtuigjes maakt, is daar een goed voorbeeld van (20 september
1996).
Ook de verwijzingen naar literaire figuren en motieven dragen bij tot het
humoristische en speelse karakter van de communiqués. Vooral Cervantes' Don
Quijote is een bron van inspiratie. De creatie van Don Durito de la Lacandona brengt
grappige interferenties mee tussen archaïserende uitdrukkingen die aan Cervantes
worden ontleend, en verwijzingen naar Mexicaanse toestanden. Zo verklaart Durito
erop belust te zijn ‘de nek van de onafhankelijke vakbonden op de proef te stellen’.
De zin begint met een uitdrukking uit El Quijote (‘de nek op de proef stellen’), en
vervangt het doelwit door een hedendaagse, Mexicaanse vijand: de ‘onafhankelijke
vakbonden’, - wat op zich dan weer een ironische betekenis heeft, aangezien die
volledig afhankelijk zijn van de regering. Het komische effect wordt nog versterkt
doordat de vijand een abstracte entiteit is waarvan je moeilijk het hoofd kunt afhakken.
Toch is dat net wat Durito met zijn Excalibur-zwaard en paperclip-lans van plan is.
Don Quijote is niet de enige figuur met wie Durito zich vereenzelvigt. De
verwijzingen naar verschillende literaire werken lopen door elkaar: ‘Ik denk dat je
de tijden en de romans door elkaar aan het halen bent’, zegt Marcos op zeker ogenblik
aan Durito (4 april 1995). Wanneer Marcos met een onoplosbare moeilijkheid zit,
spreekt Durito hem aan als ‘mijn beste Guatson’ (17 juli 1995; 14 januari 1996) of
‘Watson-sup’ (11 maart 1995). Logischerwijze zou Durito dan zelf Sherlock Holmes
worden, ware het niet dat Jolms (sic) een oud-leerling is van Durito. Deze kijkt dan
ook verbaasd op wanneer Marcos hem meedeelt dat Holmes intussen een beroemd
literair personage is geworden. Ook andere literaire figuren en schrijvers zijn beroemd
geworden dankzij of ondanks Durito. Zo zegt het kevertje over Brecht: ‘Wel, ik moet
je zeggen dat Bertolt zich ertoe beperkte te noteren wat ik hem dicteerde. Precies
wat jij nu aan het doen bent. Maar dat detail hang je liever niet aan de grote klok’ (5
juli 1996). Eigenlijk is de conferentie waarnaar Durito verwijst dus van zijn hand,
maar als eerbetoon aan Brecht wil Durito wel doen alsof ze er samen aan gewerkt
hebben. Als titel stelt hij dan ook voor ‘Gezamenlijke conferentie van den Bertolt
en den Durito’ (5 juli 1996). Onder de tekst staat de vermelding ‘Berlijn-San Cristóbal,
1949-1996’. Dit ondergraven van de functie van de auteur is een van de vele literaire
spelletjes die Marcos pleegt.
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De subcomandante verhoogt het literaire gehalte van zijn discours nog door
metaliteraire commentaren in te lassen. Durito verwijt Marcos dat hij de recente
theorieën van Umberto Eco niet kent (La Jornada Semanal, 14 januari 1996) en
beweert met grote stelligheid dat de natuur de kunst nabootst (4 april 1995; 30 juni
1995). Deze literair-programmatische passages worden met poëzie afgewisseld. Een
postscriptum bestaat uit een sonnet van Shakespeare (11 maart 1995), terwijl elders
een gedicht van Cervantes wordt geciteerd (4 april 1995). Marcos zelf schakelt ook
geregeld op een lyrisch register over. Hij lijkt gefascineerd door de standen en de
vormen van de maan, - een thema dat zich tot een heus topos ontwikkelt. Voorts is
het liefdesmotief een andere constante in zijn discours en is de subcomandante niet
afkerig van erotisch getinte teksten.
Humor, poëzie en erotiek staan niet alleen mijlenver van de traditionele
verzetsliteratuur, ze hebben ook niets te maken met het gangbare politieke discours.
Marcos' teksten, die voortdurend overgaan van het politieke op het literaire taalregister
en van de ene verteller op de andere, zijn fragmentarisch en gedecentraliseerd, en
daardoor ongrijpbaar voor een politicus die een manifest verwacht waarop hij de
zapatisten van repliek kan dienen. Door de verbeelding aan de macht te brengen stelt
Marcos de legitimiteit van het traditionele politieke vertoog ter discussie, en omdat
hij zijn eigen wapens kiest, heeft hij de strijd - althans die op papier - bijna op
voorhand gewonnen.

Peau blanche, masque noir
Als ondercommandant moet Marcos verantwoording afleggen tegenover het
Clandestien Indiaans Revolutionair Comité (CCRI), dat op zijn beurt het EZLN
vertegenwoordigt. Hij is dus geen leider in de traditionele zin van het woord, maar
‘geeft bevelen in gehoorzaamheid’. Deze uitdrukking is essentieel in de zapatistische
moraal: wie de macht heeft, ontleent die aan een hogere instantie (het volk, de
indianen) en moet deze instantie gehoorzamen en dienen. Toch komt Marcos, als
woordvoerder, over als dé gezaghebber onder de indianen Maar kan hij hen wel
rechtmatig vertegenwoordigen? Marcos is universitair gevormd, groot naar
Mexicaanse normen, mesties en Spaanstalig, terwijl de indianen ongeletterd en klein
zijn, een bruine huid hebben en de Mayataal spreken. Deze discrepantie wordt door
velen aangegrepen om zijn legitimiteit als woordvoerder van de zapatisten te
ondergraven. De medewerkers van Octavio Paz bijvoorbeeld vragen zich in het
toonaangevende Mexicaanse tijdschrift Vuelta af hoe iemand met het profiel van
Marcos kan optreden als spreekbuis van de marginalen[9]. Het lijkt mij dat het thema
van de representativiteit prominent aanwezig is in de geanalyseerde teksten en
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dat de fictieve personages Durito en Marcos de critici impliciet van antwoord dienen.
De figuur van Durito stelt in meer dan één opzicht de indianen voor. Aan de ene
kant is hij, net als zij, marginaal. Niet alleen is hij niet eens een mens, als kever
behoort hij bovendien tot de kleinste en meest kwetsbare dieren. Wanneer Durito
voor het eerst verschijnt, is hij de strategie van het neoliberalisme in Latijns-Amerika
aan het bestuderen. Louter uit eigenbelang: hij wenst te weten of het nog lang zal
duren vooraleer het neoliberalisme is overwonnen. Slechts dan immers zullen al die
legerlaarzen en guerrillatoestanden uit het woud verdwijnen (brief van 10 april 1994).
Op een ander moment kondigt hij de oprichting van een antibottinekring aan: ‘voor
fanmail, aanvragen tot interviews, anjers en handtekeningen ter ondersteuning van
de “Keverlijke antibottinekring”, zich wenden tot...’ (24 oktober 1996).
Aan de andere kant is Durito dan weer diegene die met kennis en wijsheid
geassocieerd wordt. Hij is de intellectueel in de brieven, en de expliciet belerende
passages - lessen en conferenties - worden systematisch hém in de mond gelegd.
Ook hier is een vergelijking met de indianen mogelijk. De zapatistische
guerrillastrijders schatten de traditionele wijsheid van de gemarginaliseerde autochtone
bevolkingsgroepen hoog in. Ze willen die wijsheid redden door de indianen, aan wie
gedurende vijf eeuwen het zwijgen is opgelegd, opnieuw een stem te geven. Via het
personage Durito rehabiliteert Marcos de wijsheid van al wie buiten de traditionele
centra van het weten staan.
Dat Durito voor de indianen staat, blijkt ook uit de verhouding tussen de kever en
Marcos. Zoals de reële Marcos ondergeschikt is aan het CCIR, zo is de fictieve
Marcos het knechtje van Durito / Don Quijote. Dat zegt meteen ook wat over de
manier waarop Marcos zichzelf als personage neerzet. Wanneer hij over zichzelf
schrijft, slaagt de subcomandante er telkens weer in, zijn vermeende superioriteit tot
inferioriteit om te buigen. Dat is het geval wanneer het personage Marcos optreedt
als Sancho Panza. Maar ook hier gooit de schrijver de traditionele relaties om. Terwijl
Marcos in de hoedanigheid van Sancho Panza zijn meester Don Durito de la
Lacandona als schildknaap zou moeten dienen, roept hij voortdurend zijn hulp in.
Hij is, met andere woorden, dubbel afhankelijk. Bovendien stelt hij zichzelf voor als
een marginaal als hij, de intellectueel, mesties en stadsmens - allemaal kenmerken
die zijn tegenstanders aangrijpen om zijn ‘superioriteit’ aan te tonen - zich in de
jungle situeert. Hij kan de indianen niet bijbenen, komt overal uitgeput aan, vraagt
zich duizend keer af waaraan hij begonnen is en neemt zich even vaak voor er
definitief mee te stoppen. De zelfironie druipt ervan af. Ook in andere, gemakkelijkere
omstandigheden komt hij als antiheld naar
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voren: hij is vaak met zijn gedachten elders (bij de maan bijvoorbeeld), kan geen
deadlines voor kranten of congressen in acht nemen (dan moet Durito inspringen),
hij is een echte slaapkop, en bovendien gezegend met een veel te grote neus. Durito
noemt hem ‘mijn grootneuzige schildknaap’ (La Jornada Semanal, 14 januari 1996)
en vergelijkt hem met Cyrano de Bergerac (die echter beter kon schrijven!) (10 april
1996; 20 september 1996).
Al deze beelden onderstrepen Marcos' plaats als ondergeschikte in de zapatistische
rangen en gaan in tegen het anti-zapatistische vertoog dat de indianen voorstelt als
slachtoffers van de machtsretoriek van een mestizo outsider. De voorafgaande
interpretatie van de personages Durito en Marcos kan ook een nieuw licht werpen
op de betekenis van de zapatistische bivakmuts. Die moffelt Marcos' gelaatstrekken
weg die typisch zijn voor een mesties, zoals het fictieve personage Marcos / Sancho
Panza de ‘superieure’ kenmerken van ondercommandant Marcos wil doen vergeten.
De bivakmuts en de teksten verwijzen met andere woorden naar de wens van de
subcomandante om marginaal onder de marginalen en bruin onder de bruinen te zijn.
Op die manier draait Marcos de centrale stelling van Frantz Fanon in Peau Noire,
Masques Blancs helemaal om. Volgens Fanon is de gekoloniseerde bevolking erop
uit zo veel mogelijk te lijken op zijn kolonisatoren. In de rangen van de zapatisten
echter zijn het niet de indianen die zich spiegelen aan de mestiezen, maar omgekeerd.

Viva México
Vooral sinds de Mexicaanse Revolutie (1910-1917) heeft de regeringspartij (Partido
Revolucionario Institucional, PRI) een nationalistische cultuurpolitiek gevoerd,
waardoor de Mexicaanse staat, de natie en de beleidsvoerders in het collectieve
bewustzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Willen de zapatisten de
chauvinistische Mexicaan voor hun strijd winnen, dan moeten zij proberen deze
associatie te verbreken en het Mexicaanse identiteitsbewustzijn aan de zapatistische
beweging te koppelen. In de geanalyseerde teksten wendt Marcos daartoe twee
middelen aan.
De keuze van het lexicon is een eerste manier om het Mexicaanse karakter van de
zapatistische strijd te benadrukken. Niet alleen staan de teksten bol van typisch
Mexicaanse wendingen, maar bovendien maakt Marcos woordspelingen die alleen
begrepen kunnen worden door wie met Mexico vertrouwd is. Ook via de typering
van de personages poogt Marcos de zapatisten met Mexico te associëren. De ‘goeden’
- Durito, de zapatisten, Marcos - zijn bij uitstek Mexicaans. Zo zegt Durito van
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zichzelf: ‘Want jullie moeten weten dat ik een dolende ridder ben, maar dan wel
Mexicaanser dan de mislukking van de neoliberale economie’ (15 april 1995). De
slechten - de PRI, het leger - worden daarentegen voorgesteld als verraders van het
vaderland. Sommigen zijn dat ongewild. De soldaten, bijvoorbeeld, heeft men altijd
wijsgemaakt dat ze het vaderland beschermen. Dat bedrog beginnen ze te beseffen.
De opdrachten die ze krijgen passen in de uitverkoop van Mexico aan het buitenland
en stroken bijgevolg niet met het patriottische discours dat hen motiveert: ‘Door het
nieuws komen de Mexicaanse soldaten te weten dat de oliebronnen die ze in Tabasco
bezetten niet in Mexicaanse handen zullen blijven, maar dat ze bestemd zijn voor
een klant met een andere vlag, niet die met de arend die de slang verslindt’ (10
februari 1996). Marcos stelt zodoende het nationalistische discours van de regering
als een grote leugen voor. Het neoliberale beleid verkwanselt de toekomst van Mexico:
de rijkdommen worden uitverkocht, en 's lands geschiedenis verraden. In talloze
verhaaltjes ontmaskert Marcos de leugen van het officiële, neoliberale discours[10].
Volgens hem is het neoliberalisme anti-Mexicaans. Vroeg of laat zal het instorten,
en dat zal de onderdrukte bevolkingsgroepen ten goede komen.
Tegenover de neoliberale toekomst staat het nationale verleden, waarin de indianen
een grote rol spelen. Wil het Mexicaanse volk zich harmonisch ontplooien, dan moet
het zijn verleden koesteren. Het thema van de herinnering staat centraal in de
‘Slotwoorden bij het Nationaal Indiaanse Forum’ (10 januari 1996). Marcos spreekt
er in naam van het EZLN (‘Door mijn stem spreekt de stem van het EZLN’): ‘Ze
verkopen heel onze inboedel, en daarmee onze geschiedenis. Als we onszelf van de
vergetelheid willen redden, moeten we onszelf redden met vereende krachten.
Vandaag heeft de hoop van dit Vaderland dat ons doet lijden, een indiaans hart; het
is dan ook de taak van haar bruine huid, het te redden van de vergetelheid [...]. We
zullen de toekomst van het Vaderland vinden door naar het verleden te kijken’ (9
januari 1996).
Voor zover de teksten Mexico betreffen, wordt het begrip ‘natie’ positief
ingekleurd, en met het indiaanse verleden in verband gebracht. Dat maakt deel uit
van de strategie om de zapatisten als Mexicanen bij uitstek voor te stellen en op die
manier zo veel mogelijk Mexicanen achter de zapatistische eisen te scharen. Maar
in fragmenten die niet expliciet over Mexico gaan, wordt nationalisme in een negatief
daglicht gesteld. Durito herinnert eraan dat ‘de scheidingswanden tussen de landen
alleen dienen om de misdaad die smokkel heet te kunnen benoemen en om
oorlogvoering een zin te geven’ (4 september 1995). Wil de auteur met die dubbele
inschatting van het nationalisme zijn publiek tegemoetkomen? De gemiddelde lezer
is wellicht een intellectueel die
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niet hoog oploopt met nationalistische waarden en die met etnocentrisme, racisme
en burgeroorlogen associeert. Door (inclusief) nationalisme te koppelen aan de
Mexicaanse situatie en (exclusief) antinationalisme algemeen te houden, spaart de
subcomandante de kool en de geit, de Mexicaanse chauvinist en de postmoderne
antinationalistische intellectueel.

De grenzen van de dialoog
Er zijn grenzen aan Marcos' vermogen tot dialoog, zelfkritiek en relativering. Als
hij het officiële discours van de regering aanvalt, spreekt hij op een ironische toon
die geen antwoord verwacht. Ironie is het middel bij uitstek om de discrepantie tussen
woorden en daden, tussen zg. intentieverklaringen en werkelijkheid aan de kaak te
stellen, - zoals in volgend citaat, waarin ‘klimaat van dialoog’ en ‘militaire mobilisatie’
tegen elkaar botsen: ‘Hierbij een communiqué. Met ons alles min of meer o.k. Ja, ik
weet wel dat niemand ernaar informeert, maar ik zeg het maar voor het geval dat u
het zich toch zou afvragen. Hier tonen de toename van de militaire mobilisatie en de
hernieuwing van de nachtelijke militaire vluchten [...] dat het klimaat gunstig is “voor
de dialoog en de onderhandelingen”’ (10 november 1995). Marcos distantieert zich
bovendien van het officiële discours wanneer het de geïsoleerde positie en de
onbeduidendheid van de zapatisten laat uitkomen. Dezelfde brief richt zich ironisch
‘tot de nationale en de internationale pers’, maar dan wel ‘alleen aan de pers die
gelezen wordt in de veertien districten waar we, volgens Martin del Campo Iruegas,
“enige invloed” hebben’[11].
Ook de zelfkritiek van Marcos in de mond van Durito kan een aanleiding zijn om
tegenstanders te bekritiseren. Eens heeft Marcos een strategische fout begaan,
waardoor hij het de tegenstanders van de zapatisten gemakkelijk maakte om kritiek
te spuien. Durito verwijt het hem: ‘Je hebt weer eens aangetoond dat je de handigheid
hebt van een olifant door een porseleinkast. En dat niet alleen; je lompheid heeft
ervoor gezorgd dat een heleboel sukkels anderhalve stommiteit verkondigen over de
halve stommiteit die jij hebt uitgekraamd’ (27 oktober 1995). De agressieve toon
van deze kritiek nodigt niet uit tot dialoog, evenmin als de ironische passages waar
ik het net over had. Marcos' bereidheid tot dialoog en zelfkritiek eindigt waar de
echte kritiek begint. De principes van luisterbereidheid die de zapatisten hoog in het
vaandel dragen, gelden wat de subcomandante betreft blijkbaar alleen ten aanzien
van wie met zijn strijd sympathiseert. Dat is jammer, want een dergelijke houding
vermindert de slaagkansen van de dialoog en, bijgevolg, de kans op vrede. Echter,
gezien de slechte faam van de Mexicaanse overheid
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wat het nakomen van gemaakte afspraken betreft, is die houding van wantrouwen
heel begrijpelijk.

Fictie en feiten
Door een kéver de eisen van de indianen in de mond te leggen, door zichzelf in de
gedaante van een fictief personage aan die kever ondergeschikt te maken en door
beide figuren als underdogs voor te stellen, is Marcos erin geslaagd velen voor zich
te winnen. Het is hem ook gelukt de standpunten van het EZLN in de belangrijkste
Mexicaanse kranten te krijgen en hoog op de politieke agenda te plaatsen. Paradoxaal
genoeg heeft hij daar nauwelijks uitdrukkelijke verwijzingen naar de indianen voor
nodig gehad. De uitvinding van Durito heeft Marcos in staat gesteld de typische
valkuilen van het discours over de indianenproblematiek uit de weg te gaan. Men
kan hem alleszins niet verwijten dat hij de mythe van de nobele wilde instandhoudt,
de indianen idealiseert of in een voorbijgestreefde vorm van nativisme vervalt. De
keuze voor een dier - zonder ras, geslacht, beroep of leeftijd - garandeert bovendien
dat geen enkel kenmerk van marginaliteit wordt geprivilegieerd of uitgesloten. Durito
vertegenwoordigt met andere woorden al wie marginaal is.
Maar Durito verschijnt ook als de intellectueel die zich door zijn lessen en
conferenties inzet voor een nieuw maatschappelijk project. De ridderlijke kever
incarneert de guerrillero-schrijver Marcos, die zich sterk bewust lijkt te zijn van de
macht van het woord. Niet alleen uit de hoeveelheid, maar ook uit het soort teksten
dat hij schrijft, blijkt die overtuiging. Ze richten zich immers tot een intellectuele
elite die Marcos' talrijke culturele verwijzingen kan plaatsen én die over een forum
beschikt om zijn ideeën te verspreiden. Het geschreven woord wordt aldus beschouwd
als een bevoorrechte plaats van waaruit de marginalen de machthebbers van antwoord
kunnen dienen. Het meest treffende in Marcos' reactie is wellicht dat hij zich niet
laat verleiden tot een omkering van de bestaande machtsrelaties. Durito en Marcos,
de aan tabak verslaafde enthousiastelingen die vol overgave ten aanval trekken, maar
terugkrabbelen als het begint te regenen, zijn daar mooie voorbeelden van. Het zijn
antihelden zonder politieke ambitie: zoals het EZLN, dat geen staatsmacht ambieert
maar de maatschappij van onderuit wil veranderen.
Ondanks de positieve receptie van Marcos' teksten in intellectuele kringen en de
traditionele impact van de intellectuelen in de Mexicaanse maatschappij, hebben de
zapatisten tot nu toe niet de kans gekregen hun ideeën in praktijk te brengen.
Integendeel, de indianen blijven het slachtoffer van discriminatie, er wordt in Mexico
nauwelijks bij de
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negatieve gevolgen van het neoliberalisme en rigide hiërarchische machtsrelaties
stilgestaan, nationalistische retoriek en schijndialogen blijven de Mexicaanse politiek
beheersen. Alles wijst er bovendien op dat de regering in Chiapas een vuile oorlog
aan het voeren is. Door de zapatisten zonder grote manoeuvres in de hoek te duwen,
probeert ze hen te marginaliseren en te doen vergeten. Als ze daarin slaagt, zal
niemand er nog aan denken met Durito of Marcos in dialoog te treden. Trouwens,
dan is het duo waarschijnlijk al uit de actualiteit verdwenen, en de literair-politieke
geschiedenis ingegaan.

Eindnoten:
[1] Marcos: El señor de los espejos, Aguilar, Madrid, 1999.
[2] Het interview is onder meer in de Argentijnse krant Página/12 en in het Mexicaanse dagblad
La Jornada (21 april 1996) verschenen.
[3] Le Monde, 23 maart 1995.
[4] Vuelta, nr. 208, maart 1994, blz. 57.
[5] In die jaren dook Durito veel vaker op dan daarna. Maar sinds oktober 1999 heeft Marcos hem
opnieuw in verschillende communiqués ten tonele gevoerd. De vorige teksten over Durito
werden gebundeld in een boekje (Subcomandante Marcos, Don Durito de la Lacandona, Centro
de Información y Análisis de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, 1999).
[6] Behalve in uitzonderlijke gevallen die worden vermeld, verwijs ik naar de teksten in La Jornada.
[7] De aanspreektitel is ‘heren’ in de brieven gericht aan de kranten, ‘mevrouw’ wanneer Marcos
of Durito zich richt tot de civiele maatschappij. Sommige brieven beginnen plechtig met ‘dames
en heren’ (17 juli 1995).
[8] Een keer is de brief zelfs korter dan de titel ervan (10 april 1996).
[9] Zie het speciale supplement van Vuelta, ‘Chiapas, días de prueba’, februari 1994.
[10] Durito II: ‘Het neoliberalisme gezien vanuit het Lacandone-oerwoud’ (11 maart 1995). Durito
III: ‘Het neoliberalisme en de arbeidersbeweging’ (15 april 1995). Durito IV: ‘Het neoliberalisme
en het systeem van de eenpartijstaat’ (11 juni 1995). Durito VI: ‘Het neoliberalisme: het
catastrofale politieke bestuur van de catastrofe’ (17 juli 1995). Durito IX: ‘Het neoliberalisme:
de geschiedenis als een slecht gemaakt stripverhaal’ (10 april 1996) en, niet genummerd, ‘Het
neoliberalisme en de architectuur of de ethiek van het zoeken tegen de ethiek van de vernieling’
(24 oktober 1996).
[11] In andere brieven distantieert Marcos zich van de mening dat de zapatistische strijd maar een
‘oorlog op papier’ zou zijn (5 mei 1995; 14 januari 1996).
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Jacques De Maere
Zien en zichtbaar maken
Interview met Theun de Vries
Vanuit zijn mooie woning kijkt de 93-jarige auteur Theun de Vries uit over de
Amsterdamse Jordaan en bijna honderd jaar geschiedenis. Hij heeft een lange weg
afgelegd: van arme Friese buitenjongen tot wereldreiziger en bevoorrecht getuige,
van weggelopen leerling tot doctor honoris causa, van fantaserend kind tot winnaar
van de (toen) belangrijkste Nederlandse literaire prijs en meester van de historische
roman, van vaag doopsgezinde tot overtuigd marxist en belangrijkste
vertegenwoordiger van het socialistisch realisme in onze cultuur. Hoe kijkt hij, op
het breukvlak van twee eeuwen, terug en vooruit?
JDM

Je noemt jezelf een Nederlander uit Friesland. Je bent wel tweetalig opgevoed?
TdV

Ik hoorde het Nederlands wel voor ik op school kwam, maar oorspronkelijk sprak
ik alleen maar Fries.
JDM

Heeft dat een rol gespeeld in je taalontwikkeling?
TdV

Ik heb wel eens gelezen dat tweetaligen een extra zintuig ontwikkelen voor de
eigenaardigheden en bijzonderheden van een taal. Ik was en ben gevoelig voor allerlei
schilderachtige oude woorden, vooral in het Nederlands - ik ben sterk picturaal
ingesteld, ook in mijn woordgebruik. Velen hebben dat niet begrepen; die dachten
dat ik vreemde oude woorden gebruikte voor de show, maar ik deed het omdat ik er
verrukt van was. In Amsterdam ging ik wel eens naar de Universiteitsbibliotheek
voor het WNT. Ik haalde er dan een deel uit en ging er gewoon in lezen. Ik pikte er
onvoorstelbaar veel op, en er bleef veel hangen. Nu heb ik zowat het allerlaatste
stadium van mijn taalgebruik bereikt. Ik word
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daarbij op de vingers gekeken door Anthony Mertens van Uitgeverij Querido, en die
zegt: dat woord moet eruit, dat mag je niet gebruiken... En zo krijg ik nu les in het
Nederlands. Ik kan trouwens best met Mertens opschieten...
JDM

Maar in je recente boek De bergreis wemelt het toch nog van de pittoreske woorden?
TdV

Nou ja, ik sta mijn mannetje wel en laat me niet alles afnemen.

School: een trauma
JDM

Op jonge leeftijd verhuisde je met je ouders van Friesland naar Apeldoorn. Betekende
je verhuizing naar Apeldoorn het eind van je Friese connecties?
TdV

Neen, we bleven eng contact houden met de Friese familie. Ik logeerde daar praktisch
iedere zomer een week of vier, lag daar in de boomgaard lekker te lezen, ging mee
naar het land en de stal... Maar Apeldoorn was een enorme psychologische overgang.
Ik kwam in een homogeen Nederlandstalig milieu terecht dat qua levensstijl heel
anders georiënteerd was. Het was een cultuurschok. Ik had het geluk op een kleine,
zeer humane school voor ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) te komen. Ik was
emotioneel zo in de war, dat ik in de klas geen woord kon uitbrengen en dus ook niet
hardop voorlezen. Dat euvel was na een paar maanden verholpen. In de
daaropvolgende ‘zevende’ klas werd ik door een vrijwel ideale onderwijzer, N.A.
Hegt, op het gymnasium voorbereid. Toen ik in 1963 de P.C. Hooftprijs kreeg, leefde
hij nog: ik kreeg een opgetogen gelukwens.
JDM

Hoe kwam je eigenlijk op het gymnasium terecht?
TdV

Ik had gehoord over klassieke studies, en stelde me voor dat men op het gymnasium
geweldig aan literatuur(geschiedenis) deed. Ik wilde toen al schrijver worden en
besloot naar het gymnasium te gaan. Mijn ouders vonden het prachtig, al hadden ze
geen notie van wat een gymnasium was.
JDM

Hoe waren je schoolresultaten?
TdV

Ik had altijd voor talen en geschiedenis heel hoge cijfers, maar voor andere vakken
was ik zwak. In de vierde klas van het gymnasium raakte ik mijn belangstelling voor
het Latijn kwijt, en omdat ik voor de exacte vakken altijd de laagste cijfers had, moest
ik het jaar overdoen. Ik liep toen gewoon weg. Ik was dus altijd aan de extreme kant.
JDM
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Heb je die mislukking op het gymnasium lang meegedragen?
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TdV

Mijn hele leven... Toen ik van het gymnasium was weggelopen, zocht ik vruchteloos
een baantje - overal vroeg men mijn diploma, maar ik had niets. Ik ging naar
Groningen, maar ook daar was er niets. Ik kwam er voorbij een groot gebouw met
een hardstenen trap - de universiteit. En ik dacht: die trap zal ik nooit betreden. En
toch: in 1979 werd ik in Groningen doctor honoris causa, en ging ik die trap op...

De stap in de wereld
JDM

Heb je het toen en later materieel moeilijk gehad?
TdV

Ik heb het afschuwelijk gehad. Ik kreeg mijn eerste baantje een jaar nadat ik van
school was, bij de uitgeverij Nijgh & van Ditmar in Rotterdam. Ik had toen al het
boek Friesche Sagen gepubliceerd, en ik stelde me voor dat ik manuscripten zou
moeten lezen en helemaal in het uitgeversbedrijf zou meedraaien. Maar ik moest
bonnetjes sorteren en optellen, rekeningen schrijven voor boekhandels...
JDM

Je was toen zo'n zestien, zeventien jaar?
TdV

Neen, negentien. Ik was laat op het gymnasium gekomen, en was er op mijn achttiende
weggegaan. In Rotterdam heb ik dan een enorme psychische inzinking gehad, waar
ik uiteindelijk nog goed uitgekomen ben. Mijn drang tot zelfbehoud is enorm sterk
- ‘perseverare’, zoals Spinoza het noemt. Ik ben er in elk geval pas na jaren
uitgekomen. Later, in Sneek, begon die neurasthenie opnieuw.
JDM

Je ging wel vlot om met de literaire grootheden van de jaren twintig?
TdV

In Rotterdam werd ik na een tijdje ontslagen, en na nog een tussenfase kwam ik ten
slotte helemaal gedesoriënteerd en vol zelfverwijt bij mijn ouders in Apeldoorn
terecht. Ik dook weer helemaal in de literatuur, en laafde me aan het wekelijkse
bijvoegsel van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Daar schreven zeer grote auteurs
in - Nijhoff, Marsman, Van Vriesland, Greshoff. Ik hoorde dat Greshoff in mijn buurt
woonde. Wat deed De Vries? Hij sprong op zijn fiets, reed naar Arnhem en meldde
zich onaangekondigd aan - dat was zo mijn stijl in die periode, iedere burgerlijke
beleefdheid was me vreemd, ik was niet opgevoed. Maar Greshoff ontving me
alleraardigst, en bood aan, mijn beste gedichten te bundelen en bij Stols te laten
uitgeven. Dat was me wat! In dezelfde tijd begon ik met mijn eerste roman,
Rembrandt. Een brutaal en eigenwijs stukje, maar ik moest alles zelf beslissen...
Toen ik in 1928 naar het Gooi ging, raakte ik bekend met de
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katholieke schrijvers van ‘De Gemeenschap’, zoals Albert Kuyle, Jan Engelman,
Albert Helman, Anton van Duinkerken, Anton Coolen. In Utrecht ontmoette ik
Jacques Bloem. Ik was ook al bij Marsman geweest, die mijn dichtbundel Terugkeer
waarderend had gerecenseerd. Zo kende ik op mijn twintigste, eenentwintigste al
een heleboel belangrijke literatoren.
JDM

Hoe kijk je nu terug op je werk van toen: je dichtbundels, de roman Rembrandt?
TdV

Een paar jaar geleden moest ik Rembrandt nog eens herlezen voor een nieuwe druk.
Sommige dingen erin zijn toch uiterst zwak, van een jonge man die probeert een
roman te maken, die geen concept heeft en er telkens weer een stukje aan breit;
telkens als ik weer wat bijgestudeerd had, kwam er weer een stukje bij. Maar er staan
ook stukken in die ik nu nog zou kunnen gebruiken. In mijn gedachten blijven twee
dichtbundels overeind: Terugkeer en De vervreemding. Wat daarna komt, daar zit
een hoop kunstvermogen in. Met het groeien van het wereldbeeld ben ik meer naar
proza overgestapt. Ik heb m'n hele leven gedichten geschreven, maar secundair.
JDM

Je stagneerde toen maatschappelijk, terwijl het literair altijd maar beter ging. Hoe
verwerkte je dat?
TdV

Toen ik werkte als bibliotheekbeambte in Sneek, was het gewoon belachelijk. Ik was
er burgerlijk gesproken niks, terwijl ik de bejubelde auteur was van Rembrandt, en
later de nog meer bejubelde auteur van Stiefmoeder Aarde. Bestuurders kwamen in
Sneek controleren of ik in de leeszaaltijd niet zat te schrijven. Buiten Friesland was
ik iemand in schrijverskringen, in Sneek was ik niemand: ze keken diep op me neer.
Het was heel vreemd, en mijn vrouw leed daar erg onder. Ik moest daar echt weg.
Ik was intussen communist geworden, en als ik niet vanuit Amsterdam was gevraagd
om voor het partijblad De Tribune te gaan werken, was ik toch weggegaan...
JDM

Reageer je zeer emotioneel op mensen?
TdV

Toen wel, ja...
JDM

Wit of zwart? Aan de hand van welke criteria? Of gaat dat intuïtief?
TdV

Ik had bijvoorbeeld een goede vriend, de essayist Dirk Coster. Ik volgde een jaar
bibliotheekopleiding in Den Haag, en ging toen heel veel met hem om. Ik stond
achter zijn humanistische principes. Hij fungeerde eigenlijk als mijn norm, en wie
Coster aanviel, kreeg ook met mij te doen: ik polemiseerde met Ter Braak en Du
Perron, kreeg ruzie met Marsman. Het was ook opstandigheid tegen mijn dualistische
positie.
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JDM

Ben je later dan milder voor mensen geworden?
TdV

Eigenlijk niet. En zeker niet in mijn communistische tijd. Ik was toen zeer partijdig.
JDM

Je was ondertussen ook gehuwd...
TdV

Aafje Maria Vernes... Zij was mijn jeugdliefde, en verboden... Papa Vernes wilde
absoluut niet dat ze met zo'n hongerhals, met zo'n armoedzaaier, zo'n vent zonder
enig perspectief zou omgaan, laat staan trouwen. Door mijn vasthoudendheid is het
ten slotte toch doorgegaan, na een lange verlovingstijd.
JDM

Je had twee kinderen?
TdV

Ik had één kind, een zoon: Hubert René, geboren in Sneek. Het huwelijk had in Sneek
door al die moeilijkheden al flink geleden, en na een aantal jaren konden wij het
slecht met elkaar vinden. In Amsterdam zijn we gescheiden. Na de oorlog hebben
we elkaar teruggevonden; we zijn hertrouwd, en in 1946 is onze dochter geboren uit hetzelfde huwelijk, en toch twee verschillende huwelijken. De enige vrouw van
wie ik echt, helemaal gehouden heb was Aafje, maar mijn huwelijksleven, zeker in
Amsterdam, was erg chaotisch, en ik was niet bepaald een modelechtgenoot...

Marxisme
JDM

Hoe ben je in de jaren dertig tot het marxisme gekomen? Het was een weg die toen
in Nederland vrij uitzonderlijk was in het cultureel milieu!
TdV

Ik was, door film en literatuur, al goed voorbereid, en ik stelde me de inwoners van
de USSR voor als een hard werkend, solidair, door het ideaal bevlogen mensentype
met een heroïsch, romantisch accent: de maatschappij die opkwam voor de grote
idee - een beetje primitieve visie, maar ik werd er helemaal door bezield. In Sneek
begon ik de theorie te lezen, en dat was een ontdekking. Alles wat zwart was geweest,
werd wit en omgekeerd. Ik had mijn doel en wereldbeeld gevonden. En als het levende
symbool stond daar Stalin - proletarische leidsman, profeet. Die figuur sprak me echt
aan, tot lang na de oorlog.
JDM

Had je toen mentoren?
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TdV

In de bibliotheek van Sneek was alleen Das Kapital. Daar ben ik mee begonnen,
maar dat was te moeilijk, ik was niet echt voorbereid. In Sneek was een klein
boekwinkeltje, met een communistische sympathisant. Hij heeft me alle marxistische
klassieken geleverd. Ik was daar helemaal, en tot schrik van mijn vrouw, door
bevangen. De brochure ‘Staat en revolutie’ van Lenin werd
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mijn klein evangelie: zo moest het gebeuren. Het was een hele ommekeer, die mijn
vertrek uit Sneek verhaastte.
JDM

Welk aspect van het marxisme heeft je het meest geboeid? Was het de visie op de
loop van de geschiedenis, of de concrete strijd?
TdV

Allebei. De geschiedenis is een geschiedenis van klassenstrijd; de vraag is hoe
revoluties zich voltrekken, en wat er daarna moet gebeuren. Dus ook de hele staatsleer
komt erbij. Daarvan is bij Marx weinig te vinden, hij hield zich op de vlakte over de
wereld na de revolutie. Ik heb er jaren over gedaan om te beseffen dat het eerste
experiment van het marxisme om de ideale maatschappij te vestigen, mislukt is. Dat
was een verschrikkelijke desillusie.
JDM

Ook in de jaren dertig was de keuze voor het stalinisme niet vanzelfsprekend...
TdV

Het trotskisme werd in de USSR als zo schrikwekkend afgeschilderd... Neen, ik was
meteen op de Stalinlijn. Stalins boeken heb ik eigenlijk nooit geapprecieerd; Marx
en Engels waren, ook stilistisch, volledig superieur.
JDM

Hoe heb je gereageerd op de Spaanse burgeroorlog? Was dat de eerste grote test?
TdV

Die heeft me sterk aangepakt. Ik heb geworsteld met de vraag of ik er niet naartoe
moest, bijvoorbeeld als verpleger... Maar ik kon eigenlijk niet. En mijn vrouw en
kind hebben me weerhouden om erheen te gaan. Ik was er heel intens bij betrokken:
Spanjecomité, geld ophalen, Spanjeavonden beleggen... Op een vredesconferentie
in Parijs heb ik voor het eerst La Pasionaria horen spreken - dat was geweldig. In
1960 heb ik haar voor het laatst gezien op een partijcongres, en daar schold ze in
naam van Kroetsjov de Albanezen uit. In 1937 had ik haar gezien in haar Spaanse
schoonheid, in 1960 in haar kijvende Spaanse furie.
JDM

Bood het marxisme jou ook een goed literair kader?
TdV

Toen ik communist werd, was mijn literaire persoonlijkheid al gevormd. Ik moest
niet zo nodig omschakelen, en proletarische romans schrijven wilde en kon ik niet.
Maar de keuze van mijn onderwerpen is zeker sterk door mijn partijkeuze bepaald.
JDM

Hoe situeer je je in het socialistisch realisme?
TdV

Ik heb er in de krant wel eens iets over geschreven, maar in mijn eigen boeken zie
ik het niet zo goed. Ik meen dat, als iemand door een bepaalde gedachte is bezield,
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dat in zijn geschriften vanzelf naar buiten komt. Maar mijn persoonlijke voorkeur is
toch wel primordiaal gebleven, ook in de keuze van de onderwerpen. Mijn
partijgenoten waren dikwijls verbaasd door mijn keuzes. Toen ik in 1963 Het
Wolfsgetij over het moffenhoertje Mobsie Zeven
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schreef... Ik deed dat als reactie op de roep om een ‘positieve held’. Wat is dat in
godsnaam? Ik heb Stalin zo lang als positieve held gezien, en dat was hij dus niet...
Ik heb een ‘negatieve held(in)’ gekozen, om te laten zien dat je ook zo de
verschrikkingen van oorlog en fascisme kon uitbeelden.
JDM

Je bent altijd een bewonderaar gebleven van de grote negentiende-eeuwse burgerlijke
roman, van Balzac...
TdV

Het is wel minder geworden. Ik bewonder de Russen: Tolstoj vooral, Toergenjev en
Gogol... In Frankrijk Balzac, maar zeker ook Zola en Proust. In Duitsland Thomas
Mann.
JDM

Een wat hypothetische vraag: hoe zou je geëvolueerd zijn als je geen marxist was
geworden?
TdV

Ik denk dat ik geprobeerd zou hebben weer te gaan studeren, dat ik gedichten was
blijven schrijven, en dat ik daarnaast grote literaire studies zou hebben geschreven
over de Grieken, Shakespeare, de Verlichting, misschien ook over de tijd van de
Franse Revolutie. Het zou anders zijn gelopen, er waren andere boeken gekomen.
De vraag blijft: was het louter toeval, of lag er een noodwendigheid aan de basis?

Oorlog
JDM

Ook de Tweede Wereldoorlog is moeizaam verlopen. Je was ondergedoken, werkte
mee aan de illegale pers, werd toen aangehouden...
TdV

Het eerste oorlogsjaar heb ik mijn studie over Schimmelpenninck gemaakt, waarin
ik de Bataafse Republiek heb geanalyseerd als tegenhanger van de Duitse bezetting.
Ik heb ook De tegels van de haard, mijn Friese Wilt Tjaardaverhalen afgerond. Na
de inval in de Sovjet-Unie ben ik op verschillende adressen ondergedoken, en
voltooide ik Sla de wolven, herder. Eind 1942 kreeg ik weer contact met de Partij;
ik moest terug naar Amsterdam, om te gaan werken voor het illegale blad De Vrije
Katheder. Maar daarvoor had ik al geageerd tegen de Duitse Kulturkammer, en
meegewerkt aan comités die beroepsverenigingen voor kunstenaars voorbereidden.
Ik woonde toen bij een verzetsvrouw die valse persoonsbewijzen verzorgde. In de
zomer 1944 moest ik eens een tas met illegale pamfletten bezorgen. De
bestemmelingen waren niet thuis. Ik raakte in paniek en begon het drukwerk in
willekeurige ramen naar binnen te gooien. Iemand heeft toen een collaborateur op
mij afgestuurd; die arresteerde me met z'n revolver. Eerst kwam ik in de gevangenis,
waar ik 1848 heb opgezet, en werd toen naar het
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doorgangskamp Amersfoort overgebracht. Daar werd ik na maanden door zeer
moedige verzetsmensen weggehaald met een vervalst bevel. Om uit het kamp te
komen, moest je door een lange laan, voorbij aan de schietbaan waar al verschillende
mensen waren geëxecuteerd. De man die me afhaalde droeg een SS-ring, dus dacht
ik: het is afgelopen. Maar we liepen er voorbij, stapten een auto in en verdwenen.
JDM

Daarna ben je weer ondergedoken?
TdV

Ja, in de oude pastorie van Sloterdijk bij Amsterdam. Daar zag je nooit een Duitser.
Ik heb er nog twee maanden, tot de bevrijding gezeten.
JDM

Hoe was het prestige van de communisten tijdens en na de oorlog?
TdV

Toen ik weer in de openbaarheid verscheen, was ik een publieke figuur. Ik werd
meteen gekozen in de voorlopige gemeenteraad van Amsterdam, trad in de Raad van
de Kunst met museumdirecteurs, ik werd vice-voorzitter van de Vereniging voor
Letterkundigen... De communisten stonden geweldig in aanzien.
JDM

Had je ook partijfuncties?
TdV

Ik zat in het partijbestuur. Maar ze wilden me in de Eerste Kamer, en daartegen heb
ik me hardnekkig verzet. Ik ben geen volkstribuun, ik moet er niet aan denken.
JDM

Je schreef toen ook verhalen met sterk nationale inslag?
TdV

Dat heb ik gedaan in 1943, toen ik redacteur van De Vrije Katheder was. Die zijn
later verschenen in De laars, verhalen over het dagelijks leven tijdens de bezetting.
JDM

Hebben jouw opvattingen zich ontwikkeld in de oorlog? Ging je meer polariseren?
TdV

De communisten leefden in de veronderstelling dat ze na de oorlog in de regering
een vooraanstaande rol zouden spelen. Maar het Militair Gezag maakte zich meester
van de openbaarheid en nam de zaken in handen. Ik heb met lede ogen aangezien
hoe de bedoelingen stukliepen, hoe er geen links front werd gevormd. Alles was al
bedisseld. We vielen terug in de verzuiling.
JDM

De oorlog is literair zeer belangrijk geweest?
TdV
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Ja, ik heb De laars gemaakt, dan een bundel over Amersfoort, Doodskoppen en
kaalkoppen, ook Het Wolfsgetij. En over de februari-staking in 1941 moest ik gewoon
een trilogie maken Maar nu is het thema uitgewoed.
JDM

Anderzijds heb je tijdens de oorlog het meesterwerk Sla de wolven, herder!
geschreven, dat ver van die oorlog afstaat?
TdV

Ik was daarmee al voor de oorlog begonnen. Het gaat vaak zo: ik hoor of lees iets,
ik krijg een tip van buiten en ga er onmiddellijk
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op in. Ik sliep heel slecht in die jaren en las een deel van de Wereldgeschiedenis van
Jan Romein. Ik las gewoon het begin over de Sumeriërs, en ik had mijn verhaal: over
een volkskoning, Urukagina, de eerste uit de geschiedenis, en ik wist: dat moet hij
zijn. Eind 1942 was het klaar. Ik heb het onlangs nog eens doorbladerd, en dan denk
ik soms onwillekeurig: wat is dat stuk goed! Het slot is zo mooi! Het is een sociale
utopie, maar helemaal in historische symbooltaal. Maar ik krijg dan de reactie: wat
moeten we daar nu mee? Mesopotamië, waar ligt dat?

Koude Oorlog
JDM

De communisten veranderden in de volksgunst ‘van helden tot verraders’: de Koude
Oorlog. Hoe kijk je daar achteraf tegen aan? Heeft de partij verkeerd
gemanoeuvreerd? Of was ze het slachtoffer van een complot?
TdV

We hebben in de oorlog heel veel geofferd. Maar de trend in West-Europa was
volledig kapitalistisch en anti-communistisch, en de USSR heeft in haar vijandigheid
een harmonische combinatie tegengewerkt en zich zo geïsoleerd. Die kapitalistische
trend zet zich nu trouwens verhevigd voort: op de beurs worden fortuinen verdiend,
de rijkdom is onbeschrijflijk. Het heeft de communisten agressiever gemaakt en
geïsoleerd, hun verankering afgebroken. Hun radicale politiek sloeg ook niet meer
aan.
JDM

Hoe heeft dat je relatie met de partij veranderd?
TdV

Het heeft mijn binding vergroot. Doordat de partij het leven zuur werd gemaakt, heb
ik er me mentaal meer bij aangesloten. Het had ook anders gekund, zoals bij de
Hongaarse kwestie in 1956. Maar ja: mijn koppigheid heeft de binding met de partij
juist sterker gemaakt.

Afstand
JDM

Je hebt geleidelijk afstand genomen van het sovjetmodel, en van de Nederlandse
partij. Wanneer moeten we dat situeren?
TdV

Ik zag het eigenlijk al vrij gauw na 1945, maar koppigheid, en de hoop dat het toch
nog wat zou worden, hielden me loyaal gebonden. En ook mijn kameraadschap met
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voortreffelijke Amsterdamse arbeiders, die net als ik bedrogen zijn door het
sovjetcommunisme. Nu weet ik dat je de loyaliteit moet opzeggen als je de waarheid
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hebt ingezien, maar een beetje gemakzucht, en vooral koppigheid, hielden me te lang
vast. In de jaren zestig heb ik eerst het voorzitterschap van de vereniging
Nederland-USSR neergelegd. Als redacteur van het maandblad moest ik allerlei
leugenachtige dingen schrijven. Ik heb toen gezegd: dat kan niet langer, ik wil geen
onwaarheden schrijven. In 1963 heb ik, tot woede van het partijbestuur, gezegd: ik
doe het niet meer. Toen is het gedonder begonnen. De leider van de partij, Paul de
Groot, was veel te wispelturig. Ik ben voor het laatst op een partijconferentie in het
Kremlin geweest, en daar is er een hevige botsing geweest tussen Russen en Chinezen.
Kroetsjov leidde de zaak, en die deed heel minachtend over de Chinezen, die daarop
de zaal verlieten. Toen heeft Paul de Groot de rechten van het jonge communisme
verdedigd, en hij besliste gewoon naar huis te gaan. Maar wij mochten niet! En toen
we eindelijk weg mochten, werden we begeleid door een triomferende Rus, die vond
dat ze de Chinezen lekker te pakken hadden gehad. Het vliegtuig vloog via Stockholm,
en ik had het gevoel dat ik ontsnapt was. Ik heb éénmaal bedankt voor de partij, en
toen kwam er prompt een delegatie die me verzocht te blijven. Dat heb ik toen gedaan,
maar het ging niet meer: altijd weer was er een conflict.
JDM

Was er een ‘zwart gat’ daarna?
TdV

Een heel lange tijd. Ik had de USSR zolang als ideële gemeenschap gezien, maar
mijn bezoeken hadden me realistischer gemaakt: het was een mislukt experiment,
dat bij alle partijen zijn negatieve weerslag had. En dan die vreselijke landen als de
DDR! Je moest vooraf aan de politie zeggen waar je naartoe reisde. Ik heb dat gewoon
niet gedaan. In 1971 heb ik per aangetekend schrijven mijn lidmaatschap (voor de
zoveelste maal) opgezegd.

Kunst
JDM

Hoe zie je algemeen de relatie tussen kunst en leven? Is kunst een andere, betere,
voorspellende realiteit?
TdV

Het leven is de ondergrond, de ongeorganiseerde humus; kunst is de bloem die daarop
bloeit. Zonder het leven zou kunst niet kunnen bestaan het is een verbijzondering,
subtilisering van het menselijk bewustzijn. Ik verwonder me daar nog altijd over,
bijvoorbeeld hoe iemand muziek kan schrijven. Schilders begrijp ik, schrijvers en
beeldhouwers ook. Velen heb ik gevraagd: hoe komt muziek tot stand, hoe werkt
dat in het bewustzijn? De musici weten het ook niet.
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JDM

Toch heb je vrij complexloos alle kunstgenres, ook muziek, in je werk geïntegreerd.
Zijn je werken over componisten dan vormen van cirkelen om het mysterie?
TdV

Ik vind schrijven ook een mysterie. Als ik iets heb geschreven en ik herlees het enkele
weken later, dan vraag ik me af: hoe heb ik dat in godsnaam zo kunnen doen? Waar
komt dat vandaan?
JDM

Is dit dan de theorie van de kunstenaar als min of meer onbewust medium van
geheimzinnige krachten? Of is dat te romantisch?
TdV

Er zit zeker iets geheimzinnigs in. Het is een vorm van toegespitst menselijk
bewustzijn die bij bepaalde individu's voorkomt. Je hebt mensen die financiële genieën
zijn, die in een specifieke situatie haarscherp zien hoe je moeiteloos geld kan maken.
Ik kan dat niet, ik kijk ernaar vol onbegrip. Het is een vorm van scherper bewustzijn.
En zo is kunst maken dat ook.

Reizen
JDM

Je hebt zowat de helft van de wereld bezocht. Is dat ook een innerlijke drang?
TdV

Reizen horen erbij. Ik kan daarbij helemaal niet plannen. Ik ga naar plaatsen toe Parijs, Londen, Sint-Petersburg - en wil vooraf gewoon niets weten. Ik wil geprikkeld
worden door wat ik zie, niet door wat ik weet.
JDM

Je hebt Europa bereisd, Azië...
TdV

Siberië, China, Mongolië... Ik heb congressen en bijeenkomsten bijgewoond met
Neruda, Aragon, Heym, Hermlin, Vercors, Ungaretti, Lukács, Laxness, Anna Seghers,
Anna Achmatova, en talloze bekende Russische schrijvers. Aan Mao ben ik in Peking
voorgesteld; Stalin heb ik nooit ontmoet. Ik heb twee dingen echt gemist: Indonesië
en Amerika.
JDM

In Cuba ben je wel geweest?
TdV

Ja, en ik ben in 1962 met een afschuwelijke kater teruggekomen... De
levensomstandigheden waren erbarmelijk; het was duidelijk dat de socialistische
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landen, de USSR voorop, het land in leven hielden. En de bevolking stond onder
druk van bovenaf om te demonstreren en te getuigen voor het communisme. In
Indonesië mocht ik niet binnen. Ik had een boek willen schrijven over een grote
rebellie van Nipo Degoro, een vorstenzoon, die in 1823 een oorlog tegen de
Nederlandse overheersers is begonnen. Die heeft hij heel lang volgehouden, het is
echt een epos. Ik wilde Indonesië zien, maar Suharto was al aan de macht, ik kwam
er niet in. Johan
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Fabricius heeft dan een roman over dat thema geschreven. Op precies dezelfde
anti-communistische gronden mocht ik Amerika niet binnen. Tien jaar geleden mocht
het dan weer misschien wel, maar toen was ik al tachtig, en dan is het te laat om te
reizen. Zo heb ik Amerika en Indonesië gemist.
JDM

Verschillende van je romans ontlenen hun kracht aan het exotische decor. Komt in
zo'n geval het exotische of het thema eerst?
TdV

Ik had dolgraag nog meer exotische romans geschreven. In China had ik materiaal
verzameld voor een roman over de Taipingopstand, maar ik kwam er tot mijn
misnoegen achter dat die rebellen christenen waren, en toen vond ik het niet leuk
meer.

Zin
JDM

Verwacht je na dit leven nog iets?
TdV

Neen. Dat leidt tot een dispuut met mijn vriendin Henriette. Die is uiteindelijk toch
wel gelovig.
JDM

Je hebt alle nieuwe bewegingen van deze eeuw zien opkomen, zich zien ontwikkelen,
zien verdwijnen. Hoe kijk je daar nu op terug?
TdV

Ik heb geleefd in een zeer interessante eeuw; had ik de keuze gehad, dan had ik ook
in geen andere willen leven: een eeuw van droefenis, smart en verlies, en ook grote
verwachtingen, mooie utopieën; grote beroeringen en machtige inspiratie. Het was
ook een eeuw van geweld en massamoorden, waar ik goed doorheen ben gekomen.
JDM

Het was zeer boeiend. Maar heeft het allemaal tot iets gediend? Was er persoonlijke,
was er collectieve zin?
TdV

Ik denk dat er zin wordt ingelegd. Wij geven verklaringen en voorspellingen, maar
ik weet niet of het zin heeft. Ook deze aarde zal, na miljoenen jaren, koud worden
en verdwijnen, en dat geeft weinig hoop. Op het kleine vlak kan je wel zin geven.
Maar een globale finaliteit is er uiteindelijk niet.
JDM

Is idealisme dan illusie?
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Het moet er zijn! Je kunt een maatschappij niet positief laten ontwikkelen, als er
geen idealen zijn. Mensen zullen altijd, geleid door ideeën, blijven streven en dingen
bereiken. En voor deze maatschappij is er maar één alternatief: een socialistisch. Dat
is alweer een stapje hoger dan de wereld waarin wij optreden. Ik kan daar geen afstand
van doen.
JDM

In het streven zit ook een bepaald bereiken? De wereld kan verbeteren?
TdV

Ik kan de idee niet opgeven dat er voor het mensdom iets te
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bereiken is: einde van de honger, de slavernij, de oorlog... En de mensheid kan dat...
JDM

Maar de zinloosheid heeft het laatste woord: de aarde zal toch koud worden?
TdV

Misschien vestigt het mensdom zich dan wel op een andere planeet, met het marxisme
in de rugzak.
JDM

Wat is er dan nog mogelijk op het kleine vlak? Men is voortdurend bezig met
zelfbehoud. Kan er dan toch een zinvolle solidariteit tussen mensen groeien?
TdV

Solidariteit komt ook uit zelfbehoud voort. De mens kan meestal maar overleven in
relatie tot anderen. Niemand kan op zichzelf bestaan. Je moet met anderen solidair
zijn, je moet helpen en geholpen worden. Dat is de achtergrond van het dagelijks
leven. Je mag jezelf niet wegcijferen, tenzij je die neiging hebt. Ik vind een aantal
geestelijke orden en altruïstische organisaties zeer bewonderenswaardig.
JDM

Welke boodschap heb je nog voor de komenden?
TdV

Zo onbescheiden ben ik niet... In het slot van een van mijn recente boeken, stel ik
het als vraag: wat betekent het lachen en het schreien, het liefhebben en het haten?
Worden we geleid door noodwendigheid of toeval? Waarom begaan mensen zo veel
onmenselijkheid? Als ik nog ergens om bid, dan is het om rechtvaardigheid op aarde,
en voor mijzelf een standvastig gemoed.
JDM

Hoor ik daarin Spinoza doorklinken, over wie je veel hebt geschreven?
TdV

Dat heb je goed gehoord.
Het interview vond plaats op 23 mei 1998 in Amsterdam.
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Arriën Kruyt
Een Europees vluchtelingenbeleid?
Bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in 1956 had
niemand verwacht dat ruim veertig jaar later het vluchtelingenen immigratiebeleid
een Europese topic zou worden. De toenmalige EEG had nogal ambitieuze
bedoelingen: een vrij verkeer van kapitaal, goederen en personen tussen de zes
lidstaten onderling. Vluchtelingenbeleid werd lang beschouwd als een materie die
uitdrukkelijk binnen de bevoegdheden van de nationale staten, en niet die van de
EEG lag. Schuchtere pogingen van de Europese Commissie om daarin verandering
te brengen werd door de lidstaten onmiddellijk de kop ingedrukt. In die opstelling
van de lidstaten is pas verandering gekomen aan het eind van de jaren tachtig, toen
het aantal asielzoekers sterk ging stijgen. Een directe aanleiding vormde het besluit
van de toenmalige EEG om de controles aan de binnengrenzen op te heffen. De
toenmalige Bondskanselier Kohl en de Franse president Mitterrand namen in 1984
het besluit, de grenscontrole tussen Duitsland en Frankrijk af te schaffen. De landen
van de Benelux waren bang de boot te missen, en het gevolg was dat in het
Luxemburgse grensplaatsje Schengen een akkoord tussen de Benelux, Duitsland en
Frankrijk werd gesloten over het opheffen van de controles aan de onderlinge grenzen,
vooruitlopend op een besluit om die regel in de hele toenmalige EEG toe te passen.
Het was toen al duidelijk dat Groot-Brittannië zich met hand en tand tegen een
dergelijk besluit zou verzetten.

Schengen
Het Eerste Akkoord van Schengen uit 1985 was een zeer summier verdrag, omdat
de regeringsleiders nog nauwelijks een beeld hadden
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van de gevolgen van het besluit om de grenscontroles aan de binnengrenzen op te
heffen. Ambtelijke werkgroepen maakten de regeringsleiders al ras duidelijk dat het
opheffen van de binnengrenscontroles zou moeten leiden tot een gezamenlijk
visumbeleid, afspraken over politieoptreden over de grenzen heen, aanpassingen op
de luchthavens en een gemeenschappelijk vluchtelingenbeleid. Het Tweede Akkoord
van Schengen uit 1990 is aanzienlijk uitgebreider dan het Akkoord uit 1985 en bevat
een groot aantal bepalingen wat asiel betreft. Het aantal landen dat zich aansloot bij
Schengen is voortdurend gestegen. Uiteindelijk werden alle lidstaten van de latere
Europese Unie lid, met uitzondering van Groot-Brittannië en Ierland. Ook Noorwegen
en IJsland, die geen lid zijn van de Europese Unie, sloten zich bij Schengen aan.
Het gezamenlijk asielbeleid van de Schengenstaten kwam erop neer dat een
asielzoeker maar in één land asiel zou kunnen aanvragen en niet naar een ander land
zou mogen gaan na afwijzing van zijn asielverzoek. Als een land kan aantonen dat
iemand al eerder een verzoek in een andere Schengenstaat heeft ingediend, kan de
asielzoeker naar dat land worden teruggestuurd. Om dat te controleren worden de
gegevens van afgewezen asielzoekers opgeslagen in het Schengen Informatie Systeem
(SIS), zodat de autoriteiten kunnen nagaan of iemand al elders asiel heeft aangevraagd.
Het registreren van afgewezen asielzoekers is overigens niet de enige taak van het
SIS.
Op het hele systeem van de verdragen van Schengen is veel kritiek gekomen. De
Europese Commissie en het Europese Parlement waren woedend, omdat zij geheel
buitenspel waren gezet. De akkoorden van Schengen waren immers verdragen tussen
de staten onderling, waarover de Europese instellingen niets te zeggen hadden. Ook
de parlementen van de lidstaten hadden kritiek. De parlementsleden merkten tot hun
ergernis dat zij nauwelijks wat te zeggen hadden over de inhoud van de verdragen,
die de ministers sloten. Uit de kringen van wetenschappers en organisaties van hulp
aan vluchtelingen kwam de kritiek, dat alle onderhandelingen over verdragsteksten
en uitvoeringsbesluiten in het geheim werden gevoerd. Bovendien maakten de juristen
bezwaar tegen het feit dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in
Luxemburg geen uitspraken zou kunnen doen over de verdragen van Schengen,
omdat het immers geen recht van de EG betrof.
De ambtenaren merkten dat Schengen toch minder goed werkte dan verwacht. In
de praktijk waren landen vaak helemaal niet bereid asielzoekers zoals was afgesproken
terug te nemen. Het SIS kende langdurige startproblemen en heeft nog nooit echt
goed gefunctioneerd. De asielzoekers zelf hadden binnen de kortste keren door, dat
het in hun eigen belang was documenten te laten verdwijnen waaruit zou kunnen
blijken
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dat zij eerder in een ander land waren geweest. Wat de ministers betreft, die
ondervonden dat het steeds moeizamer werd om tot overeenstemming te komen,
omdat alle besluiten genomen moeten worden met unanimiteit. Ook het ontbreken
van een onafhankelijk orgaan als de Europese Commissie werd node gemist.
Ondanks alle kritiek is het begrip Schengen zijn eigen leven gaan leiden. Op Duitse
luchthavens staat boven de deuren van de grenscontrole ‘Schengen’, en de betreffende
reizigers weten dat ze er door kunnen lopen zonder controle. In het buitenland worden
nu Schengenvisa afgegeven aan mensen die naar een van de Schengenstaten toe
willen. Er bestaan complete geheime Schengenhandboeken waarin staat aan wie er
wel of geen visum mag worden verleend. Tot voor kort genoot Schengen slechts
bekendheid vanwege de voortreffelijke Riesling afkomstig van het château ter plaatse.
Waartoe een conferentie van regeringsleiders niet allemaal kan leiden!

Maastricht en Amsterdam
Het proces van samenwerking binnen Europa leidde in 1991 tot het Verdrag van
Maastricht en in 1997 tot het Verdrag van Amsterdam. In Maastricht kwam de
Europese Unie (EU) tot stand met de zogeheten derde pijler, waarbinnen de
samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken werd geregeld.
Asiel en immigratiebeleid zijn een onderdeel van die derde pijler. De derde pijler
was van het begin af aan een moeizaam werkende constructie. Evenals tussen de
Schengenlanden moest ook hier de besluitvorming plaatsvinden op basis van
eenstemmigheid. Eenstemmigheid van vijftien lidstaten met uiteenlopende belangen!
Neem nu dit voorbeeld uit de asielpraktijk. Duitsland vangt sinds jaar en dag de
meeste asielzoekers op binnen Europa, en stelde voor te praten over een systeem om
de asielzoekers naar evenredigheid te spreiden over alle Europese landen die lid zijn
van de Europese Unie. De landen die weinig asielzoekers opvingen, zoals Frankrijk,
voelden daar niets voor, en het voorstel is na verloop van tijd van de agenda afgevoerd.
Het Europese Parlement en de Europese Commissie waren in de derde pijler vrijwel
buitenspel gehouden. Het Europese Parlement kon geraadpleegd worden door het
land dat het voorzitterschap van de EU bekleedde. Zoals bekend, wisselt het
voorzitterschap per half jaar binnen de EU. Sommige voorzitters, onder wie de Belg
Tobback, hebben daar serieus werk van gemaakt, de meeste voorzitters hebben het
Europese Parlement niet echt geraadpleegd. De derde pijler heeft ontzettend veel
papier opgeleverd waarvan de juridische status onduidelijk was en het effect gering.
Op asielgebied was het meest concrete de Conventie van Dublin,
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die de Schengenpraktijk bevestigde op het niveau van de hele Europese Unie (dus
met inbegrip van Groot-Brittannië en Ierland) om asielzoekers maar in één land asiel
te laten aanvragen.
Het Verdrag van Amsterdam van 1997 heeft het asieldossier uit de derde pijler
gehaald en het zogeheten Schengenacquis in het EU-recht geïncorporeerd. Dat
betekent in concreto dat de normale Europese procedures van toepassing zijn, waarbij
het Europese Parlement en de Europese Commissie betrokken worden bij de
besluitvorming. Heel halfslachtig staat er echter ook in het Verdrag van Amsterdam,
dat de eerste vijf jaar na inwerkingtreding van dit Verdrag de besluitvorming in de
Raad van Ministers met eenstemmigheid moet gebeuren als het om asiel en immigratie
gaat. Na vijf jaar kan de besluitvorming op basis van gekwalificeerde meerderheid
gebeuren. Dehaene heeft er terecht op gewezen dat dit onwerkbaar is en heeft
voorgesteld bij de eerstvolgende verdragswijziging over te gaan tot een besluitvorming
op basis van meerderheidsbesluiten. De incorporatie van het Schengenacquis in de
Europese Unie is een zo gecompliceerd proces, dat geen jurist weet wat precies de
gevolgen zijn.

Toekomstige vragen
Er is binnen de Europese Unie onder politici een consensus dat het gewenst is te
komen tot een Europees asielbeleid. De motieven daarvoor lopen overigens uiteen.
In landen waar (tijdelijk) veel asielzoekers binnenkomen, hopen de betrokken politici
dat een gemeenschappelijk beleid ertoe zal leiden dat er minder asielzoekers in het
eigen land zullen komen. Deze politici dringen het sterkst aan op een repressief
Europees asielbeleid. Andere politici en organisaties voor vluchtelingen vrezen dat
de huidige verschillen per land ertoe zullen leiden dat ieder land zijn beleid gaat
afstemmen op het land dat de minste vluchtelingen toelaat. Die politici en organisaties
pleiten voor een Europees beleid, dat uitdrukkelijk de rechten van vluchtelingen
beschermt. Voor alle politici was het pijnlijk dat tijdens de Kosovocrisis is gebleken
dat de Europese Unie wel overeenstemming kon bereiken over het voeren van oorlog,
maar niet over de opvang van asielzoekers als gevolg van die oorlog. De landen
bleken hopeloos verdeeld over de opvang, en met name over de aantallen asielzoekers
die opgenomen zouden moeten worden. Tot verrassing van veel politici heeft dit
probleem zichzelf opgelost, omdat de meeste Kosovaren onmiddellijk na afloop van
de oorlog naar huis wilden.
In december 1998 hebben de Raad van Ministers en de Europese Commissie een
Actieplan aangenomen met de zwaarwichtige titel ‘Actieplan van de Raad en
Commissie over hoe de bepalingen van het
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Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd’. In dat actieplan
staat het voornemen, binnen twee jaar maatregelen te nemen:
- Om te komen tot een (Europese) beoordeling van de landen van oorsprong, om
voor elk specifiek land een geïntegreerde aanpak te formuleren. Dat is een
politiek buitengewoon lastige kwestie. Om maar een voorbeeld te noemen: de
een ziet de Koerden als strijders voor een rechtvaardige zaak en de Turkse staat
als een land dat mensenrechten schendt, en de ander vindt dat Koerden terroristen
zijn, die gevangenisstraf verdienen. Een ander voorbeeld is Sri Lanka. Sommige
regeringen vinden de situatie van de Tamils in Sri Lanka veilig en terugsturen
verantwoord, terwijl rechters in diverse Europese landen hebben geoordeeld
dat terugzending naar Colombo niet rechtmatig is.
- Om een studie uit te voeren naar de werking van het principe dat maar één land
verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek, terwijl leden van
een gezin over verschillende landen verspreid zijn geraakt. De huidige situatie
leidt ertoe dat gezinsleden blijvend van elkaar gescheiden raken.
- Om Eurodac in te voeren. Eurodac beoogt van alle asielzoekers en sommige
groepen illegalen vingerafdrukken te nemen en door middel van een
geautomatiseerd systeem onmiddellijk vast te stellen of de persoon in kwestie
al eerder elders asiel heeft gevraagd. De invoering zal vermoedelijk nog jaren
op zich laten wachten.
- Om minimumnormen aan te nemen voor asielprocedures. Dat is inderdaad hoog
nodig, nu de normen per land enorm verschillen. In Nederland heeft elke
asielzoeker vanaf het begin van de procedure recht op een advocaat. In andere
landen heeft een asielzoeker zelfs in hoger beroep geen recht op een advocaat,
of is er voor die advocaat geen vergoeding van staatswege. Ook bestaan er
verschillen in het recht op beroep. In 1994 is in Nederland ondanks luid protest
van de rechterlijke macht het hoger beroep voor asielzoekers afgeschaft, terwijl
in Duitsland beroep in drie instanties mogelijk is. Een ander belangrijk punt is
het recht op een betrouwbare onafhankelijke tolk.
- Om minimumnormen aan te nemen voor de opvang van asielzoekers. Als
afschrikwekkende maatregel hebben veel landen de opvangvoorzieningen voor
asielzoekers zo slecht mogelijk gemaakt, in de hoop dat de nieuwe asielzoekers
dan naar elders zullen gaan. Asielzoekers wordt veelal verboden te werken en
soms is er helemaal geen onderwijs voor de kinderen. De gevolgen voor mensen
die langdurig verstoken blijven van elementaire voorzieningen en vrijheden zijn
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mensonwaardig. De organisaties voor vluchtelingen hebben er voortdurend op
aangedrongen dat er goede minimumnormen komen. Hier botsen de belangen
van regeringen met die van vluchtelingen en hun hulpverleners.
- Om een studie uit te voeren om de merites van een Europese asielprocedure te
bepalen. Die studie zal er wel komen, aangezien een studie tot niets verplicht.

Al deze voornemens zijn achtenswaardig, het ontbreekt echter aan een sanctie als de
maatregelen niet binnen de gestelde periode van twee jaar worden genomen. Het
gevaar blijft bestaan dat harmonisering leidt tot een regeling op het voor de vluchteling
laagste niveau van rechtsbescherming, zeker zolang de besluitvorming in de Raad
van Ministers moet gebeuren op basis van unanimiteit door vijftien ministers, onder
wie een minister afkomstig uit Oostenrijk, waar de partij van Haider in de regering
zit. Vermoedelijk komt de harmonisering van het asielbeleid pas tot stand als de
regeringsleiders beslissen besluitvorming mogelijk te maken op basis van een
gekwalificeerde meerderheid. De regeringsleiders hebben tijdens de laatste top in
Helsinki besloten de EU binnen afzienbare tijd uit te breiden met tien lidstaten.
Besluitvorming op basis van unanimiteit met vijfentwintig lidstaten is volstrekt
onmogelijk. Waarschijnlijk geeft dit argument de doorslag.

Besluit
De EU heeft nog een lange weg te gaan om te komen tot een Europees asielbeleid.
Het is van groot belang dat burgers, organisaties en parlementariërs actief de
ontwikkelingen volgen, en het beleid niet alleen aan ambtenaren en ministers
overlaten. Europa is aan zichzelf verplicht, tot een waardig Europees asielbeleid te
komen.
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Forum
Schijngevechten
De wereld ontbrandt in verontwaardiging over de coalitievorming in Oostenrijk. De
Belgische minister van Buitenlandse Zaken weigert dapper formele beleefdheden
uit te wisselen met zijn Oostenrijkse collega; hij wordt liever vriendjes met Kabila.
De Franse president, qualitate qua toonbeeld van onkreukbaarheid, krijgt vlekken in
de nek als hij zijn mening geeft over de ontwikkelingen in Wenen. Het staatshoofd
van Nederland wordt verdacht van een politieke daad, als zij twee weekjes gaat skiën
in Tirol, waar haar familie al zolang ik mij kan herinneren - dat is redelijk lang wintervakantie houdt. Europa is te klein voor de verontwaardiging die loskomt.
Slechts de Europese instanties zelf stellen zich koelbloedig en gedistantieerd op.
Ondertussen voltrekt zich in het Koninkrijk der Nederlanden een drama. Buiten
de landsgrenzen blijft het vrijwel onopgemerkt. Maar erbinnen staat de zaak op zijn
kop. Het land verliest definitief zijn geloof in het feit dat de behartigers van de
publieke zaak, de dienaren van de res publica, per se integer zijn. Dat geloof stond
al langer onder druk. Er was al langer sprake van twijfels, van geruchten dat er hier
of daar iets rotte, van vermoedens dat er ook wel eens een gebutste appel in de
regeringsmand terechtkwam. Maar het bleef te vaag om zich tot overtuiging te
ontwikkelen. Te minder omdat we ons geloof in integriteit zo hard nodig hebben,
om het spel dat Nederlandse samenleving heet, te kunnen blijven spelen. We beseffen
dat het er in andere landen wat dat betreft heel anders aan toegaat. Dat de bevolking
er daar juist vaak van uitgaat dat politici corrupt en onbetrouwbaar zijn en dat het
land juist daarom kan functioneren. We kunnen dat eigenlijk niet echt begrijpen,
want bij ons is dat fundamenteel, preciezer principieel, anders. Ook bij ons raken
politici, wordt gefluisterd, wel eens verstrikt in erotische netten; lange werkdagen
en veel van huis nietwaar. Maar het kan nooit uitgroeien tot een ongegeneerd systeem
dat Jesebels tot Eurocommissaris pro-
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moveert. Ook bij ons moet er waarschijnlijk wel eens worden samengewerkt met
grijze economische machten. Maar het zal, nee, kan zich nooit verharden tot maffiose
structuren, waarin het souterrain de bovenwereld gijzelt. Ook bij ons is er wel eens
sprake van uitgaven of inkomsten die niet tot op de cent nauwkeurig traceerbaar zijn.
Maar niet in een orde van grootte, die geheime bankrekeningen elders of mysterieuze
transacties met geldkoffertjes noodzakelijk maakt. Ook bij ons verslinden verkiezingen
steeds grotere kapitalen. Maar suggesties om directer met de beschikkers daarover
te gaan samenwerken stuiten op grote weerstand. Het beheer van de publieke zaak
in Nederland is een toonbeeld van puriteinse degelijkheid.
Dat schijnt al lang zo te zijn. Ik herinner mij hoe mijn leraar geschiedenis het
contrast opriep tussen de vertegenwoordigers van de Zeven Provinciën en de Duitse
vorsten en Vaticaanse prelaten bij de Vrede van Münster: zwarte lakense pakken
met knoestige koppen erboven, tegenover kanten kraagjes, paarse slepen en gouden
ringen en borstkruisen, bezet met glinsterende edelstenen. Het contrast in manieren
was navenant: verfijnd en hoofs, maar ook geslepen en gluiperig versus simpel,
vierkant, rechtuit. Zeg: menuetten versus koralen. Zo vestigen reputaties zich in de
wereld en in de dragers ervan. En zo komt het dat wij denken dat het alleen zo kan.
Eigenlijk in alles. Maar zeker in de behartiging van de publieke zaak. Het heeft ons
geen windeieren gelegd. Al wordt ook gefluisterd dat we onze welvaart, toen en nu,
niet alleen te danken hebben aan Gods zegen over noeste godvrezendheid, maar ook
aan ordinaire diefstal, piraterij en bedrog.
En dan ineens een niet te negeren scheur in de puriteinse traditie. Er steken
geruchten de kop op dat de minister van Binnenlandse Zaken in zijn vorige functie
een staat gevoerd heeft die niet in deze traditie past. Als was hij een vorst of prelaat.
Vooral: dat hij die heeft gefinancierd met publieke middelen die daarvoor niet, zeker
niet in die mate geoormerkt waren. Nu was de man burgemeester van de grootste
havenstad van de wereld, in een periode dat van burgemeesters verwacht werd dat
zij niets onbeproefd zouden laten om hun stad op de wereldkaart te zetten. Niemand
ontkent dat hij dat ijverig geprobeerd heeft en daar stad en land voor heeft afgereisd.
Vooral verre steden en exotische landen. In het gezelschap van een hofhouding,
waarin opvallend veel bloedverwanten en vrienden figureerden. De geruchten komen
verdomd ongelegen. Er zijn enige andere schandalen over besteding van publieke
gelden; er is mee gespeculeerd, niet met het oog op persoonlijk gewin, maar om de
gemeenschapskas te spekken. De integriteit van het openbaar bestuur staat op het
spel. Op het niveau van de nationale regering is de minister van Binnenlandse Zaken
de eerstverantwoordelijke. Maar die ligt nu onder het vuur van aanvallen op zijn
eigen integriteit. Hem wordt geen directe persoonlijke verrijking, een zogeheten
greep in de kas, verweten. Wel dat hij op te grote voet heeft geëxcelleerd en daarvoor
te vlot het giropasje van zijn gemeente heeft gebruikt. Bovendien rijst de vraag of
hij dat wel heeft afgeleerd; per slot is zijn dienstauto nu ook meer dan tienduizend
gulden duurder dan die van zijn collega-ministers.
De betreffende minister laat de zaak niet op zijn beloop. Nu eens
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superieur-spottend, dan weer agressief van zich afbijtend, zelfs dreigend met processen
wegens laster, roept hij om bewijzen. De geruchten waren er eerder. Zij zijn
onderzocht en ondeugdelijk bevonden. Hij hoeft en wil niet bewijzen dat hij
onschuldig is. Het wordt tijd dat men met harde bewijzen komt voor zijn schuld. En
zo niet, dan moet het gezanik ophouden - voorgoed. De gemeenteraad van zijn
kroonjuweel stelt een onderzoekscommissie in die zich verzekert van de bijstand
van een team van accountants van een van de meest gerenommeerde firma's op dat
gebied. Maar het kwaad is geschied; de media hebben zich op de affaire gestort.
Meerdere malen per dag worden we op de hoogte gehouden van de nieuwste
ontwikkelingen. Die zijn er nog niet; de accountants zijn nog op jacht naar bonnetjes,
de commissie vergadert over punten en komma's en advocaten lopen in en uit. Dus
als nieuws worden herinneringen opgehaald aan de gouden tijd van deze
sociaal-democraat in de werkstad Rotterdam. Geleidelijk rijst het beeld van een
megalomane zonnekoning, tuk op wijntje en trijntje, die meende dat hij zich wel het
een en ander kon permitteren. Per slot was hij zo'n beetje de stad. Dat is dodelijk. In
de puriteinse Nederlandse cultuur ben je, hoe autocratisch ook, hoogstens de nederige
dienaar van stad, land of wereld. Eerlijkheid staat toe daar terloops bij te vermelden,
dat ons land inderdaad voorbeeldige vertegenwoordigers van deze cultuur heeft
voortgebracht. Maar dat was vooral in de tijd van vóór consultants, interimmanagers
en snelle jongens (en meisjes), die voor astronomische bedragen cultuuromslagen
bewerken die verdacht veel barbarij in zich bergen. Vervelend nu is dat de wijze
waarop de minister zich verdedigt de indruk van het niet nauw (willen) nemen eerder
bevestigt dan ontkracht. Er spreekt een houding uit die door de renaissancepaus Leo
X trefzeker onder woorden is gebracht: God heeft ons de macht gegeven, laten we
ervan genieten. De minister is minstens even strijdlustig als die paus; hij ontpopt
zich als een echte straatvechter. Het strijkt tegen alle borstelige puriteinse haren in.
Het onderzoeksrapport is er nog niet - de presentatie ervan wordt keer op keer
uitgesteld - maar op de golven van de hype is het oordeel al geveld: schuldig.
Had het anders gekund? De minister-president, de incarnatie zelf van ons
puritanisme, trekt partij voor zijn minister en wijst erop dat er nog geen bewijzen
zijn. Zo ook woordvoerders van diens partij, over het algemeen ook niet behept met
de uitstraling van lichtzinnige flierefluiter of spilzieke megalomaan. Maar het mag
niet baten. Dan komt het verschijnen van het onderzoeksrapport in zicht. Een week
tevoren biedt de minister zijn ontslag aan. Om zijn handen vrij te hebben, zegt hij,
voor zijn verdediging. Het rapport meldt aan traceerbare overschrijding van budgetten
en oneigenlijke bestedingen zo'n zeshonderdduizend gulden. In dit soort zaken is
natuurlijk iedere niet te verantwoorden stuiver er een te veel. Maar eigenlijk ben ik
door het bedrag een beetje teleurgesteld. Zes ton op een ambtsperiode van ruim twaalf
jaar. Er worden in dit land wel forsere bedragen over de balk gegooid. Natuurlijk is
dit alleen het bedrag dat spijkerhard te maken is, al heeft een concurrerende
accountantsfirma, ook zeer gerenommeerd, daar ondertussen twijfel over gezaaid
Maar toch. In rapporten van
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de Rekenkamer over verspillingen door overheidsdiensten zou een dergelijk bedrag
een lachertje zijn.
Wat mij het meeste dwarszit aan de affaire is de verhouding tussen schijn en
werkelijkheid. Wat is schijn en wat werkelijke inzet in de wijze waarop Bram Peper,
want over hem gaat het, reliëf gaf aan het burgemeesterschap van Rotterdam? Wat
feit en wat schijn in de daarmee gemoeide bedragen? Dus: wat was zonnekoningachtig
theater, en dus onterecht aangewend geld, en wat vakbekwame ambtsuitoefening,
hoe afwijkend eventueel ook van ingeslepen Hollandse tradities? Wat was schijn en
wat feit in de hype die over de affaire is ontstaan? Dus ook: is de man echt schuldig?
Of heeft hij een magisch veld gemobiliseerd waarin er aan schuldig niet meer te
ontkomen was, wat verder ook de feiten zijn. En wat zijn de krachtlijnen van dat
veld? Zijn eigen arrogantie en superieure cynisme, die in elk geval meer argwaan
opriepen en kwaad bloed hebben gezet dan goed is voor de bekleder van een publiek
ambt? Of is het de gretigheid waarmee de media de nieuwsgierigheid van het volk
voedden, ook toen er nog geen vers voedsel was maar we het nog moesten hebben
van opgewarmde prakjes? Kort en goed: wat is ter zake reële en wat virtuele
werkelijkheid?
Zo gevraagd vertoont de affaire even opmerkelijke als zorgelijke overeenkomsten
- tenminste voor een beetje puritein als ik - met een die ging spelen toen de zaak-Peper
weggezakt was: de beursgang van de internetprovider World Online. Ik ben geen
econoom. Als nuchter beheerder van mijn eigen portemonnee (en met in mijn
achterhoofd verhalen over catastrofale beleggingen van mijn grootvader in Russische
spoorwegen), begreep ik niets van de rush op het fonds. Wie wil nu aandelen van
een firma met een jaaromzet van honderdzestig en een schuld van meer dan
driehonderd miljoen? Maar er werd om gevochten. Investeren in de toekomst! Welke
toekomst? Ondertussen zijn al die hebberige gretigaards van een kouwe kermis
thuisgekomen. Plots blijken ook wereldwijd de fondsen van nieuwe technologie,
nieuwe economie en nieuwe media het erg slecht te doen. Hoe plots is dat? Kan dat
wel veroorzaakt zijn, zoals de analisten suggereren en de media doorgeven, doordat
het boegbeeld van de firma haar eigen aandelen even voor de beursgang verkoopt
en Bill Gates door een Amerikaanse rechter tot een astronomische boete is
veroordeeld? Is er zo snel twijfel te zaaien aan het profijt van revolutionaire
vernieuwingen? Hoe solide is dan kapitaal? Wat is er virtueel en wat reëel aan de
kapitaalmarkt?
Als er rond een vitale sector van de hedendaagse economie zulke catastrofale
twijfels kunnen rijzen, waarop kunnen we dan nog wel vertrouwen? Zo heerst er in
onze dagen ook een bijna idiomatisch vertrouwen in de sociaal-democratische
component van paars. Met vereende krachten hebben de premier van Groot-Brittannië
en de Bondskanselier van Duitsland dat willen articuleren in een beschouwing over
de vernieuwing van het socialisme tot koninklijke weg in de kapitalistische en
welvarende verhoudingen van nu. Wat een dun ijs! Ik waag er mij niet op. Wie enig
benul heeft van sociale gerechtigheid - en vooral van de noodzaak daarvan, én van
wat haar bedreigt - moet wel gaan terugverlangen naar de retoriek van
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ouderwetse vakbondsleiders of de opruiende taal van rooie rakkers. In Nederland
wordt het revolutionaire denkwerk van de rode roergangers dunnetjes overgedaan
in een voorstudie voor een nieuw beginselprogramma van de Partij van de Arbeid.
De brochure heet ‘de rode draden van de sociaal democratie’; inderdaad zonder
hoofdletters. Centraal staat de emancipatorische dynamiek van het socialisme.
Naadlozer aansluiting bij het levensgevoel van de well-to-do-individualist van dit
moment is nauwelijks denkbaar. Hoeven de zwakken dan niet meer beschermd te
worden of de armen geholpen? Is er geen schild meer nodig voor de weerlozen? Is
het voldoende om wereldhavens op een kaart te zetten waar ze al lang op staan en
kabinetten te runnen volgens de beste tradities van puriteinse degelijkheid,
zakelijkheid en vooral, van op de centjes letten?
Wie had kunnen denken dat ik ooit nog eens een lans zou breken voor ongegeneerd
rood? Degene die, net als ik, de Oostenrijkse troebelen minder beschouwt als een
hartelijke instemming met racisme of vreemdelingenhaat, en meer, zelfs vooral als
een poging om een coalitiepolitiek te doorbreken die vastgelopen was in cynische
concentratie op het behoud van de macht. Zonder oog voor de functie en inhoud
daarvan. Zonder besef van de puriteinse of juist wat zwierigere randvoorwaarden
waarbinnen die reliëf kunnen krijgen. Dat type politiek schept zelf het vacuüm waarin
wat dan ook dat tot de verbeelding spreekt, als aanvaardbaar, zelfs aantrekkelijk
alternatief kan gaan fungeren. Let op: het volk omhelst zo'n alternatief niet, omdat
het te dom zou zijn om de gevaren ervan te zien. Het doet dat, lijkt mij, omdat het
te lang is geconfronteerd met een politiek die zelf de boodschap uitzond, dat niets
anders dan behoud van de macht ertoe doet. Het volk balanceert daarbij, beslist niet
geheel onbewust, op de rand van virtualiteit en realiteit. Om zich, op het moment
dat de virtualiteit te drabbig wordt, weer nuchter tot de realiteit te wenden. Maar dan
moet er wel een weg terug zijn.
□ Pieter Anton van Gennip
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Podium
Poëzie geeft vorm aan de ervaringen in je hoofd
Goya als hond van Stefan Hertmans
In de slaapkamer van de dichter Stefan Hertmans hing een schilderij van zijn
grootvader waarvan hij als kind de dingen en beelden gedetailleerd en diep in zijn
voorstellingsvermogen had opgenomen zonder te begrijpen waar het eigenlijk om
ging. Dat begrip zou pas veel later komen nadat hij het schilderij telkens opnieuw
mee verhuisd had naar de adressen waarop hij verbleef. Het verhaal van dat
‘Landschap met vogels’ en de implicaties ervan voor zijn omgaan met kunst heeft
Stefan Hertmans als essay gepubliceerd in Yang, december 1997, blz. 457-461. Hij
komt o.m. tot de bevinding dat de vormen van hetgeen je dagelijks waarneemt,
moeten vervagen om plaats te kunnen maken voor ervaringen in je hoofd (blz. 458).
Poëzie schrijven voor Hertmans valt dan ook geenszins meer samen met een
beschrijven van de werkelijkheid. Poëzie is voor deze postmodeme dichter een
exegese van de ervaringen in zijn hoofd. Gedichten zijn de concretisering van abstracte
denkprocessen en de onthulling van de verborgen verbeelding van hun maker.
In een voor het begrip van zijn ars poetica belangrijk essay, ‘Vitale melancholie’,
opgenomen in de bundel Sneeuwdoosjes uit 1989, schreef Hertmans: ‘Misschien
omdat dit probleem van de concretisering van abstracte processen mij boeit, vind ik
vaak inspiratie in plastische kunst, of in elk geval in een, via de metaforen zeer
plastisch ervaren van mijn omgeving. Schrijven is voor mij benoemen met de ogen,
benoemen met vervreemdende aandacht [...]’.
De titel al van zijn recente en voor de VSB-Poëzieprijs genomineerde bundel Goya
als hond bevestigt de niet aflatende belangstelling van de dichter voor de
schilderkunst, maar ook, blijkens andere gedichten, voor de muziek en voor het
oeuvre van dichters die hem gevormd hebben. Aan het
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einde van de bundel is een minieme zwart-witreproductie opgenomen van Goya's
muurschildering uit het Prado Een hond tegen de stroom vechtend. In de overigens
ongestructureerde bundel staat het lange titelgedicht (drie en een halve pagina) precies
in het midden. Het titelgedicht is een fantasmagorie. Hertmans verbeeldt de
omstandigheden waarin Goya de inspiratie voor zijn schilderij opgedaan zou hebben:
‘Maar dan - de schilder is net opgestaan en in de straten / stijgt de vette geur van
gebakken calamares op - / schrikt hij van wat hij weet, en ziet een hondenkop
verschijnen / boven de oceaanverblauwing van Bordeaux, / drijvend in oestersap’
(blz. 30); hij interpreteert het schilderij als een zelfportret (Goya tegen de stroom
van het leven in worstelend); hij verbindt, anekdotisch, zijn bezoek aan de zwarte
zaal van het museum met herinneringen aan een laag huis in de vlakte met ‘zwarte
berookte zoldering’ uit zijn kindertijd; hij vergelijkt Goya's hond met het beest dat
destijds met hem door de polders liep, maar ook met een Cerberus; hij associeert de
spartelende, haast verzuipende hond van Goya met zijn eigen mislukte pogingen om
te slagen voor het examen zwemmen - ‘Gij zwemt gelijk een Hond’, beet de leraar
hem toe - en in het overigens van leven bruisende Madrid roept elke hond die ergens
opduikt apocalyptische visioenen op van verval.
De ervaring in het hoofd van de dichter van deze confrontatie met en recreatie van
het schilderij van Goya kan samengevat worden in de kleur zwart. De abstracte idee
die de dichter in ‘Goya als hond’ in kolkende beelden en metaforen concretiseert,
heeft hij tussendoor ook, in de enige strofe die maar uit één versregel bestaat, in een
laconieke mededeling verpakt: ‘We verdrinken in het heden en de adem schiet tekort’.
‘Zwart’ komt in de bundel nogal eens voor in vervreemdende woordcombinaties
als ‘diepzwart zomerweer’ (blz. 10) of ‘zwarte ceders’ (blz. 50). Het visuele overwicht
van ‘zwart’ vindt een tactiele tegenhanger in ‘koude’ en ‘kil’, wat soms een fraaie
paradoxale versregel oplevert als ‘kil bewegen van spervuur’.
In de bundel zijn bij natuurbeschrijvingen opvallend veel werkwoorden gebruikt
die de connotatie ‘verval’, ‘aantasting’, ‘verderf’ hebben. Er is sprake van heimwee
‘naar rillend en koud blad van / aangevreten hazelaars’ (blz. 9). Dat een relatie
ondermijnd is wordt als volgt in een snel evoluerende Natureingang gesuggereerd:
‘Het was de avond dat we buiten aten, / we wisten dat de wolken / aan de zomerranden
vraten’ (blz. 36). Soms treft een vers je als een vuistslag, bv. dit: ‘Het najaar sloeg
hem met genezing’ (blz. 48). Kan je nog frappanter de onvermijdelijkheid van het
aftakelingsproces dat leven heet weergeven, zelfs als de schijn van het tegendeel
(genezing) voorgespiegeld wordt?
Deze vraag kan beantwoord worden met het citeren van volgend aangrijpend
gedicht over de ervaring van de eerste duidelijke sporen van verval:

Eerste verlies
De regen die plots harder is.
Schaduw in een ondiepe
nis. Dat ze geen evenwicht
kon houden en een ogenblik
bedacht; alles gaat mis.
Het duurt wat langer eer ze adem krijgt,
maar ze denkt sneller en ze zwijgt.
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Geluk is wat chemie in hersens,
het verdwijnt. Ze krijgt behoefte
aan wat rijmt, en veegt dan alles
weer van tafel met een grijns.
De grenzen die haar vroeger felheid gaven
zijn nu nog slechts details
die elke dag iets meer vervagen.
Al wat haar bezig houdt, daar in een
nog onzichtbaar punt, wordt tot iets
onomkeerbaars omgemunt.
(blz. 25)

Goya als hond formuleert de triomf van het neerwaartse. Er staat haast geen gedicht
in waarin niet gevallen wordt of eerst gestruikeld, waarna een doodsmak altijd
mogelijk is.
In het tweede gedicht uit de bundel wordt de lezer geconfronteerd met het beeld
in het hoofd van een ‘hij’, die een man zag die van het Gentse Gravensteen sprong,
‘en bleef springen, / als deed hij dat al eeuwen’ (blz. 6). Daarbij bedenkt deze hij:
‘dat iets of iemand ons het leven / kon onthouden als het minder draaglijk is - / / en
het meteen terug kon geven, / omdat uit het leven vallen / nog veel erger is’.
‘Uit het leven vallen’ is een eufemisme voor doodgaan. Doordat het clichés
geworden zijn, zien we dat verploemende karakter niet meer in uitdrukkingen als ‘in
slaap gevallen’ of ‘de avond viel zeer koel’. De dichter maakt de lezer opnieuw
bewust van de onontkoombare wet van de zwaartekracht waarvan het resultaat als
een metafoor opgevat kan worden van de menselijke contingentie. Het verdriet om
het menselijk tekort hoeft niet per se zwaartillend wijsgerig geformuleerd, het kan
ook doodgewoon zo: ‘Hij scheurt een leven uit zichzelf / zoals hij kranten scheurt
en huilt / omdat de dingen vallen en niet / in de lucht gaan hangen / als hij ermee
gooit’ (blz. 43).
Dansen zou je een verzet kunnen noemen tegen de tirannie van de zwaartekracht.
In zijn roman High Key (1995) laat Pol Hoste, een auteur wiens schrijfopvattingen
nauw verwant zijn aan die van Stefan Hertmans, het personage van de schrijfster
zeggen: ‘Het liefst zou ik willen dat ik er kon zijn zonder dat ik er was, dansend in
mijn eigen lichaam. Dood en leven, zijn het geen omwentelingen om dezelfde as?’
(blz. 41). ‘High Key wil van de taal een dansend lichaam maken en van het lichaam
een uitgeschreven, uitermate springerige tekst’, schreef Bart Vervaeck in zijn
bespreking van de roman in De Morgen (31 maart 1995). Een soortgelijke analogie
tussen lichaam en tekst die tot de metafoor van de dans voert heeft Stefan Hertmans
tot het onderwerp gemaakt van het gedicht ‘Bernstein doet Beethoven op. 131’:
Ik weet niet of een mens dit moet:
verklaring geven voor de dingen
die hij doet.
Want elke springer kent zijn volta,
het punt waarin de danser wentelt
en het bekken rond zijn navel
keert.
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Maar dansen kan ook doodgaan zijn,
het stokken van een beeld,
een lichte aarzeling is al genoeg Het keert, het struikelt in een hand,
het is al in het contrapunt van leven
aanbeland.
(blz. 14)

De poëzie van Hertmans staat vol culturele allusies en referenties. Behalve het
schilderij van Goya in het titelgedicht is Death on a pale horse van
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William Turner de aanleiding tot het schrijven van een gedicht. Niet alleen het pas
geciteerde opus 131 van Beethoven, ook Schumanns carnavalssuite, de balletmuziek
Rosamunde van Schubert, de stukken voor piano van Mendelssohn en Ravel worden
in zijn gedichten als referentiepunten genoemd. Voorts zijn er in deze bundel nog
de verwijzingen naar de auteurs van wie hij de poëticale opvattingen ingezogen heeft,
zoals Rilke en Benn. Voor Hertmans maken deze referenties, die de lezer nu dankzij
de encyclopedieën op cd-roms gemakkelijker dan vroeger kan verifiëren, de twijfel
aan de relatie tussen woord en wereld draaglijk. Zij zorgen ervoor dat de
verbeeldingswereld van de dichter niet al te hermetisch op de lezer overkomt. ‘Onze
abstracte bedenkingen via het lyrisch ervaren onderwerp concreet maken, daarin
schuilt de kritische taak van de lyriek’, schreef Hertmans in zijn boven al geciteerde
essay ‘Vitale melancholie’. Hertmans maakt die zelf gegeven opdracht telkens
opnieuw voortreffelijk waar. Goya als hond is er het zoveelste bewijs van.
□ Joris Gerits
Stefan Hertmans, Goya als hond, Meulenhoff, Amsterdam, 1999, 62 blz.

Seeing Salvation in Londen
Van juli 1999 tot en met januari 2000 prijkte er op de lege sokkel aan de
noordwestelijke hoek van Trafalgar Square in Londen het beeld Ecce Homo van
Mark Wallinger. Een levensgrote Christus van kunsthars-marmer met een gouden
kroon van prikkeldraad, slechts gekleed in lendendoek, en gemodelleerd naar een
bestaande persoon, stond er te kijk boven het drukke verkeer. Verscheidene critici
opperden dat hij niet leek op Christus, omdat hij een gewone man voorstelde. Het
beeld is inmiddels verdwenen, en, ook voorlopig, vervangen door een ander. Maar
slechts enkele meters verderop, in de Sainsburyvleugel van de National Gallery, gaat
de discussie verder over het beeld van Christus. Naar aanleiding van het jaar 2000
heeft het wereldberoemde Engelse museum een tentoonstelling georganiseerd onder
de titel Seeing Salvation, waarin aan de hand van negenenzeventig meestal
indrukwekkende kunstwerken de geschiedenis van de christelijke kunst wordt
doorlopen gedurende de afgelopen twintig eeuwen. Afgezien van de hoge artistieke
kwaliteit van de werken uit de National Gallery en uit collecties van vijfentwintig
bruikleengevers, blijkt de
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tentoonstelling ook een geslaagde catechetische kwaliteit te bezitten, voor hen die
vervreemd raakten van het wezen van het christendom, of voor hen die, postmodem
en post-christelijk als ze zijn, nooit werkelijk in contact kwamen met de boodschap
van Jezus van Nazareth. Het lijkt wel of een museum de taak van de kerken heeft
overgenomen bij het zichtbaar en herkenbaar maken van het evangelie.
Letterlijk midden in de tentoonstelling, in de zaal gewijd aan het thema Passion
and compassion (Lijden en medelijden), staat een kalkstenen beeld opgesteld met
de voorstelling van Christus op de koude steen, rond 1500 gemaakt in Oost-Nederland.
Het is een van de vele pogingen, onder invloed van de Moderne Devotie, om
mededogen op te wekken bij degenen die de naakte Jezus op een stenen verhoog
zien zitten, aan zijn lot overgelaten na zijn geseling en bespotting, terwijl hij met de
rechterhand zijn moede hoofd ondersteunt en met de linkerhand zijn schaamstreek
bedekt. Op de muur achter het beeld staat in grote letters een tekst uit de Klaagliederen
van Jeremia te lezen: ‘O gij allen die voorbijgaat, ziet toe, en kijk of er een smart is
gelijk aan mijn smart’, woorden onvergetelijk gemaakt in de Messiah van Georg
Friedrich Händel. Ik had het beeld meer dan eens tevoren gezien in het Utrechtse
Museum Catharijneconvent, maar hier bleek het een extra zeggingskracht te bezitten,
te midden van de onophoudelijke stroom bezoekers.

Afb. 1. Maria en Jezus in een binnenkamer, atelier van Robert Campin (Jacques Daret?), ca.
1430 (London, National Gallery).

Ik stelde me gedurende een kwartier op achter het beeld, zodat ik op de gezichten
van de passerende vrouwen, mannen en kinderen de reacties kon aflezen. Een
aangrijpende ervaring. Een jonge Griekse toerist, lijkend op de Jezus van de lijkwade
van Turijn, met een koptelefoon op zijn lange zwarte haren, buigt diep voorover om
het beeld in de ogen te kijken, richt zich weer op, maakt aantekeningen, loopt weg,
komt weer terug, kijkt opnieuw. Naast hem staat een rijk geklede vrouw in bontjas,
met vele ringen aan haar vingers. Ze bijt op haar nagels. Haar gezicht vertrekt zich
in een pijnlijke en verdrietige uitdrukking. Hoofdschuddend loopt ze verder. Een
punker met spijkerbroek en piercings in neus, oren, wenkbrauw en tong kijkt geschokt.
Hij begrijpt het niet. Hij leest de begeleidende tekst, en kijkt opnieuw, ziet dan om
zich heen alsof hij zich betrapt voelt. De museumzaal wordt meditatieruimte. Vier
dagen na mijn eerste bezoek keerde ik terug, en opnieuw zag ik het gebeuren: mensen
die zich laten raken door het lijden van deze mens Jezus. Voor sommigen een beeld
van herkenning, voor anderen een beeld van ver-
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vreemding, zoals ik ooit in een Duits museum twee Japanse toeristen onthand bij
een dergelijk beeld zag staan. De titel ervan luidde Schmerzensmann, maar het was
niet te vinden in hun pocketwoordenboek Duits-Japans.
De tentoonstelling toont de geschiedenis van de beeldvorming van Jezus in zeven
afdelingen, beginnend met de periode van de eerste eeuwen, waarin de christenen
slechts gebruik maakten van symbolen, zoals het lam, de goede herder, de vis, het
kruis, het Chi-Ro-monogram, het licht, waarvan marmeren grafplaten uit de
catacomben onder meer getuigenis afleggen. Pas het Concilie van Constantinopel
(692) drong erop aan dat Christus voortaan als een mens zou worden afgebeeld: ‘De
schilder moet ons als het ware bij de hand nemen naar de herinnering aan Jezus, die
leefde in het vlees, heeft geleden en is gestorven voor ons heil en aldus verlossing
voor de wereld heeft verworven’. Maar de kunstenaar stond voor de buitengewoon
moeilijke taak om Christus in zijn tweevoudige natuur af te beelden, als volledig
menselijk en volledig goddelijk. Theologie is immers niet zichtbaar te maken, gelovige
ervaring daarentegen wel. En zo schilderde Bartolomé Esteban Murillo rond 1681
zijn Hemelse en Aardse Drie-eenheden. Op een stenen verhoog staat het kind Jezus.
Met zijn hoofd hoort hij thuis in een cirkel waarvan ook God de Vader en de Geestduif
deel uitmaken. Aan weerszijden zijn Maria en Jozef geknield, die hem met hun
handen vasthouden. In een veel vroegere voorstelling van omstreeks 1430, afkomstig
uit het atelier van Robert Campin (afb. 1), zit Maria naast de brandende haard in een
ontegenzeggelijk huiselijk Nederlands interieur. Op haar schoot kruipt de naakte
Jezus naar haar toe, en vleit zijn gezicht hunkerend tegen het hare, zodat hun lippen
elkaar als het ware weerspiegelen. De stralenkrans duidt hun goddelijkheid aan, maar
de menselijkheid van Jezus wordt onverbloemd aangeduid door de manier waarop
hij zijn haast volwassen genitaliën vasthoudt en aan de toeschouwer toont. Het thema
van de seksualiteit van Christus was haast vanzelfsprekend in de late Middeleeuwen
en de Renaissance, en is enkele jaren geleden uit de vergetelheid opgediept door L.
Steinberg in de in 1996 herziene versie van zijn intrigerende studie The Sexuality of
Christ in Renaissance Art and Modern Oblivion. Een andere voorstelling met Maria
met kind is De Madonna van de weide, omstreeks 1500 geschilderd door Giovanni
Bellini (afb. 2), die met nog drie andere werken op de tentoonstelling is
vertegenwoordigd. Het schitterende schilderij met het mysterieuze blauw (in het
kleed van Maria), dat ook favoriet was bij Jan Vermeer, toont de Madonna die het
op

Afb. 2. De Madonna van de weide, Giovanni Bellini, ca. 1500 (London, National Gallery).
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haar schoot slapende kind aanbidt. De voorstelling is een voorafschaduwing van de
Pietà, waarop de jonge baby - bij wie in de benen de ‘rigor mortis’ al lijkt toegeslagen
te hebben - is vervangen door de gestorven volwassen man. Links op de achtergrond
vecht de kraanvogel, voorbode van lente en nieuw leven, met de slang, symbool van
de duivel. Kerstmis en Pasen op één paneel.
Maar de christenen wilden meer dan symbolen, zij wensten de ‘ware gelijkenis’
van Christus voor ogen te hebben. En deze was te vinden in de wereldberoemde
reliek van de zweetdoek van Veronica in de Romeinse Sint-Pieter, die in 1527 door
Duitse Lutherse soldaten werd ontvreemd. Maar de lijkwade van Turijn, ontstaan in
de veertiende eeuw, was mogelijk nog populairder in de volksvroomheid. Kunstenaars
als Ridolfo Ghirlandaio, Albrecht Dürer, Francisco de Zurbarán en Claude Mellan
voldeden aan de behoefte van gelovige christenen, en schilderden en graveerden het
‘ware portret’ van Christus.
De krachtigste sectie in de tentoonstelling wordt gevormd door de reeds genoemde
afdeling Passion and Compassion in combinatie met die van Praying the Passion
(In gebed meeleven met het Lijden). Kunstwerk na kunstwerk stelt de vraag, die door
Ignatius van Loyola in zijn Geestelijke Oefeningen voorgoed is geijkt: ‘Wat heb ik
gedaan voor Christus, wat doe ik voor Christus, wat moet ik voor Christus doen?’,
waarbij met Christus de hele lijdende mensheid is inbegrepen. Er hangt een klein
bronzen reliëf, uit de vijftiende eeuw, van Donatello, waarbij de naasten van

Afb. 3. Christus na de geseling, beschouwd door de christelijke ziel, Diego Velázquez, 1620-1630
(London, National Gallery).

Jezus totaal onthutst rond zijn dode lichaam zijn verzameld, schreeuwend van
ontroostbaarheid, zoals de vrouwen in de Guernica van Picasso. Even verderop knielt
een kind met gevouwen handen, personificatie van de ziel, vergezeld van zijn
engelbewaarder naast Jezus die ineengezakt hangt naast de geselkolom (afb. 3).
Diego Velázquez laat niets aan duidelijkheid te wensen over omtrent zijn bedoeling:
als een laserstraal schilderde hij de blik die Jezus richt op het hart van het kind, en
hij voegde er een inmiddels verdwenen onderschrift aan toe: ‘O ziel, heb medelijden
met mij, want jij hebt me in deze toestand gebracht’. Ronduit spectaculair is een
draagbaar Passieveelluik, in het midden van de zestiende eeuw in de Nederlanden
vervaardigd, en thans in een Londense particuliere collectie. Tien luikjes kunnen
opengeklapt worden, zodat de beschouwer tien scènes uit het lijdensverhaal in al hun
gruwelijke details biddend kan beschouwen.
De zesde afdeling van de expositie heeft de titel The Saving Body (Het verlossende
lichaam) gekregen, dat in letterlijke of getranssubstantieerde vorm (de hostie in de
monstrans) kan
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worden beschouwd. In de loop der eeuwen veranderde de opvatting over de functie
van het lichaam, aanvankelijk onder invloed van de Romeins-Griekse filosofische
en artistieke traditie, die later doorkruist werd door christelijke theologie. Er ontstond
een verschil tussen bloot (naked) en naakt (nude), een kunstvorm door de Grieken
uitgevonden in de vijfde eeuw v. Chr. De christelijk geïnspireerde vijandigheid tussen
ziel en lichaam bleef niet onopgemerkt in de kunst. Tegelijkertijd groeide er enerzijds
devotionele aandacht voor het gemartelde lichaam van de gekruisigde in al zijn
realisme, en anderzijds voor het verheerlijkte lichaam van de verrezene. Die
dubbelheid ten aanzien van het lichaam van Christus wordt fraai geïllustreerd in het
grote doek van Titiaan Noli me Tangere (ca. 1515), waarin Jezus terugwijkt van
Maria Magdalena en haar lichamelijke aanraking, naast een iets kleiner doek van
Bernardo Strozzi van een eeuw later, waarin Jezus de ongelovige Thomas uitnodigt
diens vinger in zijn doorstoken zijde te leggen.
De laatste zaal van de tentoonstelling bevat slechts vier werken, alle uit de
twintigste eeuw, gerangschikt onder de titel Abiding Presence (Blijvende
tegenwoordigheid). Naast de ontwerpschets van Graham Sutherland voor zijn
Triomferende Christus in de kathedraal van Coventry (1953), hangt er de befaamde
en overrompelende Christus aan het kruis van Salvador Dalí (1951), geïnspireerd
op een tekening van de Spaanse mysticus Sint-Jan van het Kruis. Het kruis zoeft
over de wereldbol als een ruimtevaartuig uit Starwars. Indrukwekkender door hun
simpele zeggingskracht zijn echter twee forse schilderijen van de buiten Engeland
weinig bekende schilder Stanley Spencer (1891-1959), die de heilsgeschiedenis
situeert in zijn geboorteplaats Cookham in Berkshire. De kunstenaar licht zijn
benadering als volgt toe: ‘Heel plotseling werd ik me ervan bewust dat alles vol is
van een bijzondere betekenis, en dit maakte alles heilig. De intuïtie van Mozes om
zijn schoenen uit te trekken toen hij het brandende braambos zag, komt overeen met
mijn gevoelens. Ik zag vele brandende braambossen in Cookham. Ik werd deze
sacrale kwaliteit gewaar in de meest onverwachte gebieden’. Over zijn geëxposeerde
werk van de kruisdragende Christus (1920), die haast volledig verdwijnt in de drukte
van zijn geboortedorp, waar ook twee mannen met ladders op hun schouders
rondlopen, zegt hij: ‘Ik wilde vooral het verband laten zien tussen de timmerlui achter
hem met hun ladders op de schouders en Christus op de voorgrond die zijn kruis
draagt; elk van hen doet zijn eigen werk. Misschien zijn er vele lasten die gedragen
moeten worden, maar er is nooit meer dan één kruis geweest, en dat was het kruis
dat

Afb. 4. De verrijzenis, Cookham (detail), Stanley Spencer, 1924-1926 (London, Tate Gallery).
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Jezus droeg, en waarnaar terecht verwezen wordt als het kruis. Dit is in
overeenstemming met het Evangelie. Hij verrichtte niet een werk of zijn werk, maar
het werk’. Zijn andere doek van enkele jaren later geeft een beeld van de verrijzenis
in Cookham (afb. 4) te zien. Het is een haast idyllisch beeld, waarop de doden opstaan
uit hun graven, en omzien naar hun buren alsof ze heggenpraatjes houden. De
kunstenaar zelf ligt ontspannen op een grafzerk. Centraal op het doek, op de
achtergrond, is Jezus gezeten, die als een liefdevolle en barmhartige moeder twee
kinderen in zijn armen koestert. Het goddelijke wordt zichtbaar in het gewone, God
wordt gevonden in het alledaagse.
□ Paul Begheyn
De tentoonstelling in de National Gallery in Londen duurt tot 7 mei 2000.
Catalogus: Gabriele Finaldi e.a., The Image of Christ, London, National
Gallery, 2000, 224 blz., £ 19.95.

De stilte van een twijfelend vraagteken
Maria Stuart door de Roovers
Er zijn gezelschappen die Dries Van Noten of andere dure couturiers engageren om
kostuums te ontwerpen. Het resultaat is niet zelden van een kostbare schoonheid, al
moet het prijskaartje wel navenant zijn. Evenzeer zijn er theatermakers die met
geringe middelen - daartoe gedwongen door een bescheiden subsidie - zelf de
kostuumontwerpen bedenken en uitvoeren. Armoedig hoeft de aanblik allerminst te
zijn. Neem bijvoorbeeld de Roovers, het jonge Antwerpse ensemble dat Maria Stuart
van Friedrich Schiller (1759-1805) speelt. Schillers stuk over de historische vete
tussen de Engelse Virgin Queen Elisabeth en de Schotse koningin Maria Stuart zou
zich uitstekend lenen voor een opulent kostuumdrama. Niet zo bij de Roovers.
Conservenblikken worden hergebruikt als de armbanden voor Maria Stuart. De lange
plastic strengen waarmee Sara De Bosschere wordt ingesnoerd, dienen als korset en
halssnoer van Elisabeth. En voor de mannelijke onderdanen werd de pantalon
opgesneden en omgebouwd tot een ridderlijk bovenstukje. Allemaal kleine ingrepen
van Valentine Kempynck en Eveline Veeckemans die voortkomen uit een ongeremde
verbeelding.
Mangelt er wat aan een voorstelling wanneer je eerst en vooral wordt ingenomen
door de kostuums van de personages? Soms kan een verbluffende kostumering of
scenografie in-
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derdaad de mindere kwaliteiten van een productie maskeren. Grootse scenografieën
zijn vaak lege toverdozen. Theatrale grootsheid past (vooralsnog) niet in het
vocabularium van de Roovers. In hun enscenering van Maria Stuart illustreert de
kostumering veeleer het consciëntieuze en inventieve theater dat zij willen voorstaan.

Sara De Bosschere als Elisabeth in Maria Stuart (© Raymond Mallentjer).

De Roovers, met als vaste kern Sofie Sente, Sara De Bosschere, Luc Nuyens en
Robby Cleiren, zijn al langer vertrouwd met het oeuvre van Friedrich Schiller, samen
met Goethe de belichaming van de Duitse Klassik. Aan het Antwerpse
c o n s e r v a t o r i u m werkten ze met Lucas Vandervost aan Don Carlos en met
Maatschappij Discordia realiseerden ze al Die Räuber, Schillers eerste stuk. Daaraan
ontleent het gezelschap overigens zijn naam. De Roovers vormen zo'n typisch
jongejannencollectief waarin op de creatieve inbreng van elk lid geen rem staat. Er
is geen regisseur, iedereen is dramaturg, stelt stukken voor en spuit ideeën. Voor
Maria Stuart was de vrouwelijke helft van het ensemble aan zet. Al lang wilden Sara
De Bosschere en Sofie Sente een voorstelling met vrouwelijke protagonisten brengen.
Maar in het wereldrepertoire zijn vrouwen nogal misdeeld; stukken met een vrouw
in de hoofdrol zijn niet zo dik gezaaid. In die zin was Friedrich Schiller dan weer
zeer gulhartig. In Maria Stuart heeft hij twee mooie vrouwenrollen van formaat
neergeschreven.
De Schotse rooms-katholieke vorstin Maria Stuart zit achter de tralies in het Engelse
slot Fotheringhay. In de voorstelling is dat een eenvoudig maar sterk beeld: op de
uiteinden van Maria's rok worden vier gewichten gelegd - hier kan ze niet meer weg.
Uit de geschiedeniskronieken weten we dat zij een bewogen leven heeft geleid.
Een vurige vrouw die nooit minnaars tekortkwam en voor een moord haar hand niet
omdraaide. Daarvoor is ze in 1568 naar Engeland moeten vluchten, wegens
verdenking van moord op haar tweede echtgenoot Darnley. Haar dodelijke wulpsheid,
tot daaraan toe. Maar dat Maria Stuart een complot smeedt tegen de Engelse kroon,
kan Elisabeth I niet dulden en dat wettigt de gevangenschap én terdoodveroordeling
van de Schotse troonpretendente. Schiller laat zijn tragedie aanvangen op het moment
dat het doodvonnis is uitgesproken en eindigen wanneer Elisabeth het definitief
ondertekent en laat voltrekken. Tussen begin en einde liggen vijf bedrijven van
tweespalt, talmerij, innerlijke strijd en onmacht.
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toegepast. Zagen de Roovers in Maria Stuart eerst een aanleiding
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om eens twee vrouwen prominent ten tonele te kunnen voeren, in de voorstelling is
die feminiene stelligheid uiteindelijk afgezwakt.
Geen louter vrouwenstuk dus, maar een rijke en complexe tragedie in blanke
verzen, waarin de Roovers hun vertrouwde thema's terugvinden. Achter de
dramatische confrontatie tussen Elisabeth en Maria Stuart, die in werkelijkheid nooit
heeft plaatsgevonden, schuilen existentiële en maatschappelijk relevante vragen naar
het nemen van verantwoordelijkheid, naar de snelheid waarmee politieke beslissingen
soms worden doorgedrukt. En wat ervaar je als de voltrekking van een doodvonnis
zo werkelijk nabij is? Kies je tussen politieke agitatie of diplomatieke berusting?
Verwacht geen eenduidige antwoorden van de Roovers. In tumultueuze tijden past
niet het lawaai van uitroeptekens, maar wel de stilte van een twijfelend vraagteken.
Een genuanceerde weergave van complexe historische en menselijke verhoudingen
is dan ook het resultaat in de enscenering van de Roovers.
In Maria Stuart, dat precies tweehonderd jaar oud is, laat Friedrich Schiller door
middel van twee personages zien hoe bezwaarlijk emotionaliteit en rationaliteit zich
tot elkaar verhouden. Hoe gevaarlijk het ook is om overdreven emotioneel te zijn en
omgekeerd, schijnen de Roovers eraan toe te voegen. Zoals zij elkaar met vlijmende
verwijten te lijf gaan, drijft Schiller die oppositie tussen beide heerseressen op de
spits: de onstilbare passie van Maria Stuart tegenover het meedogenloos beredeneren
van Elisabeth. Maria Stuart heeft haar lichaam aan de liefde gewijd, terwijl de
maagdelijke Elisabeth haar lichaam heeft opgeofferd aan het staatsbelang. De
ongebonden seksualiteitsbeleving, het uitspelen van vrouwelijkheid is een kaakslag
aan de deugdzaamheid van Elisabeth, dus verwerpelijk. Het is genoegzaam bekend
dat een verstrenging van de seksuele moraal altijd gepaard gaat met een toenemende
onverdraagzaamheid tegenover alle mogelijke dissidenten.
Bij een secure beschouwing van Maria Stuart echter ontdek je vooral de
complementariteit van beide karakters. Ze zijn elkaars wederhelften. De Roovers is
die inwisselbaarheid van beide soevereine vorstinnen niet ontgaan. De
onafwendbaarheid van haar executie heeft Maria Stuart (Sofie Sente) een zekere
vastbeslotenheid gegeven. Er is geen weg meer terug. Daartegenover nu gaat juist
de koele Elisabeth (Sara De Bosschere) aan het wankelen. De façade van de
onkreukbare vorstin begint te krimpen en te scheuren. Twijfel en schrik slaan haar
om het hart. De macht die ze incarneert, heeft haar in een gewetensnood gebracht.
Alleen zij kan het ultieme besluit treffen door het doodvonnis van Maria te signeren.
Maar ze aarzelt lang alvorens het lot van haar vrouwelijke tegenstrever voorgoed te
bezegelen. Een daad die immers meteen bloed aan de handen betekent. Het
doodvonnis dat Elisabeth over Maria Stuart uitsprak, heeft alles omgedraaid. De
Virgin Queen is niet zo zuiver meer. Haar onverstoorbaarheid was slechts schijn, de
achterkant van de façade laat een andere persoonlijkheid zien: nerveus, radeloos,
frenetiek. Elisabeth is een vat vol gistende emoties.
Zowel wat de scenografie als het spel betreft hebben de voorstellingen van de
Roovers iets vrijmoedigs en ontwapenends. Een verschuifbare achterwand van
verkoolde balken en
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nog eens twee achterdoeken, meer behoeft scenograaf Stef Stessel niet om het conflict
tussen de twee vrouwen te lokaliseren. De jachtscène uit het stuk spelen de acteurs
als een potsierlijke parade (ballet?) met opgezette dieren. De Roovers verlichten
daarmee de ernstige toon waarin Schiller zijn Maria Stuart toch heeft gezet.
Vanuit een bepaalde zelfherkenning en een maatschappelijke betrokkenheid kiezen
de Roovers die stukken uit waarrond ze kunnen nadenken over macht, politiek,
engagement, revolutie. Zo grepen zij in voorgaande producties naar Camus en
Dostojevski (De Bezetenen en De Rechtvaardigen), naar Shakespeare (Venetië, een
samenstelling van De Koopman van Venetië en Othello), Sartre (Vuile Handen) en
von Horvath (Kasimir en Karoline). In deze voorstellingen ventileerden de Roovers
hun verontwaardiging en maatschappelijke opstandigheid. Dit is politiek én
existentieel theater van jonge mensen - kinderen van de postmoderniteit - die nihilisme
en een absurd levensbesef als geboortegeschenk hebben meegekregen. Dat zulke
vrijbuiters als de Roovers zich herkennen in Friedrich Schiller is op zijn minst
verwonderlijk, omdat hij aan het toneel nog een hogere morele waarde wilde geven.
Ergens staat Schiller toch voor het burgerlijke, geconsacreerde toneel waarin het
schone, het goede en het ware een triade vormen. Zijn idealisme en moralisme maken
hem problematisch voor deze tijd. Anderzijds ontmaskert Schiller in Maria Stuart
als een der eersten van zijn tijd wél de burgermoraal door de onverzoenlijkheid van
gevoel en rede bloot te leggen. Eigenlijk laat hij geen enkel ideaal overeind, want er
zijn geen ‘overwinnaars’ in dit stuk. Het burgerlijke ideaal van de humane, rationeel
denkende en handelende mens ondergraven hij én de Roovers met het beeld dat zij
van Elisabeth schetsen.
□ Koen Van Kerrebroeck

‘Primal scream schrijft bevrijdingstheologie’
Eind januari jl. is Exterminator, de jongste cd van Primal Scream verschenen. Toen
ik er voor het eerst naar zat te luisteren, wist ik het meteen: ‘dit zijn precies de klanken
waar ik op zit te wachten, dit is de muziek die de wereld moet horen, nu, in dit waarom
zo raadselachtige jaar 2000, het laatste van de twintigste eeuw, waarin de mensheid
zich opmaakt voor het derde millennium’. Hooggegrepen utopieën en getorpedeerde
dromen, emancipatie en manipulatie, solidariteit en rentabiliteit, HST en TNT,
Hollywood en Holocaust, dat zat er allemaal bij in die naar het einde toe meer en
meer computergestuurde eeuw. Een wollige, wolkige, woelige tijd, waarvan de
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scherven in vergeten massagraven rusten, terwijl de stem van een handjevol profeten
nog amper is te horen ... in de wind, en de vruchten van veel verborgen goeds nog
niet zijn geplukt.
En, ja, wie kon de schreeuw, de verdwazing, de verzuchtingen en de hoop van die
dolle twintigste eeuw beter in muziek vertalen dan Primal Scream? In het begin van
de jaren negentig was Screamadelica, het eerste meesterwerk van deze groep, al een
eerste poging om de typische geluiden van de moderne popcultuur - gitaarrock en
technoritmen - samen te brengen in een klankwereld die de chaos en de dromen van
onze tijd weerspiegelt. Daarna kwam de muzikaal minder gewaagde Give Out But
Don't Give Up (1994) - waarvoor onder meer de Rolling Stones model stonden -,
ging de groep bijna ten onder, redde zich ternauwernood met Vanishing Point,
opnieuw een meer experimentele plaat, maar niemand kon toen voorspellen hoelang
ze het nog zouden uithouden. Nu, met Exterminator, is Primal Scream er weer
bovenop. Na vijftien jaar in het vak hebben ze hun beste werk afgeleverd, en daarmee
bewezen dat je ook rockmuzikanten de nodige tijd moet gunnen om te rijpen (terwijl
platenfirma's uit jonge bands meestal meteen het uiterste willen halen, zodat ze
voortijdig uitgeblust raken). Op 8 april jl. heb ik Primal Scream in Parijs zien optreden.
Een betoverend concert. Je zag op het podium een stuk geschiedenis staan. Sinds
1997 maakt Mani, de voormalige bassist van The Stone Roses, deel uit van de groep,
en Kevin Shields, gitarist van My Bloody Valentine, een andere legendarische groep
van het begin van de jaren negentig, is nu met Primal Scream mee op tournee. Op
de cd staan overigens ook bijdragen van Bernard Sumner (Joy Division/New Order)
en van de Chemicals Brothers. Zo biedt Primal Scream een samenvatting van de
beste muziek van de laatste decennia. Ook het concert was een perfecte synthese van
de pure traditie van de Britse alternatieve rock: geen kinderachtigheden, geen show,
geen praatjes met het publiek, noch spotlights op de sterren, alleen muziek.
Primal Scream munt uit in het vermengen van diverse stijlen. De recensenten van
Exterminator hebben hun best gedaan om de muziek die daaruit ontstaat te
beschrijven. ‘Chemical funk, free-jazz skronk, cosmic rock, molten noise’, bedacht
Keith Cameron in New Musical Express. ‘Amphetamine-powered punk, diseased
funk, hip hop surrealism, howling techno and psychedelic jazz’, luidde het verslag
van Dorian Lynskey in Select. Stéphane Davet deed ook een poging in Le Monde:
'l'anarchie punk côtoie la frénésie techno, le funk délétère et le rap asphyxiê. Uit
deze staaltjes blijkt niet alleen het ‘multiculturele’ karakter van de muziek, maar ook
hoezeer deze klanken uitersten van opwinding en verzieking, benauwdheid en
geestesverruiming, verwarring en vrijheid vertolken. Precies die uitersten die de
mens van de twintigste eeuw heeft doorworsteld...

Syfilis en swastika
In de woorden van de songs neemt Bobby Gillespie geen blad voor de mond.
‘Swastika Eyes’ is het nummer met de meest provocerence titel. De swastika is
volgens de zanger een bijzonder krachtig symbool, dat spontaan met ‘fascisme,
nazisme, totalitarisme en genocide’ geassocieerd wordt. Bobby Gillespie gaat in dit
lied tekeer tegen de machthebbers van wie het
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geweld en de leugens ‘het zonlicht verduisteren’. Hij denkt vooral aan het
imperialisme van de multinationals, én van de Verenigde Staten, de enige
overblijvende grootmacht, waaraan ook Groot-Brittannië zich onderworpen heeft.
De zanger richt zich met name tegen de oorlogsindustrie. In Kosovo hebben de
NAVO-bommen scholen, ziekenhuizen, wegen en bruggen platgegooid, maar na de
oorlog waren de geldschieters er vlug bij, om uit de wederopbouw munt te slaan.
Onze westerse wereld is verziekt, geldzucht en machtsdrang vreten het menselijke
weefsel aan. In ‘Swastika Eyes’ zoals ook elders op de plaat komt het woord syphilitic
als een leidmotief terug. Syfilis is een infectieziekte die het hele lichaam aantast, en
die men het liefst verborgen houdt. Ook dat is een sprekend beeld.
Het titelnummer ‘Exterminator’ ligt in dezelfde lijn. ‘No civil disobedience’,
herhaalt een jammerende stem, waarin verwijt klinkt. Bobby Gillespie, de zoon van
een links activist, betreurt de apathie van de bevolking en de depolitisering van de
jeugd. Twintig jaar na de verkiezing van Thatcher is er in Engeland geen linkse
oppositie meer, geen noemenswaardige vakbondsbeweging. Hoe wil je de
maatschappij veranderen zonder georganiseerd verzet? Maar onze tijdgenoten laten
zich in slaap wiegen. ‘Satellite sickness / t.v. junk’, hoor je Gillespie klagen (tv, de
meest legale, maar daarom niet onschadelijke softdrug van deze tijd, denk je dan).
In zijn lied heeft de zanger het echter ook over harddrugs en de ravage die ze
aanrichten (‘incubating ultraviolence / psychic distortions / slow death injectable /
narcosis terminal / damaged receptors / fractured speech’). De man weet waar hij
over spreekt. Heroïne heeft ook hem bijna het leven gekost. Talloze vrienden heeft
hij zien sterven. Nu is hij ervan overtuigd dat de overheid druggebruik op z'n minst
tolereert, als een middel om de bevolking koest te houden. Na de relletjes in Brixton
en Liverpool waren die plaatsen ineens overspoeld met drugs van het soort dat mensen
laat wegzinken in eenzaamheid en machteloosheid, en ten onrechte opzadelt met de
vernederende indruk een nietsnut te zijn (terwijl ecstasy, die een gevoel van
saamhorigheid opwekt, door de Britse antidrugbrigades streng werd aangepakt).
Bobby Gillespie, die zelf nog steeds amfetamine gebruikt, wil geen kruistocht tegen
drugs beginnen. Hem gaat het erom ideologische manipulatie en politieke leugens
te ontmaskeren, en zijn gehoor wakker te schudden. ‘Exterminator’ suggereert dat
de, officieel veroordeelde drugcultuur, in feite niet losstaat van het heersende systeem.
Daar ligt dan ook volgens mij de relevantie van dit lied. Het dwingt je tot nadenken
over de gevolgen van onze zg. waardevrije imperialistische markteconomie, die alle
gebieden van het leven en alle uitingen van de samenleving gelijkschakelt, en het
menselijke van de mens laat verkommeren, in plaats van juist die vermogens aan te
spreken waaruit het menselijkste kan bloeien. Of is er dan geen enkel verband tussen
de steriliserende, ontmenselijkende dollarisering van de hele cultuur, en de cynische
zwartgeldspeculatie die harddruggebruikers in een spiraal van zelfvernietiging lokt?
‘Exterminator’ waarschuwt dat ons consumptieparadijs op zich nog geen vrijheid is.
Wij kunnen onze beste krachten verkopen aan de blinde conjunctuurcijfers
(‘everyone's a prostitute’) en de gewillige knechten worden van het structurele onrecht
(‘look out kid, they keep it all hid
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/ you think you're free but you ain't free / just free to be hit’). Dat is dan de keerzijde
van een cultuur waarin te grappige prikkels de begeerten mateloos ophitsen en te
virtuele media zorgen voor de opwinding van een hogesnelheidstocht, nergens heen.
Waarop depressie volgt, de kwaal van de eeuw. Het opzwepende tempo van onze
maatschappij is verklankt in ‘Accelerator’, een van de nummers van de cd waarop
Kevin Shields nog eens laat horen hoe heerlijk het is als het losgeslagen gitaargeweld
alle grenzen doorbreekt. Heel passend gaat ‘Accelerator’ op de cd direct aan
‘Exterminator’ vooraf. Dat tweeluik geeft voortreffelijk de ambivalentie weer van
onze menselijke conditie, waarin genot en bedrog, bevrijding en verknechting, opstaan
en vallen nog altijd verstrengeld zijn.

Strijd om het leven
Primal Scream doet niet aan exacte sociale analyse en heeft ook niet de pretentie een
politiek programma uit te stippelen. Zij zijn in de eerste plaats een rockgroep, die
voortgaat op ervaring en intuïtie. Hun muziek is - hun naam zegt het - een viscerale,
kathartische oerschreeuw, een kreet van verontwaardiging en woede, een uitroep
van overleving. In de huidige popwereld staan zij niet alleen. Select heeft in zijn
aprilnummer een dossier gewijd aan de nieuwe golf van rebellerende groepen (Rage
Against The Machine, Mogwai, Super Furry Animals,...). Het dichtst bij Primal
Scream staat Asian Dub Foundation, die ook zopas een meesterwerk heeft afgeleverd.
Community Music - zo heet hun cd - kreeg van de recensent van New Musical Express
zelfs de grootste onderscheiding (tien op tien), wat zelden gebeurt (ter vergelijking:
Exterminator kreeg een negen). Bobby Gillespie en Asian Dub Foundation zijn goed
bevriend. Zij hebben samen actie gevoerd om een herziening van het proces van
Satpal Ram te eisen (het slachtoffer van een racistische aanslag, die echter zelf in de
gevangenis terechtkwam, en er onmenselijk wordt behandeld). Dat moet je weten
om te begrijpen waarom Bobby Gillespie in ‘Exterminator’ gevangenissen
concentratiekampen noemt en de corruptie van rechters hekelt. Asian Dub Foundation
maakt een ander soort muziek (drum ‘n’ bass, onder meer met Indische klanken
versmolten) en rapper Deedar heeft meer woorden nodig dan Bobby Gillespie om
zijn gal uit te spuwen en de luisteraar tot waakzaamheid op te roepen. Maar beide
groepen zijn even subversief, niet uit verbittering of lusteloosheid, maar juist uit
levenslust. Dat wordt door Asian Dub Foundation goed verwoord in het aangrijpende
nummer ‘Committed To Life’:
I guess part of me or a part of who I am,
A part of what I do is being a warrior A reluctant warrior, a reluctant struggler
But... I do it because I'm committed to life.
[...]
the only way to live on this planet
With any human dignity at the moment
Is to struggle.

Als je de titels van beide cd's naast elkaar legt, lijkt het of Primal Scream voor een
negatief, en Asian Dub Foundation voor een positief klinkende benaming gekozen
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heeft. De betekenis ligt echter dicht bij elkaar. Wie is de ‘Exterminator’ - uitroeier,
vernieler - waar Primal Scream aan denkt? Misschien het dodelijke virus van
verzakelijking en winstbejag dat in onze maatschappij het menselijke weef-
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sel verziekt. Maar mogelijk is met die titel de muziek zelf bedoeld. Ook die is een
killer: als een antivirale kracht moet ze de ziektekiemen van de maatschappij doden.
Zo wil haar bazuingeschal het dor gebeente wekken. En dan betekent ‘Exterminator’
hetzelfde als ‘Community Music’. Ook voor Asian Dub Foundation is de muziek er
om mensen te wekken en samen te brengen, terwijl de tirannie van de economische
globalisering ze verlamt en uit elkaar drijft, ze tegen elkaar opzet, rijk tegen arm,
meerderheid tegen minderheid, blank tegen zwart, moslim tegen hindoe[1].
Noch voor Asian Dub Foundation, noch voor Primal Scream is muziek een doel
op zich. Muziek is ingebed in een politieke, sociale en culturele context, drukt die
uit, verzet zich tegen onrecht, zoekt wegen ten leven, bevrijding uit de duisternis, op
naar het licht. Ik ben met klanken aan het experimenteren, legt Bobby Gillespie uit,
‘not for the sake of it, but because we've got the feeling inside us. It's a path you've
got to follow. You've got to get out there. You can't stay in a darkened room...’.

‘Be careful’
Daarmee raken we aan de kern, aan het hart van deze muziek. De bezieling waaruit
hij leeft, spreekt Bobby Gillespie uit in ‘Keep Your Dreams’, het intieme hoogtepunt
van de plaat. Helemaal niet prekerig, maar wel glashelder geeft de zanger zijn
grondovertuiging te kennen: ‘I believe that sinfulness can burn your soul away /
There's no release from nothingness when love has gone away’, en, wat verder, ‘I
believe in forgiveness’. Tactvol plaatst hij de luisteraar voor de keuze: haat, wraak
en het kwade, waaraan een mens uiteindelijk helemaal doodgaat, of vergeving en
liefde, die hoopvol stemmen. Teder klinkt zijn oproep: ‘Keep your dreams / Don't
sell your soul / Be careful’. Maatschappijkritiek heeft met ethisch besef, en dat weer
met een spirituele houding te maken. Het allereerste nummer van de cd, ‘Kill All
Hippies’, vat die kern al samen in enkele, meermaals herhaalde woorden, - beknopt
als de leuze van een wijze en raak als het orakel van een ziener: ‘You got the money
/ I got the soul’. Waaraan wordt toegevoegd: ‘Can't be bought / Can't be sold’.
Strijden voor de innerlijke vrijheid en de geest tegen het geld verdedigen, dat is
altijd al een bekommernis van Primal Scream geweest. In ‘Higher Than The Sun’
zong Gillespie al ‘What I've got in my head / You can 't buy, steal or borrow’. Diep
in de mens zit een schat die geen despoot kan bemachtigen. Maar je moet wel op je
hoede zijn. Zo vecht de zanger al jaren om de innerlijke kracht in hemzelf tegen de
verleiding van destructieve machten te beschermen. Uit die inwendige schat put hij
telkens opnieuw de energie om moeilijkheden te overwinnen. De muziek die hem
inspireert - van Miles Davis en MC5 over de Sex Pistols tot Nirvana en zovele andere
groepen - werkt in op die innerlijke bezieling. Muziek beschrijft hij als ‘een zwaard
en schild tegen de wereld zoals die is’. Op zijn beurt wil hij door zijn werk
aanstekelijke levenskiemen verspreiden. Zichzelf ziet Bobby Gillespie als een
avonturier die door de nacht is gegaan en er weer uit is geraakt, dankzij de spirituele
kracht waar de beste muziek van overloopt. ‘I was blind / Now I can see / [...] I know
that I'm up now / Out of the darkness / My life shines on, my life shines on, my life
shines on...’, zingt hij in ‘Movin' On Up’, de opener van Screamadelica, een
onverslijtbare
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hymne, zoals pas weer tijdens het optreden in Parijs gebleken is.
De spirituele diepgang van deze muziek ontgaat de commentatoren niet. In zijn
verslag van een concert in Sheffield schreef John Mulvey dat Bobby Gillespie en
zijn band geen twijfel overlaten: ‘if rock'n'roll is an article of faith, Primal Scream
are writing its liberation theology’[2]. Keith Cameron drukte zich in zijn bespreking
van Exterminator heel plastisch uit: ‘Als deze muziek een kleur zou hebben, dan was
dat verblindend wit, de kleur van een explosie en van verlossing, en bovenal die van
gaafheid’. Verblindend wit? De kleur van transfiguratie en opstaan uit het graf... Een
concert van Primal Scream is een ware celebratie van de overgang van dood naar
leven, van duisternis naar licht, opwaarts, samen. Hoe je een dergelijke ervaring
verder ook wil duiden, bij de paasstemming past ze alleszins.
□ Jan Koenot

Discografie
Primal Scream, Exterminator, Creation Records / Sony.
Asian Dub Foundation, Community Music, Virgin.

Bronvermelding
Melody Maker, 10 november 1999, 2 februari 2000; New Musical Express,
13 november 1999, 29 januari 2000, 5 februari 2000, 25 maart 2000; Select,
november 1999, februari 2000, april 2000; Le Monde, 5 februari 2000.

Eindnoten:
[1] De houding, visie en inzet van Asian Dub Foundation heb ik voorgesteld in ‘Multiculturele
revolutie: Asian Dub Foundation’, Streven, juli 1998.
[2] In ‘Geloven in muziek’ (Streven, februari 1993) heb ik onder meer uitvoerig naar Primal Scream
verwezen als een groep die, inderdaad, in de heilzame kracht van de muziek gelooft.
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Boeken
Filosofie
De filosoof en de kardinaal
Op 22 maart 1995 is het eerste nummer uitgekomen van het tijdschrift liberal, waarin
de befaamde Italiaanse auteur Umberto Eco een dialoog in de vorm van een
briefwisseling aangaat met de jezuïetenkardinaal van Milaan, Carlo Maria Martini.
Acht brieven in negen maanden wisselen beide heren uit. Vanwege de grote
belangstelling en de reacties in de pers werd de discussie uitgebreid. Bij de discussie
werden betrokken: twee filosofen, twee politici en twee journalisten, allen Italianen.
De bijdragen werden, kort na verschijning, gebundeld in een heus boekje, waarin
kardinaal Martini het laatste woord krijgt. Een vertaling van deze bundel ligt nu in
de boekhandel.
Waarover gaat de dialoog? Over een ethische kwestie (is abortus geoorloofd en,
daaraan verbonden, wanneer begint het menselijk leven?), over een kerkelijk thema
(de plaats van de vrouw in de kerk), over de obsessie van vrijdenkers en gelovigen
met de apocalyps. Oninteressant zijn die discussies zeker niet. Maar ze zijn wél
academisch. Eco, erudiet-speels en soms wat uitdagend, stelt de vragen. Martini
probeert te antwoorden: altijd helder, op zoek naar de principiële vooronderstellingen
van de diverse antwoorden die op specifieke vragen worden gegeven.
Echt interessant wordt het pas, wanneer Martini - in de laatste bijdrage - de vragen
mag stellen. Hij gaat meteen naar de kern: wat is het fundament van het ethisch
handelen? Voor hem moet het goede handelen gefundeerd zijn in de waarheid, in
metafysische principes die ethische normen schragen. Eco werpt op dat, ondanks die
metafysische fundering, gelovigen vaak niet moreler handelen dan nietgelovigen, en
bepleit dan ook een ‘natuurlijke ethica’. In een wijsgerige terminologie die vandaag
gangbaar is: Eco vertegenwoordigt een naturalistische strekking die wars is van
funderingen, Martini staat een metafysische fundering voor.
Het tweede deel, waarin zes verschillende auteurs voor een korte re-

Streven. Jaargang 67

469
pliek zorgen, vond ik wat ontgoochelend. Elk debiteert zijn eigen visie: er wordt niet
zozeer gedialogeerd, maar veeleer naast elkaar gepraat. Het laatste woord is voor
Martini, waarin hij zijn standpunt nogmaals verheldert: ‘De kwestie van de ethica
verwijst naar het probleem van de waarheid; misschien is hier een teken van de
ernstige problemen die het huidige denken bezwaren, juist in de bewering dat niets
vastgelegd en alles bekritiseerd kan worden’ (blz. 117). Opvallend, zo vindt hij, is
het ontbreken in de meeste bijdragen van de vraag over het raadsel van het kwaad.
De Verlichting heeft een klimaat gecreëerd van gemakkelijk optimisme, dat doet
vergeten dat het morele leven uit spanning groeit, en vrede uit overwonnen
verscheurdheid: ‘Daarom vraag ik me af of onvolkomen ideeën over het kwaad niet
verbonden zijn aan ontoereikende ideeën over het goede; of de verlichting niet
tekortschiet door geen oog te hebben voor het dramatische element dat inherent is
aan het ethische leven’ (blz. 118).
□ Guido Vanheeswijck
U. Eco en C.M. Martini, Als we niet geloven, wat geloven we dan?,
Prometheus, Amsterdam, 1999, 120 blz., ISBN 90-5333-783-0.

Henri Bergson
Aan het originele en subtiele denken van Henri Bergson heeft John Mullarkey, die
aan de universiteit van Sunderland doceert, een gedegen studie gewijd. Zijn aandacht
gaat vooral naar de dichotomie die voortdurend in dat denken aanwezig is: tussen
materie en leven, ruimte en tijd, lichaam en geest, verleden en heden, continuïteit en
schepping. Bergson zag de werkelijkheid immers als een onophoudelijk proces dat
zich steeds opnieuw in op elkaar aangewezen polen opsplitst. Om zicht te krijgen op
de complexiteit van dat proces, en op het denken waarin het zich uitdrukt, neemt
Mullarkey in het eerste gedeelte van zijn boek achtereenvolgens de vier hoofdwerken
van Bergson door (Essai sur les données immédiates de la conscience, Matière et
mémoire, L'évolution créatrice, Les deux sources de la morale et de la religion). Het
tweede gedeelte is aan vier vraagstukken gewijd: de ontologische kwestie, het ethische
gehalte, de methodologie en de ‘metafilosofie’. Met dat laatste begrip wil Mullarkey
aangeven dat Bergsons wijsbegeerte een reflectie op het statuut van het wijsgerige
denken zelf impliceert. Voor Bergson is filosofie geen ‘systeem’, maar een denken
dat zich net zo goed als de werkelijkheid zelf voortdurend ontwikkelt. Treffend
benadrukt Mullarkey het eigen karakter van de taal van Bergson. Om een dynamische,
fluïde realiteit onder woorden te brengen, doet de denker een beroep op een vloeiende,
levendige, metaforische taal (daarom overigens verveel je je nooit als je Bergson
leest). In zijn studie bespreekt Mullarkey geregeld de kritische beschouwingen van
Angelsaksische epistemologen en taalfilosofen over Bergsons werk. Ook wijst hij
op de invloed van Bergson op Levinas en Deleuze. Husserl en Heidegger worden in
deze studie slechts terloops eenmaal genoemd, - hetgeen enige verbazing kan wekken.
Want Bergson en Husserl hebben, los van elkaar maar wel gelijktijdig, beiden een
denken ontwikkeld dat op soortgelijke vraagstukken betreffende bewustzijn en
werkelijkheid (in het toenmalige klimaat van positivisme en psychologisme) wilde
reageren. Met
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Heidegger heeft Bergson een fundamentele kritiek op de traditionele westerse
metafysica gemeen. En beiden stellen daartegenover een ‘denken van de tijd’ (hoe
verschillend ook van elkaar). Ieder onderzoeker moet noodgedwongen zijn werkgebied
afbakenen, maar juist omdat het Mullarkeys voornemen is Bergson als een filosofie
van de tijd te benaderen en in de context van het hedendaagse denken te situeren, is
het vreemd dat hij niet eens vermeldt waarom hij Heidegger buiten zijn blikveld
houdt.
Maar Mullarkeys studie is ondanks die beperking een goede inleiding, die, vanwege
haar kritische aanpak van een aantal kernvraagstukken van Bergsons denken, zeker
niet alleen voor beginnelingen bedoeld is.
□ Jan Koenot
John Mullarkey, Bergson and Philosophy, Edinburgh University Press,
Edinburgh, 1999, 206 blz., £ 15,95, ISBN 0-7486-0957-1.

Kerk en theologie
Is vergeving mogelijk?
Het intrigerende fenomeen van het Mea Culpa van Paus Johannes Paulus II kon
uiteraard nog geen onderwerp zijn in de in maart jl. verschenen bundel Is vergeving
mogelijk? De daarin opgenomen teksten over de mogelijkheden en moeilijkheden
rondom vergeving en verzoening zullen ons denken over deze processen echter zeker
aanscherpen. Aanleiding tot deze bundel is precies de opmerkelijke actualiteit van
‘vergeving en verzoening’. Paul van Tongeren noemt in zijn inleiding onder meer
het verzoeningsproces in Zuid-Afrika, de hernieuwde discussie rondom het al dan
niet verwerkte nazi-verleden in het herenigde Duitsland en de sterke emoties in
Nederland rondom zogenoemd ‘zinloos geweld’. ‘Is vergeving mogelijk’ blijkt dan
onmiddellijk een vraag te zijn die nooit eenduidig te beantwoorden is. Als rechtgeaard
filosoof-ethicus stelt Van Tongeren meer dan twintig vragen aan het fenomeen, zoals:
‘Is vergeven niet een relativering van het kwaad? Is het niet een bedreiging van de
rechtvaardigheid, die immers eist dat kwaad bestraft wordt? Bestaat er geen
onvergeeflijk kwaad? [...] Is vergeving niet iets wat alleen tussen dader en slachtoffer
kan gebeuren, zodat er van vergeving geen sprake kan zijn bij elke vorm van moord?
Zijn er dus niet tenminste grenzen aan de vergeving? Betekent dat niet dat er condities
gelden waaronder vergeving mogelijk is?’
Negen auteurs (sociologen, psychologen, juristen, filosofen) bogen zich over deze
vragen. Enkelen van hen formuleerden antwoorden aan de hand van een feitelijke,
politiek en religieus zeer gevoelig liggende casus. Anderen richtten zich op een
literaire tekst waarin morele dilemma's rondom schuld, berouw, vergeving of
vergelding worden gethematiseerd. Steeds wordt zo een ‘hermeneutiek van de morele
ervaring’ gegeven.
Speciaal voor deze bundel is een bijzonder waardevolle tekst van de Franse filosoof
Paul Ricoeur vertaald: ‘Kan vergeving genezen?’ (Le pardon peut-il guérir?). De
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tekst heet aan de basis van de samenwerking tussen de auteurs te hebben gestaan,
maar helaas blijkt daar in hun eigen teksten meestal maar weinig van. Paul van
Tongeren, in zijn bijdrage over Bernhard Schlinks Der Vorleser en Okke
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Oomen, in een bespreking van Tessa de Loo's De tweeling lijken mij het meest
vruchtbaar in gesprek met Ricoeurs verhandeling - waaruit dit citaat: ‘Wie het gebied
van de vergeving betreedt, accepteert de confrontatie met de niet weg te nemen
mogelijkheid van het onvergeefbare. Gevraagde vergeving is geen verschuldigde
vergeving’. Inderdaad loopt precies in de beide besproken romans het
vergevingsproces spaak.
Het is boeiend te zien hoe in de diverse bijdragen steeds de vraag aan de orde is:
‘ís vergeving eigenlijk wel een deugd’ (zoals binnen de christelijke moraal wel wordt
benadrukt), of kunnen we alleen de ‘vergevingsgezindheid’ als deugd aanmerken?
Maar als aan de kant van de (mogelijke) schenker van vergeving een bepaalde
deugdzaamheid gevraagd wordt, wat is dan de deugdzaamheid die van de vrager van
vergeving wordt verwacht? Loes Schikhof staat in haar tekst uitgebreid stil bij Max
Schelers' denken over de (helende) noodzaak van berouw en zelfvergeving; Margriet
Schilstra beschrijft Emmanuel Levinas' notie van de ‘sociale schuld’, die ons alert
kan maken op het progressieve karakter van een kwade daad; Van Tongeren geeft
een verrassende analyse van de ‘schaamte’ die geboden is, wil het proces van
vergeving op gang kunnen komen: ‘Vergeving is een act die maar slaagt als ze niet
slechts door iemand gedaan wordt, maar tussen mensen gebeurt. Zij wordt mogelijk
gemaakt wanneer een dergelijk “tussen” ontstaat in de schaamte’.
Vergeving is mogelijk - zo blijkt, maar niet altijd. Het is geen deugd-opzich en
zeker geen norm. Wel is zij een waarde, zoals Ricoeur, onder meer in de lijn van
Freud en Hannah Arendt, benadrukt: een genezende voor-waarde voor het weer op
gang brengen van werkelijke relaties tussen individuen en gemeenschappen, wanneer
daar wonden waren geslagen door het (onuitroeibare) kwaad.
□ Elianne Muller
Paul van Tongeren (red.), Is vergeving mogelijk? Over de mogelijkheid
en moeilijkheid van vergeving, vooral in verband met oorlogsmisdaden,
Cekun Boekenreeks, Damon, 2000, 180 blz., f 29,90, 598 fr., ISBN
90-5573-049-1.

Maria Magdalena
Een jaar voordat Marianne Fredriksson in Nederland via Trouw Publieksprijs tot
auteur van het jaar 1998 werd uitgeroepen met haar roman Anna, Hanna en Johanna,
had zij het boek Enligt Maria Magdalena gepubliceerd. Ongetwijfeld mede als gevolg
van de enorme belangstelling die haar in 1998 ten deel is gevallen, werd deze roman
over Maria Magdalena in de publiciteit meegezogen. Allerlei suggesties als was in
deze roman voor het eerst de ware Maria Magdalena geportretteerd, zijn schromelijk
overtrokken en feitelijk onjuist. Daardoor begint men als lezer met (veel) te
hooggespannen verwachtingen aan dit boek. Uiteraard leidt alleen al de suggestie
dat een vrouw een liefdesverhouding met Jezus van Nazareth heeft gehad tot een
extra publiciteitsgolf. Of de vorm waarin Marianne Fredriksson dit motief heeft
gegoten nu echt zo revolutionair is als hier en daar wordt geopperd, waag ik te
betwijfelen. Daar komt nog bij dat, wanneer men zoals ik een dergelijke historische
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die gewoonweg niet kunnen. Dat in Jezus' tijd in Palestina joodse
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vrouwen samen met joodse mannen zouden aanliggen aan de maaltijd, is volstrekt
uitgesloten! Het meest boeiend in deze roman vind ik opvallend genoeg niet de relatie
van Maria Magdalena met Jezus, maar de beschrijving die Marianne Fredriksson
geeft van gesprekken, gesitueerd in Antiochië, tussen deze Maria en Paulus.
Dat Fredriksson zich fel keert tegen de opvatting dat Maria Magdalena een
prostituee was die zich in de nabijheid van Jezus ophield, is terecht. Deze
beeldvorming is pas in de vijfde en zesde eeuw ontstaan en heeft bovendien alleen
in de westerse traditie van de Kerk ingang gevonden. In de oosterse traditie is Maria
Magdalena uiteindelijk de persoon gebleven die zij volgens het Nieuwe Testament
is: de getuige van de opstanding.
Op een heel andere wijze dan Marianne Fredriksson heeft Esther de Boer een
zoektocht ondernomen naar wie Maria Magdalena werkelijk is. Dat doet zij enerzijds
door een grondige studie van alle nieuwtestamentische plaatsen waar Maria van
Magdala wordt genoemd. Anderzijds door een speurtocht in de overlevering(en) van
de vroege Kerk, om vervolgens in de tweede helft van haar studie - voor het eerst in
ons taalgebied - een vertaling en commentaar te bieden van het in 1896 in Caïro
gevonden Evangelie naar Maria, waarvan de tekst overigens pas in 1955 voor het
eerst werd uitgegeven. Dat van het boek van Esther de Boer ondertussen een Engelse,
Amerikaanse, Zweedse en Braziliaanse editie is verschenen, zegt voldoende. Mijn
advies: lees eerst het boek van Esther de Boer, dan de roman van Marianne
Fredriksson.
Graag verwijs ik met betrekking tot Maria Magdalena ook naar de roman Het
evangelie volgens Jezus Christus van de Portugese schrijver José Saramago. Voor
verdere gegevens verwijs ik naar mijn bespreking in Streven (september 1994, blz.
765).
□ Panc Beentjes
Marianne Fredriksson, Volgens Maria Magdalena, Uitgeverij De Geus /
Epo, Breda / Antwerpen, 1999, 319 blz., 998 fr., ISBN 90-5226-532-1.
Esther de Boer, Maria Magdalena. De mythe voorbij. Op zoek naar wie
zij werkelijk is, Meinema, Zoetermeer, 1996, 175 blz., fl. 29,90, 598 fr.,
ISBN 90-211-3642-2.

Politiek
Mensenrechten en biogeneeskunde
In 1989 werd het idee naar voren geschoven van een Europees verdrag over
mensenrechten in verband met de ontwikkelingen in de geneeskunde en de biologie.
In 1996 werd de tekst door een overgrote meerderheid van de Commissie Bio-ethiek
van de Raad van Europa en daarna door het Comité van Ministers van de Raad van
Europa aanvaard. Gezien de snelle mogelijkheden en evoluties binnen de geneeskunde,
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en de verschuivingen in de Europese politieke verhoudingen (onder meer door de
vernieuwde relaties met Oost-Europa) is het inderdaad wenselijk en noodzakelijk
dat er een platform bestaat van waaruit beslissingen kunnen worden genomen
betreffende medische kwesties. De verdragstekst is geen eindpunt, maar het startschot
voor discussies over ethiek, juridische structuren, ethische commissies,
beslissingsorganen en medische praktijk. De uitvoering van het verdrag kan enkel
verlopen via pu-
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bliek debat en wetenschappelijke discussie. Het voorliggende boek is de uitgewerkte
neerslag van een congres dat op 17 oktober 1997 werd georganiseerd door het
Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de Katholieke Universiteit Leuven
en door het Verbond der Verzorgingsinstellingen. Dit congres heeft, althans in België,
de discussie omtrent de tekst mede op gang gebracht. Het boek biedt een compendium
van verschillende mogelijke benaderingen van de betreffende teksten. Na een
uitvoerige beschrijving van de genese van de Conventie wordt het verdrag tegenover
de mensenrechtenproblematiek geplaatst. Daarna wordt de tekst grondig geanalyseerd.
Het advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek toont de
moeilijkheden die bepaalde interpretaties opleveren. Vervolgens wordt het belang
van commissies voor biomedische ethiek geschetst. Ten slotte worden twee hot items
nader toegelicht: de kwestie van de vooraf uitgedrukte wil van de patiënt en de vragen
in verband met de kennis van het menselijk genoom. In bijlage zijn zeven relevante
documenten afgedrukt. Het boek is onmisbaar voor wie betrokken is bij de
biomedische problematiek.
□ Luc Anckaert
Herman Nys (red.), De Conventie mensenrechten en biogeneeskunde van
de Raad van Europa. Inhoud en gevolgen voor patiënten en hulpverleners,
Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen/Groningen, 1998, 273 blz.,
1750 fr., ISBN 90-5095-038-8.

Kunst
Gedichten over kunst
In 1998 is bij het Davidsfonds het indrukwekkende overzichtswerk Vlaamse
Miniaturen verschenen, van de hand van de Leuvense hoogleraar Maurits Smeyers
(zie Streven, december 1998, blz. 1031). Nog geen jaar later is de auteur overleden.
Met zijn broer Jos Smeyers was hij een boek over gedichten en kunst aan het
voorbereiden, dat nu bij dezelfde uitgeverij beschikbaar is. Maurits Smeyers
selecteerde nog het grootste deel van de ruim tachtig daarin gereproduceerde
kunstwerken. Jos Smeyers heeft bij die werken zo'n honderdtwintig gedichten
gekozen. Hij schreef ook een inleiding, waarin hij terugblikt op de eeuwenlange
geschiedenis van de band tussen woord en beeld, poëzie en beeldende kunst. Omdat
je de verhouding tussen literaire en plastische werken heel ruim kunt opvatten en
een boek noodzakelijk beperkt is, hebben de gebroeders Smeyers gekozen voor
duidelijke selectiecriteria. Hun boek bevat uitsluitend Nederlandstalige gedichten
van de laatste honderd jaar, die ontstaan zijn uit een ‘ontmoeting’ van de schrijver
met de (westerse) schilderkunst, van vroeger en nu. In die keuze zit een opvallende
asymmetrie: de gedichten zijn allemaal relatief recent en in ons taalgebied
gelokaliseerd, terwijl de schilderijen zes eeuwen en het hele Europese cultuurgebied
bestrijken. Het resultaat is een aantrekkelijk boek geworden, met prachtige illustraties,
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dat tegelijk meesterwerken van de schilderkunst en een anthologie van de moderne
Nederlandse dichtkunst presenteert.
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Dit is geen boek om in een keer uit te lezen. De schilderijen gaan terug op zoveel
verschillende tijden en werelden, en daar komen dan de gedichten bij, die weer eens
zoveel persoonlijke gevoelswerelden verwoorden. Maar die confrontatie tussen beeld
en woord werkt stimulerend, als je de tijd neemt om nu en dan eens uit dit boek een
afbeelding te kiezen, en als je er dan bij stilstaat, om er met de ogen van de ernaast
geplaatste dichter naar te kijken.
Ik heb alleen een bedenking bij de selectie van de schilderijen. Er staan in dit boek
vijfendertig afbeeldingen van ‘klassieke’ werken, en evenveel van werken uit de
twintigste eeuw (met ertussenin slechts veertien doeken uit de achttiende en
negentiende eeuw). De keuze van de ‘klassieke’ werken, van Van Eyck tot Vermeer,
is nogal voorspelbaar (alleen Titiaan en Hals zijn niet vertegenwoordigd). Voor de
twintigste eeuw is de keuze misschien moeilijker geweest. Hedendaagse kunst is er
niet bij (het jongste werk is een schilderij van Pol Mara, uit 1973, dat overigens niet
het niveau haalt van de meeste andere geselecteerde werken). De niet-figuratieve
kunst is, met twee werken (Mondriaan en Peire), ondervertegenwoordigd (geen
gedichten op Kandinsky, Rothko, Tàpies, Soulages,...). Dan vraag ik me af: waar
hebben de Nederlandstalige dichters naar gekeken? Zijn hun belangrijke stromingen
in de ontwikkeling van de schilderkunst helemaal ontgaan? Hebben ze maar weinig
interesse voor de kunst van hun eigen tijd? Of is de selectie van de schilderijen te
verklaren door de gekozen dichters? Slechts een zestal onder hen is na 1950 geboren,
de twee jongsten in 1960. Misschien moet men naar een jongere generatie uitkijken,
om gedichten ontstaan uit ontmoetingen met Pollock, De Kooning, Warhol of Richter
te verwachten?
□ Jan Koenot
Jos en Maurits Smeyers, Misschien het tedere begrijpen. Dichter bij kunst,
Davidsfonds, Leuven, 1999, 184 blz., 1980 fr., ISBN 90-6306-397-0.

Regarding Beauty
In de klassieke opvatting is kunst met schoonheid verbonden. Dat kunst niet per se
mooi hoeft te zijn, en dat het in de kunst niet in de eerste plaats om schoonheid gaat,
lijkt een vrij recente ontdekking. Toch is schoonheid een dimensie die duidelijk in
de hedendaagse kunst aanwijsbaar is, en sinds het verschijnen van Dave Hickeys
The Invisible Dragon, met als ondertitel Four Essays on Beauty (1993), mag daar
ook onder vaklui weer openlijk over gesproken worden. Het Hirshhorn Museum in
Washington en het Haus der Kunst in München hebben zopas een tentoonstelling
gewijd aan schoonheid in de kunst van nu, en het boek dat bij die gelegenheid is
uitgegeven, is een waardevolle publicatie geworden, dat heel wat boeiend materiaal
bevat.
Er staan drie degelijke opstellen in. In het eerste - The misadventures of Beauty schetst Neal Benezra het boeiende verhaal van de lotgevallen die het schone in de
loop van de twintigste eeuw heeft moeten ondergaan. Schoonheid werd verworpen
als een uiting van verburgerlijkte, steriele kunst (dada), als een bekoring die van het
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zoeken naar het sublieme afleidt (Newman) of die het engagement van de kunstenaar
in de weg staat. Schoonheid werd terzijde geschoven.
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In de plaats ervan kwam de conceptuele en maatschappijkritische inhoud van het
kunstwerk.
In haar bijdrage overloopt Olga Viso de verschillende vormen waarin het schone
aanwezig is in de hedendaagse kunst. Eerst zijn er een aantal kunstenaars die
uitdrukkelijk in dialoog met het klassieke schoonheidsideaal getreden zijn (Kounellis,
Warhol, Sherman,...). Vervolgens is er een hele strekking die schoonheid in het
monsterachtige of in het abjecte heeft ontdekt. Olga Viso spreekt in dat verband van
‘transgressive forms of beauty’ (onder meer bij Picasso of Lucian Freud). Anderen,
zoals Louise Bourgeois, zijn op zoek gegaan naar ‘het geslacht van het schone’. Ten
slotte is de huidige perceptie van het schone beïnvloed door de nieuwe technologieën,
de media en de taal van de zgn. populaire cultuur. Al die kenmerken kun je
terugvinden in het werk van Matthew Barney. Olga Viso ziet echter nog een andere
stroming, waarin schoonheid gepaard gaat met een geestelijke inhoud. Het betreft
dan kunstwerken die erop gericht zijn de oppervlakte los te laten en het onvatbare
op te roepen, of althans de toeschouwer ervoor ontvankelijk te maken (Agnes Martin,
Yves Klein, Gerhard Richter, James Turrell, Sugimoto,...).
Ook de beroemde kunstfilosoof Arthur Danto heeft voor deze publicatie een essay
geschreven. Daarin wijst hij vooreerst op de rol die Duchamp in de ontkoppeling
van kunst en schoonheid gespeeld heeft, om vervolgens te mijmeren over de
esthetische beschouwingen van Kant. Ten slotte haalt hij er Hegel en Hume bij, om
zijn eigen standpunt te onderbouwen: omdat kunst een activiteit is van de geest, mag
de schoonheid van een kunstwerk niet losstaan van de betekenis ervan; en, omdat
de schoonheid van de kunst, in tegenstelling tot die van de natuur, niet noodzakelijk
vanzelf alle toeschouwers overtuigt, moet ze aan een beoordeling onderworpen
worden. Daarmee is meteen de kunstkritiek gelegitimeerd.
Zo'n zesendertig kunstenaars waren op de tentoonstelling vertegenwoordigd. Een
beknopte biografie van elk van hen is achteraan in deze publicatie te vinden. De
reproductie van de tentoongestelde werken is voortreffelijk. Bovendien zijn de drie
opstellen rijkelijk van bijkomende illustraties voorzien. In alle opzichten is dit boek
over het schone in de kunst zelf een voorbeeld van schoonheid geworden.
□ Jan Koenot
Regarding Beauty. A View of the Late Twentieth Century, Edited by
Hirshhom Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution,
Washington, D.C., Texts by Neal Benezra, Arthur C. Danto and Olga M.
Viso, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 1999, 232 blz., DEM 98, ISBN
3-89322-782-2 (Engelstalig), ISBN 3-89322-779-2 (Duitstalige uitgave).

Geschiedenis
Pilatus
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Was Pilatus een Spanjaard, geboren in de stad Sevilla of in Tarragona aan de
Catalaanse kust? Of werd Pilatus geboren in Forscheim, aan de Rijn, bij Mainz? Of
is Pilatus een paar jaar voor Christus ter wereld gekomen in Italië,
hoogstwaarschijnlijk te Rome? Met deze drie speculaties over de afkomst van Pilatus
begint de Engelse mediëviste Arm Wroe haar biografie van Pontius Pilatus, een man
over wie zo goed als niets bekend is. Aan concrete

Streven. Jaargang 67

476
aanwijzingen bestaan niet meer dan een aantal muntjes en een opschrift op een steen.
Als schriftelijke bronnen zijn er onder andere de geschriften van Flavius Josephus
en Philo van Alexandrië en natuurlijk de bekende passages uit het Nieuwe Testament.
Zelfs de voornaam van Pilatus is door de geschiedenis niet aan ons overgeleverd.
Vooropgesteld dat Pilatus afkomstig was uit Italië, hetgeen volgens Wroe de meest
waarschijnlijke van de drie genoemde versies over Pilatus' afkomst is, dan behoorden
zijn ouders tot het adellijke geslacht van de Pontii uit Samnium, een bergachtig land
ten zuiden van Rome. De naam ‘Pilatus’ zou betekenen: ‘bedreven in het werpen
van de speer’ (van pilum, speer). Hoe Pilatus zijn jeugd heeft doorgebracht, hoe hij
carrière heeft gemaakt en waarom hij door keizer Tiberius tot stadhouder van Judea
is benoemd, dat zijn vragen die niet rechtstreeks zijn te beantwoorden. Het blijft bij
vermoedens op basis van gegevens uit de tijd waarin Pilatus leefde en over de wereld
van de Joden en de Romeinen in Judea, waarbinnen Pilatus het vonnis uitsprak dat
hem een plaats in de wereldgeschiedenis bezorgde. Het hier besproken boek is daarom
niet zozeer een biografie geworden, maar een boeiende en soms zeer gedetailleerde
beschrijving van de wereld van Pilatus. Hoogtepunt is de beschrijving van het proces
tegen Jezus en de ongemakkelijke rol die Pilatus daarin noodgedwongen moest
vervullen. Zijn veroordeling van Jezus tot de kruisdood is hem in de loop van de
geschiedenis op uiteenlopende manieren aangerekend. Ook hier besteedt Wroe
uitvoerig aandacht aan en daarmee is deze ‘biografie’ tevens ‘een boek over al onze
Pilatussen’ (blz. 11) geworden.
□ Leo ten Hag
Ann Wroe, Pilatus. De biografie van een verzonnen man, vertaald door
Aad van der Mijn (oorspronkelijke titel: Pilate. The Biography of an
Invented Man), Uitgeverij Contact, Amsterdam / Antwerpen, 1999, 400
blz., fl. 49,90, ISBN 90-254-9552-4.

Revolutie van rechts
‘Wetenschap is hoe dan ook niet “objectief”, het academisch betoog niet noodzakelijk
serener dan een ander en al evenmin vrij van “ideologie”’.
Deze uitspraak, de laatste zin van Revolutie van rechts en intellectuelen in
Vlaanderen tijdens het interbellum van Olivier Boehme, slaat op de teksten van
intellectuelen van rechts die zich tijdens het interbellum theoretisch en vaak ook
politiek met sociale en politieke vraagstukken hebben beziggehouden, maar slaat
uiteraard ook op het werk van Boehme zelf. Ondanks die onvermijdelijke beperking
is hij erin geslaagd, de auteurs zo veel mogelijk vanuit hun eigen leef- en denkwereld
te laten spreken. Dat is geen eenvoudige taak, omdat we, met de wijsheid van achteraf,
weten hoe deze intellectuelen zich tijdens de oorlogsjaren gedragen hebben en, vooral,
hoe de door hen gesteunde ‘revolutie van rechts’ uiteindelijk is uitgedraaid. Het
kwam er dus op aan, hun denken en handelen te plaatsen binnen de context van het
intellectuele klimaat na de Eerste Wereldoorlog en dat zo onbevangen en
onbevooroordeeld mogelijk weer te geven.
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De auteur begint met een overzicht van de belangrijkste stromingen van de
conservatieve revolutie in Duitsland, waar de Vlaamse intellectuelen hun inspiratie
zijn gaan halen, in tegenstelling tot de Waalse en Franstali-
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ge rechtse intellectuelen, die vooral geïnspireerd werden door Charles Maurras en
de Action Française. Tegenover de oud-conservatieven, die terug willen naar de
goede wilhelminische tijd van de Gründerjahre of, nog verder, het Ancien Régime,
de Middeleeuwen en, in extreme gevallen, een mythische Germaanse oertijd, plaatst
hij de jongconservatieven, die dromen van een totaal nieuwe samenleving in de
toekomst. Beide groepen verwerpen het liberalisme, het materialisme en de democratie
als gevaarlijke afwijkingen en sluiten daarom een tijdelijk conservatief
bondgenootschap, al liggen hun doelstellingen ver van elkaar.
Ook in Vlaanderen, waar de radicalisering van de Vlaamse Beweging tijdens de
Eerste Wereldoorlog samenviel met de achterdocht van de katholieke kerk tegenover
‘het modernisme’ en de economische ontwikkeling van een rurale naar een industriële
maatschappij, waren leidinggevende intellectuelen niet ongevoelig voor het Italiaanse
fascisme, gevolgd door het Duitse nationaal-socialisme. De kerkelijke afkeer voor
het socialisme (Quadragesimo Anno, 1931) leidde tot een grote sympathie voor het
corporatisme als organische staatsvorm, maar de antigodsdienstige, totalitaire en
racistische politiek van het Derde Rijk weerhield dezelfde katholieke intellectuelen
ervan, het nationaal-socialisme als de logische ontwikkeling van hun eigen denken
te aanvaarden.
De auteur illustreert dit aan de hand van verhelderende monografieën over de
intellectuele ontwikkeling van Herman J. De Vleeschauwer, Victor Leemans, Hendrik
de Man, Max Lamberty en Rob Van Roosbroeck. Hij toont aan dat de ontwikkeling
van oorspronkelijk linkse figuren als De Man en Van Roosbroeck naar een
enthousiaste collaboratie met het nationaal-socialisme begrijpelijk was, maar niet
noodzakelijk. Sommigen van deze intellectuelen kiezen na 1940 voor het verzet,
terwijl anderen opteren voor een gematigde collaboratie als het minste kwaad. Wat
hen bond, was de traumatische ervaring van de Eerste Wereldoorlog en hun groeiende
ontgoocheling in de democratie, die de toenemende verloedering van ‘de diepste
menselijke waarden’ niet had kunnen tegenhouden.
Elk van deze monografieën tekent een fascinerend beeld van een intellectueel die,
vaak vanuit een echte sociale bewogenheid, meent zich te moeten engageren, en
langzamerhand, vaak zonder het zelf duidelijk te beseffen, in politieke stellingnamen
verzeild raakt die hem overstijgen. Het sterkst uit zich dat bij Victor Leemans en de
kring rond Jong Dietschland, die hun ‘volkse’ engagement voortdurend trachten af
te grenzen van het nationaal-socialisme, onder meer vanuit hun katholicisme, maar
daar nooit helemaal in slagen, zolang ze de grondslagen van het ‘revolutionair
conservatisme’ met deze extreme beweging delen. Tijdens het interbellum was het
ook voor intelligente conservatieven blijkbaar onmogelijk, in een gepolariseerde
wereld hun vrijheid van denken en handelen te bewaren. Wie niet voor Stalin en ‘het
goddeloze bolsjevisme’ koos, had het moeilijk om zich ondubbelzinnig van Hitler
en het fascisme te distantiëren, met alle gevolgen vandien, tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog. De auteur die, in 1999, vanzelfsprekend democraat is, probeert zo
weinig mogelijk ex post facto te oordelen of te veroordelen, en helpt ons daardoor
een objectiever en genuanceerder beeld van deze mensen en hun tragische
vergissingen te vor-
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men dan tot nog toe het geval geweest is. Misschien moesten er inderdaad twee
generaties voorbijgaan, voor de historische wetenschap daartoe in staat was.
□ Ludo Abicht
Olivier Boehme, Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen
tijdens het interbellum (= Ideeënhistorische bijdragen), Acco, Leuven /
Leusden, 1999, 278 blz., 1250 fr., ISBN 90-334-4384-8.

Etty Hillesum
Op 15 september 1943 is Etty Hillesum, een joodse vrouw van 28 jaar, in de tragische
anonimiteit van Auschwitz verdwenen. Pas in 1981 werden gedeelten uit haar dagboek
gepubliceerd, elf eenvoudige schoolschriftjes waarin zij vanaf 8 maart 1941 haar
persoonlijke aantekeningen had opgeschreven. Ze zijn inmiddels in liefst veertien
talen uitgegeven. Volgens Abel Herzberg behoort wat zij aan het papier toevertrouwde
tot het beste wat er in Nederland en misschien zelfs daarbuiten geschreven is, een
oordeel dat gedeeld wordt door Kees Fens, literair criticus en emeritus hoogleraar
Nederlands te Nijmegen. Pas in 1986 verscheen een integrale uitgave van Etty
Hillesums nagelaten geschriften.
Paul Lebeau, een Belgisch jezuïet, heeft een werkelijk prachtig boek geschreven
over de bijzonder aangrijpende innerlijke zoektocht van Etty Hillesum: wat zij over
God schrijft, hoe zij in haar dagboeken tot God bidt, hoe zij het lijden van haar volk
een plaats geeft, hoe zij - overigens zonder uitdrukkelijke verwijzing naar om het
even welke confessionele traditie - tot een zeer authentiek geloof komt. Uiteraard
zonder dat zijzelf of haar tijdgenoten zich ervan bewust konden zijn, is Etty's
getuigenis een voorbode van wat wij nu de ‘moderniteit’ noemen, en daardoor staat
wat zij schrijft zo verbazend dicht bij ons. De gedachten en gevoelens die zij aan het
papier toevertrouwde, lopen vooruit op wat men vele, vele jaren later de ‘theologie
na Auschwitz’ zou noemen. Het boek van Lebeau bevat een grote hoeveelheid veelal
uitvoerige citaten uit Etty's dagboeken; juist daardoor krijgt men een authentiek
inzicht in wat haar bewoog en bezighield.
Zonder te overdrijven kan ik stellen dat deze publicatie mij heeft verrijkt. Ik heb
in tijden niet zo'n mooi boek gelezen!
□ Panc Beentjes
Paul Lebeau, Etty Hillesum. Een spirituele zoektocht, Lannoo / Ten Have,
Tielt / Baarn, 1999, 240 blz., f 34,90, ISBN 90-209-3827-4 en ISBN
90-259-5225-9.
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binnenkant achterplat

Personalia
MAURICE ADAMS (o1964), studeerde aan de universiteiten van Maastricht, Leuven
en Oxford. Promoveerde te Leuven tot doctor in de rechten op een proefschrift over
de precedentwerking van rechterlijke uitspraken. Doceert o.m. rechtsfilosofie en
Anglo-Amerikaans recht aan de rechtsfaculteit van UFSIA. Adres: Rodestraat 14,
B-2000 Antwerpen.
PAUL BEGHEYN s.j. (o1944), staflid van het Ignatiushuis te Amsterdam. Recente
publicaties: Petrus Canisius. Beeldvorming van een heilige (1997); Maar wie ben
ik? Metamorfose van een roeping (1999). Adres: De Lairessestraat 61. NL-1071 NT
Amsterdam.
JAAK DE MAERE (o1942), doctor in de Germaanse filologie. Promoveerde in 1980
op een proefschrift over Theun de Vries. Diocesaan inspecteur van het bisdom
Mechelen. Publiceert o.a. in Dietsche Warande & Belfort en Ons Erfdeel. Adres:
Puursesteenweg 199, B-2880 Bornem.
JORIS GERITS (o1943), studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven.
Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
GODFRIED GEUDENS (o1976), studeerde rechten aan de universiteiten van Antwerpen
(UFSIA), Leuven en Maastricht. Assistent aan de rechtsfaculteit van UFSIA. Adres:
Rodestraat 14, B-2000 Antwerpen.
JAN KOENOT s.j. (o1955), doctor in de filosofie, licentiaat in de theologie. Auteur
van Voorbij de woorden. Essay over rock, cultuur en religie (1996). Hoofdredacteur
van Streven. Adres: Prinsstraat 15, B-2000 Antwerpen.
ARRIËN KRUYT (o1946), studeerde rechten in Utrecht, met als specialisatie
vreemdelingenrecht. Vervulde meerdere functies in de organisatie van de rechtshulp
aan vreemdelingen en in de bestrijding van discriminatie. Werkzaam als
interim-manager voor W&S Interim- en transitionmanagement. Publiceerde over de
rechtspositie van vreemdelingen en minderhedenbeleid. Adres: Nieuwe Kazernelaan
91, NL-6711 JC Ede.
PAUL LEBEAU s.j. (o1925), doceert theologie aan de Jezuïetenfaculteit in Brussel.
Publiceerde over patristiek, de oecumene en christelijke antropologie. Zijn jongste
boek is pas verschenen in het Nederlands: Etty Hillesum. Een spirituele zoektocht.
Adres: M. Liétartstraat 31/8, B-1150 Brussel.
PIETER ANTON VN GENNIP (o1944), studeerde filosofie en theologie aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Algemeen secretaris van de Katholieke Raad voor Kerk en
Samenleving en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboudstichting aan
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de Technische Universiteit van Delft. Adres: 2de Hervendreef 78, NL-5232 JD 's
Hertogenbosch.
KOEN VAN KERREBROECK (o1973), licentiaat in de kunstgeschiedenis en
oudheidkunde, licentiaat in de theaterwetenschappen. Adres: Koophandelsplein 15,
B-9000 Gent.
KRISTINE VANDEN BERGHE (o1965), doctor in de Romaanse filologie (KULeuven).
Docente Frans en Spaans aan de Handelshogeschool Antwerpen en de Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix te Namen. Research Fellow aan de KUL.
Publiceerde o.a. Intelectuales y anticomunismo. La revista Cadernos Brasileiros
(1997). Adres: Tiensesteenweg 269, B-3010 Kessel-Lo.
RUUD WELTEN (o1962), studeerde aan het Conservatorium te Rotterdam en later
filosofie. Bereidt een dissertatie voor over het beeldenverbod bij Levinas en Marion.
Publiceerde o.a. Dionysos danst weer. Essays over hedendaagse muziekbeleving en
Zijn en Waken. Denken in het spoor van Emmanuel Levinas. Adres: De Blécourtstraat
95, NL-3052 NC Rotterdam.
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Herman-Emiel Mertens
Een theoloog is zijn verhaal
‘Es ist gut wenn man
in einer Theologie
den Theologen erkennt.’
Jürgen Moltmann
Theologische reflectie is zoals iedere geloofsexpressie sterk persoonlijk getint. Dus:
tijd-, plaats- en cultuurgebonden. Het gezegde ‘wie de dichter wil verstaan moet in
's dichters land gaan’ is mutatis mutandis ook op de theoloog van toepassing. Vandaar
de interesse voor de biografische achtergrond van zowel de oorsprong als de evolutie
van het denkwerk van de theoloog. In die zin is men sinds enkele decennia gaan
spreken over biografische theologie. Zo heeft Johann Baptist Metz een kwarteeuw
geleden het levensverhaal van zijn leermeester Karl Rahner beschreven als een
biografische dogmatiek[1]. Het doet enigszins denken aan het feit dat Jezus'
heilsboodschap verhalenderwijs werd en wordt verkondigd (‘in illo tempore...’), ook
al zijn de evangeliën geen strikt historische documenten. Is het niet treffend dat het
eerste grote Jezusboek van Edward Schillebeeckx, verschenen in 1974, als ondertitel
kreeg ‘het verhaal van een Levende’?
Gods openbaring mag van boven komen, - al is het niet loodrecht (senkrecht) zoals
Karl Barth beweerde, maar via menselijke bemiddeling -, theologie komt in ieder
geval van beneden, zoals trouwens iedere verwoording van de geloofsinhoud. Zelfs
dogma's zijn mensenwerk, a fortiori theologie. Ze is historisch geconditioneerd,
contextueel én persoonsgebonden. Ze valt niet uit de hemel, ze is niet tijdloos, maar
gedateerd, niet eeuwig geldend maar voorbijgaand (geen theologia perennis).
Theologie is te verstaan en te evalueren vanuit haar concrete Sitz im Leben.
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Ook de sterk eschatologisch gekleurde theologie van Jürgen Moltmann komt van
beneden. De vindplaats van zijn theologie is goeddeels zijn concrete bestaan. Zijn
publicaties zijn natuurlijk de vrucht van zijn lectuur en van diepgaande reflectie,
maar zij weerspiegelen eveneens de wielingen en wendingen van zijn persoonlijke
levensgeschiedenis. Aan deze onlosmakelijke verstrengeling van leven en denken is
zijn recente studie gewijd[2]. Zijn theologie is in zekere mate zijn biografie. Ter
illustratie hiervan zijn bekentenis: ‘op aandringen van mijn vrouw ben ik in de
theologie “ik” gaan zeggen’.
Van ‘mijn’ theologie kan een theoloog evenwel pas gewagen na jaren persoonlijk
labeur waarbij hij zich concentreert op enerzijds de christelijke traditie (de zgn.
‘bronnen’) en anderzijds de actuele vragen. Een theoloog is meer dan een kopiist
van de Heilige Schrift, meer dan een nazegger van zijn leermeesters, meer dan een
bode van het kerkelijke leergezag. Echter, hij is eerst ontdekker vooraleer als uitvinder
(van systematisatie) te fungeren. De theologie is als het christelijke geloof dat ontstaat
‘uit het gehoor’ (Rom. 10:17). Geen theoloog begint van niets af. Trouwens, niemand
wordt als theoloog geboren. Men leert het ‘gaandeweg’. Zo is het ook Moltmann
vergaan. ‘Der Weg entstand erst im Gehen.’ Over dat gaan en over deze weg handelt
zijn jongste publicatie, die aanvangt met epilogen i.p.v. met prologen. Dit boek is
immers een ampel nawoord op heel zijn voorgaande oeuvre, dus helemaal geen
voorwoord.

Theologie als levensroeping
Niet van huis uit heeft Moltmann het predikantenbloed meegekregen. Hij werd
geboren in een liberaal protestants milieu te Hamburg in 1926. Zelf heeft hij
meermaals verteld dat hij in zijn jeugd een heilige verering had voor Max Planck,
Niels Bohr en Albert Einstein en eraan dacht wisen natuurkunde te studeren. Zijn
theologische roeping heeft hij pas tijdens zijn krijgsgevangenschap in Engeland
ontdekt. Ik verwijs naar zijn bondig verhaal bij zijn emeritaatsviering in Tübingen
in 1994: Gelebte Theologie. 35 Jahre in 35 Minuten.
Als bij wonder was Moltmann aan de dood ontsnapt in juli 1944 bij een
bombardement van Hamburg, terwijl een vriend naast hem er het leven bij inschoot.
In die nacht heeft hij voor het eerst om God geroepen: ‘Waar is Hij?’ en ‘waarom
ben ook ik niet gedood?’ Op zeventienjarige leeftijd moest hij in dienst gaan bij de
Wehrmacht. Als jonge militair aan het front in Helmond raakte hij verwikkeld in de
slag bij Arnhem: de helft van zijn compagnie werd gedood. Na een oponthoud in
België kwam hij als krijgsgevangene terecht eerst in een arbeidskamp in Schotland,
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nadien in Norton Camp, een studiekamp van de YMCA, waar hij gedurende drie jaar
in de Bijbel naar een antwoord heeft gezocht op zijn vragen naar God en naar de zin
van het bestaan. Daar rijpte ook de idee om theoloog te worden.
Van meet af aan is zijn theologische belangstelling gewekt vanuit levensvragen.
Om gelebte theologie is het hem altijd te doen geweest: theologie ex idea vitae
deducta[3]. Dat heeft hij andermaal beaamd tijdens het symposium in Tübingen in
1996, georganiseerd n.a.v. zijn zeventigste verjaardag (een initiatief van zijn vrouw
Elisabeth Wendel). Hijzelf en acht collega's hebben toen de invloed beschreven van
concrete gebeurtenissen en levensomstandigheden op de groei en ontwikkeling van
hun theologisch denkwerk. Jürgen Moltmann, Eberhard Jüngel, Dorothee Sölle,
Johann Baptist Metz, Elisabeth Moltmann-Wendel, Norbert Greinacher, Jörg Zink,
Philip Potter, Hans Küng: negen eminente naoorlogse theologen hebben, ieder in
eigen stijl en trant, gedurende twintig minuten verteld over de feitelijke band van
hun theologie en hun persoonlijk leven, onder de hoofding Wie ich mich geändert
habe. Voluit biografische theologie. Boeiende getuigenissen. Als persoonlijke
genodigde heb ik deze heerlijke uren in Tübingen mogen meemaken. Om nooit te
vergeten[4].
Uitgerekend als krijgsgevangene is Moltmann zich intens voor godsdienst gaan
interesseren en kon hij zich in de theologie laten inwijden. Vandaar het perspectief
en de oriëntatie van heel zijn latere theologisch denkwerk. In Erfahrungen bekent
hij: ‘mijn beeld van de theologie is niet “een vaste burcht is onze God”, maar de
uittocht van het godsvolk op zijn weg naar het beloofde Land van de vrijheid, waar
God woont’[5].

Het wat, waar, wie en hoe van de theologie
In 1948 bevrijd en gerepatrieerd, begon Moltmann zijn theologische studies in
Göttingen bij Hans Joachim Iwand, Ernst Wolf en Otto Weber. Daar leerde hij
Elisabeth Wendel kennen, zijn toekomstige vrouw, komend uit een gemeente van
de Bekennende Kirche in Potsdam. Beiden hadden dezelfde Doktorvater, Otto Weber.
De geest van de Bekennende Kirche en de invloed van Karl Barth en Dietrich
Bonhoeffer was er voelbaar.
Na zijn opleiding kwam Moltmann in 1953 terecht in de kleine gereformeerde
Landesgemeinde Bremen-Wasserhorst (vierhonderd zielen en tweeduizend koeien).
Hij was bovendien studentenpastor in Bremen. In 1957 habiliteerde hij in Göttingen.
In hetzelfde jaar kon de befaamde Nederlandse theoloog Arnold van Ruler (Utrecht)
Moltmann ervan overtuigen dat er na de monumentale dogmatiek van Barth toch
nog theologie kon worden bedreven: ‘Door Van Ruler leerde ik de theologie
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van het apostolaat, het braakliggende veld van de eschatologie en de moed van de
fantasie in de dogmatiek’[6].
In 1958 werd Moltmann benoemd tot hoogleraar aan de jonge Kirchliche
Hochschule Wuppertal. De academicus bleef wel getekend door de taak van zielzorger
die moet preken, raad geven, troosten, meer praktisch dan zuiver theoretisch ingesteld.
In ‘Mein theologischer Weg’, het autobiografische slot van In der Geschichte des
dreieinigen Gottes, geeft hij het toe: ‘Misschien is mij de strikte scheiding tussen
kansel en katheder niet zo goed gelukt als collega's die niet de ervaring van prediking
en een pastoraal ambt hebben gehad’[7].
In 1960 ontdekte hij Das Prinzip Hoffnung, het magistrale werk van de neomarxist
Ernst Bloch, met wie het later in Tübingen tot echte vriendschap kwam. Hij las het
tijdens een Zwitserse vakantie en was erdoor gefascineerd (echter veel meer door de
utopische antropologie en het joods messianisme dan het neomarxisme). Het zou de
aanloop worden voor zijn meesterwerk, dat in 1964 verscheen en hem meteen
wereldberoemd zou maken: Theologie der Hoffnung, naar eigen zeggen met lust en
passie geschreven; evenzeer theologie uit hoop, als over de hoop (de genitief laat
beide toe). Zelf heeft de auteur zijn lijvige studie aldus samengevat: ‘het christendom
is geheel en al (“ganz und gar”) en niet alleen in aanhangsel hoop’. De bijbel moet
in het futurum worden gelezen, want de God die er zich in openbaart is Belofte en
heet ‘Genade en Trouw’.
Moltmanns boek is niet zonder meer een verchristelijkte Bloch, want ook sterk
beïnvloed door oudtestamentici als Victor Maag en Gerhard von Rad, neotestamentici
als Rudolf Bultmann en Ernst Käsemann (om Luther en Barth niet te vergeten).
Overigens is zijn synthetische visie van de theologie als eschatologie zeer
persoonlijk, indrukwekkend. Ik herinner mij dat Schillebeeckx van deze publicatie
zei: het zou een mijlpaal kunnen betekenen in de geschiedenis van de moderne
theologie, enigszins zoals Schleiermachers Reden über die Religion van 1799 en
Barths Römerbrief van 1919. Wie weet?
Ondertussen was Moltmann in 1963 professor benoemd te Bonn, echter niet voor
lange tijd, want in 1967 verhuisde hij naar Tübingen. De jaren zestig waren een
uitermate boeiende en hoopvolle periode: opruiming van de naoorlogse restauratie,
Vaticanum II, Civil Rights Movement in de USA, socialisme met menselijk gelaat,
Praagse lente, christelijk-marxistische dialoog in Salzburg, meirevolte in Parijs,
neomarxistische kritiek van de Frankfurter Schule, oecumenisch reveil, politieke
theologie (J.B. Metz), bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika (Medellin), de
God-is-dood-beweging. In die jaren werd Moltmann bevriend met W. Pannenberg,
J.B. Metz, H. Küng, E. Jüngel, D. Sölle, de Tsjechische neomarxisten M. Machovec
en V. Gardavski, de Amerikanen H. Cox en J. Cone.
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Maar op politiek gebied was lang niet alles koek en ei, er waren de fameuze
tegenvallers: de oorlog in Vietnam, de inval in Praag, de moord op Martin Luther
King (6 april 1968). Moltmann waarschuwde: christelijke hoop is geen blind
optimisme, maar de ethische keerzijde van het geloof in de Belofte-God. Ze is ook
maatschappijkritisch. Godsdienst is geen privé-zaak. Aan de wereldbetrokkenheid
en ‘nieuwe’ politieke theologie is het laatste hoofdstuk van Theologie der Hoffnung
gewijd: de kerk als Exodusgemeinde. De christelijke eschatologie is niet
individualistisch. Met klem verwierp Moltmann de waarschuwing van paus Wojtyla
aan de priesters tijdens zijn bezoek aan Nicaragua in 1983, zich niet in te laten met
de politieke bevrijding van het volk, maar zich op het eeuwige leven voor te bereiden.
Een volkomen vals alternatief. Omgekeerd zei Moltmann: ‘uitgerekend omdat ik
geloof in het eeuwige leven, zal ik mij inzetten voor het leven van mijn volk’[8].
Na het zomersemester 1967 in Tübingen reisde Moltmann met zijn vrouw en vier
kinderen naar de VS voor een tijdelijke leeropdracht aan de Duke University, North
Carolina. Daar kon hij zijn inmiddels in het Engels verschenen Theology of Hope
toelichten. De bestseller had de frontpagina gehaald van de New York Times. De
gastcolleges en voordrachten resulteerden in de bundel Religion, Revolution and the
Future, waarin de thematiek van de hoop een meer concrete vorm kreeg dankzij
nieuwe ervaringen in Amerika en Europa[9]. Vast staat dat de theoloog veel kan leren
uit contacten met medegelovigen, met andersgelovigen en zelfs met atheïsten.
Trouwens, ‘theologie is geen objectieve wetenschap over vaststelbare feiten en
bewijsbare werkelijkheden. Uiteindelijk gaat het om slechts één vraagstuk: God’.

Lijdenservaringen en kruistheologie
Deze God, de bijbelse Belofte-God, is helemaal niet de onveranderlijke, apathische
‘onbewogen eerste beweger’ van het aristotelisme. God is Liefde, maar ‘wie niet kan
lijden, kan ook niet beminnen’[10]. Bonhoeffers gezegde ‘alleen een lijdende God kan
helpen’ beantwoordt aan de joodse voorstelling van de ‘pathos Gods’ (Abraham
Heschel). God houdt zich niet op afstand van de menselijke miserie; integendeel. Op
Golgotha heeft Hij zich als de medelijdende geopenbaard, ondanks Jezus' schreeuw
van godverlatenheid (psalm 22). Het verlossingsmysterie is als een tweeluik: Goede
Vrijdag en Pasen. Christelijke eschatologie is gegrond in de verrijzenis van de
gekruisigde Christus. Daarom kreeg de Theologie van de Hoop in 1972 logischerwijze
een vervolg: Der gekreuzigte Gott, opgevat als een christologie na Auschwitz.
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Aan de basis van Moltmanns kruistheologie lagen ook persoonlijke ervaringen. Veel
dankte hij aan de colleges van zijn professoren in Göttingen: Iwand, Wolf, Weber.
‘Geschokt en geslagen kwamen destijds de overlevenden van mijn generatie uit de
kampen en lazaretten in de gehoorzalen. Een theologie die niet in het gezicht van de
door God verlaten Gekruisigde zou hebben gesproken, zou ons toentertijd niet hebben
geraakt’[11].
Ook Der gekreuzigte Gott eindigt met een hoofdstuk over ‘nieuwe’ politieke
theologie. De auteur zegt het geschreven te hebben met voor hem het beeld Kruisiging
in geel van Marc Chagall: een apocalyptische scène van drenkelingen in zee en van
heimatlozen op de vlucht, met gelend vuur als achtergrond. De laatste pagina's zijn
een dringende oproep om de vijf duivelskringen te breken: armoede, geweld, culturele
vervreemding, natuurverstoring, zinloosheid.
Geloof in de Gekruisigde met maatschappijkritische hoop als keerzijde is niet
makkelijk. Het laat ook de kerken niet vrij. ‘Heeft God de Gekruisigde opgewekt,
dan moeten de kerken die zich naar Hem noemen, hun allianties met de machtigen
verbreken en solidariteit met de vernederden zoeken, die in de schaduw van het kruis
verkeren’[12].
Dat wordt uitvoerig behandeld in Moltmanns derde deel van de trilogie van
fundamentele theologie, Kirche in der Kraft des Geistes, verschenen in 1977: kerkleer
met eschatologie en kruismystiek als achtergrond. ‘De inhoud van dit boek stamt
niet van achter een bureau of vanuit de collegezaal van de universiteit van Tübingen.
Het feit dat ik vijf jaar pastor ben geweest van de gemeente Wasserhorst op het
platteland van Bremen buiten beschouwing gelaten, hebben reeksen gastcolleges en
oecumenische conferenties mij gedurende de laatste tien jaar in contact gebracht met
kerken in andere landen en andere situaties. De ervaringen van de christenen in Korea,
hun missionaire ijver en hun lijden in het politieke verzet, de charismatische
ervaringen van de onafhankelijke kerken in Kenia en Ghana, hun gebeden en
geestdriftige dansen, het werk van de christelijke communes in de slums van Manila
en in de dorpen van de campesino's in Latijns-Amerika, het leven met het volk en
de belagingen van de politie waaraan zij blootstonden, hebben diepere sporen in mij
achtergelaten dan ik mij waarschijnlijk zelf bewust ben’[13].
Moltmanns kerkleer, goeddeels uit ervaringen gegroeid en sterk verweven met
zijn eschatologie en christologie, is een vurig pleidooi voor een innerlijke vernieuwing
door de Geest. Uiterlijk aggiornamento volstaat niet opdat de kerk echt een kerk van
Jezus Christus zou zijn: missionair, oecumenisch, politiek geëngageerd.
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Zonder persoonlijke ervaring geen contextuele theologie?
Naar eigen getuigenis heeft Moltmann in oktober 1977 in Mexico City, tijdens een
conferentie met bevrijdingstheologen, zwarte theologen en feministische
‘theologinnen’, plots beseft: ‘jij bent niet zwart, dus geen zwarte theologie, jij bent
niet onderdrukt, dus geen bevrijdingstheologie, jij bent geen vrouw, dus geen
feministische theologie is voor jou mogelijk’. Van een keerpunt gesproken.
Toch zet ik een vraagteken achter de bewering ‘zonder persoonlijke ervaring geen
contextuele theologie’, want zoals Moltmann het zelf toegeeft, zijn theologische
uitspraken ook na te trekken vanuit een zich invoelen in de ervaringen van derden.
Vandaar dat hij ook de nieuwe contextuele theologieën kon steunen in woord en
daad, zoals hij zich sterk engageerde in de ecologische beweging en in de
vredesbeweging. Ik zie nog het label op de achterruit van zijn ‘kevertje’
(Volkswagen): ‘atoomwapens, nee bedankt’. In verband met de nucleaire situatie en
met de milieuvervuiling heeft hij overigens treffende dingen gezegd, o.m. dat zonder
de Bergrede geen politiek van overleven mogelijk is in het atoomtijdperk, en dat de
enige politiek die de Bergrede aanprijst de vredespolitiek is[14].
Over de verschillende vormen van bevrijdingstheologie heeft Moltmann heel wat
geschreven. In Erfahrungen heeft hij het over de Spiegelbilder en schrijft hij zowel
vanuit persoonlijke ervaringen als vanuit die van derden over Latijns-Amerikaanse
theologie voor de eerste wereld, over zwarte theologie voor blanken, over
feministische theologie voor mannen. De onderdrukking van mensen door mensen
is veelvormig: politiek, economisch, sociaal, cultureel, seksistisch. Maar niet alleen
de verdrukten, ook de verdrukkers moeten worden bevrijd, - de eersten uit hun rol
van ondergeschiktheid, de laatsten uit hun heersersmentaliteit.
‘Ik ben niet tot de feministische theologie gekomen’, zo beweert hij zelf, ‘ze kwam
tot mij door de ontdekkingen van mijn vrouw Elisabeth Moltmann-Wendel.’
Huiselijke gesprekken werden een ‘theologische vindplaats’: opmerkelijk! In ieder
geval heeft Moltmann zich via zijn vrouw weten te bevrijden van een patriarchaal
godscomplex. Aan haar is de recente publicatie Erfahrungen opgedragen, zoals
trouwens ook zijn eerste hoofdwerk, Theologie der Hoffnung. Vermeldenswaardig
is de pocket op naam van hen beiden, getiteld Als Frau und Mann von Gott reden:
een bundel gemeenschappelijke voordrachten en interviews[15]. Door Elisabeth wordt
God er ‘vader’ genoemd, door Jürgen ‘moeder’. In een tv-uitzending gaven zij beiden
commentaar op het evangelieverhaal van de genezing van de vrouw met een gekromde
rug (Lc. 13, 10-17), ieder vanuit persoonlijke ervaringen, zij als vrouw, hij als man,
maar zonder enige terugval in paternalisme.
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Systematisch-theologische bijdragen
Was hij voordien vrij controversieel geweest, vanaf 1980 zou Moltmann meer
klassieke vraagstukken aanpakken, en proberen daarin eenzijdigheden te vermijden
en meer systematisch te werk te gaan. Achtereenvolgens publiceerde hij vijf boeken.
In 1980 verscheen een sociale triniteitsleer, die op louter humanistische en
monotheïstische interpretaties van het Rijk Gods reageert. Alleen van de Drie-Ene
God kan men echt zeggen dat Hij Liefde is, want Liefde is niet eenzaam, maar
veronderstelt anderen, die ze tegelijk aan elkaar bindt en onderscheidt. In zijn
triniteitsleer houdt Moltmann de icoon van Andrei Rublev voor ogen, met de drie
personen die zich naar elkaar toeneigen in innige eenheid en met op de tafel de kelk
die naar Golgotha verwijst. Het boek kreeg in 1991 een vervolg met als titel De
geschiedenis van de Drie-Ene God. Moltmann beweert dat hij zelfs bij het brede
omramen van de triniteitsleer persoonlijke wegen is gegaan, door er de nieuwe
politieke theologie, de iconografie en de orthodoxe theologie bij te betrekken.
In 1985 schreef Moltmann een ecologische scheppingsleer, goeddeels geïnspireerd
door de joodse sabbatspiritualiteit en mystiek van de Sjekina of Inwoning Gods (Isaac
Luria, Abraham Heschel, Franz Rosenzweig). Christelijk heet het: ‘die ganze
Schöpfung ist geistgewirkt’.
In 1989 volgde een messiaanse christologie waarin de idee van ‘de weg’ centraal
stond. Die idee sloeg in eerste instantie op de overgang van de antieke metafysische
Christusleer naar een moderne en een postmoderne visie. Maar het op weg zijn heeft
ook te maken met een ethische inhoud: bij de belijdenis van Christus hoort de
navolging. De weg is ook een kruisweg. Bovendien krijgt in aansluiting op de
scheppingsleer de christologie ook een kosmische dimensie. In 1991, na enerzijds
de catastrofen van Tsjemobyl en van de Golfoorlog en anderzijds de geweldloze
revoluties in Oost-Europa, liet Moltmann een leer over de Geest van het Leven als
‘élan vital’ verschijnen. Ten slotte kwam in 1995 de christelijke eschatologie (vroeger
onterecht leer van de uitersten genoemd) aan de beurt, over de persoonlijke, de
historische en de kosmische dimensie van het einde als nieuw begin. Ook God heeft
toekomst. Het beeld dat op de schrijftafel stond bij het tekenen van Gods, en ónze
toekomst, was De engel van Simone Martini, van 1315, die niet terugblikt op de
ruïnes van de geschiedenis zoals de Angelus Novus van Paul Klee (door Walter
Benjamin de ‘Engel van de geschiedenis’ genoemd), maar die integendeel de geboorte
van de nieuwe toekomst aankondigt[16].
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Herkomst en toekomst
Op de vraag of zijn theologie confessioneel of oecumenisch is, antwoordt Moltmann
resoluut: gereformeerd en evangelisch is mijn herkomst, maar mijn toekomst is
oecumenisch. Steeds heeft hij een kritische openheid aan de dag gelegd ten aanzien
van andere kerken en andere tradities, zelfs van andere wereldbeschouwingen. Denk
aan zijn verrijkende contacten met vele neomarxisten. Ook met joodse theologen als
Pinchas Lapide is hij van harte de dialoog aangegaan: in 1978 over de verhouding
tussen joods monotheïsme en christelijke triniteitsleer, in 1980 over de relatie tussen
Israël en de Kerk[17]. In onze multireligieuze samenleving is dialoog belangrijker dan
missie.
De theoloog mag zich niet in een ivoren toren isoleren. Dat heeft Moltmann
allerminst gedaan. Hij heeft de halve wereld bereisd om gastcolleges te geven. Niet
alleen zijn lijvige en in vele talen bewerkte vakliteratuur, maar ook zijn meer
vulgariserende boeken en prekenbundels kenden een massale verspreiding. Vanuit
zijn toekomstgericht denken is hij sterk begaan met politieke en maatschappelijke
problemen, in het besef dat wereldvreemdheid voert tot fundamentalisme en
theologische steriliteit. Natuurlijk heeft de theologie als uiteindelijke grondvraag
‘God’: onze oorsprong en ons einddoel, onze hoop. Echter, wij moeten aan Hem
denken en over Hem spreken vanuit onze concrete levenssituaties, in een wereld die
razendsnel verandert. Daarom is openbaarheid (Öffentlichkeit) constitutief voor een
waardevolle theologie.
In 1997 publiceerde Moltmann een serie (reeds eerder verschenen) bijdragen over
de publieke relevantie van de theologie, onder de titel Gott im Projekt der modernen
Welt[18]. Nogmaals, God is en blijft het centrale thema van de theologie, de rode draad
door het hele oeuvre van Moltmann. Maar ieder denken en spreken over God heeft
een concrete Sitz im Leben. De opstellen zijn geordend onder drie hoofdingen:
‘theologie en politiek’, ‘theologie en waardeverschuivingen in de moderne
samenleving’, ‘theologie en godsdienst’. Alles bij elkaar zijn deze bijdragen een
overtuigend pleidooi voor een maatschappelijk relevante theologie, die niet zuiver
academisch is, maar op de ecologische en sociale crises inspeelt, en een invloed kan
hebben op de prediking, het gebed en het geloofsleven. Kortom, het gaat om een
theologie die door de dialoog gevoed is en die op haar beurt tot verdere contacten
voert. Theologie is nooit af. Er blijft nog immer ontzettend veel te denken en te doen.
Bij zijn emeritaat in 1994 gaf Moltmann zijn studenten als afscheidsgroet drie
raadgevingen mee: theologische passie, persoonlijke overtuiging, en fantasie voor
het Rijk Gods. Ondanks zijn aangeboren en gecultiveerde leergierigheid relativeert
hij de wetenschap. Daarbij denkt
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hij aan de door hem zo vereerde Albert Einstein, die zijn algemene relativiteitstheorie
‘the happiest thought in my life’ heeft genoemd. Hoezeer daarin ook zijn levensroeping
en levenswerk hebben gelegen, toch is theologie voor Moltmann hoegenaamd geen
absolutum. Trouwens, geen enkele wetenschap is dat. De toekomst hoort niet de
kennis, die in haar toepassingen zeer gevaarlijk kan zijn, maar de wijsheid toe.
Erfahrungen eindigt met een bijbels citaat: ‘De wijsheid houdt hen die haar bezitten
in leven’ (Prediker 7, 13). Een wijze raad van een hoogst ervaren theoloog.
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Paul Pelckmans
René Girard en de val van Satan
René Girard heeft voor zijn jongste publicatie opnieuw een titel in de Bijbel gevonden:
Je vois Satan tomber comme l'éclair[1]. Het citaat komt uit Lucas[2] en klinkt
onverteerbaar mythologisch; moderne voorgangers zullen voor een homilie allicht
liever andere passages selecteren. Girard maakte eens te meer een uitdagende keuze.
Ze past overigens perfect bij zijn betoog, dat onder andere uitvoerig stilstaat bij de
vele verwijzingen naar Satan in het Nieuwe Testament. De modale lezer ervaart ze
als archaïsche uitwassen, die hoogstens bewijzen dat zelfs de meest verlossende
boodschap nooit helemaal aan de grenzen van haar tijd ontsnapt. René Girard stelt
dat juist die aftandse doemtaal een antropologisch inzicht aanreikt dat onze gangbare
menswetenschappen ver achter zich zou laten.
Girard was vanaf zijn eerste belangrijke publicaties[3] een omstreden wetenschapper.
Hij maakte zijn sowieso al eigenzinnige visies nog controversiëler door in Des choses
cachées depuis la fondation du monde[4] - nog steeds zijn meest omvattende werk met veel nadruk te betogen dat hij ze niet persoonlijk had bedacht, maar ze ontleende
aan de Bijbel. Voor veel intellectuelen, zeker in de Franse context waar Girard
ondanks vijftig jaar onderwijs in de States onverminderd bij blijft horen, was dat een
compleet onwaarschijnlijke vindplaats, een referentie die volstond om een op zich
al buitenissige theorie definitief te discrediteren. Girard beloofde sindsdien geregeld
ooit nog eens een compleet boek aan de Bijbel te wijden. Die belofte wordt nu, na
meer dan twintig jaar, eindelijk ingelost. Dat hij daarvoor bij voorkeur de meest
‘onmogelijke’ bijbelplaatsen mobiliseert, bewijst dat de provocatie hem nog steeds
in het bloed zit.
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Geweld en geweldbeheersing
De stellingen van René Girard zijn intussen, zeker bij de lezers van Streven[5],
voldoende bekend. Zijn hele oeuvre gaat over de intuïtie dat mensenmaatschappijen
zich altijd en overal ter wereld vooral moe(s)ten indekken tegen een permanent risico
van conflicten en intermenselijk geweld. Die dreiging zou met name samenhangen
met het mimetische karakter van alle menselijk verlangen. Mensen zijn, anders dan
dieren, niet instinctief-dwingend geprogrammeerd, ze moeten zelf uitzoeken wat ze
willen, en komen, omdat ze zich daarbij vanzelf richten op allerlei voorbeelden in
hun omgeving, onvermijdelijk in eindeloze rivaliteiten terecht. Als de conflicten
interfereren en escaleren, kan zoiets uitlopen op een oorlog van allen tegen allen, die
de betrokken groepen in extreme gevallen tot de laatste man fataal kan worden. Het
gevaar kan maar ontweken worden als alle animositeit op één slachtoffer gericht
wordt; de zondebok bekoopt het met zijn leven, maar, omdat iedereen van zijn schuld
overtuigd is, sticht hij daardoor meteen een nieuwe unanimiteit. René Girard beschrijft
dat scenario als de meest primitieve vorm van verstandhouding: een moment van
gewelddadige en fundamenteel willekeurige unanimiteit, waar alle meer
gesofistikeerde vormen van menselijk samenleven in laatste instantie op zouden
teruggaan.
Voor de gemeenschap die op het laatste nippertje aan een hecatombe ontsnapt,
krijgt het zondebokscenario met zijn omslag naar een onverwachte vrede
onvermijdelijk de allures van een mirakel. De mythes bezorgen het verbijsterende
verhaal van die crisis. De zondebok wordt er tot bovenmenselijke proporties
uitvergroot, omdat hij enerzijds verantwoordelijk heet voor alle horror die kennelijk
met hem verdwenen is, en omdat hij anderzijds overkomt als een weldadige godheid,
die, zij het na een uitputtende beproeving, de zegeningen van een nieuwe vrede heeft
gebracht. Offerrituelen proberen het wonder naar best vermogen te herhalen. Die
volgen daarbij strakke regels, omdat de offeraars hoe dan ook willen voorkomen dat
het geweld waarmee het slachten van een offer gepaard gaat, zou ontsporen. Het
vervelende is dat dit soort voorzorgen nooit honderd procent doeltreffend is. Als we
René Girard mogen geloven, blijven alle sociale structuren die uit het
zondebokscenario stammen, onherstelbaar getekend door hun gewelddadige oorsprong
- met als gevolg dat ze vroeg of laat uit de hand lopen, of aan nieuwe opwellingen
van geweld ten onder gaan. Als het zo ver komt, kan het in wezen gruwelijke verhaal
van het zondebokscenario opnieuw beginnen.
De Bijbel zorgt voor een radicaal nieuwe start, omdat de illusies omtrent het
zondebokscenario erin worden ontmaskerd. Net zoals in de mythe gaat het in de
Bijbel geregeld om geweld, dat zich ook hier volgens
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het beproefde recept toespitst op één slachtoffer. Het verschil is dat de slachtoffers
hier uitdrukkelijk onschuldig zijn. Ze zijn op geen enkele manier verantwoordelijk
voor het onheil dat de woedende gemeenschap aan hen toeschrijft. De horror die ze
ondergaan is willekeurig, weinig meer dan een blinde ontlading van de laagste
instincten van hun aanvallers. Kaïn heeft geen goede reden om ‘Abel de
rechtvaardige’[6] neer te slaan; als hij daarna de eerste stad sticht, suggereert die
opeenvolging van gebeurtenissen een essentiële link tussen cultuur en geweld, die
de Bijbel in zijn hele verdere verloop steeds radicaler zal aanklagen. Het Passieverhaal
vertelt in dat perspectief een zoveelste explosie van unaniem geweld tegen een in
casu absoluut onschuldig slachtoffer. Het unieke is dat enkele gegadigden ditmaal
vlug genoeg uit hun roes ontwaken en tot een objectieve visie komen, en zo de aloude
mysteriën van het geweld reddeloos compromitteren. Het christendom heeft de
boodschap begrepen en zal voortaan principieel twijfels koesteren over de
schuldigheid van slachtoffers, waar dan ook. Zo is dan, nog steeds volgens René
Girard, het startsein gegeven voor een nieuwe, idealiter geweldloze geschiedenis.

Openbaring in raadsels
De theorie van René Girard blijft ongetwijfeld een van de meest indrukwekkende
visies uit de huidige menswetenschappen. Nu zijn nieuwe boek ze in relatief kort
bestek recapituleert en zich meteen toespitst op het centrale keerpunt van het hele
verhaal, wil het me toch voorkomen dat sommige zwakkere schakels van het geheel
hier net iets opvallender dan elders in gebreke blijven. Het is, laat dat duidelijk zijn,
zeker geen reden om de hele theorie liever op te geven; wel zijn er mijns inziens een
aantal punten die verfijning behoeven.
De analyses van René Girard staan en vallen met de overtuiging dat het
zondebokmechanisme en de vele structuren die eruit voortvloeien, maar werken
zolang de illusies erover intact blijven. De Bijbel haalt ze onderuit door ze genadeloos
bloot te leggen. Een eerste bedenking die me daarbij van het hart moet, is dat de
betrokken bijbelpassages zo te zien nogal veel interpretatie nodig hebben. Girard
toont overtuigend dat archaïsch ogende teksten over het skandalon of over Satan bij
nader toezien en voor wie erop doordenkt, onverwacht rijke intuïties opleveren. Het
gaat daarbij wel dikwijls om lapidaire uitspraken, die klinken als vrijblijvende
affirmaties en die op z'n zachtst gezegd niet evident geschikt zijn om complexe
verbanden op welke manier dan ook duidelijk te maken. Van een ‘openbaring’ zou
men verwachten dat ze de zaken uitlegt; dat kan desgewenst ‘in gelijkenissen’ of in
verhalen over een semi-mythische
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Satan, maar het gebeurt hier al te vaak in nagenoeg cryptisch te noemen aforismen.
Girard duidt de evangelische Satan als een symbolische benaming van het hele
proces van de gewelddadige mimesis. Satan wordt terecht de prins van deze wereld
genoemd, omdat al wat traditionele maatschappijen in stand houdt, uiteindelijk
teruggaat op die mimesis. Girard herkent die genealogie in de bewering[7] dat Satan
Satan kan uitdrijven. Die bewering zou verwijzen naar de paradox van het
zondebokscenario, dat een topmoment van sociale gewelddadigheid is en tegelijk
alle geweld doet verdampen. Elders[8] lezen we, op twee regels afstand, dat de duivel
een ‘moordenaar van in den beginne’ en ‘een leugenaar, ja de aartsleugenaar’ is. Wie
met Girard vertrouwd is, denkt aan de oorspronkelijke lynchpartijen en hun
mythisch-ongerijmde beschuldigingen; buiten die context klinkende verwijten bijna
stereotiep en zullen de toehoorders er nauwelijks van opgekeken hebben dat de duivel
weer eens van de ergste gruweldaden beticht werd.

Satan en Pilatus
Girard zou ongetwijfeld antwoorden dat de globale voorkeur van de Bijbel voor de
slachtoffers duidelijk genoeg is, en hoe dan ook een antropologisch unicum blijft.
Zijn duidingen van losse woorden of zinsneden uit het Evangelie ontdekken er
misschien al te gretig onvermoede doorbraken in. Die overdrijvingen, als het dat al
zijn, hebben minstens het voordeel dat ze te ver gaan in een richting die de tekst als
geheel inderdaad aanwijst. Girard zou daar misschien aan toevoegen dat de Bijbel
opbood tegen denkpatronen en illusies die zo oud waren als de mensheid zelf, en het
dus vooral moest hebben van aanzetten, suggesties en doordenkers; een rechtstreekser
en van meet af aan volledige verkondiging had wellicht een compleet ontoegankelijke
boodschap opgeleverd.
Ik hoop dat iemand ooit Girards vele losse opmerkingen over die bijzondere
pedagogiek verzamelt en systematiseert. In het korte bestek van deze bijdrage laat
ik ze verder terzijde en ga ik liever in op de eigenlijke inhoud van de boodschap.
Girard stelt dat het Passieverhaal door zijn ontmaskering van het zondebokscenario
meteen ook alle traditionele ordes op losse schroeven zet. Hij beschouwt dat als een
ongehoorde vooruitgang, omdat de oude maatschappijvormen die op het
offermechanisme gegrond zijn, onherroepelijk besmet zouden blijven door hun
gewelddadige oorsprong, en dus altijd tot nieuw geweld zouden leiden. Die
interpretatie klinkt visionair en geeft zeker bij een eerste lectuur de indruk dat Girard
hier de geheime wortels van een heel oud zeer
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blootlegt. Bij nader toezien valt op dat zijn uitspraken op dat punt nogal algemeen
en metaforisch blijven[9], en dat we nergens systematisch vernemen wat we ons bij
die onvermijdelijke terugval moeten voorstellen.
In Girards jongste boek lezen we dat Satan geregeld bereid is zichzelf uit te drijven,
omdat hij daarna weer onmiddellijk aan de slag kan om opnieuw onrust te stoken[10].
Zou de mensheid zichzelf definitief uitmoorden, dan was de pret voorbij! Die
redenering gaat misschien op voor Satan, maar past evident veel minder bij de
inspanningen van de velen die de uit het zondebokmechanisme gegroeide instellingen
trachten te consolideren. Mythes, riten, taboes en dergelijke mogen dan al hun wortels
hebben in primitief geweld, ze getuigen minstens evenzeer van een fundamentele
vredeswil. Naarmate de instellingen evolueren, richten ze zich alsmaar explicieter
op maximaal (zelf)behoud, een zorg die, omdat niemand alléén in vrede kan leven,
meteen ook rust voor de anderen nastreeft. Het gaat dan wat kortademig klinken
dergelijke complexe situaties eenduidig terug te voeren tot de bedenkelijke kanten
van hun startmoment. De geschiedenis van Rome begint volgens het bekende verhaal
bij de broederstrijd van Romulus en Remus; de weldaden van de pax Romana zijn
daarmee niet echt gediskwalificeerd.
Girard gaat zich geregeld te buiten aan een al te negatieve inschatting van alle
traditionele structuren. Het Passieverhaal betreft, anekdotisch bekeken, een kleine,
erg lokale crisis binnen de pax Romana, die deze keer inderdaad niet opgewassen
blijkt tegen een woedende menigte. Pilatus vecht een tijdlang om de onschuldige te
redden; hij geeft uiteindelijk toe om erger te voorkomen, zodat het zondebokscenario
zich in zijn volle gruwel herhaalt. Maar het zou toch ongerijmd zijn te veronderstellen
dat Pilatus een en ander laat gebeuren om zo vlug mogelijk nieuwe conflicten uit te
lokken. De landvoogd wil gewoon zo veel mogelijk onlusten vermijden en dat is,
hoe prozaïsch en onrechtvaardig ook, een heel andere ambitie.

Een problematische apologie
Pilatus is niet zomaar een handlanger van Satan[11]. Hij is ook de vertegenwoordiger
van een menselijke orde die er, met alle onvolkomenheden en mislukkingen die
ermee gepaard gaan, primair naar streeft heel wat geweld te voorkomen. Voor zover
de Bijbel hetzelfde ideaal nastreeft, is het contrast met al wat voorafging misschien
minder absoluut dan Girard graag voorgeeft. Welbeschouwd had hij net zo goed
kunnen zeggen dat de Bijbel de ultieme bekroning is van een vredesproces dat
eigenlijk al begonnen is bij de eerste poging om het zondebokscenario in
geritualiseerde vorm over te doen.
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Zijn theorie zou, in die versie, ongeveer al haar concrete analyses kunnen handhaven,
maar ze zou wel veel minder abrupt klinken. Alleen de apologetische kant van de
onderneming zou er enigszins door in het gedrang komen. Girard stelt graag dat de
Bijbel zo'n radicaal nieuw inzicht verwoordt dat die uitzonderlijkheid op zich reeds
het bewijs levert van de bovennatuurlijke oorsprong ervan: geen enkele cultuur was
er ooit in geslaagd zelfs maar te vermoeden wat hier meegedeeld wordt, en kennelijk
alle menselijk begrip te boven ging. Girard moet daarvoor wel vergeten dat hij zes
jaar voor Des choses cachées al een andere doorbraak nagewezen had: in La violence
et le sacré lazen we dat de Griekse tragedieschrijvers op hun manier de mythe hebben
afgebouwd. Girard had het toen ook over de diepgang van sommige presocratische
aforismen: de mededeling dat Satan Satan kan uitdrijven is niet a priori rijker of
verhelderender dan de uitspraak van Heraclitus dat ‘oorlog’ de vader van alle dingen
is. Dat ‘Griekse wonder’ lijkt sindsdien op het appel te ontbreken...
Door de continuïteit tussen de Bijbel en de vredeswil elders nadrukkelijker te
thematiseren, had René Girard zich misschien een ander probleem kunnen besparen.
In Je vois Satan lezen we dat de wereld tot Jezus' Passie in handen was van de duivel.
De gruwelen die dat meebracht, heeft Girard vanuit zijn negatieve inschatting van
de op het offer gevestigde maatschappijvormen eerder op de spits gedreven dan
gerelativeerd. Daardoor botst zijn apologie van het christendom echter op haar beurt
op het misschien wel irriterendste struikelblok dat dergelijke ondernemingen op hun
weg plegen te ontmoeten: de lezer gaat zich onvermijdelijk afvragen waarom God
het kwaad zo lang heeft laten heersen. Girard ontleent zijn antwoord aan de Griekse
kerkvaders, en herneemt zodoende een van de meest mythische formuleringen van
het christendom: God zou Satan eeuwenlang ongestoord zijn gang hebben laten gaan,
omdat Hij van tevoren wist dat de Passie van zijn Zoon die Satan uiteindelijk zou
ontmaskeren[13]. Ik stel me voor dat er een aannemelijker theodicee te schrijven valt
vanuit de gedachte dat de Bijbel in de geschiedenis van de mensheid pas zo ‘laat’
verschijnt, omdat het definitieve inzicht dat erin aangereikt wordt millennia zoeken
en tasten in dezelfde richting vooronderstelt.

Bezorgd om slachtoffers
Je vois Satan eindigt met een paar hoofdstukken over onze eigen tijd. Ook die
hernemen allerlei topics die we al uit vorige werken kennen. We vernemen opnieuw
dat de onthulling van het zondebokmechanisme
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allerminst een onverdeelde zegen was. Nu Satan Satan niet meer kan uitdrijven,
kunnen de mensen zich niet meer rond hun slachtoffers verzoenen. Het geweld dreigt
daardoor eindeloos voort te woekeren en ongeziene rampen uit te lokken. De Bijbel
zou trouwens ook dat risico lucide ingeschat hebben: het vormt de centrale inzet van
de Apocalyps. Met die interpretatie slaagt Girard er weer eens in een onmogelijk stuk
Bijbel onverwacht te actualiseren.
Daarnaast besteden zijn slothoofdstukken vooral aandacht aan de doorwerking
van de christelijke boodschap in de moderne wereld. Ondanks en door alle
ontkerstening heen wint het evangelische pleidooi voor de slachtoffers alsmaar veld.
Het feit alleen al dat alle moderne talen de term ‘zondebok’ kennen en hem moeiteloos
in psychologische eerder dan mythische zin gebruiken, getuigt van een spontaan,
zowat instinctief geworden inzicht, dat in de traditionele maatschappijen compleet
ontbrak. Geen enkele cultuur in de hele geschiedenis is ooit zo sterk als de onze
begaan geweest met het rechtzetten van structureel onrecht en met maximale
hulpverlening aan alle slachtoffers van welk onheil dan ook. Marx heeft beweerd
dat godsdienst opium van het volk is. Hij dacht daarbij vooral aan de kerken in zijn
kapitalistische omgeving. Zijn boodschap blijft niettemin door en door
joods-christelijk van inspiratie omdat ze, zij het blijkbaar niet met de meest geschikte
middelen, opkwam voor de verworpenen der aarde. Nu de grote ideologieën
uitgediend hebben, blijft alleen de zorg om de slachtoffers overeind; de postmoderne
scepsis blijkt niet sterk genoeg om die ene resterende imperatief te relativeren.
Girard voegt daar enigszins verrassend aan toe dat die imperatief nu op zijn beurt
de inzet wordt van een mimetische concurrentieslag: ‘Le souci des victimes est devenu
un enjeu paradoxal des rivalités mimétiques’[14] Mensen lijken vooral begaan met
het onrecht van anderen en zijn daar des te scherper over, omdat die verontwaardiging
meteen de eigen superioriteit garandeert. Een wat moraliserende opmerking, die nog
vreemder gaat klinken als die ‘surenchère concurrentielle[15] zich op haar beurt
voornamelijk op één zondebok blijkt te richten. Girard beschrijft het als een diffuus
links totalitarisme, dat de zorg om de slachtoffers als zijn exclusieve waarmerk zou
opeisen, en met name het christendom eindeloos verwijt dat het ondanks alle mooie
woorden de facto altijd een religie van verboden en onderdrukking is geweest. Ook
dat stond overigens allang in de Bijbel: de Apocalyps voorzag, op het einde der tijden,
een soort demonische dubbelganger van de Messias, de Antichrist.
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Overtrokken contrasten
Het zijn merkwaardige bladzijden, die sterk de indruk geven dat de intussen
zevenenzeventigjarige auteur zowat zijn geestelijk testament wou schrijven. Girard
zegt er overigens ook met zoveel woorden bij dat het bij globale intuïties en grote
lijnen blijft; een uitgewerkte analyse zou allicht voldoende stof opleveren voor weer
een nieuw boek. Bij alle begrip voor de onvermijdelijke lacunes van een summiere
diagnose kan ik me toch niet van de indruk ontdoen dat Girard de absolute uniciteit
van de Bijbel zo sterk mogelijk wil benadrukken, en daardoor sommige perspectieven
vertekent. Wat Girard zorg om de slachtoffers noemt, betreft in principe al wie op
de een of andere manier in de verdrukking raakt, en heeft eigenlijk nog maar zeer
indirect te maken met het zondebokscenario. Girard houdt zijn theorie coherent (of
laat ze althans zo klinken) door de term ‘victimaire’ maximaal uit te breiden; moderne
mensen zouden beter dan ooit tevoren beseffen,
‘dat om het even welke maatschappij ertoe kan komen haar leden te
vervolgen, hetzij door plots, eender waar, eender wanneer, eender hoe,
onder eender welk voorwendsel tegen eender wie samen te spannen, hetzij,
en dat komt nog vaker voor, door duurzame structuren op te zetten die de
enen bevoordelen ten koste van de anderen en zo, eeuwen of zelfs millennia
lang, onrechtvaardige samenlevingsvormen in stand houden. De zorg om
de slachtoffers tracht ons te beschermen tegen deze ontelbare modaliteiten
van het slachtoffermechanisme.’[16]
Girard stelt - terecht - dat het vermogen om allerlei vormen van onrecht te
onderkennen die vroeger onopgemerkt bleven of onvermijdelijk leken, een ‘grande
première anthropologique’[17] is. Dat nooit eerder vertoonde vermogen valt, als men
het doordenkt, samen met het geloof in de maakbaarheid, de universele plasticiteit
van de wereld, een overtuiging die ook veel andere cultuurcritici als typisch modern
beschouwen. Wat ooit noodzakelijk kwaad heette, wordt onaanvaardbaar zodra men
aanneemt dat er aan zowat alles te herschikken en te sleutelen valt. Girard heeft een
label gekozen dat optimaal in zijn theorie past. Het volstaat een andere terminologie
te kiezen om te beseffen dat ongeremde ondernemingszin en de ambitie om alles
radicaal te herschikken de joods-christelijke genealogie van de moderniteit minstens
op de helling zetten; echt bijbels is die gedachte zeker niet. In de Apocalyps komt
het nieuwe Jeruzalem, waar alle tranen zijn gewist, uit de hemel neergedaald. Het is
de mensheid niet gegeven dit novum zelf te maken. De idee dat zoiets middels de
nodige social engineering wel moet lukken, is veel recenter. Ze hoort bij de
Aufklärung en bij de Amerikaanse of Franse revoluties.
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De these dat de moderne zorg om de slachtoffers zich zou bezondigen aan een soort
concurrentieslag met het christendom, heeft anderzijds de vervelende implicatie dat
ze alle geseculariseerde versies van die zorg nodeloos diskwalificeert. Het kan best
waar zijn dat het nazisme geprobeerd heeft naar een archaïsche orde terug te keren
en dat de Holocaust een poging was om de zorg om de slachtoffers te overtroeven.
De aantekeningen van Nietzsche die Girard in dat verband weer eens uit de kast
haalt[18], suggereren bovendien dat hele sectoren van het moderne denken weliswaar
op een minder opzichtige wijze en, omdat ze speculatief blijven, met minder
gruwelijke gevolgen, in dezelfde richting gaan. Dat alles neemt niet weg dat het
linkse totalitarisme dat in onze eigen tijd, vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog,
zowat overal de dienst zou uitmaken, hoe dan ook voor een veel zachtere boodschap
staat.
Girards betoog raakt hier aan allerlei ingewikkelde en controversiële ethische
dossiers - abortus, euthanasie, bewapening... -, waarbij hij steevast voor de gangbare
‘katholieke’ oplossing kiest. Dat is uiteraard zijn goed recht, maar gebeurt hier wel
binnen een schema dat elke reële, argumenterende discussie dreigt uit te sluiten,
omdat alle tegenpartijen uiteindelijk gereduceerd worden tot een zoveelste achterbakse
berekening van Satan. De analyse had genuanceerder kunnen uitvallen, was de
apologeet bereid geweest te erkennen dat er ook buiten de Kerk plaats is voor heil,
in casu voor eerlijke en heilzame bedoelingen.
Girard bespreekt de bijbeltekst die hij als titel koos pas in zijn slothoofdstuk. De val
van Satan heeft dan te maken met de onttroning van de Prins van deze wereld door
de openbaring. De uitspraak volgt, bijzonder gepast, op het relaas van wat we met
enig anachronisme de eerste missie kunnen noemen. De ‘tweeënzeventig leerlingen’,
die een ruimer college naast de twaalf apostelen vormden en die twee per twee op
stap gezonden waren, komen dan net van hun eerste zending terug. Als ik de tekst
erop nasla, vind ik een vervolg dat Girard niet meer citeert. De passus over de val
van Satan loopt uit op een waarschuwing aan het adres van de terugkomers, die
kennelijk van hun succes genoten hadden:
‘Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden, te
heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden.
Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u
onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in
de hemel.’[19]
De raad komt er in moderner verwoording op neer zich liever te verheugen om de
intrinsieke positiviteit van de waarheid dan om de triomfen die men ermee kan
boeken. René Girard zette naar mijn overtuiging een beslissende stap vooruit in
ongeveer alle menswetenschappen die hij in
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zijn oeuvre aanraakt. Zijn nieuwe boek bevestigt in mij de indruk dat het eigenlijk
alleen verkeerd gaat telkens wanneer hij zich laat verleiden tot te verpletterende
successen.
[12]

Eindnoten:
[1] René Girard, Je vois Satan tomber comme l'éclair, Grasset, Paris, 1999, 300 blz., 128 FF. Een
Engelse vertaling verschijnt eerstdaags bij uitgeverij Orbis Books, onder de titel I see Satan
Falling Like Lightning.
[2] Cf. Lc. 10:18.
[3] Mensonge romantique et vérité romanesque, Grasset, Paris, 1961; La violence et le sacré, ibid.,
1972.
[4] Grasset, Paris, 1978.
[5] Cf. over Girard in Streven: P. Beliën, ‘Naar de wortels van maatschappij en cultuur’, juli 1974,
blz. 986-997; idem, ‘De evangelies leggen het geweld bloot’, augustus-september 1974, blz.
1087-1096; L. Van Bladel, ‘Geweld, religie en christendom’, oktober 1980, blz. 10-25 (ook in
L. Van Bladel, Materie, macht en minne, DNB, Kapellen, 1989, blz. 186-199); ‘Leon Biessen
over Vondels Lucifer en René Girard’, februari 1990, blz. 423-432; P. Pelckmans, ‘René Girard
voor de spiegel van Shakespeare’, maart 1991, blz. 541-550; G. Vanheeswijck, ‘God en Girard’,
mei 1994, blz. 460-464; idem, ‘Girard bekent kleur’, mei 1995, blz. 392-398.
[6] Cf. Mt. 23:35.
[7] Als filoloog teken ik daar trouwens bij aan dat die bewering telkens in de vraagvorm
geformuleerd wordt; de context suggereert dat het om een retorische vraag gaat, die overduidelijk
een negatief antwoord verwacht: Jezus weerlegt de verdenking dat hij de duivel met de duivel
zou uitdrijven...
[8] Cf Joh. 8:44.
[9] Cf. bv.: ‘La violence dans le religieux archaïque est un palliatif temporaire. Loin d'être vraiment
guérie, la maladie toujours, en fin de compte, rebondit’ (blz. 282).
[10] Cf.: ‘Satan peut donc toujours mettre assez d'ordre dans ce monde pour prévenir la destruction
totale de son bien sans se priver trop longtemps de son passe-temps favori qui est de semer le
désordre, la violence et le malheur parmi ses sujets’ (blz. 68).
[11] Vanzelfsprekend beweert ook René Girard dat niet met zoveel woorden. Sommige passages
zetten Pilatus en Satan wel erg vlak naast elkaar: ‘(la passion) a sur la foule cet effet de
tranquillisant que Pilate, tout comme satan, attend d'elle’ (blz. 68).
[13] Cf.: ‘Si Dieu a permis à satan de régner un certain temps sur l'humanité, c'est parce qu'il savait
à l'avance que, le moment venu, le Christ aurait raison de cet adversaire en mourant sur la
Croix’ (blz. 233).
[14] Je vois Satan..., blz. 252.
[15] Ibid.
[16] ‘Ce que nous pressentons, au moins vaguement, c'est la possibilité, pour n'importe quelle
communauté de persécuter les siens, soit en se mobilisant de façon soudaine, contre n'importe
qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sous n'importe quel prétexte, soit
encore, plus fréquemment, en s'organisant de façon permanente sur des bases qui favorisent
les uns aux dépens des autres et perpétuent pendant des siècles, des millénaires même, des
formes injustes de la vie sociale. C'est contre les modalités innombrables du mécanisme
victimaire que le souci des victimes cherche à nous protéger’ (blz. 259).
[17] Ibid., blz. 249.
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[18] Hij besprak ze voor het eerst in een bekend artikel uit 1985: ‘Le meurtre fondateur dans la
pensée de Nietzsche’, in P. Dumouchel (éd.), Violence et vérité. Autour de René Girard, Grasset,
Paris, 1985, blz. 597-613.
[19] Lc. 10:19-20.
[12] Paris, Grasset, 1972.
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Herman Deleeck
Over de betaalbaarheid van de pensioenen
De magie van de getallen speelt ons parten: moest in het jaar 1000 de wereld vergaan?
Gaat het pensioenstelsel in 2020 instorten? De angst voor de toekomst van de
pensioenen is in grote mate bepaald door een nogal slordige beeldvorming. Om dit
verhaal tot zijn ware proporties te herleiden, willen we een aantal vraagstukken
doornemen: de financiële situatie van de ouderen, de betaalbaarheid van de pensioenen
en de solidariteit tussen de generaties (lastenverschuiving naar de toekomst), en de
mogelijke vormen van een toekomstig pensioenstelsel. Hoewel armoede bij ouderen
een knelpunt blijft, ga ik liever uit van de solidariteit: een behoorlijk pensioenstelsel
moet toereikend zijn voor arm én rijk, of omgekeerd, een behoorlijk pensioenstelsel
is in het belang van welgestelden én minder bemiddelden.

Bezitten de inactieven de activa?
In de naoorlogse periode is het volume van de pensioenuitkeringen voortdurend
gestegen. De keerzijde van die stijging is de afgetekende verhoging van het
gemiddelde welvaartspeil van de ouderen. Bij de wettelijke pensioenen kwamen nog
in toenemende mate de extralegale pensioenen. Het bezit van een eigen woning is
in de groep van ouderen ruim verspreid. Bovendien bevindt zich het roerend bezit,
obligaties met name, d.w.z. de tegenwaarde van de torenhoge staatsschuld, voor een
groot deel bij (jong)gepensioneerden: die hebben de welvaart van de gouden jaren
zestig meegedragen naar de pensioenleeftijd.
De enquêtes van het Centrum voor Sociaal Beleid geven volgend beeld[1]. Van
1976 tot 1985 steeg de algemene welvaart aanzienlijk, vooral bij de ouderen (met
50%). Van 1985 tot 1992 was de algemene welvaarts-
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stijging groot, ook (zij het minder dan gemiddeld) bij de ouderen. Van 1992 tot 1997
steeg de algemene welvaart weinig, maar gaan de ouderen er weer meer dan gemiddeld
op vooruit.
De overgang van tewerkstelling naar pensioen is minder hard dan vroeger. Wie
met pensioen gaat, verdient veel minder, maar dat verlies wordt in het gezin
gedeeltelijk gecompenseerd door twee andere factoren: meestal geen kinderen meer
ten laste, en een beperkte uitkering voor de partner die vroeger niet verdiende. Al
behoren de gepensioneerden minder dan vóór hun pensioen tot de hoogste rangen
van de welvaartsverdeling, toch verbetert zelfs een derde onder hen zijn
welvaartspositie; slechts de helft van de pas gepensioneerden ziet zijn welvaartspositie
verslechteren; slechts voor een vijfde is het een grote stap achteruit. Opmerkelijk is
de afstand tussen jonggepensioneerden en degenen die al lang met pensioen zijn: de
toenemende vrouwenarbeid zorgt voor twee pensioenen, en de jongere generaties
hebben meer pensioenbijdragen betaald, - een vrucht van de gouden jaren zestig.
Deze globaal gunstige evolutie heeft twee markante maatschappelijke gevolgen wat
de inkomens betreft: de verschillen binnen de categorie van ouderen (vooral tussen
jongen hoogbejaarden, en tussen koppels en alleenstaanden) nemen toe en die tussen
ouderen en actieven nemen af.
Traditioneel behoorden de bejaarden tot de categorie van de armen. Dat is in heel
Europa veranderd. Als geheel behoren zij niet meer tot de laagste
inkomenscategorieën. Een aanzienlijk deel van hen blijft evenwel nog steeds in een
problematische inkomenssituatie. Uitspraken die suggereren dat alle bejaarden rijk
zijn, zijn daarom onjuist en ergerniswekkend. Ik citeer een paar staaltjes van die
onterechte veralgemening: ‘de activa zitten bij de niet-actieven’ (De Standaard, 9
maart 1999); ‘de levensstandaard van de senioren zal (in 2025) 10% hoger liggen
dan die van de rest van de bevolking. Opa en oma van morgen hebben aanzienlijke
inkomsten en vooral een groot patrimonium’ (De Standaard, 25 september 1999).
Tot mijn spijt citeert E. de Callataij[2] L. Thurow, die wijst ‘op de snelle ontwikkeling
van de cruise-industrie die mikt op een cliënteel met beperkte mobiliteit’. Dat spreekt
tot de verbeelding, maar betreft slechts de happy few.

Armoede bij de ouderen
Er is meer armoede bij de ouderen dan bij de actieven; in 1997 is 12,9% van de
ouderen arm, tegenover 7,7% van de totale bevolking en 1% van de tewerkgestelde
actieve bevolking; de bejaarden maken 43% uit van de armen van België. Die armoede
treft vooral hoogbejaarden, en koppels meer dan alleenstaanden. En die armoede
duurt langer: levenslang...
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Structuur van de ouderdomsinkomensvoorzieniug voor werknemers
Derde bovenwettelijk individueel (pensioensparen, levensverzekering plus fiscaal
pijler: voordeel)
Tweede bovenwettelijk collectief, per bedrijfstak of onderneming (groepsverzekering;
pijler: pensioenfonds)
Eerste wettelijk pensioen, volledige loopbaan (1 juni 1999)
pijler:

Alleen

Maximum (man)

Gezin
65.314

Minimum

36.110

28.898

Bijstand: gewaarborgd
inkomen bejaarden

28.447

21.334

Min. norm EU (1997)

35.400

23.600

52.251*

Wat is armoede? Het CSB gebruikt de zogenaamde EU-armoedelijn: arm is het
huishouden waarvan het inkomen lager ligt dan 50% van het gemiddelde beschikbaar
inkomen van een bepaald land. Voor België betekent dat: arm is een koppel dat in
1997 over minder dan 35.400 fr., of een alleenstaande die over minder dan 23.600
fr. per maand beschikt. Het gaat over beschikbaar inkomen, niet alleen over
pensioenen. Zoals gezegd blijft 13% van de ouderen beneden deze grens. Bovendien
is het aantal dat er nauwelijks boven uitstijgt groot. De meerderheid van de bejaarden
zit nog steeds in de laagste inkomenscategorieën.
Deze situatieschets op grond van de CSB-enquête wordt bevestigd door de officiële
armoedestatistiek: er zijn ongeveer 100.000 ontvangers van het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden in België (1998) van wie de helft 75-plussers, met een uitkering (na
onderzoek van de bestaansmiddelen) van 28.450 fr. (paar) of 21.340 fr. (alleenstaande)
per maand, in de plaats van of ter aanvulling van een onvolledig pensioen[3].
Wat de vermogenstoestand betreft, drie vierde van de ouderen bezit een eigen
woning, en dat stemt overeen met het cijfer van de actieve bevolking[4]. Niet-eigenaars
verkeren soms in een tragische positie, vanwege de hoge huurprijzen. Hun
armoederisico ligt tweemaal zo hoog.

*

Bedragen uitgedrukt in Belgische frank.
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Percentage arme huishoudens (EU-norm) volgens de activiteit, de leeftijd
van het gezinshoofd en het gezinstype in 1985-1988-1992-1997
1985

1988

1992

1997

5,9

7,2

7,7

1997
(%BEV)*
(100,0)

tewerkgesteld 1,9

1,2

1,8

0,8

(53,6)

werkloos

19,7

25,7

27,6

36,8

(6,4)

pensioen

9,5

9,5

11,6

10,8

(35,3)

uitsluitend
pensioen

10,8

12,5

15,8

13,3

(22,6)

16-24 jaar

12,3

23,7

24,3

19,3

(2,7)

25-49 jaar

3,7

3,3

3,6

5,5

(46,5)

50-64 jaar

4,3

4,5

5,4

5,1

(23,8)

65-75 jaar

9,0

9,6

11,1

12,7

(15,2)

+75 jaar

13,6

12,1

15,6

12,9

(11,8)

1 actieve

9,3

9,2

8,6

10,8

(19,7)

1 bejaarde

10,4

11,1

15,4

11,4

(15,5)

2 actieven

3,3

3,2

4,1

6,0

(48,4)

1 actieve + 1 2,5
bejaarde

4,0

4,9

6,0

(4,4)

2 bejaarden 12,1

10,2

10,4

13,7

(12,0)

alle
6,0
huishoudens
activiteit
gezinshoofd

leeftijd
gezinshoofd

gezinstype

Evolutie van het procentuele aandeel in de bestaansonzekerheid naar de
leeftijd van het gezinshoofd volgens de EU-norm in 1985-1988-1992-1997
1985

1988

1992

1997

16-24 jaar

7,0

5,6

11,2

5,2

1997
(%BEV)*
(2,7)

25-49 jaar

32,5

28,3

27,0

32,4

(46,5)

*
*

procent van de beschouwde categorie in de totale bevolking.
procent van de beschouwde categorie in de totale bevolking.
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50-64 jaar

20,6

22,2

19,6

19,4

(23,8)

65-75 jaar

20,7

24,7

23,0

29,7

(15,2)

75 jaar

19,2

19,2

19,2

13,3

(11,8)

Totaal

100

100

100

100

(100)

Bron: B. Cantillon e.a., ‘Sociale Indicatoren 1976-1997’, CSB-Berichten, mei 1999.
EU-norm = 50% van het gemiddelde equivalent beschikbaar inkomen per huishouden
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Er is duidelijk een generatiekloof wat het roerend bezit betreft. Aandelen en obligaties
zouden overwegend in handen zijn van senioren. De meerwaarde ervan (op de beurs)
en de hoge rentestand zou hun inkomen fors opgedreven hebben (samen met de
fiscaal voordelige behandeling van de roerende inkomsten in vergelijking met die
uit de arbeid). De voorstelling dat ‘de inactieven de activa bezitten’ moet alleszins
grondig genuanceerd worden. Vele ouderen bezitten slechts een beperkt roerend
vermogen, maar heel wat anderen helemaal geen; en het bezit van een groot vermogen
is in handen van een zeer beperkte groep rijken (niet ouderen als zodanig). Roerend
bezit schept dus op zich nauwelijks een generatiekloof. Wel kun je de vraag stellen
naar de vermogensverdeling binnen de groep van ouderen enerzijds en die van de
actieven anderzijds. Roerend bezit werkt relatief meer denivellerend bij de ouderen
dan bij de actieven[5].
Heel wat bejaarden zijn welvarend en hebben een flink patrimonium opgebouwd.
Dat geldt echter niet voor de meerderheid. De grote vooruitgang is er gekomen door
de verbetering van het wettelijk pensioen (vooral sedert 1955-1957), op grond van
het repartitiebeginsel waardoor de welvaart van de ouderen uit de
productiviteitsstijging van de actieven gefinancierd kon worden. De aanvullende
pensioenen (tweede pijler) hebben vooral de laatste decennia de welvaart althans
van de beter gesitueerde ouderen verhoogd. Daarom wordt in het debat over de
pensioenen prioritair aandacht gevraagd voor het wettelijk pensioen (de eerste pijler)
en voor voldoende hoge minimumbedragen, zowel van pensioenen als van het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden. De pensioenen worden vaak eenzijdig
beschouwd als last of kost, terwijl ze voor de betrokken bevolking primair als een
welvaartselement gelden, gedeeltelijk te rechtvaardigen op grond van de vroegere
arbeidsprestatie. Het wettelijk pensioen is de basis voor iedereen. Het mag geen te
laag pensioen voor armen worden. Met een behoorlijk wettelijk pensioen is iedereen
gebaat, zowel armen als rijken. Juist dat algemene pensioenstelsel maakt de solidariteit
sterk, en die solidariteit maakt van de weeromstuit het pensioenstelsel zelf sterker.

De veroudering van de bevolking is de prijs van de denataliteit
Kan het huidige stelsel gehandhaafd en verbeterd worden? De pensioenuitgaven
nemen toe, terwijl steeds minder actieven de lasten moeten dragen. De bevolking
veroudert omdat de mensen langer leven, maar vooral omdat het aantal geboorten
sedert ca. 1965 in België sterk verminderd is. In 1999 hebben wij 1,5 geboorte per
vrouw, in Vlaanderen zelfs 1,4 (totale vruchtbaarheidscoëfficiënt), terwijl 2,1 nodig
is om de bevolking
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op peil te houden. Die trend doet zich voor in alle westerse landen, en begint zelfs
in sommige ontwikkelingslanden. Terloops: denataliteit is zonder twijfel op langere
termijn het zwaarste samenlevingsprobleem, omdat daardoor het bevolkingsaantal
terugloopt, de lastenverhouding scheefgetrokken wordt, de sociale dynamiek verzwakt,
en impliciet de noodzaak van immigratie toeneemt. Denataliteit heeft economische
oorzaken (kinderlast; buitenshuis werkende vrouwen), maar er spelen ook factoren
van culturele aard mee (individuele welvaart en emancipatie krijgen voorrang op
kinderen). Daarom moet niet te veel verwacht worden van beleidsmaatregelen als
hoge kinderbijslag, infrastructuur voor kinderopvang, of herwaardering van de
gezinsfuncties (van vrouw én man).
De veroudering van de bevolking ten gevolge van de daling van het geboortecijfer
is het zwaarste maatschappelijk probleem voor de toekomst van onze West-Europese
landen. De demografen zijn het erover eens. Toch weigeren heel wat tijdgenoten,
ook geleerde filosofen, dit feit te erkennen, meestal vanwege een ideologisch
vooroordeel. Zij verwarren overbevolking op wereldschaal met regionale ontvolking.
Maar onlangs (op 6 januari 2000) werden de geesten opgeschrikt door een rapport
van de Verenigde Naties, ‘Replacement Migration: is it a Solution to Declining and
Ageing Populations?’. Volgens het rapport zijn in alle Europese landen en Japan
aanzienlijke emigratiestromen nodig, om de verhouding tussen de actieve bevolking
en de bejaarden op een leefbaar peil te houden. Want Italië bijvoorbeeld, met thans
57 miljoen inwoners, zal in 2050 niet meer dan 41 miljoen inwoners tellen. Om de
bevolking op het huidige peil te handhaven zijn er jaarlijks 240.000 immigranten
nodig. Duitsland zal van 82 naar 73 miljoen inwoners zakken en zou jaarlijks 500.000
immigranten moeten binnenlaten[6].
Anderzijds stijgen de pensioenuitgaven niet alleen (en niet het meest) omdat het
aantal ouderen toeneemt (demografische factor), maar vooral omdat de aard van de
pensioenen en van de huishoudens verandert: het pensioenstelsel is stilaan volwaardig
geworden; vanwege de toename van de vrouwelijke tewerkstelling zijn er nu
(tweemaal) meer individuele pensioenen en minder gezinspensioenen; door de
verschuiving van de tewerkstelling naar de tertiaire en de quartaire sector zijn er nu
meer bedienden- en ambtenarenpensioenen[7]. Volgens vooruitberekeningen neemt
het aantal bejaarden lichtjes toe tot 2010; daarna groeit het drastisch, en bereikt in
2030 een hoogtepunt; in die periode zullen de tweeverdieners van de
babyboomgeneratie (met een toenemend aantal vrouwelijke gepensioneerden) zich
volop bij de ouderdomsverzekering aanmelden.
Het proces van veroudering en de daaruit voortvloeiende verzwaring van de
pensioenkosten staan evenwel niet op zichzelf, maar zijn ingebed
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in een onomkeerbare maatschappelijke verandering: zoals de wereld van 2000 anders
is dan die van 1938, zo zal die van 2040 er volkomen anders uitzien dan die van
2000. Wij gaan naar een wereld van meer oude en zeer oude mensen (een vierde van
de bevolking) en dat brengt veranderingen mee op het vlak van leefstijl,
consumptiegewoonten, thuisverzorging, politieke verhoudingen, enz. Voor die
algemene veroudering moeten we hoe dan ook de prijs betalen: een groter deel van
de economische groei zal naar de ouderen gaan. Dat is de prijs die we moeten betalen
voor de denataliteit.

De betaalbaarheid van de toekomst
Vanuit deze algemene toestand rijst de vraag naar de betaalbaarheid van de pensioenen
in de toekomst. In veel landen is er paniek ontstaan en denken politici aan
bezuinigingen. Dat ligt helemaal in de lijn van het heersende neoliberale marktdenken,
dat het sedert de jaren tachtig goed doet. Op weg naar de eenheidsmarkt en de
eenheidsmunt binnen de Europese Unie konden politici gemakkelijker van
bezuinigingen in de sociale sector spreken, bezorgd als ze waren om de
Maastrichtnorm te halen (met name een begrotingstekort van minder dan 3%)[8].
Sindsdien is de discussie veel zakelijker geworden, en het doemdenken wat weggeebd.
Tegen de neerwaartse druk moeten wij ons verzetten met redelijke argumenten.
Daarbij kun je steunen op complexe berekeningen van het Belgisch Federaal
Planbureau. Daarin wordt een centraal scenario van de toekomstige evolutie, met
daarnaast een aantal varianten uitgetekend, op grond van een serie degelijk
verantwoorde hypothesen. De eerste hypothese betreft de toekomstige
bevolkingsontwikkeling. Verwacht wordt dat de totale bevolking tussen 1995 en
2030 stabiel blijft, maar dat het aandeel van de jongeren vermindert van 24% tot
21%, dat van de actieven (20-60 jaar) van 55% tot 49%, terwijl dat van de ouderen
toeneemt van 21% tot 30%. De afhankelijkheidscoëfficiënt (ouderen/actieven) wordt
62% in plaats van 39%. De tweede hypothese betreft de economische groei, geschat
op 2,25% per jaar. De derde hypothese betreft de te verwachten beleidsmatige
beslissingen i.v.m. de verdere reële groei van de pensioenen, of, anders gezegd, de
verhogingen die redelijkerwijze toegestaan zullen kunnen worden. Er wordt
verondersteld dat de pensioenen omhooggaan, maar in beperkte mate. Naast de
aanpassing aan de index van de kleinhandelsprijzen, verwacht men een jaarlijkse
stijging met 1,75% van de loonplafonds waarop het pensioen berekend wordt[9], en
een jaarlijkse welvaartsstijging van 0,5%.
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Op grond van deze veronderstellingen heeft het Planbureau de balans van de
toekomstige uitgaven en inkomsten van het pensioenstelsel berekend, en komt het
tot de prognose dat de pensioenlasten zullen oplopen van 10,6% van het BBP in 1996
tot 12,8% in 2030. De kernvariabele is de groeivoet van het nationaal product, wat
neerkomt op de stijging van de productiviteit. Met een gemiddelde jaarlijkse reële
groei van de lonen met 2,25% zijn er in de toekomst voldoende middelen beschikbaar
om de groeiende pensioenlasten op te vangen. Met andere woorden, tot 2020 zal het
nationaal product sterker groeien dan de lastenverzwaring door het
verouderingsproces. Hierbij moet wel een aantal randvoorwaarden vervuld worden.
Het begrotingstekort en de schuldenlast van de Belgische staat moeten afgebouwd
worden, zodat een nieuwe schuldenlast (positief uitgedrukt: een collectieve
demografische reserve) (tijdelijk) kan worden opgebouwd om de periode van de
sterk toenemende pensioenlasten te overbruggen. Dat betekent dat in die periode de
toegenomen pensioenlasten gefinancierd zullen worden door een grotere
overheidssubsidie, uit belastinggeld. De schuldenafbouw (juister: de vermindering
van de rentelast op de begroting) is grotendeels verwezenlijkt, met pijn en smarten,
maar zonder afbraak van ons stelsel van sociale bescherming, - waardoor België,
ook dat mag eens gezegd worden, een voorbeeldige plaats inneemt in de EU. Het is
daarom van het allergrootste sociale belang dat de nieuwe regering en de
deelregeringen de begrotingsdiscipline aanhouden.
De redenering van het Planbureau is macro-economisch, d.w.z. ze geldt voor de
natie in haar geheel, zonder rekening te houden met individuele regelingen en
specifieke stelsels. Micro-economisch, wat de individuele pensioenen betreft, vloeit
uit de berekeningen voort dat ze niet zullen worden verlaagd, dat het
bijdragepercentage niet wordt verhoogd, en dat het ontvangen pensioen in verhouding
blijft met de betaalde bijdragen. Die verhouding is typisch voor de sociale verzekering
en voor de geloofwaardigheid van het stelsel. Een tekort aan inkomsten of een te
veel aan uitkeringen moet dan door het stelsel zelf gedragen worden, door middel
van overheidsgeld.
Een tweede voorwaarde in het scenario van het Planbureau is de beperking van
de welvaartsgroei tot 1,75% + 0,50%. Een derde voorwaarde is de overdracht van
financieringsmiddelen, binnen de totale sociale zekerheid, in overeenstemming met
de demografische ontwikkeling, van sectoren als kinderbijslag en werkloosheid naar
pensioenen en de gezondheidszorg. Naast de louter financiële zijn er ten slotte nog
andere maatregelen die de pensioenlasten relatief kunnen verminderen: vooral de
wettelijke of feitelijke verhoging van de pensioenleeftijd, voorts ook de deeltijdse
uittreding uit het actieve leven, alsmede een andere houding
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tegenover de oudere werknemer in de ondernemingen, wat wel een ‘cultuuromslag’
veronderstelt.
Het Planbureau doet niet aan waarzeggerij. De toekomstvoorspellingen hebben
zin, omdat ze de elementen van het probleem en de voorwaarden voor een oplossing
duidelijk omschrijven. Sommigen vinden de hypotheses van het Planbureau te
optimistisch[10], maar betwisten niet dat er een oplossing mogelijk is. Hoe dan ook,
de berekeningen van het Planbureau bieden een kader waarbinnen gezocht kan worden
naar een oplossing op lange termijn voor de financiering van de pensioenlasten, die
door de veroudering van de bevolking zullen toenemen.
Er zijn problemen, maar die zijn op te lossen. Bij wijze van slogan: als men vaststelt
dat er een reële groei is van 2%, dan is de betaalbaarheid van de pensioenen geen
kwestie van kunnen, maar van willen. De wetenschappelijke analyse verwijst naar
een politieke oplossing: de mogelijkheden zijn er, het komt er dan op aan ze te willen
gebruiken. Twijfel en onrust zaaien (vooral bij de rechtstreeks betrokkenen) over de
toekomstige betaalbaarheid van de pensioenen is ethisch niet verantwoord. Even
onverantwoord is het allerlei oplossingen voor te stellen die direct of indirect een
ongunstige weerslag hebben op het wettelijke stelsel. Daar kom ik straks op terug.
Onlangs werd de term ‘nieuwe economie’ ingevoerd in verband met de sterke
groeicapaciteit die uitgaat van moderne onderzoeks-, analyseen
communicatietechnieken, op basis van de informatica. Daar ligt de sterkste factor
van productiviteitsgroei. De veroudering van de bevolking zal zich, zoals gezegd,
voortzetten in een veranderende maatschappelijke omgeving, met nieuwe economische
impulsen. Daarom is het onverantwoord de bevolking nu ongerust te maken over
hoe de pensioenen in de toekomst zullen worden betaald.

De waardevastheid van de pensioenen
De verenigingen van gepensioneerden eisen terecht dat de welvaart van de
gepensioneerden gelijke tred moet houden met die van de actieve bevolking. Als de
lonen en salarissen stijgen, moeten ook de pensioenen in gelijke mate omhooggaan.
Die zg. ‘welvaartsvastheid’ is iets meer dan de wettelijk geregelde ‘waardevastheid’
(koppeling van de pensioenen aan de prijsstijging, waardoor de koopkracht gelijk
blijft). De welvaartsvastheid wordt op twee manieren aangevreten. Ten eerste, in het
algemeen, door de voortdurende stijging van de lonen. Hieraan kan verholpen worden
door eenmalige of periodieke verhogingen van de pensioenbedragen. Een tweede
oorzaak, gelegen aan de pensioenwetgeving zelf, maakt dat de dekkingsgraad (d.i.
het pensioen in procent van het vroeger
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verdiende loon) voortdurend vermindert. Sedert 1983 worden de bijdragen berekend
op de volledige lonen, maar de pensilenen slechts op geplafonneerde lonen. Dat
plafond werd (tot 1997) niet aangepast aan de welvaartsstijging. De gevolgen daarvan
zijn pas veel later publiek aan het licht gekomen. Bij de (latere) berekeningen van
de pensioenen tellen de beloningen van de jaren na 1983 immers steeds minder dan
volledig mee, en daardoor daalt de dekkingsgraad voortdurend. Zoals reeds gezegd,
zou men theoretisch uiteindelijk uitkomen op een even laag pensioen voor alle
werknemers. Daardoor glijdt ons wettelijk pensioen af van het principe van de sociale
verzekering, dat de wet de burgers het betalen van sociale bijdragen mag opleggen,
omdat wie betaalt ook mag rekenen op evenredige uitkeringen te zijner tijd. De wet
van 1996 heeft de loonplafonds waarop de pensioenberekening steunt, vanaf het jaar
1999 verhoogd. Daardoor is, althans op langere termijn, en slechts gedeeltelijk, de
koppeling tussen bijdrage en uitkering hersteld, wat de welvaartsvastheid ten goede
komt en de legitimiteit van het pensioenstelsel verzekert.
De kwestie van de welvaartsvastheid is complex. Vanwege kostenverhogende
factoren, zoals de veralgemening van het dubbele inkomen en vandaar van het dubbele
pensioen, en de lagere pensioenleeftijd, was het noodzakelijk sommige ingebouwde
mechanismen van kostenstijging af te remmen. Dat gebeurde o.a. door het plafond
van de pensioenberekening sedert 1983 niet te verhogen. Het gevolg daarvan is dat
gepensioneerden hun koopkracht wel kunnen behouden, maar dat ze niet delen in de
algemene welvaartstoename, en daardoor geleidelijk afglijden naar de onderkant van
de inkomensverdeling. Die vaststelling is niet onbelangrijk: ten gevolge van de
langere levensduur wordt de periode waarin het pensioen het hoofdinkomen van een
huishouden is, steeds langer. Bovendien versterkt de afremming van de
welvaartsvastheid impliciet de roep naar bijkomende aanvullende pensioenen, die
echter de inkomensongelijkheid vergroten. De bestaande mechanismen van
welvaartsaanpassing zijn blijkbaar ontoereikend om het aandeel van de
gepensioneerden in de welvaartsverdeling te garanderen. Over die kwestie van de
verdeling van de welvaart(sgroei) onder de (actieve en niet-actieve) generaties moet
het beleid zich buigen.
De kaderwet op de hervorming van de pensioenen van 1996 regelde o.a.
(gedeeltelijk) de welvaartsvastheid, de gelijke loopbaanberekening voor mannen en
vrouwen in 45 loopbaanjaren, en, ter compensatie van de minder gunstige telling (45
i.p.v. 40) voor vrouwen, de invoering van een minimumpensioenrecht (na minstens
15 jaar tewerkstelling). Een reeks structurele veranderingen zal leiden, zonder sociale
achteruitgang, tot een kostenvermindering van 0,54% van het BBP tussen nu en
2020. Die
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aanzienlijke daling zal echter niet volstaan om de demografische kostenvermeerdering
te compenseren (zo'n 1% van het BBP in 2020). De overheid zal zelf moeten
bijpassen. Die kaderwet op de hervorming van de pensioenen van 1996 was goed
voorbereid en is een deugdelijk instrument geworden. Maar krantenkoppen heeft die
wet niet gehaald.
Het wettelijke pensioenstelsel steunt op de solidariteit tussen de generaties, of een
‘generatiecontract’: een werkende generatie draagt af voor de rustende generatie en
zal later op haar beurt onderhouden worden door een jongere generatie die op dat
ogenblik zal werken. Sommigen vrezen dat dit basisbeginsel nu aan het wankelen
gaat omdat de huidige generatie van gepensioneerden een goede positie verworven
heeft, onder meer in de bloeiperiode van de gouden jaren zestig, en toekomstige
zware pensioenkosten ongedekt ten laste legt van de volgende generatie. In zekere
zin is een pensioenwetgeving die rechten vastlegt voor de toekomst, gelijk te stellen
met een staatsschuld die de huidige generatie opbouwt, maar die door de volgende
generatie zal moeten worden terugbetaald. Technisch wordt dit uitgerekend in
zogenaamde generatiebalansen, waarin opgeteld wordt wat de ene generatie voor de
andere doet, en omgekeerd (onderwijs, erfenissen, enz., tegenover pensioen en
gezondheidszorg voor ouderen). Zulke balansen kunnen nuttige reflectie-instrumenten
zijn, maar per slot van rekening gaan ze uit van een statisch perspectief, en roepen
ze een boekhoudersmentaliteit op. De vroegere generaties hebben wellicht relatief
méér afgedragen voor de pensioenen, omdat hun welvaart veel bescheidener was.
De samenleving die stilaan door het verouderingsproces ontstaat, zal heel anders
gestructureerd zijn dan de huidige, om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften
inzake verzorging, transport, huisvesting, enz. De toekomst zal tot aanpassingen
dwingen, maar tegelijk ook aanpassingen mogelijk maken, onder meer dankzij de
economische groei. We mogen niet vergeten dat ook bij de invoering van het huidige
pensioenstelsel, in de jaren 1955-1957, sommigen alleen maar rampzalige gevolgen
konden voorspellen!

Het toekomstige pensioenstelsel
Een toekomstig pensioenstelsel dat de solidariteit binnen en tussen de generaties
waarborgt, zal voor een passende verhouding tussen de drie pijlers moeten zorgen:
de eerste pijler van het wettelijk pensioen (vaak minimaal, en op voorwaarde van
een volledige loopbaan), de tweede pijler van het bovenwettelijk pensioen (collectief
georganiseerd per bedrijfstak of per onderneming) en de derde pijler van individuele
pensioenvoorzieningen (bv. pensioensparen of levensverzekering). Volgens je
politieke
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optie of maatschappijvisie zul je geneigd zijn de nadruk op een van die pijlers te
leggen.
Centraal staan de begrippen kapitalisatie en repartitie (of fondsvorming en
omslagstelsel). In het kapitalisatiestelsel betaalt ieder voor zijn eigen pensioen, en
ontvangt later de uitgestelde opbrengst van de eigen inspanning. Die opbrengst wordt
wel uitgehold door de inflatie, en houdt zeker geen gelijke tred met de algemene
welvaartstoename (aangeduid door de stijging van het BBP of door de aangroei van
de verdiensten van de actieven). In het repartitiestelsel (waarop ons pensioenstelsel
sedert 1955-1957 steunt) betalen de actieven bijdragen waarmee onmiddellijk de
pensioenen van de niet-actieven worden gefinancierd. Zo'n stelsel maakt het mogelijk
dat de pensioenen voortdurend samen met de algemene welvaart stijgen, als tenminste
de verhouding tussen het aantal actieven en het aantal gepensioneerden (of juister:
het totale volume van de te betalen pensioenen) nagenoeg stabiel blijft. Juist deze
verhouding is de laatste jaren voortdurend verslechterd, ten nadele van wie bijdragen
betaalt, ten gevolge van de relatieve toename van het aantal gepensioneerden, én van
de verhoging van het peil van de pensioenen.
Beide genoemde financieringstechnieken hebben hun eigen voor- en nadelen. De
eerste sluit aan bij de privé-verzekeringen, het zakenleven, de tweede bij de sociale
verzekering. In de sociale politiek van de naoorlogse welvaartsstaat wordt resoluut
het omslagstelsel (repartitie) gekozen voor de financiering van de pensioenen, en,
wat men vaak vergeet, van de gezondheidszorg en de werkloosheid. Het sterke punt
is dat men de niet-actieven zo onmiddellijk kan laten delen in de (door de
productiviteitsstijging toenemende) vruchten van de arbeid. Het zwakke punt is dat,
bij de thans verscherpte veroudering van de bevolking, minder schouders zwaardere
lasten te dragen krijgen. Op die moeilijkheid hebben we al voldoende gewezen.
In beginsel is de beste pensioenformule, voor het grootste aantal burgers en met
de beste waarborg, het wettelijk pensioen, gebaseerd op het omslagstelsel. Ik heb er
al op gewezen dat het wettelijk pensioen voor werknemers in België evenwel
geleidelijk is ontspoord. Sedert 1983 worden de bijdragen berekend op de volledige
brutowedde, maar blijven de pensioenuitkeringen beperkt tot een maximumbedrag
(bepaald door de zg. loonplafonds). Die ontsporing heeft bovenwettelijke aanvullende
regelingen in de hand gewerkt. Van de actieve werknemers in de privé-sector zouden
33% gedekt zijn door een aanvullende pensioenregeling; ook 5% van de arbeiders
en 59% van de bedienden zijn in die situatie; van de gepensioneerden zou 10% een
aanvullend pensioen ontvangen[11].
De tweede pijler zit dus in de lift, de eerste pijler zucht. De tweede pijler steunt
op kapitalisatie, en belooft uitkeringen die in verhouding
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staan tot de gestorte bijdragen en aldus tot de vroegere lonen. Dat ligt zeker meer in
de smaak van het privé-zakenleven, en sluit aan bij de bloeiende beurs en de
dominantie van de vrije markt sedert de jaren tachtig. Het versterkt bovendien de
overigens door veel gepensioneerden gewenste (en in hun ogen rechtmatige)
inkomensongelijkheid.
De meeste experts, ook in het buitenland, zijn het erover eens dat, alle
jammerklachten over de nakende ineenstorting van de pensioenstelsels vanwege het
verouderingsproces ten spijt, het wettelijk pensioen overeind zal blijven, juist omdat
het steunt op verdeling van de welvaart. De tweede pijler kan geenszins een oplossing
ten gronde voor de veroudering, alleen een bijkomend hulpmiddel bieden. De
verdedigers van de tweede pijler lijken vaak meer belangstelling te hebben voor de
financiële markt dan voor het welzijn van de ouderen, en meer bekommerd om een
betere pensioenvoorziening voor de top dan voor alle burgers. Als de nadruk te sterk
zou worden gelegd op de tweede pijler, en als daardoor het wettelijk pensioen
minimaal zou worden, dan zou armoede opnieuw het lot worden van een deel van
de ouderen[12]. Een overzicht van empirisch onderzoek in een aantal westerse landen
heeft experts[13] tot de opmerkelijke vaststelling gebracht dat het percentage van het
nationaal product dat aan pensioenen besteed wordt - wettelijke pensioenen en
privé-pensioenen samen - in alle landen ongeveer even hoog ligt; maar, hoe kleiner
de rol van de wettelijke pensioenen, hoe groter de inkomensongelijkheid.
Er is nog een bijkomend economisch argument, dat minder vanzelfsprekend is
dan men laat uitschijnen. Theoretisch kan men de superioriteit van de fondsvorming
bewijzen, maar empirisch kan men die stelling niet bewijzen[14]. Het repartitiesysteem
blijkt geen ongunstige weerslag te hebben op het sparen. Het spaarvolume is in België
overigens zeer hoog.
In de toekomst zullen we niet alleen geconfronteerd worden met de veroudering
van de bevolking en de lastenverzwaring voor het actieve deel ervan - de tegenstelling
tussen de werkende en de oudere generatie - maar evenzeer met de vraag van een
‘redelijke’ inkomensverdeling binnen de groep van de ouderen zelf. Ik pleit voor het
behoud van de eerste pijler, het wettelijk pensioen, op een behoorlijk niveau, eventueel
gesplitst in een universeel minimum (gefinancierd uit belastingen) en een
proportioneel deel (gefinancierd uit repartitie). Voorts pleit ik voor een georganiseerde
uitbouw van de tweede pijler, maar dan met voorwaarden, slechts als een aanvulling
op het wettelijk pensioen, zonder bijzondere fiscale steun, het liefst via een CAO
(collectieve arbeidsovereenkomst), per sector, in het raam van een wettelijke regeling.
Wat men dan in de derde pijler wil doen, blijft privé en individueel. De discussie
over deze structuurvernieuwing verloopt traag. Men verwijst vaak naar Nederland,
waar boven het (hoge) wettelijke minimumpensioen, de pensioenfondsen
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voor aanvullende uitkeringen zorgen. Men vergeet hierbij te vermelden dat bijna alle
werknemers (92%) onder zulke aanvullende pensioenregelingen vallen, meestal per
bedrijfstak.

Besluit
De ouderen staan er financieel beter voor dan vroeger, maar het klopt niet dat alle
ouderen zeer welvarend zijn en een groot vermogen hebben. Een goede
ouderdomsvoorziening is een opgave van ‘redelijke solidariteit’: we betalen deels
voor de ouderen, deels voor onszelf. Centraal staat niet de arme, maar iedereen.
Daarom is een universeel pensioenstelsel noodzakelijk, dat alle ouderen een voldoende
inkomen garandeert.
De wettelijke pensioenen blijven betaalbaar, hoofdzakelijk op grond van de te
verwachten economische groei. Nu de staatsschuld afgebouwd is, moet prioritair een
demografische reserve aangelegd worden. Wel blijft omzichtigheid geboden. Maar
de toekomst van de pensioenen als een ‘catastrofescenario’ voorstellen is gewoon
onethisch.
Aanvullende fondsen op grond van kapitalisatie kunnen een hulpmiddel zijn, maar
die zullen het algemene probleem van de veroudering geenszins opvangen. Wel lijkt
het aangewezen de groei van dit hulpmiddel niet af te remmen.
De lastenverzwaring van de actieve bevolking is de prijs die we moeten betalen
voor de denataliteit. Maar de veroudering in de zin van ‘veralgemeend langer leven’,
hoeft geen probleem te zijn, geen ‘naderend onheil’. Ze is integendeel een grote
overwinning, en de welvaartsverhoging van de ouderen is een van de kroonstukken
van de naoorlogse sociale politiek in het raam van de welvaartsstaat. We moeten de
moeilijkheden van de lastenverzwaring en van de verdeling ervan onderkennen. Maar
we mogen niet pessimistisch doen en van een overwinning een crisis maken. Wij
zullen in de veranderende toekomst de wil én de middelen vinden om de
moeilijkheden op te lossen.
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Eindnoten:
[1] B. Cantillon e.a., ‘Sociale indicatoren 1976-1997’, Berichten, UFSIA, Centrum voor Sociaal
Beleid, Antwerpen, mei 1999; alsmede in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1999,
nr. 4.
[2] Nieuw Tijdschrift voor Politiek, 1999, nr. 1, blz. 50.
[3] Daarnaast moet evenwel gezegd worden dat België, dankzij de voortreffelijkheid van zijn sociale
zekerheid, het laagste aantal armen heeft van alle landen van de Europese Unie; dit geldt in het
algemeen en (na Nederland en Denemarken) ook voor de ouderen. Dat lijkt, maar is niet
vanzelfsprekend.
[4] Volgens CSB-enquêtes over 1992 zijn er bij de ouderen een groter aantal eigenaars van een
eigen woning dan bij de niet-ouderen, maar de waarde van de woning van de niet-ouderen is
groter. Het bezit van roerende goederen (en de concentratie van grote vermogens) komt in
nagenoeg dezelfde mate voor bij niet-ouderen als bij ouderen.
[5] Meulemans, 1992, blz. 552.
[6] Cijfergegevens voor alle landen op http://www.popin.org.
[7] Vooral de pensioenen van de ambtenaren zullen doorwegen, omdat hun uitkeringen automatisch
en volledig gebonden zijn aan de evolutie van de lonen, en rechtstreeks betaald worden door
de Schatkist, zodat ook de erdoor veroorzaakte lastenverzwaring minder zichtbaar is.
[8] Zie H. Deleeck, ‘De sociale gevolgen van de Euro’, Streven, november 1998, blz. 876-888.
[9] Dit loonplafond geldt voor de berekening van het pensioenbedrag en niet voor de berekening
van de pensioenbijdrage. Het werd sedert 1983 niet meer verhoogd, met het gevolg dat in de
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verdere toekomst de pensioenen (berekend in % van de per jaar verdiende lonen) niet meer
zouden stijgen en dat dus de afstand tot de werkelijk verdiende en voortdurend stijgende lonen
en tot de werkelijk betaalde bijdragen steeds groter zou worden. De limiet zou na x jaren een
gelijk (laag) maximumpensioen voor alle werknemers zijn. De verhoging met 1,75% per jaar
vanaf 1999 is geregeld door de pensioenhervormingswet van 1996. Deze 1,75% stemt overeen
met de toegelaten verhoging in het raam van de stijgingsnorm van de lonen, in de herziene wet
op de vrijwaring van de concurrentie. Een evenwicht tussen efficiëntie (zuinig gebruik van de
middelen) en billijkheid leidt tot complexe regelgeving.
Zie bv. Lesthaeghe, blz. 162-167.
Pacolet en Bouten, HIVA, 1999.
Simulatie van Pestiau, Delhausse en Perelman, 1993.
Smeeding e.a., 1993.
R. Hemming, ISSR, 1999, nr. 2.
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Kathleen Gyssels
‘Schild en vriend’ in de Dominicaanse republiek
Edwidge Danticat over het bloedbad van Massacre
Jefta riep alle mannen van Gilead op en viel Efraïm aan. [...] Toen
bezetten de Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan waarlangs
de Efraïmieten terug moesten. En telkens als Efraïmitische vluchtelingen
vroegen om de rivier over te mogen, zeiden de mannen van Gilead: ‘Zeg
eens “sjibbolet”’. Sprak hij het woord verkeerd uit en zei hij ‘sibbolet’,
dan grepen ze hem vast en doodden hem bij de oversteekplaatsen van
de Jordaan. Zo vonden toen tweeënveertigduizend mannen van Efraïm
de dood. (Rechters 12:4-6)
Dit citaat uit de Bijbel staat als motto op de eerste bladzijde van The Farming of
Bones (1998), de tweede roman van de jonge Haïtiaanse auteur Edwidge Danticat,
die nu in Brooklyn woont. Het bijbelse tafereel, waarvan je de Brugse metten als een
Vlaamse variant kunt beschouwen, heeft zich niet zo lang geleden ook in de
Dominicaanse republiek herhaald, namelijk in oktober 1937.
Massacre, zoals de grensrivier tussen het armste land van het noordelijk halfrond
en de Domicaanse republiek heet - een typisch creoolse naam[1] - werd letterlijk ‘un
lieu de mémoire’ (Pierre Nora): duizenden Haïtianen die op de Dominicaanse
suikkerrietplantages werkten, vonden er de dood toen generaal Rafael Trujillo in
oktober 1937 een etnische zuivering afkondigde. Trujillo ( 1891-1961) was toen in
de Dominicaanse republiek aan de macht en besloot plots dat de Haïtiaanse migranten
ongewenst waren. Onder het voorwendsel dat zij terreur zaaiden en een plaag waren
voor het land, werden zij met geweld uitgedreven, allemaal, mannen vrouwen en
kinderen. Daar zorgde de gevreesde La Cuarenta voor - de geheime politie van de
Generalissimo, de tegenhanger van de ‘Tonton Macoutes’ die aan de andere kant
van de grens opereerden. Volgens officiële, door Trujillo gecontroleerde bronnen,
vielen er driehonderd

Streven. Jaargang 67

519
doden. Volgens historici maakten de machetes echter op z'n minst
vijfentwintigduizend slachtoffers. Volgens Danticat is dat cijfer nog te laag: zij lijkt
met het bijbelse citaat het aantal veertigduizend te willen bevestigen. Om de
‘Endlösung’ door te voeren, maakten de soldaten gebruik van een uitspraaktest,
aangezien Haïtianen en althans de arme Dominicanen dezelfde huidskleur hebben.
Er werd gekozen voor het woord ‘peterselie’, dat door Haïtianen steevast uitgesproken
wordt als pewegil, in plaats van met een rollende ‘r’: perejil (Land voor de levenden,
blz. 113 en 254). Zo werden de ‘slechten’ van de ‘goeden’ onderscheiden. Daaraan
herinnert ook de Afrikaans-Amerikaanse dichteres Rita Dove in haar gelijknamige
gedicht ‘Parsley’[2]. Op grond van één enkel juist of verkeerd uitgesproken woord
werd over leven en dood beslist. Nochtans hadden talloze non-vwayagé-Haïtianen
al generaties lang in de Dominicaanse republiek geleefd, en er het leven van hun
‘frères de couleur’ gedeeld:
‘Het waren mensen van wie de familie al generaties lang in Alegría
woonden: landeigenaren, boeren, metaalarbeiders, steenbouwers,
kleermakers, schoenmakers, een getrouwd lerarenechtpaar en een
Haïtiaanse priester, pater Romain. Sommigen hadden Dominicaanse
echtgenotes. Velen waren in Alegría geboren. Wij zagen hen allemaal als
mensen die hun lot in eigen hand hadden.’ (Land voor de levenden, blz.
73)
Edwidge Danticat is in 1969 geboren. Toen ze twaalf jaar oud was, verliet ze haar
geboorteland, dat toen geteisterd werd door het regime van ‘Baby Doc’, Jean-Claude
Duvalier. Sinds het begin van de jaren zestig was er een massale exodus van
bemiddelde Haïtianen die aan de hel van ‘le président à vie’ wilden ontsnappen.
Miami (waar bijvoorbeeld Dany Laferrière woont en werkt), Québec (Emile Ollivier,
Gérard Etienne), en uiteraard New York werden de meest geliefde ballingsoorden
in de ‘Nieuwe Wereld’. Op vijfentwintigjarige leeftijd debuteerde Danticat in het
Engels met Breath, Eyes, and Memory, meteen een succes. Danticat maakt deel uit
van die jonge generatie Caribische auteurs die als kind in een anderstalige grootstad
zijn terechtgekomen en door de cultuur van hun adoptiestad zijn beïnvloed. Tot die
generatie behoort ook de Dominicaanse Lydia Alvarez, die in haar roman En el
tiempo de los mariposos (In de tijd van de vlinders, 1994) eveneens het regime van
Trujillo aanklaagt. Net als Danticat voegt zij aan haar roman een nederig nawoord
toe. Daaruit blijkt de bescheidenheid van de vrouwelijke auteurs. Zij leggen er de
nadruk op dat hun roman een fictief verhaal is, weliswaar gebaseerd op historische
feiten. Beiden twijfelen zij eraan of ze wel voldoende talent hebben om de pijnlijke
episode uit de geschiedenis van hun volk in een literair werk op een passende wijze
weer te geven. Zelf vind ik het relaas van Alvarez minder geslaagd dan dat van
Danticat, die met sobere
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middelen en weinig personages de dramatiek in haar verhaal weet te houden, zonder
ooit in exotisme en folklorisering te vervallen.
Steeds meer Haïtiaanse, Dominicaanse en Puertoricaanse auteurs breken snel in
de Verenigde Staten of Canada door, en niet in Frankrijk, landen die vanwege het
koloniale verleden een logischer adoptieland lijken. Zo bevestigde de Haïtiaanse
schrijver Dany Laferrière onlangs op een colloquium in Brussel[3] dat hij door zijn
emigratie naar Canada en later naar de States, als een Amerikaans auteur wordt
beschouwd en minder bekend is in de francofone literaire wereld.
Het succes van deze nieuwe nomaden heeft veel te maken met het feit dat zij
meteen in het Engels publiceren. Op de gigantische Amerikaanse markt zijn ‘ethnic’
en ‘minority literatures’ erg in trek. Die literatuur krijgt een eigen charme, zowel
van de aangehaalde thema's als van de eigen stijl. Vanwege hun twee- of meertaligheid
springen de Caribische auteurs heel creatief om met de wereldtalen en zorgen zij
voor een stilistische vernieuwing. Diglossie kenmerkt alle ontwortelde migranten
uit het Caribische gebied: de seizoenarbeiders uit Haïti, en zeker degenen die er
blijven hangen omdat er in het thuisland geen werk is en het er politiek onveilig is.
Zij spreken een ‘mengeling van Alegriaans Kreyol en Spaans, het mengtaaltje van
de mensen die altijd begonnen te stamelen zodra ze iets zeiden, balancerend op de
smalle richel tussen twee talen die als het ware hun moedertaal waren’ (Land voor
de levenden, blz. 74).
De jonge schrijfster Danticat behoort door haar thematiek en narratieve
eigenschappen tot de traditie van talentvolle zwarte schrijfsters als Paule Marshall
en Toni Morrison. Niet toevallig heeft zij haar debuut, Breath, Eyes and Memory
aan de Afro-Caribische Paule Marshall opgedragen, die zich eveneens in Brooklyn
gevestigd heeft. Ook Marshall heeft een dubbele identiteit: als dochter van Caribische
ouders behoort zij tot de West-Indische literatuur, maar als zwarte in New York
wordt zij als een Afrikaans-Amerikaanse schrijfster beschouwd[4]. In ‘The Making
of a Writer. From the Poets in the Kitchen’ (1983) reveleert Marshall hoe zij haar
inspiratie, meer nog, haar schitterende verhaaltrant te danken heeft aan eindeloze
gesprekken tussen haar moeder en de buurvrouwen, rond de keukentafel: dit werd
haar literaire leerschool. Ook Danticat heeft haar wortels in die typische
vrouwencultuur, die nota bene door het westerse, lees blanke feminisme wordt
afgezworen. De voedingsbodem van haar romans zijn de overleveringen van moeders
op dochters, van vrouwen op vrouwen, en zelfs van doden op levenden, volgens een
Haïtiaans bijgeloof[5]. Zij is boeken gaan schrijven om het verleden in leven te houden
en een spirituele erfenis door te geven. Voor haar is dat een levensroeping. Naast die
traditie van een vrouwencultuur, waarin de moedergodin, de incarnatie van
dapperheid, fierheid, rechtvaardigheid en oprechtheid centraal staat, heeft Danticat
nog een tweede bron van inspiratie, die met
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het historisch en politiek bewustzijn van haar volk te maken heeft. Daarmee staat ze
op één lijn met Toni Morrison, met wie ze terecht vergeleken wordt. De
Afrikaans-Amerikaanse Nobelprijswinnares draagt immers haar magistrale roman
Beloved (1987) op aan ‘the Sixty Million and more’, m.a.w., aan de ontelbare
Afrikanen die tijdens de zwarte ‘holocaust’ de dood hebben gevonden. Danticat zit
op hetzelfde spoor, als zij het aantal slachtoffers van het bloedbad beduidend hoger
inschat dan de officiële bronnen. In haar boek gedenkt zij alle ‘mensen zonder naam
of gezicht die in het niets oplossen, als rook in de vroege-ochtend-lucht’ (Land voor
de levenden, blz. 269). Naar het voorbeeld van Morrison doet Edwidge Danticat aan
‘rememory’. Zij vestigt de aandacht op een tragedie die althans in de eurocentrische
annalen, in de media van de blanke wereld nauwelijks vermeld wordt[6]. ‘Rememory’,
zo noemt Morrison haar taak de onbekenden en de anoniemen opnieuw een plaats
en een naam te geven, en in een literair werk postuum te eren. Van Toni Morrison
nam Danticat meerdere literaire procédés over. De keuze van een bijbels citaat als
motto is er één van. Net als Morrison schrijft zij historiciserende ficties die mythische
proporties aannemen en een parabel brengen over ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
Voorts vind je het thema van de slavernij zowel bij Morrison als bij Danticat, die
bv. in Het Land voor de levenden een nare droom van een suikerrietoogster vertelt:
‘Alweer. [...] Om haar gezicht zit een glanzende zilverkleurige muilkorf en om haar
nek draagt ze een halsband waar een gesloten hangslot aan bungelt’ (Land voor de
levenden, blz. 130). Het oproepen van de meest onmenselijke omstandigheden waarin
de slaven op de plantages van de Caraïben en in ‘the Deep South’ werkten, is een
van de gemeenschappelijke motieven van de huidige zwarte auteurs. In de roman
van Danticat tref je bv. volgende aangrijpende passage aan:
‘In mijn slaap zie ik mijn moeder opstijgen, als de moederziel der rivieren,
boven het water dat haar heeft verzwolgen. Ze draagt een jurk van glas
[...]. Haar gezicht is nu precies als mijn gezicht. [...]
- “Waarom heb je toen niet van me gehouden?”
- “Je bent helemaal nooit bijna doodgegaan [...]”
- “Ik zal als vrouw nooit helemaal compleet zijn”, zeg ik, “door het
gemis van jouw gezicht”’ (Land voor de levenden, blz. 200-201).
Sommige zinnen van Het land voor de levenden zijn helemaal in de stijl van Morrison
geschreven. Haar personages zijn getraumatiseerde figuren, van wie het psychisch
evenwicht onder het gewicht van de steeds weerkerende herinneringen dreigt te
bezwijken:
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‘Sebastien [...] heeft het gevoel achternagezeten te worden door het koeren
van duiven. [...] de manier waaarop duiven weeklagen [is dezelfde als die]
waarop geesten jammeren als ze te eenzaam of te treurig zijn, als ze al zo
lang dood zijn dat ze niet meer weten hoe ze hun eigen naam moeten
uitspreken’ (blz. 32).
Zoals Morrison geprobeerd heeft de ‘Unspeakable Thoughts Unspoken’ onder
woorden te brengen - zo luidt de titel van een artikel uit 1989[7] -, zo ook zijnde
fictieve personages van Danticat ooggetuige van een tragedie die ongezien en
ongehoord is gebleven, en waarvan de slachtoffers hun gezicht en hun naam hebben
verloren: ‘“Wat is je echte naam”, vroeg ik, “de naam die je had voordat je hiernaartoe
kwam?”’ (Land voor de levenden, blz. 120 en 255-256). Het verlies van de
oorspronkelijke naam is een andere, collectieve kwetsuur onder de Zwarte Diaspora
- Caryl Phillips heeft erop gewezen[8].
The Farming of Bones is typisch Caribisch door de constante vervlechting van
werkelijkheid en onwerkelijkheid, herinnering en collectieve geschiedschrijving, het
profane en het sacrale, leven en dood, woord en schrift. Al die elementen worden
gemengd, ‘ge(me)tisseerd’. Het eerherstel van de orale traditie waarin de Haïtianen,
veelal analfabeten, nog steeds opgroeien, is een gemeenschappelijk kenmerk van de
literatuur van de Zwarte Diaspora[9]. De eerbied voor de mondelinge traditie, die de
superioriteit van de geschreven tekst in de westerse traditie relativeert, kwam reeds
tot uiting in de titel van Danticats eerste novellenbundel, Krik? Krak? Met die
woorden beginnen immers de traditionele vertelavonden: de ‘maître conteur’ of ‘la
conteuse’ zegt ‘Krik?’, waarop het publiek te kennen geeft dat het paraat zit door
‘Krak!’ te rcepen[10]. In die bundel blikt Danticat terug op haar relatie met haar moeder,
die haar steevast verweet dat ze haar tijd verkwistte als ze in een hoek zat te schrijven,
terwijl haar tien vingers zoveel andere, nuttige(r) dingen konden doen. De eerste
twee novellen zijn erg beklemmend. ‘Children of the Sea’ is het in elkaar gevlochten
relaas van twee dagboeken. Het eerste is van een jonge Haïtiaan die met andere boat
people probeert naar Miami te vluchten, een uittocht die al te vaak tragisch afloopt,
zoals persberichten ons geregeld melden. Om aan de ondraaglijke promiscuïteit en
de macabere sfeer aan boord te ontsnappen, begint hij een dagboek te schrijven,
gericht tot zijn geliefde. Op de boot zit ook Céline, amper vijftien jaar oud en zwanger
gemaakt door haar broer, onder toezien van de Tonton Macoutes. Het kind dat ze ter
wereld brengt is dood en wordt meteen overboord gegooid. Céline springt daarna
zelf overboord, en die scène herinnert aan de talloze zelfmoorden[11] tijdens de ‘middle
passage’, de overtocht die door Steven Spielberg onlangs werd verfilmd (in Amistad,
1998).
Wanneer de kapitein bevel geeft al het overbodige overboord te gooien om het
zinken van de lekke boot zo veel mogelijk te vertragen, vertrouwt
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de mannelijke verteller zijn dagboek aan de zee toe, zich van de naderende dood
bewust. Het andere dagboek is van een vertelster die abrupt met schrijven ophoudt
als ze verneemt hoe de zoveelste boot gezonken is voor de Amerikaanse kust.
Danticat, die wil spreken voor al diegenen ‘wier graf even onvindbaar is als sterren
die in het heelal exploderen’, maakt van zulke drenkelingen een leidmotief. In de
novelle ‘Carolines huwelijk’ was er ook al sprake van een dodenmis voor ‘een jonge
vrouw van wie we de naam niet kennen’, ‘die zwanger was toen ze aan boord stapte
om Haïti te verlaten en later op de boot haar kind baarde. Een paar uur nadat het kind
geboren was, doofde het gekoesterde licht, als een kaars in een storm, en de moeder
sprong met het kind in haar armen in zee’ (Krik? Krak!, blz. 116).
De andere novelle beschrijft het onnoemelijke fysische en psychische leed van de
achtergebleven Haïtianen. Een meisje vertelt hoe een buurvrouw erom smeekt het
lijk van haar door de soldaten vermoorde zoon te mogen meenemen. Maar ze krijgt
alleen zijn hoofd, waarna ze zelf doodgeklopt wordt in haar huis, terwijl niemand
haar verdedigt. Ieder voor zich, lijkt de leuze.
Die tweede novelle, ‘1937’ getiteld, gaat over ‘El Corte’, of ook nog wel ‘les
vêpres dominicaines’ genoemd in Les Arbres musiciens van de Haïtiaanse Jacques
Stephen Alexis, zelf een slachtoffer van de Tonton Macoutes. Het bloedbad aangericht
door diegene die Alexis ‘le chacal dominicain’ noemt, is weinig gedocumenteerd;
meerdere verhalen erover zijn onder het Haïtiaanse volk in omloop. De schrijfster,
die de mondelinge varianten aan de officiële bronnen heeft getoetst, heeft de
verscheidenheid van al die versies zo getransponeerd in haar roman, dat die er een
meerstemmig verhaal door is geworden. Ook heeft zij de briefwisseling gelezen van
Trujillo met de Haïtiaanse president, Sténio Vincent, aan wie de Dominicaanse
dictator een schadevergoeding van 570.000 dollar zou hebben betaald. Daarmee werd
het ‘incident’ politiek geklasseerd.
Zowel in de novelle ‘1937’ als in de roman vormt het syndroom van de overlevende
de kern van het verhaal: de personages kunnen hun geliefden niet vergeten, blijven
daardoor aan het schrikbewind van de dictator en aan de slachtpartijen denken. Ze
zijn dermate door elkaar geschud, dat ze nooit een gewoon leven zullen leiden. Een
vrouw die aan het bloedbad wist te ontsnappen en een nieuw leven wil beginnen,
wordt al gauw als een soucougnan (heks) beschouwd, niet zozeer vanwege haar
eigenaardig, onaangepast gedrag, dan wel omdat haar aankomst in de stad samenvalt
met de dood van een baby bij de buren van het gezin dat haar onderdak verschaft.
Het bijgeloof is onder de getraumatiseerde en geterroriseerde Haïtiaanse bevolking
alomtegenwoordig. Magisch-religieuze gewoontes en rites worden meegenomen
naar de metropolen van Amerika, Canada en Frankrijk, en spreken tot de verbeelding.
Caribische
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auteurs worden al te gemakkelijk met het magisch realisme geassocieerd en worden
verondersteld de folklore en ‘le dépaysement’ in barokke kleuren en termen weer te
geven. Hiertegenover staat de sobere, als het ware opmerkelijk ‘stille’ aanpak.
Magisch-realistische scènes krijgen bij haar een hallucinerende uitwerking, ver van
de betoverende beelden. Zo beschrijft Danticat bv. de vlucht van een opgejaagde
zwangere vrouw, die voor haar leven vecht: de doodsangst geeft haar vleugels,
vleugels als tongen van vuur. Realiteit en irrealiteit lopen in elkaar over, onze
empirische waarneming en ons oordeelsvermogen worden aan het wankelen gebracht.
Ellende en armoede zijn de hoofdthema's, of haar verhalen zich nu op Haïti of
elders afspelen. Vervreemding en ontworteling zijn de prijs die elke geïmmigreerde
Haïtiaan betaalt. De culinaire en vestimentaire, individuele en collectieve rituelen
die ze bewaren, zijn maar een krampachtig middel om het nieuwe, soms nauwelijks
betere leven door te komen. Het verlies van de eigen cultuur en de veramerikanisering
in ‘Nueva York’, de drang om het Amerikaanse staatsburgerschap te bemachtigen,
brengen een generatieconflict mee dat de reeds uiteengerukte families nog verder uit
elkaar drijft. De moderne dochter die het wil maken in de States gaat in de ogen van
haar verbouwereerde moeder door voor een ‘yankee’.
Danticat getuigt van de talrijke conflicten die de nieuwe migraties met zich
meebrengen; zij verbindt er zich toe zowel het heden als het verleden van de zwarte
gemeenschappen onder woorden te brengen en vooral de meest pijnlijke, beschamende
en verzwegen kwetsuren in haar eigen bewustzijn en dat van haar getourmenteerde
volk aan te kaarten.
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Eindnoten:
[1] Dorpen heten op de Caraiben ‘Fond-Zombi’ of ‘L'Abandonnée’. Wijken krijgen namen als
‘Cité Soleil’.
[2] Zie Norton Anthology, blz. 2585-2586.
[3] Georganiseerd in samenwerking met de CEC (Coopération par l'Enseignement et la Culture,
Bruxelles) en de Universiteit van Luik (ULG). Het colloquium bracht vooral historici bijeen,
maar besteedde ook ruime aandacht aan de culturele producties van de Zwarte Diaspora: Daniel
Maximin (Guadeloupe), auteur en essayist, was er samen met Laferrière te gast op vrijdag 3
december 1999.
[4] In Carribbean Waves. Relocating Claude McKay and Paule Marshall analyseert Heather
Hathaway hoe twee uit de Caraïben afkomstige, maar in de States verblijvende auteurs, als ‘go
between’ fungeren tussen de Afrikaans-Amerikaanse en Afro-Caribische literaturen (Indian
University Press, 1999).
[5] ‘Ik had ooit een ouder iemand horen zeggen dat de doden die niets meer aan woorden hebben,
ze aan hun kinderen nalaten, als deel van de erfenis. Spreekwoorden, het naar binnen zuigen
van lucht, schunnige opmerkingen, zelfs gekerm en gekreun dat ooit op een bepaalde plek in
het gesprek wordt ingelast, dit alles wordt doorgegeven aan de volgende generatie’ (Land voor
de levenden, blz. 255).
[6] ‘When you have so few remembrances, you cling to them tightly and repeat them over and over
in your mind so time wilt not erase them’, blz. 45.
[7] Sebastien valt net als Stamp ten prooi aan de ‘baaierd van driftige stemmen’, ‘die allemaal hard
en dringend door elkaar praatten, zodat hij niet kon onderscheiden waar ze over praten en tegen
wie. Het was niet helemaal wartaal en ze spraken ook niet in tongen. Maar de volgorde van de
woorden klopte niet en al was zijn leven ermee gemoeid, hij kon het niet beschrijven of
berekenen. “Van mij”, dat waren de enige woorden die hij snapte. [...] De stemmen prevelden
af en toe iets’ (Beminde, blz. 180).
[8] Zie Streven, juli-augustus 1998, blz. 614-625.
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[9] Denk aan Maryse Condé of Simone Schwarz-Bart. Zie ‘Hommage à la femme noire: het oeuvre
van Simone en André Schwarz-Bart’, Streven, april 1995, blz. 329-339.
[10] Zie Kathleen Gyssels, ‘Une littérature haïtienne doublement exilée: Krik? Krak! d'Edwidge
Danticat’, Ruptures, La Revista des 3 Amériques, nr. 13, octobre 1997 / mars 1998, blz. 195-202.
[11] Het verhaal leest als een allegorie voor de deportatie van miljoenen Afrikanen naar de Nieuwe
Wereld. Zelfdoding kwam tijdens de overtocht nogal eens voor. Afrikaanse vrouwen, slachtoffer
van dubbel geweld (seksueel en raciaal), verkozen vaak de dood boven het onzekere bestaan
dat hun te wachten stond aan de andere kant van de oceaan.
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Erik Faucompret
Soedan: een vergeten burgeroorlog
De burgeroorlog in Soedan heeft al meer slachtoffers gemaakt dan de oorlogen in
Bosnië, Kosovo, Tsjetsjenië en Somalië samen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht
of dreigen van honger om te komen. De reactie van de internationale gemeenschap
op ellendige toestanden is niet overal dezelfde.
Soedan is een lappendeken van minderheden: 27 miljoen mensen zijn verdeeld
over meer dan vijftig etnische groepen en vijfhonderdzeventig stammen. Veertig
percent van de bevolking is van Arabische origine en woont in het noorden; 26%
van de noorderlingen heeft Afrikaanse wortels (o.a. Nubiërs, Bejieten, Nubiyinieten).
De overblijvende 34% zijn Afrikaanse Bantoevolkeren die in het zuiden wonen.
Ongeveer 70% van de bevolking is moslim; 25% belijdt een autochtone Afrikaanse
godsdienst en 5% is christen. De moslims wonen in het noorden, de niet-moslims in
het zuiden. Het noorden is geïntegreerd in de wereldeconomie: het produceert suiker,
aardnoten en katoen. Het zuiden bezit een overlevingseconomie die wordt
gedomineerd door slavenhandelaars en zakenlui uit het noorden. Een groot deel van
het noorden bestaat uit woestijn; de minerale rijkdommen (o.a. aardolie) zijn te vinden
in het zuiden. De historische ontwikkeling en de politieke meningsverschillen hebben
de tegenstelling tussen noord en zuid nog erger gemaakt. De burgeroorlog in het
zuiden houdt verband met de politieke crisis in het noorden en de opgang van de
islamitische fundamentalisten.

Condominium
Soedan, zoals het vandaag als geopolitieke entiteit bestaat, is ontstaan in 1821. Een
Turks-Egyptische troepenmacht onder leiding van de legendarische Mohamed Ali
bezet de verschillende sultanaten en koninkrijkjes in de Nijlvallei. De Arabische
stamhoofden en religieuze leiders
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(jellaba's) werken samen met Egypte. De Afrikanen wijken uit naar het niet-bezette
westen en zuiden. Voor hun leger hebben de jellaba's slaven nodig[1], voor hun
economie mineralen. Beide zijn te vinden in het zuiden. Met steun van de Turken
proberen de jellaba's het gebied te onderwerpen. Maar het zuiden komt ertegen in
verzet: ‘Kill the Turks and cease to pay taxes’[2]! Op het einde van de negentiende
eeuw wordt Soedan bezet door een Brits-Egyptische troepenmacht, die er ook in
slaagt het zuiden te veroveren. In 1885 pleegt Mohamed Ahmad een staatsgreep: hij
noemt zich Mahdi (wijze man) en roept in het noorden van het land een islamitische
republiek uit. Dertien jaar later gaat de Mahdi-staat ten onder aan corruptie en interne
politieke tegenstellingen.
Tussen 1898 en 1956 wordt Soedan officieel een Brits-Egyptisch condominium:
de facto staat het onder Brits gezag. De Britten introduceren een parlementair systeem
naar het model van Westminster, en vervangen het islamitische recht (sharia) door
de common law. Zij moderniseren het onderwijs en de overheidsadministratie. De
landbouw wordt gemechaniseerd en gericht op export naar het moederland. De
industriële ontwikkeling wordt afgeremd: Soedan moet Britse producten invoeren.
De economische en sociaal-politieke transformatie blijft beperkt tot enkele stedelijke
enclaves (vooral gesitueerd op de as Khartoem-Gazira). Het inkomen per capita
bedraagt in het zuiden slechts de helft van dat van het noorden. Londen werkt met
de jellaba's samen en buit hun onderlinge tegenstellingen handig uit, om het Arabisch
nationalisme tegen te werken.

Verdeeldheid
Om de evolutie van het conflict te begrijpen moeten we de politieke constellatie in
het noorden voor ogen houden. Er zijn bij de jellaba's twee tradities. De aanhangers
van Abu Rif zijn anti-westers en streven naar integratie van Soedan in de Arabische
en islamitische wereld. De prowesterse school van al-Murada-Hashmab is voorstander
van een onafhankelijk Soedan. Die tegenstelling drukt zich ook uit in een politieke
verdeeldheid. De unionisten leunen aan bij de leer van Abu Rif, terwijl de nationalisten
aanleunen bij de denkrichting van Hashmab. Zowel unionisten als nationalisten
behoren tot twee clangebonden partijen (met toestemming van de Britten opgericht!).
De Oemmapartij, waarin de stam van de Ansars (machtsbasis: West-Soedan) het
overwicht heeft, wil een islamitische staat op basis van de leer van de Mahdi. De
NUP (Nationalistisch Unionistische Partij) wordt gesteund door de clan van de
Ashigga's (machtsbasis: Noord- en Oost-Soedan). Die behoren tot de reformistische
strekking binnen de islam. De leiders van de twee clans zijn grootgrondbezitters, die
over privé-legers beschikken en op de onvoorwaardelijke
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trouw van hun volgelingen kunnen rekenen. In de gebieden waarover zij de scepter
zwaaien, wordt in de private levenssfeer (huwelijk, echtscheiding, erfenissen) de
sharia toegepast.
Op de drie provincies van het zuiden, Bahr El Ghazal, Equatoria en Upper Nile,
krijgen de islamitische clans geen vat. Om hun invloed op het land te verstevigen en
de Afrikanen te beschermen, roepen de Britten in 1922 het zuiden uit tot gesloten
district. Het Engels wordt er de officiële taal. De islam belijden en Arabisch spreken
zijn er verboden. Arabieren en islamieten worden verdreven. Met het noorden mag
geen handel worden gedreven. Het onderwijs en de gezondheidszorg wordt aan
katholieke missionarissen toevertrouwd. In 1946 geeft Engeland deze politiek op,
maar de gevolgen werken tot op heden door. De bevolking van het zuiden voelt zich
hoegenaamd niet met het noorden verbonden, en beschouwt de Arabische immigranten
als binnenlandse kolonisten.
In 1954 krijgt Soedan zelfbestuur. Het Self Government Statute schrijft een
meerpartijendemocratie en de eerbiediging van de burgerlijke en politieke rechten
voor. Een jaar later breken er rellen uit in het zuiden. Toch wordt Soedan op 1 januari
1956 onafhankelijk verklaard. De afgevaardigden van het zuiden stemmen daar
slechts mee in op voorwaarde dat hun gebied zelfbestuur krijgt. Unionisten en
Nationalisten zullen hun belofte niet nakomen. Bij gebrek aan een grondwet blijft
het Self Government Statute van kracht. De Oemmapartij en de clan van de Ansars
zullen alles in het werk stellen om het Statute te vervangen door een islamitische
grondwet.

Politieke crisis
Sinds zijn onafhankelijkheid heeft Soedan al drie republieken (1956-1958; 1965-1969;
1986-1989) en drie militaire dictaturen (1958-1964; 1969-1985 en sedert 1989 tot
heden) gekend.
In 1956 keurt het Grondwettelijk Comité met een meerderheid van eenentwintig
tegen acht een grondwet goed die van Soedan een geseculariseerde staat maakt. Maar
er worden aan de moslimbroeders toegevingen gedaan: de islam wordt
staatsgodsdienst, en de sharia primaire bron van het recht. De drie traditionele partijen
- Oemma, NUP en PDP (een afscheiding van de Oemma) - hebben geen eigenlijke
ideologie: ze bestaan alle drie uit unionisten, nationalisten, gematigde islamieten en
fundamentalisten. Ze wisselen beurtelings van coalitiepartner om aan de macht te
kunnen blijven. De Eerste Republiek is ten gevolge van partijpolitieke tegenstellingen
geen lang leven beschoren. Vetes tussen de Ansars en de Ashiqqa's, een gebrek aan
parlementaire traditie, economische moeilijkheden, de onvrede van de moslimbroeders
met de grondwet, een onrechtvaardige belastingwet, dat zijn allemaal factoren
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die tot de staatsgreep van generaal Ibrahim Abboud in 1958 hebben geleid. Voor het
zuiden heeft deze staatsgreep verstrekkende gevolgen. De militairen regeren met
harde hand: het zuiden wordt dwangmatig gearabiseerd en geïslamiseerd. De
missionarissen worden weggejaagd; er worden koranscholen geopend en de vrijdag
wordt de officiële rustdag. Een militaire verzetsbeweging treedt in actie: de Anya
Nya. Niet de burgeroorlog in het zuiden, maar de oppositie van het Verenigd Front
(de drie traditionele partijen, de communisten en de moslimbroeders) in het noorden
brengt de eerste militaire dictatuur aan het wankelen: in 1964 geeft Abboud de macht
weer uit handen.
Ook de Tweede Republiek houdt het niet lang uit: het Verenigd Front blijft niet
lang verenigd. Het wordt gedomineerd door de Communistische Partij, de doodsvijand
van de moslimbroeders. Maar het zuiden kan weer even ademhalen. De Tweede
Republiek versoepelt de noodtoestand. In maart 1965 - na het bloedbad in Juba,
waarbij vierhonderd intellectuelen werden omgebracht - wordt een conferentie
gehouden met de vertegenwoordigers van de zuidelijke provincies. De
onderhandelingen mislukken: de regering wenst de noodtoestand niet volledig op te
heffen, terwijl de Anya Nya een bestand verwerpt. Na de verkiezingsoverwinning
van de communisten en de moslimbroeders opteren twee traditionele partijen voor
een radicalere koers: Oemma en NUP proberen de islamitische stemmen opnieuw
te winnen. De Communistische Partij wordt buiten de wet geplaatst en er wordt een
nieuw grondwettelijk comité opgericht. Nieuwe politieke meningsverschillen beletten
dat de geplande grondwet in werking treedt.

Tijdelijke verzoening
In mei 1969 pleegt generaal Noemeiri, die kan rekenen op de steun van linkse
officieren en Arabische nationalisten, een staatsgreep. De nieuwe president weet dat
de burgeroorlog in het zuiden niet door middel van wapens kan worden gewonnen.
Bovendien krijgt Soedan een slechte internationale reputatie. Via de Organisatie voor
Afrikaanse Eenheid en de Wereldraad van Kerken wordt contact gezocht met het
verzet. In maart 1972 sluiten beide partijen het historische akkoord van Addis Abeba,
dat een einde maakt aan de (eerste) burgeroorlog. De drie provincies van het zuiden
vormen voortaan één administratieve eenheid binnen ‘een verenigd socialistisch
Soedan’; ze krijgen een eigen parlement en een eigen regering, die bevoegd is voor
de handhaving van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de
overheidsadministratie en de economische, sociale en culturele ontwikkeling. Het
regionale parlement kan met een tweederde meerderheid en met goedkeuring van de
president elke wet tegenhouden die in strijd wordt geacht met de

Streven. Jaargang 67

530
belangen van het zuiden. De regionale eerste minister wordt ook een van de drie
vice-presidenten van het land. De regionale regering krijgt een afzonderlijke begroting
en mag belastingen heffen. De federatie is alleen verantwoordelijk voor het
buitenlands beleid, defensie en sociale en economische ontwikkeling. De
verzetsstrijders worden opgenomen in het nationale leger (verzetsleider Jozef Lagu
wordt zelfs generaal). Politieke gevangenen krijgen amnestie. Arabisch wordt de
officiële taal, maar Engels wordt ‘de belangrijkste taal in het zuiden’. De 500.000
vluchtelingen worden gerepatrieerd. In de grondwet van 1973 wordt het akkoord van
Addis Abeba integraal overgenomen. Gedurende elf jaar houdt de vrede stand. Soedan
lijkt een model te worden voor Afrika.
Noemeiri komt echter onder toenemende druk te staan van zijn eigen achterban
in het noorden. Unionisten en nationalisten vinden dat hij de eenheid van het land
verkwanseld heeft en dat hij voor het zuiden heeft gecapituleerd. De clans noemen
hem een lakei van de VS, die niet in staat is de binnenlandse problemen aan te pakken:
werkloosheid, corruptie, economisch wanbeheer als gevolg van de nationalisaties,
de ineenstorting van de administratie, hongersnood en buitenlandse schuld. De Iraanse
revolutie zweept de moslims op. De moslimbroeders organiseren grootschalige
protestbetogingen tegen het militair regime. Wil hij aan de macht blijven, dan moet
de president de traditionele partijen en vooral de moslimbroeders de wind uit de
zeilen nemen: hij moet de aandacht afleiden van de binnenlandse problemen. Noemeiri
speelt de islamitische kaart uit, en daarmee boort hij zijn eigen vredesakkoord de
grond in.

Opnieuw oorlog
Noemeiri roept zichzelf uit tot Imam van heel Soedan. Verbannen moslimpolitici
(o.a de leider van de moslimbroeders: de sinistere Hasan al-Turabi) worden
teruggeroepen. Om de unionisten te plezieren wordt met Egypte een integratieproces
op gang gebracht. Linkse studenten en communisten worden geëxecuteerd wegens
godslastering. Het grondwetsartikel over de bescherming van het christendom wordt
geschrapt. Het parlement wordt vervangen door een Islamitische Raad. Het
islamitische strafrecht wordt ingevoerd: lijfstraffen en amputatie voor diefstal,
overspel, alcoholgebruik, moord en valse beschuldiging[3]. Het zuiden verliest zijn
autonomie: het wordt heringedeeld in drie administratieve regio's[4]. De president
benoemt voortaan zelf de ministers en hij ontbindt eigenhandig het regionale
parlement. Het door droogte en hongersnood geteisterde zuiden krijgt niet de beloofde
leningen[5]. De door het IMF geëiste bezuinigingen worden zelfs gerealiseerd ten
koste van het zuiden: scholen, ziekenhuizen en ondernemingen moeten hun deuren
sluiten. Irrigatiewerken (langs het 300 km lange Jongleikanaal, in samenwerking
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met Egypte) beroven het zuiden van water. De grenzen tussen noord en zuid worden
hertekend om de vindplaats van aardolie (Bentiu in Zuid-Soedan) in noordelijke
handen te laten overgaan: de raffinaderij van Chevron en de royalty's worden
eigendom van de oliegouverneur, Noemeiri himself!
De discriminatie waarvan de soldaten uit het zuiden het slachtoffer zijn, is de
rechtstreekse aanleiding om de burgeroorlog te hervatten (mei 1983). Die soldaten
worden namelijk ingezet tegen de rebellen en als vrijwilligers (!) naar Irak gestuurd.
De resterende troepen moeten hun wapens inleveren. Daarop deserteren de meeste
soldaten. Zij sluiten een akkoord met de overgebleven Anya-Nyarebellen en richten
een nieuwe verzetsbeweging op: het SPLM (Soedanese Volksbevrijdingsbeweging).
Het SPLM zegt het akkoord van Addis Abeba op; het SPLA (Soedanees
Volksbevrijdingsleger), de militaire vleugel van het SPLM, hervat de strijd, onder
leiding van de bekwame John Garang, een in de VS opgeleide economist,
gespecialiseerd in landbouwstudies. Garang pleit niet voor secessie van het zuiden.
Wel eist hij dat de shariawetten worden ingetrokken en dat de regionale autonomie
van het zuiden wordt hersteld. Pas dan kan een grondwettelijke conferentie worden
gehouden, met het oog op de oprichting van een federaal, democratisch en
geseculariseerd Soedan. Het SPLA trekt massa's nieuwe rekruten aan en staat militair
veel sterker dan de vorige verzetsbeweging. In 1985 organiseren unionisten,
nationalisten en moslimbroeders een ‘mars ter vrijwaring van de soevereiniteit in
Soedan’, terwijl het SPLA voor het eerst ook steden in het noorden bezet. Voor de
militairen is nu de maat vol: Noemeiri wordt afgezet door een groep jonge officieren
die beloven de democratie te herstellen. Dat gebeurt een jaar later.
De Derde Republiek duurt nog korter dan de twee vorige. Tussen 1986 en 1989
zijn er vijf coalitieregeringen, die telkens worden geleid door de voorzitter van de
Oemma, Saddiq al-Mahdi, de achterkleinzoon van de legendarische Mahdi. De
oorzaken van de politieke crisis zijn dezelfde als voorheen: partij-intriges, een
belabberde economische situatie, het heimelijk stoken van het INF (Islamitisch
Nationaal Front, de nieuwe naam van de moslimbroeders). In het zuiden woedt de
burgeroorlog. De verzetsbeweging controleert het platteland, terwijl het regeringsleger
de steden in handen heeft.
In november 1988 breekt een crisis uit in de regering van nationale eenheid, als
gevolg van onderling opbod door de politieke partijen. Saddiq al-Mahdi wil de
toepassing van de shariawetten opschorten en de lijfstraffen niet langer voltrekken.
Om niet onder te doen voor de Oemma, sluit een andere regeringspartij, de DUP,
een afzonderlijk vredesakkoord met het SPLA/SPLM. Oemma en INF stoten daarop
de DUP uit de regering. Het leger is het vredesakkoord gunstig gezind en
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komt tussenbeide: de drie traditionele partijen worden gedwongen een coalitieregering
te vormen, zonder het INF.

Islamitische republiek
Het INF - de enige partij met een duidelijke ideologie - zal de golf van
verontwaardiging die zich meester maakt van het volk, én de vrees van het leger voor
deze vox populi handig weten uit te buiten. Zoals in Algerije beheersen de islamisten
de verpauperde steden. Unionisten noch nationalisten zijn erin geslaagd de Soedanese
samenleving te moderniseren. Meer dan de helft van de bevolking is analfabeet.
Miljoenen emigranten van het platteland kunnen alleen op het INF rekenen voor
bestaanszekerheid. Het INF heeft eigen organisaties en netwerken voor de vrouwen,
de jeugd, de soldaten, de studenten.
Op 30 juni 1989 pleegt een kleine groep islamitische officieren onder leiding van
Omar al-Bachir een staatsgreep: zij roepen op tot een revolutie van nationale redding.
In werkelijkheid wordt Soedan een theocratische en totalitaire islamitische republiek.
De president combineert de bevoegdheden van de wetgevende, uitvoerende en
rechterlijke macht. Hij wordt voor het leven aangesteld door een kleine groep
islamitische schriftgeleerden. Alle politieke partijen - behalve het INF - worden
ontbonden. Alle overheidsambtenaren, alle rechters en heel wat officieren en
politiemensen worden ontslagen en vervangen door militanten van het INF. Er mag
alleen nog Arabisch worden gesproken en in het Arabisch worden onderwezen. De
religieuze politie ziet toe op het correct naleven van de sharia. Niet-moslims en
vrouwen[6] mogen geen openbaar ambt uitoefenen; op geloofsafval staat de doodstraf.
Voor het eerst in zijn bewogen geschiedenis bestaat er in Soedan geen vrije
meningsuiting meer. Krachtens de Wet op de Nationale Veiligheid kan iedere
verdachte zonder proces een half jaar lang worden opgesloten.
De burgeroorlog in het zuiden krijgt een ideologische dimensie. Generaal Bachir
wordt uitgeroepen tot Imam al Jihad, de aanvoerder van een ‘heilige oorlog’ tegen
het SPLM/SPLA. Bachir richt een speciale elite-eenheid op, het zogenaamde Front
voor Volksverdediging. De soldaten van deze islamitische doodseskaders krijgen
een beloning van 200.000 Soedanese pond (ongeveer 120 dollar) als ze
niet-moslimvrouwen verkrachten en zwanger maken (de zgn. politiek van genetische
transformatie)[7]. Kinderen worden gedwongen ingelijfd in het leger, families van
elkaar gescheiden, en een deel van de bevolking gedeporteerd naar zogenaamde
vredesdorpen[8]. Gevangenen worden beschouwd als slaven. Oogsten worden
vernietigd en gebieden uitgehongerd.
De strijd, de overstromingen, de droogte en het uitbreken van epidemieën hebben
sinds de hervatting van de burgeroorlog 2,4 miljoen
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mensen in de gebieden van Bahr El Ghazal en het westen van de Nijldelta (ongeveer
10% van de bevolking) afhankelijk gemaakt van internationale hulporganisaties.
Volgens een rapport van African Rights, een niet-gouvernementele organisatie, is de
aanhoudende hongersnood een strategisch middel geworden in het beleid van de
regering: ‘The famine passed without any comment, let alone relief. There is no
estimate of the numbers who died, but it undoubtedly ran into the tens of thousands.
[...] Over the subsequent years, famine has remained an intrinsic part of the
government strategy’[9].

Patsituatie
Onder druk van de buurlanden - zelf bevreesd dat de islamitische revolutie overwaait
- vormt de politieke oppositie in het noorden in juni 1994 een coalitie met het
SPLM/SPLA, onder de naam Nationale Democratische Alliantie (NDA). Het Handvest
van Asmara (1995) pleit voor zelfbeschikkingsrecht voor het zuiden, scheiding van
kerk en staat, decentralisatie en steun aan de economische ontwikkeling van de arme
gebieden. In Asmara wordt ook een voorlopige regering opgericht, waarin niet alleen
de belangrijkste politieke partijen, inclusief de communisten, maar ook een aantal
overgelopen generaals zetelen. Met campagnes van burgerlijke ongehoorzaamheid
en passief verzet probeert de NDA het regime te ondermijnen, maar die strategie
mislukt: de militairen en hun islamitische stoottroepen onderdrukken elke opstand.
Wel boekt de NDA (in feite het SPLA) een paar militaire successen: ze slaagt erin
het strategisch belangrijke gebied ten zuidoosten van de Roseiresdam te bezetten.
Daarnaast controleert de NDA een aantal dorpen langs de grenzen met Ethiopië en
Eritrea en in het Noebagebergte.
Achter de mooie verklaringen van eenheid schuilen er binnen het verzet diepgaande
meningsverschillen. De ideologie van het SPLM/SPLA vindt nauwelijks steun in
het noorden: de jellaba's vrezen dat ze hun voorrechten verliezen. Ook sluiten ze
niet uit dat het SPLM/SPLA een afzonderlijk akkoord wil sluiten met het regime,
waardoor Bachir vrij spel krijgt in het noorden. Binnen de NDA eist de Oemma als
vertegenwoordiger van de afgezette premier een leiderspositie op. Andere partijen
verwerpen deze claim: Oemma en DUP waren zelf mee verantwoordelijk voor de
crisis. Het SPLM/SPLA wil dat de politieke krachten in het nieuwe Soedan worden
herschikt. De clans moeten worden doorbroken: unionisten en nationalisten moeten
ideologisch kleur bekennen. Binnen het SPLM/SPLA is echter niet iedereen het eens
met de leiding. Kleinere verzetsgroepen verwijten Garang zijn autoritaire houding
en zijn gebrek aan bereidheid om met het regime te onderhandelen. Het verzet is
slecht georganiseerd: de rebellen bezitten voldoende
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gesofistikeerde wapens, tanks en gevechtsvoertuigen, maar vechten als een klassiek
leger. Volgens Issam al-Mirghani (leider van het SAF, een kleinere guerrillabeweging)
wordt het verzet onvoldoende gesteund door het volk: ‘To wage a war, one needs a
lot of logistical back-up and most opposition groups are fighting without any help
from anybody’[10]. In de door het verzet gecontroleerde gebieden is de bevolking er
nauwelijks beter aan toe dan in de rest van het land.
De verdeeldheid onder de oppositie speelt in de kaart van het regime. Bachir kan
rekenen op de steun van een aantal moslimlanden en van de Arabische wereld om
hem te helpen in de strijd tegen wat hij noemt de ‘Afrikaans-christelijke agressie’.
Met zijn zogenaamde interne oplossing (salaam min al dakhal: vrede van binnenuit)
probeert hij verdeeldheid te zaaien onder de stammen van het zuiden. Bachir belooft
politieke hervormingen: in 1994 wordt een nieuw federaal bestuurssysteem op poten
gezet. De grootste troef van de regering is het leger. Het beschikt over 80.000 goed
getrainde soldaten (tegenover de 35.000 manschappen van het verzet) en over een
van de meest gesofistikeerde wapenarsenalen van Afrika: de bewapening groeit
jaarlijks met bijna 50%[11]!
Tot nog toe zijn alle onderhandelingen tussen het regime en de NDA mislukt. In
1992 en 1993 probeert Nigeria te bemiddelen. In 1994 worden onderhandelingen op
gang gebracht door de Intergouvernementele Autoriteit voor Ontwikkeling[12]. Drie
jaar later lijkt het erop dat een akkoord is bereikt. Soedan zou een federale staat
worden met bevoegdheden voor de deelstaten. De burgerlijke vrijheden (o.a. het
recht op het belijden van een godsdienst) zouden worden gewaarborgd. De sharia
blijft de basis van het recht, maar de deelstaten zouden aanvullende wetten mogen
uitvaardigen. Aan het einde van een overgangsperiode van vier jaar zou een
referendum worden gehouden over het recht op zelfbeschikking voor het zuiden.
Vrij snel ontstaan er meningsverschillen omtrent de precieze draagwijdte van het
akkoord. De burgeroorlog gaat onverminderd voort...

Buitenland
Waarom toch grijpt de internationale gemeenschap in Soedan niet in? Onder Noemeiri
kan Soedan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Egypte, de Golfstaten en de
VS. Tijdens de Koude Oorlog is het land een dam tegen het Arabische en Afrikaanse
socialisme (Libië, Jemen en Ethiopië) en het Sovjet-Russische communisme. Soedan
heeft een strategische ligging in een onstabiel gebied, en het is tevens een belangrijke
handelspartner van het Westen. Als het Westen Khartoem zou isoleren, zou Soedan
nauwere banden kunnen zoeken met Libië. Om al
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die redenen knijpen de oost-weststrategen grootmoedig een oogje dicht als ngo's de
schending van de mensenrechten aanklagen.
Sinds het einde van de Koude Oorlog geniet Afrika nog nauwelijks enige westerse
belangstelling. De islamitische republiek Soedan wordt aanvankelijk ongemoeid
gelaten. Volgens Artsen zonder Grenzen is het regime van Bachir nochtans ‘the most
brutal in the world, engaged in methodical genocide on the basis of race and
ideology’[13]. Pas wanneer in september 1992 twee Zuid-Soedanese medewerkers van
het USAID en de EG worden geëxecuteerd, wordt Soedan zowel door de Amerikaanse
senaat als het Europese Parlement veroordeeld. Ook het comité van mensenrechten
van de Algemene Vergadering van de VN keurt op 4 december 1992 een resolutie
goed waarin de stopzetting van het geweld wordt geëist. Rusland en China weigeren
echter een debat te houden in de Veiligheidsraad. Ze worden daarbij gesteund door
de Afrikaanse en Arabische landen, die zelf geen al te beste reputatie genieten wat
mensenrechten betreft. De reactie van het Soedanese regime laat zich raden. Volgens
Turabi is de VN-resolutie ‘vertekend en flagrant, een uiting van westerse afkeer voor
het beleid van de Soedanese regering’. Volgens Bachir ‘moet Soedan zich niet
bekommeren om een resolutie van een internationale organisatie’[14].
Het duurt nog twee jaar vooraleer de internationale gemeenschap maatregelen
treft. In 1994 kondigt de Europese Unie een wapenembargo af en wordt alle
ontwikkelingssamenwerking met Soedan opgeschort. Drie jaar later kondigt de VS
een embargo af op export, investeringen en financiële transacties. Oeganda, Ethiopië
en Eritrea krijgen 20 miljoen dollar hulp om zich tegen door Soedan gesteunde
oppositiegroepen te verdedigen. Die maatregelen zijn er niet gekomen vanwege de
schendingen van de mensenrechten, maar om allerlei andere redenen: Soedan steunt
Saddam Hoessein, ondermijnt de stabiliteit van Egypte, herbergt terroristen en weigert
internationale conventies over de proliferatie van chemische en biologische wapens
te tekenen. In augustus 1998 bombardeert de Amerikaanse luchtmacht in al-Shifa
een verdachte fabriek die geneesmiddelen produceert (de eigenaar ervan zou banden
hebben gehad met grote boosdoener Osama Bin Laden). Een ongelukkige actie: de
sympathie voor Soedan neemt weer toe in het buitenland, en de oppositie wordt in
verlegenheid gebracht. In de Veiligheidsraad blokkeren Rusland en China een
algemeen embargo. De internationale kritiek brengt Bachir er begin 1999 wel toe
opnieuw onderhandelingen te starten met de NDA. ‘The option of separation with
peace’, verklaart hij, ‘is better than that of unity with the continuation of the war’[15].
De nieuwe grondwet van 1 januari 1999 doet kleine toegevingen: bepaalde lijfstraffen
worden in het zuiden niet langer toegepast, en er mogen onder zekere voorwaarden
politieke verenigingen (geen partijen!) worden opgericht.
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Besluit
De westerse grootmachten hebben Afrika in de negentiende eeuw verdeeld alsof het
niemandsland betrof: meer dan duizend stammen werden samengeperst in een vijftigtal
koloniën. Toen die gebieden na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk werden,
wilden de nieuwe leiders niet aan de koloniale grenzen raken. Soedan is een goed
voorbeeld van wat Gunnar Myrdal een soft state noemt. Unionisten, nationalisten,
Ansars en Ashiqqa's waren het in 1956 niet eens over de wijze van regeren, de rol
van de overheid, de rol van de godsdienst, de mensenrechten, noch over de verdeling
van de hulpbronnen. Zoals elders in Afrika heeft - bij gebrek aan nationale consensus
- een leidende elite (de jellaba's) er manu militari geprobeerd een staat te creëren
zonder dat er een natie was[16]. Die elite heeft geopteerd voor centralisatie in een land
dat bestond uit meerdere volkeren. Zo zijn er conflicten gerezen tussen noord en
zuid, islamieten en christenen, Arabieren en Afrikanen, en tussen rijken en have-nots.
Soedan bezit een autoritaire traditie waarvan de kiem werd gezaaid tijdens de
Egyptische kolonisatie, het Brits-Egyptisch Condominium en de Mahdi-staat. De
programma's van de politieke partijen hangen met compromissen aan elkaar. De
clans regeren het land zonder dat ze zich om het welzijn van het volk bekommeren.
De moslimbroederschap heeft van die situatie handig gebruik gemaakt. In tegenstelling
tot de traditionele politieke partijen heeft ze een duidelijk (totalitair) profiel. In de
geschiedenis van Soedan heeft ze een belangrijke rol gespeeld, eerst op de
achtergrond, via de clansolidariteit in de traditionele partijen, en nadien steeds
openlijker. Reeds in 1968 werd onder haar invloed gepoogd een islamitische grondwet
uit te werken. In 1983 en 1991 werden wetten uitgevaardigd die op de sharia
gebaseerd waren. Ten slotte werd het INF de enige toegelaten partij. Tragisch is dat
Soedan onder Noemeiri dicht bij een politieke oplossing stond. Onder druk van de
islamisten is die poging mislukt.
De discussie die in Soedan wordt gevoerd is van groot belang. Het islamitische
recht wordt er misbruikt. Maar kan een multicultureel en multi-etnisch Afrikaans
land als Soedan door islamisten worden bestuurd? Kan een islamitische republiek
democratisch zijn? Kan de westerse techniek met succes worden geënt op de
islamitische cultuur? Volgens de ayatollah Khomeini zijn mensenrechten ‘een
uitvinding van de zionisten met als doel de ware godsdienst te vernietigen’; volgens
de huidige geestelijke leider van Iran, Ali Khamenei, is de Universele Verklaring
voor de Rechten van de Mens ‘niets anders dan een hutspot, gekookt door de
discipelen van satan’[17]. Daartegenover staat de opvatting van de (intussen overleden)
Soedanese schrijver Ustâdh Mahmûd, die
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pleit voor een aanpassing van de sharia aan de moderne tijd. Niet de islam is het
probleem, wel de interpretatie van de koran door de fundamentalisten. De liberale
islam combineert individuele vrijheid met sociale rechtvaardigheid, en is daarom,
volgens Ustâdh Mahmûd, superieur aan zowel het liberale democratische kapitalisme
als het marxistische totalitaire socialisme.
Overal in Afrika werken schrijnende ongelijkheid en armoede conflicten in de
hand. Nergens is het contrast tussen overbewapening en onderontwikkeling zo groot
als in Soedan. Daarom koppelen hulporganisaties meer en meer het zoeken naar de
oplossingen voor de conflicten aan een bestrijding van de armoede (human security).
Zolang er op dat vlak niets gebeurt, zal het nog heel lang duren vooraleer Soedan
(en de rest van Afrika) een duurzame vrede kent.
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Eindnoten:
[1] Het probleem van de slavernij zal de relaties tussen noord en zuid tot op heden belasten. Officieel
bestaat slavernij niet, maar in de praktijk wordt zelden opgetreden tegen slavenhandelaars.
[2] Geciteerd door Tripp, blz. 161 (zie bibliografie).
[3] Meestal zogenaamde horizontale amputatie: de rechterhand en de linkervoet worden afgehakt.
[4] Voor deze beslissing krijgt de president steun van de kleinere stammen in het zuiden, die de
overheersing door de machtige stam van de Dinka's vrezen.
[5] Tetzlaff, blz. 373.
[6] Vrouwen mogen slechts twee beroepen uitoefenen: verpleegster en lerares in het lager onderwijs.
[7] Kok, 1993, blz. 610.
[8] Kok, 1996, blz. 558. Ook het verzet bezondigt zich aan deze kwalijke praktijken.
[9] Geciteerd door Bradbury, blz. 465.
[10] The Middle East, juni 1997, blz. 13.
[11] Rapport van Human Rights Watch (http://www.hrw.org).
[12] Deze regionale organisatie groepeert volgende landen: Djibouti, Ethiopië, Eritrea, Kenia,
Somalië, Soedan en Oeganda.
[13] Geciteerd door Kok, 1993, blz. 605.
[14] Kok, 1993, blz. 609.
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Peter Vermeersch
Centraal- en Oost-Europese Roma: ongewenste asielzoekers
De politieke en maatschappelijke verschuivingen in Centraal- en Oost-Europa hebben
voor de Roma - de naam waar zigeuners zich steeds meer mee identificeren - niets
dan nadelige gevolgen gehad. Werkloosheid, armoede en gratuit racistisch geweld
veroorzaakten mensonterende toestanden en bitterheid in veel Roma-gemeenschappen.
Toch waren de Roma niet het directe slachtoffer van een grootschalig politiek-etnisch
conflict, en zo vielen ze grotendeels tussen de plooien van het wereldnieuws. In de
landen van de Europese Unie (EU) heeft het tot in de tweede helft van de jaren
negentig geduurd eer de Roma-problematiek, via een omweg, de media en de politiek
heeft gehaald. Niet de situatie in Centraal- en Oost-Europa zelf bracht die
bevolkingsgroep onder de aandacht van de westerse landen, maar wel de aangroei
van het aantal Roma-asielzoekers in de EU, afkomstig uit conflictgebieden in de
Balkan en ook uit de stabiel geachte kandidaat-lidstaten in Centraal-Europa.
Op die manier is ook in België een levendige discussie over de Roma ontstaan.
Een collectieve repatriëring van vierenzeventig Slovaakse Roma-asielzoekers in de
herfst van 1999, voorafgegaan door sensationele berichtgeving over hun aanwezigheid
en door heel wat verwarring inzake procedure en politieke verantwoordelijkheid,
werd zelfs bijna een breekpunt voor de paars-groene regering. Begrijpelijk, want de
beslissing om uitgerekend hun uitwijzing op te voeren als hét voorbeeld van de
nieuwe asielpolitiek kon worden begrepen als een manifeste miskenning van de
situatie van de Roma in de landen van herkomst. Bovendien had het geheel nog een
extra symbolische betekenis. Aan het woord ‘zigeuner’ kleven een aantal latente
negatieve connotaties, die er in omstandigheden als deze snel toe leiden dat de Roma
worden gepercipieerd als fundamenteel ‘anders’, en als een storingselement in de
Europese samenlevingen.
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In deze bijdrage sta ik stil bij de diverse factoren die aan de oorsprong liggen van de
migratie van Roma uit Centraal- en Oost-Europa. Ik bekijk ook hoe de verhoogde
publieke aandacht voor de vluchtelingen uit Tsjechië en Slovakije het heersende
beeld van de Roma heeft beïnvloed. Zo was, bijvoorbeeld, de politieke en publieke
discussie in de pers over de collectieve verwijdering van de Slovaakse Roma uit
België niet neutraal. Ze heeft bijgedragen tot het beeld dat zich in de publieke opinie
over de Roma heeft verspreid.

Identiteit en migratie
Dat er in Europa acht tot tien miljoen Roma leven, en dat de meerderheid van hen
burgers zijn van landen die tot voor kort deel uitmaakten van het communistische
blok, is stilaan algemeen bekend. Er blijft echter nog steeds een waas hangen over
hun identiteit. Wie zijn de Roma? Vormen ze een etnische groep of een sociale
categorie? En in hoeverre hebben ze iets te maken met de naïef romantische beelden
die het woord ‘zigeuner’ in ons oproept?
Zoals binnen elke etnische groep (meerderheid of minderheid) zijn er onder de
Roma verschillende, soms contradictorische vormen van identificatie aanwezig. Dat
blijkt al uit het grote aantal namen die zij zichzelf geven. De term ‘Roma’ is maar
een van de gebruikelijke namen om naar de hele groep of naar een subgroep te
verwijzen. Ook hebben de Roma, in tegenstelling tot andere etnische groepen, weinig
of geen tastbare symbolen van eenheid, zoals een gestandaardiseerde
gemeenschappelijke taal, een afgegrensd territorium dat ze als hún gebied kunnen
beschouwen, of een gemeenschappelijke geschiedenis en vaderland. Het is dan ook
in zekere mate misleidend te spreken van een collectieve Roma-identiteit. Onder de
naam ‘Roma’ gaat een veelheid van historische en maatschappelijke ervaringen
schuil die lang niet altijd met elkaar in verband te brengen zijn. Toch hebben de
Roma zelf duidelijke voorstellingen van de grenzen van hun etnische groep en
subgroepen. Bovendien is in de loop van de geschiedenis de buitenwereld hen
beginnen te beschouwen als één groep, en dat heeft het proces van etnische
groepsvorming versterkt. Die categorisering is vooral gebeurd op basis van de
negatieve karakteristieken die aan hen werden toegeschreven.
Sinds het einde van de jaren zestig heeft zich stilaan een beweging ontwikkeld die
erop gericht is de bestaande negatieve vooroordelen te bekampen en verbondenheid
tussen alle Roma in de wereld te benadrukken. Die beweging is gegroeid uit het besef
dat de Roma zich overal in een soortgelijke maatschappelijke positie bevinden, en
dat ze vaak met
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dezelfde discriminerende handelingen of racistische vervolging worden
geconfronteerd. Zo wordt ook de ‘holocaustervaring’ van de Roma steeds vaker naar
voren geschoven als een gemeenschappelijk trauma. Een belangrijke datum voor
deze beweging is 8 april 1971, toen in Londen voor het eerst het World Romany
Congress bijeen is gekomen. Daar beslisten vertegenwoordigers van gemeenschappen
uit veertien landen onder meer de term ‘Roma’ als overkoepelende benaming te
promoten, ten nadele van de tot dan toe veel gebruikte namen met een pejoratieve
bijklank, zoals zigeuner, Gypsy, Tsigane, Cigány, enz. De naam ‘Roma’, die tot dan
toe niet de enige was die ze voor zichzelf gebruikten, kreeg van toen af een nieuwe,
politieke lading[1].
Dit proces van grensoverschrijdende unificatie kwam in een nieuwe fase terecht
na de democratische omwenteling in Centraal- en Oost-Europa. De Roma grepen de
mogelijkheid aan, zich politiek en maatschappelijk te organiseren onder een
gemeenschappelijk etnisch label. De stigmatiseringen die ze in de loop van de
geschiedenis hebben moeten ondergaan, hebben aan het einde van de twintigste eeuw
geleid tot een gevoel van lotsverbondenheid tussen de verschillende gemeenschappen
van Roma. Activisten onder hen konden op die lotsverbondenheid steunen om een
beschermende politiek te voeren in naam van de hele groep. Dat proces dat de Roma
over de grenzen heen verenigt, is nog altijd gaande, en is voor velen onder hen de
enige manier om strijd te voeren tegen racisme en ongelijkheid. Dit gaat echter niet
zonder moeilijkheden. Enerzijds hindert de verdeeldheid onder de Roma over de te
volgen politieke strategie de daadwerkelijke omvorming van een diffuse sociale
groep tot een politiek verenigde etnische minderheid. Anderzijds moet deze nieuwe
representatiepolitiek - bedoeld om zich als één groep te profileren - ingaan tegen de
naam die ze nog overal hebben. Het oude beeld, vaak in stand gehouden door
populair-wetenschappelijke teksten, blijkt bij veel mensen nog steeds heel levendig,
en heeft dan ook impliciet een impact op het beleid.
Zo is er het stigmatiserende beeld van de Roma als van nature marginale,
onbetrouwbare en criminele lieden. Als gevolg daarvan wordt hun aanwezigheid a
priori met een zeker wantrouwen bejegend. Daartegenover staat de naïeve,
geromantiseerde voorstelling van de Roma als een van nature vrije, rondtrekkende
groep. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het gebruik van de term ‘zigeuner’ voor mensen
die weliswaar zichzelf niet beschouwen als een deel van de etnische groep, maar die
er wel een ambulante levenswijze op nahouden of van wie de economische toestand
rondreizen noodzakelijk maakt. Ondanks de populaire voorstelling van zaken is de
hang naar reizen geen essentieel cultureel kenmerk van de Roma. Zeker, je hebt
groepen van Roma die in het verleden
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voortdurend onderweg waren. Maar, dat rondreizen lag vaak veeleer aan de sociale
omstandigheden waarin ze moesten leven, dan aan een diepgewortelde, om zo te
zeggen aangeboren gewoonte. De hedendaagse (gedwongen) migratie van groepen
Roma uit Centraal- en Oost-Europa, die nochtans lange tijd ter plaatse waren gebleven,
roept echter snel het beeld op van nomadische reizigers die zich niet kunnen of willen
binden aan een territorium. En dat brengt ook snel weer het beeld teweeg dat de
Roma economische profiteurs en fraudeurs zijn. Die irrationele beeldvorming heeft
het nadeel dat daardoor de Roma gemakkelijk beschouwd worden als ‘reizigers’ en
niet als ‘vluchtelingen’, met het gevolg dat de aandacht afgeleid wordt van de reële
achtergrondsituatie in de landen van herkomst.

De situatie van de Roma in de landen van herkomst
Zoals onder de naam Roma een ingewikkeld identificatieproces schuilgaat, zo is ook
‘de problematiek’ van de Roma in het postcommunistisch Europa een complexe
aangelegenheid. Het gaat niet om één moeilijkheid, maar om een serie van verwante
problemen, zoals werkloosheid en tewerkstelling van laaggeschoolden, systematische
sociale uitsluiting, segregatie in het onderwijs, etnische discriminatie door
gemeentelijke ambtenaren en apartheid in pubs of restaurants. Soms wordt de
uitsluiting in de hand gewerkt door juridische maatregelen[2]. De moeilijkheden waar
de Roma mee te kampen hebben, zijn niet eigen aan hen, maar vloeien voort uit de
wijze waarop staten, samenlevingen en groepen in de maatschappij omgaan met
cultureel en sociaal verschil. Het gaat hier om algemene gebreken van de
maatschappij, waar de Roma het grootste slachtoffer van zijn. Allicht hebben de
Roma niet in alle landen van het postcommunistisch Europa precies dezelfde
moeilijkheden. Sommige komen overal terug, maar hun situatie in Kosovo is uiteraard
voor een groot deel bepaald door andere politieke omstandigheden dan in Slovakije.
Voor de postcommunistische regeringen was het zoeken naar een oplossing voor
de Roma-problematiek allesbehalve een prioriteit. Het beleid had oog voor een
soepele economische overgang, niet voor armoede. Interculturele communicatie als
zodanig stond niet op de agenda, en wat de politieke aandacht betreft, gingen andere
minderheden de Roma overal voor. Het oorlogsgeweld in ex-Joegoslavië had bewezen
dat principes als territoriale autonomie en irredentisme een hele regio in een
gewelddadig conflict konden doen verzeilen. Daarom vonden zowel Roemenië als
Hongarije de positie van de Hongaarse minderheid veel belangrijker dan die van de
Roma. Ook in de Slovaaks-Hongaarse

Streven. Jaargang 67

543
betrekkingen speelde de Hongaarse minderheid een veel prominentere rol dan de
Roma-minderheid.
De oorzaken van de sinds 1997 toenemende migratie van Roma uit Tsjechië en
Slovakije zijn net zo ingewikkeld als hun toestand ter plaatse. Naast de algemene
sfeer, de armoede en de desillusie binnen de groep, liggen er ook bepaalde
gebeurtenissen aan de basis. In veel gevallen gaat het om traumatische confrontaties
met gewelddadige bendes. Zo werden eind vorig jaar in de Tsjechische stad České
Budějovice Roma die in een restaurant een feestje hielden, aangevallen door skinheads
die met stokken en glasscherven gewapend waren. Het incident heeft onmiddellijk
geleid tot het vertrek van zo'n zeventig Roma naar Groot-Brittannië[3]. Op
politiebescherming en juridische maatregelen in eigen land rekenden deze Roma
niet. Ook in Slovakije heeft de politie een bijzonder slechte reputatie, als het gaat
om de bestrijding van skinheads en andere gewelddadige groepen. Begrijpelijkerwijze
hebben de Roma nauwelijks nog vertrouwen in de ordediensten. Op 12 augustus
1999 werd in Poprad een jongeman in duistere omstandigheden in de buik geschoten
door de politie, tijdens een ondervraging naar aanleiding van een fietsendiefstal. De
man overleed enkele dagen later[4]. Amnesty International heeft in een recent rapport
de lakse houding van de Tsjechische en Slovaakse overheden in het daadwerkelijk
bestrijden van de talrijke racistische aanvallen gelaakt[5]. Voor de plaatselijke politici
is de strijd tegen discriminatie niet prioritair. In een sfeer van electorale competitie
flirten ze liever nog met opinies die tegen de Roma gericht zijn. Zelfs de president
van Slovakije, Rudolf Schuster, liet zich op 29 november 1999 in Berlijn ontvallen
dat de Roma ‘niet willen integreren’ en dat ze ‘profiteren van de staat’[6].
De migratiebewegingen lijken plots begonnen te zijn, maar eigenlijk zijn ze het
gevolg van een geleidelijke verslechtering van de situatie in de loop van de jaren
negentig. De laatste jaren nemen Roma sneller de beslissing te vluchten, omdat het
duidelijk is geworden dat die keuze tenminste tijdelijk uitzicht geeft op betere en
veiligere levensomstandigheden. Ook al maken de Roma bij een strikte interpretatie
van het Vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951 weinig kans te mogen blijven in
de landen waar ze asiel aanvragen, in het kader van de huidige omstandigheden wordt
de asielprocedure voor hen the only game in town. Het lijkt ook de enige manier
waarop ze erin slagen de EU-landen op de problematiek te wijzen en de toestand in
eigen land aan te klagen. Tegelijk is het voor veel Roma een nogal frustrerende zaak.
Vaak betalen vluchtelingen een ticket naar het Westen met het opzeggen van de
huishuur of het verkopen van de huisraad. Wie terugkeert van een mislukte poging,
staat op straat.
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Westerse reacties op de gevluchte Roma
De groeiende invloed van de grensoverschrijdende norm van de mensenrechten, die
iedere mens een aantal grondrechten toekent, ongeacht zijn nationaliteit, brengt mee
dat - zeker in Europa - systematische discriminatie en sociale uitsluiting niet meer
de zorg kunnen of mogen zijn van de nationale staten alleen[7]. De reacties van de
EU-landen op het toenemende aantal van vluchtende Roma stond echter tot nu toe
in schril contrast met de taal van de mensenrechten die door diezelfde staten in andere
situaties graag wordt gehanteerd. Het antwoord van veel EU-landen is immers in de
eerste plaats vooral defensief.
Zo hebben sinds oktober 1998 zes landen (Groot-Brittannië, Ierland, Finland,
Denemarken, Noorwegen en onlangs België) systematisch het opleggen van een
visumverplichting gebruikt als een strategie om het aantal asielaanvragen te doen
afnemen. Het belangrijkste effect van die maatregel is, dat Roma-vluchtelingen uit
het westerse straatbeeld verdwijnen. De bewering dat de visumplicht een
‘disciplinerende’ werking zou hebben, en de staten in Centraal-Europa ertoe zou
aanzetten de problematiek van de Roma beter aan te pakken, is tot op heden niet juist
gebleken. In de landen van herkomst wint veeleer de redenering veld, dat de Roma
zelf - door hun vele ‘onterechte’ asielaanspraken in het Westen - de EU-landen ertoe
hebben ‘gedwongen’ een dergelijke maatregel te nemen. Dat ook de regeringen ter
plaatse deze redenering vlot overnemen, is nog gebleken uit de houding van Slovakije
eind vorig jaar in Bratislava, op een rondetafelconferentie van de Visegrádlanden
(Slovakije, Tsjechië, Polen en Hongarije) over het minderhedenbeleid in
Centraal-Europa. In het Slovaakse rapport stond over de Roma: ‘De levenswijze van
veel van hen is gericht op consumptie, en wat binnenkomt, geven ze direct uit. Door
een gebrek aan opleiding hebben sommigen van hen een overlevingsfilosofie: van
de ene dag op de andere. Als we bovendien rekening houden met hun sterke neiging
tot alcoholisme, hun onmacht om wat dan ook te plannen, hun onverschilligheid
tegenover normale zeden, inclusief verantwoordelijkheidsgevoel, hygiëne en ethiek,
dan verandert die filosofie vandaag in een leven “van de ene uitkering op de
andere”’[8].
De EU-landen onderbouwen de voorstelling dat de Roma geen ‘echte vluchtelingen’
zijn met een constante verwijzing naar de neutraliteit van de asielprocedures en het
Vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951. In België, bijvoorbeeld, hebben gedurende
de laatste tien jaar slechts drie Slovaakse asielzoekers een positief antwoord op hun
asielverzoek gekregen, op een totaal van 1311 afgehandelde Slovaakse dossiers. Een
en ander is natuurlijk te wijten aan de strikte interpretatie van het
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Vluchtelingenverdrag. Een algemene sfeer van bedreiging en onveiligheid in het
land van herkomst geldt niet als een voldoende voorwaarde om het
vluchtelingenstatuut te verkrijgen. Er moet sprake zijn van ‘gegronde vrees’ en
‘vervolging’. Vervolging hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat de overheid een
politiek van actieve vervolging voert of steunt, het kan ook verwijzen naar de onwil
of de onbekwaamheid van de overheid om bescherming te bieden en maatschappelijke
dreigingen te bestrijden. In het geval van Slovakije hebben de Roma net daarvan te
lijden, maar de landen waar ze asiel zoeken, zullen het Vluchtelingenverdrag zelden
zo ruim interpreteren, dat ze met zulke omstandigheden rekening houden. Ook het
bewijzen van gegronde vrees is voor de Roma vaak een moeilijke zaak. Hun
wantrouwen tegenover administratieve beslissingen in eigen land nemen ze vaak
mee naar de asielinstanties in de landen waar ze terechtkomen. Het nauwkeurig
navertellen van de incidenten die ze hebben meegemaakt, zowat het belangrijkste
onderdeel in de erkenningsprocedure, wordt dan ook vaak problematisch. Sommige
details worden uitvergroot, terwijl andere aspecten (zoals de onwil van de nationale
of lokale overheid om hen te beschermen) over het hoofd worden gezien. Daardoor
worden de verklaringen van de Roma sterk afhankelijk van de kwaliteit van het
interview, en vooral van de gevoeligheid van de interviewer voor de sociale context
waaruit de Roma komen.
Het gaat niet op, te doen alsof het grote aantal weigeringen van asielaanvragen
van Roma bewijst dat hun toestand in de landen van herkomst uiteindelijk niet zo
dramatisch is. Nochtans lijken nogal wat overheden uit die overtuiging te handelen.
Het ter beschikking stellen van financiële middelen en diplomatieke druk zijn
strategieën die ze in dit geval zelden toepassen. Wanneer er al initiatieven komen
uit de EU-landen, dan zijn dat vaak louter reacties achteraf, gericht op het ontmijnen
van gevoelige binnenlandse dossiers. Zo heeft de Europese Commissie, samen met
de Belgische, Nederlandse en Finse regering, onlangs de financiering op zich genomen
van een programma van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat de
vrijwillige terugkeer van Centraal-Europese asielzoekers moet stimuleren en
begeleiden. Dit soort acties getuigt alles samen van een geringe bekommernis om
Europa's grootste minderhedenprobleem.

De collectieve repatriëring
De collectieve repatriëring van een groep Slovaakse Roma door de Belgische overheid,
in oktober verleden jaar, kan gezien worden als een voorbeeld van een initiatief dat
werd ingegeven door nationaal eigenbelang[9]. Zet je de gebeurtenissen rond deze
verwijdering op een rijtje, dan
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valt op dat de actie vooral moest dienen om de ‘effectiviteit’ van het nieuwe
asielbeleid te demonstreren. Bovendien vormde ze een zichtbaar antwoord op de
plots verhoogde publieke aandacht voor de aanwezigheid van de Slovaakse Roma
in België. Sinds 1998 is het aantal Slovaakse asielzoekers in België inderdaad
opvallend gestegen. Terwijl er in 1993 slechts achtentwintig Slovaakse aanvragen
werden ingediend, waren er in 1998 al 985. Het totale aantal voor 1999 bedroeg
1081. Vooral het cijfer van augustus 1999 was spectaculair: 541 aanvragen in één
maand tijd. Tegelijk vormden de Slovaken allerminst de grootste groep van
asielaanvragers (van wie het aantal in 1999 een record van 33.561 heeft bereikt,
hoofdzakelijk als gevolg van de oorlog in Kosovo)[10]. Het groeiende aantal
Roma-asielzoekers uit Slovakije werd vooral in Gent en Tienen voelbaar, waar hun
aanwezigheid ook de eerste emotionele reacties teweegbracht.
De Slovaakse Roma kregen in de Belgische pers pas vanaf half september 1999
aandacht, toen de Gentse burgemeester Frank Beke (SP) premier Guy Verhofstadt
(VLD) erop wees dat de toestand bij de Gentse stedelijke hulpdiensten, het OCMW
en in de opvangtehuizen ‘alarmerend’ werd. In een artikel in De Standaard, onder
de titel ‘Asielzoekers overspoelen ons land’, had burgemeester Beke het over de
aantrekkingskracht van Gent op vooral Centraal- en Oost-Europese vluchtelingen.
In Slovakije en Tsjechië zou zelfs ‘reclame’ worden gemaakt voor deze stad. Hoewel
die Centraal-Europese vluchtelingen niet de meerderheid vormden van de asielzoekers
in Gent, maakten de woorden van de burgemeester blijkbaar indruk, want nauwelijks
enige tijd later werden uitgerekend deze Roma het onderwerp van een campagne
waarvan men van tevoren kon voorspellen dat ze extra media-aandacht zou wekken.
Op 5 oktober 1999 werden vierenzeventig Slovaken vanuit Melsbroek gerepatrieerd
naar Slovakije. Ze waren enkele dagen voordien in Gent op het politiebureau
verschenen na een schriftelijke uitnodiging om hun asieldossier te komen
vervolledigen. De groep van vrijwillig opgedaagde Roma (meer dan vijftig, zodat
er van een ‘onverhoopt succes’ werd gesproken) werd de volgende dagen nog
aangevuld met anderen die na politiecontroles werden opgepakt. Minister van
Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) beschuldigde later de politie van Gent
ervan dat ze op eigen initiatief overhaast te werk was gegaan. Een twijfelachtige
verklaring, als je weet dat de opdracht voor de actie was uitgegaan van de federale
Dienst Vreemdelingenzaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Roma
werden opgepakt voor repatriëring en naar het gesloten asielcentrum ‘127bis’ in
Steenokkerzeel overgebracht. Een verzoek van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens om de uitvoering uit te stellen werd door de regering naast zich
neergelegd. Nadien verklaarde een woordvoerder van Binnenlandse Zaken dat het
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negeren van het verzoek niet onwettelijk was. Bovendien redeneerde men dat het
Hof met de Belgische actie zou instemmen als het eenmaal zou beschikken over alle
informatie, en daarom was er volgens Binnenlandse Zaken geen reden om de
uitvoering van een operatie die zo al moeilijk genoeg was, te vertragen.

Het constituerende vertoog
Een deel van de politici en de pers kaderde de repatriëring volledig in de uitvoering
van het paars-groene regeerakkoord, dat daadwerkelijke verwijdering plaatste
tegenover regularisatie en versoepeling van de nationaliteitsverwerving. Toch valt
de keuze om net de Slovaakse Roma te repatriëren vooral te interpreteren als een
duidelijke reactie op de publieke aandacht voor deze groep binnen de hele
vluchtelingenretoriek, en het geflirt met het vooroordeel dat mensen uit landen als
Slovakije en Tsjechië geen vluchtelingen kunnen zijn. De Roma waren in de weken
voor de repatriëring reeds vaker door journalisten en politici voorgesteld als
‘economische vluchtelingen’, hetgeen suggereert dat het niet om ‘echte’ vluchtelingen
gaat. Alsof Roma economisch gemotiveerde toeristen waren, die men met een gerust
geweten kon terugsturen.
Juist deze voorstelling van zaken ligt in de lijn van het klassieke beeld van de
zigeuner als profiteur en illegaal. Weinig Roma zijn bij machte daar een ander beeld
tegenover te plaatsen, zodat ze gevangen zitten in het beeld dat zich in de dominerende
landen heeft verspreid. Het is opvallend hoe, al bij de eerste berichtgeving over de
toename van het aantal Slovaakse Roma in België, automatisch werd gespeculeerd
over ‘georganiseerde trafiek’ en groeiende onveiligheid[11]. Beide thema's spreken
tot de verbeelding, maar veel bewijsmateriaal was er niet. Een aantal families die
samen beslissen om naar dezelfde stad te vluchten is nog geen ‘mensenhandel’, en
met een groepje op de stoep staan is nog steeds geen crimineel gedrag. Pas in tweede
instantie verwezen politici ook naar de situatie in de landen van herkomst, waar wel
heel wat gedetailleerde informatie over bestaat[12].
In De Standaard van 24 september 1999 werd de aandacht in het vluchtelingendebat
volledig gericht op een discussie over de ‘onaangepastheid’ van de Roma. De titel
en de ondertitel van het artikel (‘Ze stelen honden uit het asiel om te slachten en op
te eten’ en ‘Ze gaan niet opzij en eten honden’) zijn anonieme citaten van een van
de bewoners van Tienen, waar het artikel echter niet over uitweidt, laat staan dat het
die woorden toetst aan de werkelijkheid. De opvatting dat het hier om ‘onechte’
asielzoekers gaat, is op de achtergrond duidelijk aanwezig. Zo
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laat de voorzitter van het Tiense OCMW zich ontvallen: ‘Je hebt er die hier willen
blijven, die Nederlands willen leren en werk zoeken. Maar het zijn zigeuners, de
meesten hangen gewoon wat rond’. Onomwonden klonk het in een ingezonden
opiniestuk in De Standaard van 12 oktober 1999: ‘(...) de situatie verschilt van land
tot land, maar toch is het zo dat grote groepen zigeuners de cultuur van hun land en
de moderniteit afwijzen. Sommigen doen dit radicaal en sturen hun kinderen niet
naar school, kennen enkel hun eigen taal en zijn eigenlijk niet in staat te functioneren
in een postindustriële samenleving. Anderen doen dit minder radicaal, maar meestal
vervreemden ze toch van hun medeburgers door een lage levensstandaard en een
andere levensvisie’.
Het beeld dat de Roma van nature niet in staat zouden zijn te functioneren in de
Europese samenlevingen is louter op verkeerde informatie en vooroordelen gebaseerd.
Niet een andere levensvisie, maar sociale uitsluiting ligt aan de basis van het probleem.
Helaas heeft juist dat soort stigmatiserende redeneringen een impact op de manier
waarop de teruggestuurde Roma in het land van herkomst gepercipieerd en behandeld
zullen worden. Immers, volgens deze logica is de ‘Roma-problematiek’ niet meer
dan een ‘problematiek veroorzaakt door de Roma’. Die visie wordt in de landen van
herkomst maar al te graag overgenomen, omdat het de verantwoordelijkheid van de
overheid wegneemt voor de slechte reputatie die ze zich door deze migratie op de
hals heeft gehaald. Veelzeggend zijn in dat opzicht de woorden van László Nagy,
voorzitter van de Slovaakse Parlementaire Commissie voor Mensenrechten en
Etnische Minderheden in De Standaard van 9 oktober 1999: ‘We veront-schuldigen
ons voor de overlast die de Roma-vluchtelingen uw land hebben berokkend’.
Ook op andere, subtielere manieren worden verantwoordelijkheden doorgeschoven
en accenten verlegd. Pál Csáky, de minister voor Minderheden en Mensenrechten
van Slovakije, opperde in juli 1999 dat de oorzaak van het groeiende aantal Slovaakse
asielzoekers moest liggen bij ‘groepen die Slovakije in een slecht daglicht willen
stellen’[13]. Vincent Danihel, gevolmachtigde van de regering voor
Roma-aangelegenheden, maakte het zelfs concreter en beschuldigde leden van de
oppositiepartij HZDS (Beweging voor een Democratisch Slovakije) ervan de migratie
van Roma te ‘organiseren’. Maar bewijzen kwamen er niet. Ondertussen werden de
plannen van de Slovaakse regering om het vraagstuk van de Roma ‘op te lossen’,
door de EU-landen positief onthaald. Opmerkelijk in die plannen is dat opnieuw de
‘onaangepastheid’ van de Roma wordt benadrukt (bijvoorbeeld in het onderwijs).
Voor het effectief bestrijden van de systematische discriminatie is er te weinig
aandacht en te weinig geld, zoals er te weinig steun is voor organisaties die pogingen
doen om
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het vertrouwen tussen de Roma-minderheid en de etnische meerderheid te herstellen.

Besluit
Zowel de landen van Centraal-Europa als de EU-landen zijn het erover eens dat de
situatie van de Roma ter plaatse moet worden aangepakt. Daartoe worden echter
programma's uitgestippeld zonder inbreng van de Roma-gemeenschappen zelf.
Bovendien leggen ze haast exclusief de nadruk op de zwakke punten van die
gemeenschappen. Het officiële beleid is vooral gericht op het voorkomen van migratie.
Het schenkt nauwelijks enige aandacht aan de verantwoordelijkheid van de politie,
de lokale ambtenaren en van de meerderheidsbevolking. Nochtans is hun houding
een van de voornaamste oorzaken van de marginalisering van de Roma, die er ook
door bestendigd wordt. Als je de discriminatie niet bestrijdt, is elke poging om de
toestand te verhelpen vruchteloos. De Roma-problematiek zou dus veeleer moeten
worden opgevat als een probleem van de hele maatschappij, en niet alleen als een
probleem van de Roma zelf.
De recente toestroom van asielzoekende Roma heeft de neiging van de
Centraal-Europese staten versterkt om de Roma algemeen te benaderen als een
probleemgroep. Voor de Roma is dat een nefaste ontwikkeling, omdat het de oude
stereotypen ophaalt. Door de ‘echtheid’ van de Roma-vluchtelingen in twijfel te
trekken, maakten de EU-landen duidelijk dat ze niet bekommerd zijn om het lot van
de vluchtelingen in het land van herkomst, maar wel om ‘ons’, en hoe wij dreigende
sociaal-economische en politieke problemen het liefst buiten de EU houden. Nu ziet
het ernaar uit dat teruggestuurde Roma opnieuw zullen worden geconfronteerd met
economische uitzichtloosheid en discriminatie. In die omstandigheden ligt de
beslissing om opnieuw te vertrekken meer dan ooit voor de hand.
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Forum
Over globalisering, protest en democratie
Aan de vooravond van het nieuwe millennium is de Amerikaanse stad Seattle
opgeschrikt door een kortstondige, maar intensieve uitbarsting van straatprotest.
Honderden sociale organisaties en actiegroepen zorgden voor een hele waaier van
acties, gaande van vreedzame optochten en wegblokkades tot gevechten met de
ordediensten. De media lieten de wereld meekijken naar de boeiende ‘Battle of
Seattle’. Aanleiding was de bijeenkomst van de World Trade Organization (WTO),
waarop vertegenwoordigers van honderdvijfendertig landen zich bogen over de
verdere liberalisering van de wereldeconomie. Dat men voor de bijeenkomst Seattle
gekozen had, leek logisch. Voor de thuisbasis van multinationale exportbedrijven
als Boeing en Microsoft was het de ideale gelegenheid om zich als een geslaagd
model van de vrije wereldhandel te betonen. De straat stak daar echter een stokje
voor. Vooral het blokkeren van de toegangswegen naar de congresruimte bleek een
bijzonder doeltreffend staaltje van burgerlijke ongehoorzaamheid. De meeste
delegaties geraakten niet ter plaatse en de openingsplechtigheid verliep daardoor in
mineur. Het was de eerste keer dat ‘de burger’ zich ging bemoeien met zoiets als de
organisatie van de wereldeconomie. Een complexe materie waarvan de grote lijnen
meestal achter gesloten deuren worden uitgetekend en waarbij vakbonden,
milieugroeperingen of internationale ngo's doorgaans niet betrokken worden. Maar
in Seattle zaten de demonstranten indirect mee aan de onder-handelingstafel, al waren
ze niet officieel uitgenodigd. Gedurende enkele dagen werden hun zorgen door
journalisten en politici over de hele wereld becommentarieerd.
Sceptici zullen beweren dat het na het luwen van de media-aandacht en het
schoonvegen van de straten voor de wereldleiders snel weer business as
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usual wordt. Die stelling wil ik niet onderschrijven. Daarmee plaats ik mij niet in
het kamp van diegenen die denken dat ze in Seattle de globalisering van de economie
een halt hebben toegeroepen. Die vergissen zich. De terugkeer naar een politiek en
economisch leven dat zich binnen de muren van de natie-staat afspeelt, is realistisch
noch wenselijk. Ik geloof er echter wel in dat de misnoegde demonstranten in Seattle,
met steun van de media, het globaliseringsdebat nieuw leven hebben ingeblazen.
Vragen omtrent milieuvoorwaarden, werknemersrechten, gelijke handel,
kwijtschelding van schulden, enz. werden alvast tijdelijk op de WTO-agenda geplaatst.
Daarnaast werd ook het democratisch tekort van internationale organisaties als de
WTO benadrukt. ‘Who elected WTO?’, vroeg een betoogster zich af.
Deze ‘bescheiden’ realisaties werden recentelijk nog erkend op de bijeenkomst
van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, op 16 en 17 april
jl. in Washington. Opnieuw probeerden diverse protestgroeperingen de toegang tot
de vergadering te verstoren. In een communiqué bij aanvang van de meeting werd
voorzichtig geanticipeerd op het ongenoegen van de straat. Beide instellingen gaven
toe dat hun rol onderwerp was geworden ‘of growing public debate’ en erkenden dat
niet iedereen van de opbrengst van het vrijmaken van de wereldhandel en grotere
kapitaalmarkten kan genieten. Een toegeving zonder consequenties? Een doekje voor
het bloeden? Misschien. Maar er blijkt toch ook uit dat democratie werkt, ook op het
allerhoogste niveau. Burgers zijn ontevreden, verenigen zich en worden gehoord.
Of er daarna ook effectief iets verandert, is moeilijk te voorspellen. Het zal onder
meer afhangen van de mate waarin de verschillende actiegroepen erin slagen front
te vormen. Momenteel is de eensgezindheid onder de demonstranten niet altijd even
duidelijk. Het begrip ‘economic justice’ dient voorlopig als kapstok, maar kan op
verschillende, zelfs tegengestelde wijzen worden uitgelegd. Zijn de prioriteiten van
de arbeiders- of milieubeweging dezelfde als die van de derdewereldorganisaties?
Tijdens de laatste WTO-bijeenkomst waren de ontwikkelingslanden de grootste
tegenstanders van het opleggen van minimum milieu- en arbeidsvoorwaarden. Ook
bij de protesten in Washington kwamen de tegenstellingen naar boven. Terwijl
sommige demonstranten eisten dat het IMF wordt opgedoekt, vroegen de
vertegenwoordigers van de armste landen dat er niet geraakt zou worden aan de
termijn en de omvang van de toegestane leningen.
Het protest tegen de globalisering is vooralsnog enkel een ‘nee-coalitie’. Nee tegen
een ongebreidelde economische eenmaking, nee tegen de weinig democratische
instellingen. Deze bonte coalitie (een mogelijke beweging in wording?) is nog niet
in staat om zelf alternatieven te suggeren voor de kwalen die ze aanklaagt. Het lijkt
daarom het meest aangewezen dat het protest zich in deze beginfase focust op het
democratisch deficit dat met de economische globalisering gepaard gaat. De
weeklachten van de demonstranten aan de klaagmuur zijn mogelijk luid genoeg om
een democratischer samenstelling van machtige organisaties als de WTO, het IMF
en de Wereldbank af te dwingen. Inter-
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nationale ngo's formeel bij het overleg betrekken kan een eerste stap in de goede
richting zijn. Als hoeders van het ‘algemeen belang’ zouden die de controle op de
grote instellingen kunnen verhogen, en kunnen optreden als een onafhankelijker
informatiebron voor de gewone burger. Dat zou meteen het IMF en de andere
instellingen een grotere legitimiteit verlenen, - hetgeen broodnodig is. Het gebrek
aan vertrouwen, dat zowat alle politieke instellingen in de westerse democratieën
treft, neemt toe naarmate men opschuift naar het supranationale niveau. Hoe verder
de instelling van de burger verwijderd is, hoe groter de ‘kritische massa’. Het
wantrouwen is echter niet alleen aan de afstand toe te schrijven. De betogers
beschouwen de grote internationale instellingen als symbolen van de diepgaande
ongelijkheid in de wereld. Sleutelen aan het beleid en de werking ervan is nodig,
maar zal niet voldoende zijn om dat negatieve beeld te overwinnen. Er is behoefte
aan transparantie en inspraak, aan zichtbare structurele veranderingen.
Zo ver is het lang nog niet. De demonstranten in Seattle en Washington toonden
alvast dat men niet kritiekloos moet blijven toezien, ook al gaat het om processen
die ons ver boven het hoofd groeien. Het ideaal van de mondige burger, nietwaar?
□ Peter Van Aelst

Het landschap als levend verleden
De Rivier van Willem van Toorn
Kwatrijn
Rivier. Dijk. Wolken. Landschap als geheugen
voor tekens van een eeuwen gesproken taal.
Doorgestreept door wie geen tegenspraak verdragen, langs een dode lineaal.
Willem van Toorn

De Nederlandse prozaschrijver, dichter en essayist Willem van Toorn was in de jaren
negentig een van de woordvoerders van de Stichting Red ons Rivierlandschap. Deze
stichting verzette zich tegen de wijze waarop de Nederlandse overheid de
dijkverzwaring langs de grote rivieren
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uitvoerde. De achtergrond van de dijkverzwaring wordt gevormd door de
watersnoodramp van februari 1953, toen een springvloed grote delen van
Zuidwest-Nederland onder water zette, met alle gevolgen vandien. Als reactie hierop
werd in 1958 de Deltawet ingevoerd, waarmee de overheid zich verplichtte zorg te
dragen voor een veilige waterkering langs de kust en in het deltagebied. In samenhang
met de plannen voor verbetering van de waterkering in het westen van het land,
kwam Rijkswaterstaat - de dienst waarvan de minister van Verkeer en Waterstaat
gebruik maakt bij het uitoefenen van zijn taken op het gebied van waterbeheersing
en infrastructuur - in 1969 met het voorstel de rivierdijken langs Rijn, Waal, IJssel
en Maas ook in het bovenstroomse gebied aanzienlijk te verhogen. In de jaren zeventig
werd een begin gemaakt met deze dijkverzwaringen. De aanpak van Rijkswaterstaat
leidde onmiddellijk tot felle protesten, toen bleek dat in het dorp Brakel aan de Waal
maar liefst 167 dijkhuizen en het oude raadhuis moesten worden gesloopt om plaats
te maken voor een hogere en bredere dijk; op andere plaatsen waren soortgelijke
ingrijpende veranderingen in het landschap te verwachten. De Nederlandse autoriteiten
bleken gevoelig voor de protesten, en stelden een onafhankelijke adviescommissie
in, die de verschillende plannen opnieuw moest beoordelen, uitdrukkelijk rekening
houdend met het natuur- en landschapsschoon in het rivierengebied alsook met de
culturele waarde van de traditionele bebouwing langs de dijken. Ondertussen kwam
Rijkswaterstaat tot nieuwe inzichten: op grond van nieuwe berekeningen stelde deze
dienst voor, de dijken nog hoger en breder te maken dan in de eerdere plannen was
voorzien. Het protest tegen deze voorstellen nam verder toe - zo publiceerden in
1989 enkele journalisten en kunstenaars, onder wie Willem van Toorn, het boekje
Attila op de bulldozer: Rijkswaterstaat en het rivierengebied, waarin fel werd
geprotesteerd tegen de aanpak van Rijkswaterstaat. Een aantal van de protesterenden
verenigde zich in 1991 in de Stichting Red ons Rivierlandschap. Deze stichting had
als doel de snelle aanleg van veilige dijken - dat de bestaande dijken verbetering
behoefden werd volmondig erkend -, maar zo veel mogelijk met behoud van het
karakteristieke rivierlandschap: flora en fauna, en de traditionele bebouwing langs
de dijken. Het rivierlandschap werd en wordt door deze stichting beschouwd als
nationaal erfgoed, als een van de ‘gezichten van Nederland’, dat evenzeer bescherming
verdient als bijvoorbeeld het Waddengebied.
In zijn essaybundel Leesbaar landschap (1998) schreef Willem van Toorn over
de waarde van landschappen: ‘[...] landschappen herinneren ons langs ingewikkelde
en soms onbewuste wegen eraan dat er een verleden bestaat, dat er in dat verleden
mensen leefden die net als wij met de wereld moesten omgaan, die zich moesten
beschermen tegen de natuur en tegelijkertijd haar bronnen gebruikten. We moeten
in contact blijven met het verleden - niet omdat het verleden beter zou zijn geweest
dan het heden is, maar omdat we nu eenmaal ons bestaan, onze identiteit, onze
voorstelling van de wereld aan het verleden te danken hebben, en omdat we over de
toekomst alleen kunnen nadenken door gebruik te maken van ervaringen uit het
verleden. Een
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landschap dat te weinig “tekens” bevat, of waar te veel herkenbare elementen uit
verdwenen zijn, heeft ons niets te zeggen’ (blz. 66).
In zijn vorig jaar verschenen roman De Rivier nu, laat Van Toorn zien hoe zijn
persoonlijke identiteit wortelt in het rivierlandschap van de Betuwe, in het aan de
Waal gelegen Tiel en omstreken. In dit boek beschrijft hij in chronologische volgorde
zijn jeugd van zijn vierde tot zijn tiende jaar - van 1939 tot en met het einde van de
Tweede Wereldoorlog -, herhaaldelijk onderbroken door hoofdstukken waarin het
meer recente verleden aan de orde komt: de laatste levensjaren en het overlijden van
zijn ouders, en zijn betrokkenheid bij de strijd om het behoud van het rivierlandschap.
Willem van Toorn werd geboren en groeide op in Amsterdam: ‘Mijn vader was in
het jaar van mijn geboorte met mijn twee broers en mijn moeder, die zwanger was
van mij, naar Amsterdam verhuisd omdat in het stadje geen werk meer voor hem
was in de kleermakerij. [...] In Amsterdam kon een kennis uit het stadje, die mijn
vader was voorgegaan, hem aan een groentenwinkel helpen. [...] Ik wist, zonder er
ooit over te hebben nagedacht, dat mijn moeder en hij verstand hadden van groente
en fruit omdat ze op het platteland waren opgegroeid, waar iedereen immers vertrouwd
was met de aarde en wat erin en erop groeide’ (blz. 30). Maar al groeide Van Toorn
op in Amsterdam, toch speelde ‘de rivier’ een belangrijke rol in zijn jeugd, als
symbool voor het gebied waar ‘wij’ vandaan komen: ‘Behalve mensen met winkels
kenden wij vooral mensen die net als mijn ouders uit de streek van de rivier kwamen’
(blz. 33). Dat de rivier zo'n belangrijke rol speelde in zijn jeugd, verklaart Van Toorn
als volgt: ‘Misschien was deze buurt [in Amsterdam, HS] te snel overvallen door
crisis en oorlog om een eigen waardigheid te ontwikkelen. Misschien was daarom
het gebied van het stadje en de rivier voor mijn ouders en hun lotgenoten altijd
werkelijker gebleven’ (blz. 100).
Van Toorn vertelt het verhaal van crisistijd en oorlogsjaren vanuit het perspectief
van het kind dat hij was. Hij doet dat met grote spaarzaamheid: enkele beelden,
flarden van dialogen die hij opving, worden tot symbool voor gebeurtenissen in de
oorlog, voor de hongerwinter of - in het volgende voorbeeld - de jodenvervolging:
‘“Hebt u die arme oude meneer Dusseldorp gezien? Met een ster op zijn jas. Die
man heeft zijn hele leven niemand kwaad gedaan”’ (blz. 127).
De rivier - ‘het grijze water dat tegen de stalen huid van de schokker slaat, een
paar koeien in de uiterwaard aan de overkant, de hoge, dunne schoorsteen in de verte,
het groene lint van de dijk met de ijle pluimen van populieren’ (blz. 301) - loopt als
een rode draad door deze onnadrukkelijke geschiedschrijving. Via brieven van
familieleden die nog wonen in het gebied van de rivier, blijft de familie Van Toorn
op de hoogte van wat zich daar afspeelt, en daarnaast leeft bij de ouders van de auteur
steeds de zorg over de vraag hoe familie en kennissen het maken. De belangrijke
plaats die de rivier zo inneemt in de jeugdherinneringen van de Amsterdammer Van
Toorn, maakt het begrijpelijk dat juist hij zich inzette voor het behoud van het
rivierlandschap. Hij beschrijft dan ook hoe hij in het kader van de protestacties tegen
de voorgenomen dijkverzwaringen gedichten voorleest, terwijl hij ‘in hun landschap
stond [...]
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en [zijn] best moest doen om niet te janken bij alle herinneringen die dit opriep en
bij de voorstelling hoe jong en hoopvol [zijn ouders] nog waren geweest toen dit hun
landschap was en ze nog niets wisten van een crisis en een oorlog die hen van hun
onbezorgde jonge oudergeluk zouden beroven’ (blz. 140). Hij strijdt voor het behoud
van het rivierlandschap, ‘[...] omdat ik mij het landschap van die toch al wankele
herinneringen niet wilde laten afnemen’ (blz. 95). Daarmee is meteen ook een van
de belangrijkste thema's van De Rivier genoemd: de vraag naar de betrouwbaarheid
van het geheugen, naar de betrouwbaarheid van herinneringen. Al aan het begin van
het boek schrijft Van Toorn over herinneringen: ‘Maar wat is echt van jezelf, wat is
er later toegevoegd aan flarden van verhalen van anderen, van foto's, uit boeken en
films?’ (blz. 11) - en dat is een vraag die op de achtergrond voortdurend meespeelt
in zijn boek.
Als woordvoerder van de Stichting Red ons Rivierlandschap stond Van Toorn in
september 1994 voor de rechter, nadat deze stichting de Nederlandse staat had
aangeklaagd vanwege het ontduiken van de Europese regelgeving met betrekking
tot projecten als dijkverzwaringen - een proces dat de Stichting Red ons
Rivierlandschap glansrijk won. In zijn pleidooi wees Van Toorn erop, dat ‘in het
rivierengebied leesbare sporen van Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance te vinden
waren voor wie kon kijken en wel eens een boek had gelezen; dat het met zijn in de
loop van eeuwen door mensen opgebouwde complexiteit van dijken, dijkhuizen en
uiterwaarden, kastelen uit Middeleeuwen en Renaissance, achttiende- en
negentiende-eeuwse fort-complexen met bossen en parken, boomgaarden en tuinen,
paden, dorpen en stadjes een nergens elders op de wereld voorkomend prentenboek
van het geheugen was’ (blz. 239). In de winter van 1994-1995 werd hij, met enkele
medestanders, uitgenodigd voor noodoverleg met de ministers van Verkeer en
Waterstaat respectievelijk Landbouw - als de extreem hoge waterstanden in de grote
rivieren aanleiding geven tot massale evacuaties in het rivierengebied, en volgens
de politici noodmaatregelen met betrekking tot de dijkverzwaring zijn geboden. Van
Toorn schetst een cynisch portret van minister Jorritsma, toen van Verkeer en
Waterstaat, die als een joviale tante maar niet gehinderd door enige kennis van zaken
de problemen ‘even’ wil oplossen. Hij veroorlooft zich vaker een cynische uithaal
naar de politiek: ‘Bij Passewaay hebben ze van de uiterwaarden een wetland gemaakt
[...] Waarschijnlijk kregen ze een subsidie uit een of andere Europese natuurpot als
ze het met de Engelse term aanduidden’ (blz. 94).
Juist de vloeiende verbindingen die Van Toorn legt tussen zijn persoonlijke
verleden en zijn (politieke) strijd voor het behoud van het rivierlandschap, tussen
zijn jeugd en het meer recente verleden, maken De Rivier tot een prachtige roman.
Van Toorn brengt thema's uit zijn eerdere werk - de (on)betrouwbaarheid van
herinneringen, de omgang met het landschap, de betekenis van het verleden - samen.
Hij schrijft eenvoudig, glashelder en mooi verzorgd Nederlands, en roept met
ogenschijnlijk gemak beelden van het verleden, van zijn familie, van landschappen
op. Dat maakt deze roman tot een ontroerende hommage aan zijn ouders en aan het
landschap
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waarin zij thuis waren - en, uiteindelijk, als veel grote kunst, tot een beste
indrukwekkend protest tegen het verstrijken van de tijd, tegen de vergankelijkheid.
Zo is De Rivier een hoogtepunt in het oeuvre van Van Toorn - het boek werd dan
ook door verschillende critici genoemd als de beste Nederlandstalige roman van
1999.
□ Herman Simissen
Willem van Toorn, De Rivier, Querido, Amsterdam, 1999, 311 blz., f 40,
ISBN 90-214 8434-X.
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Podium
Proza vermalen tot verkapte poëzie
De Dageraadsmens van Lieven de Cauter
1987 was het jaar waarin Lieven de Cauter (o1959), licentiaat in de kunstgeschiedenis
en toen nog doctorandus in de filosofie een paar beklijvende bijdragen in Streven
schreef: in het aprilnummer over het postmoderne museum voor de negentiende
eeuw dat in de verbouwde Gare d'Orsay was ondergebracht, in het oktobernummer
over Lyotards Le Postmoderne expliqué aux enfants en in het novembernummer over
de architect Gordon Matta-Clark (1943-1978).
In die laatste bijdrage begint de alinea onder het kopje ‘Anarchitectuur’ als volgt
‘Hij kookte foto's; uit allerlei voedselresten bakte hij vellen waarop schimmels
groeiden, hing die op aan de wand en noemde het Museum; hij bouwde een muur
van afval; plantte een kerselaar in een kuil, gegraven in een kelder; bouwde een
liaanachtig huis in een boom en liet er dansers op los; stapelde autowrakken op elkaar;
opende een restaurant dat tegelijk een artistiek project, een commerciele onderneming
en een sociaal initiatief was (de Soho-kunstenaars eten en werk verschaffen); liet
een karretje met verse lucht door de straten van New York rijden, zodat de
voorbijgangers even konden bijkomen van de vervuiling; ontdekte als een der eersten
de graffiti als alternatief voor de gevestigde kunst, maakte er ellenlange foto's van;
schoot films in rioleringen; en begon tenslotte gaten in huizen te zagen. Kortom
Gordon Matta-Clark was een warhoofd, doorspookt van visionaire ideeën
(alchemistische, ecologische, vaag marxistische ... niet te volgen, hoewel hij er
voortdurend over sprak), behept met een zwak voor het marginale en het excentrieke,
feestelijk gedreven tot het uithalen van streken die als “performances” tot kunst
werden omgeturnd’ (Streven, november 1987, blz. 146).
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In De Cauters poëziedebuut, De Dageraadsmens, tref ik in de cyclus ‘Cargo cult’
volgend in memoriam Gordon Matta-Clark aan onder de titel ‘Ode aan de uitvinder
van de Anarchitectuur’:
Hij kookte foto's.
Hij bouwde een muur van afval en schimmels.
Hij maakte diepe rouwkuilen en vervaarlijke hemelladders.
Vakkundig schoot hij de ramen
van een architectuurschool
aan diggelen.
Begin jaren '70 liet hij een karretje met zuurstof
rondrijden door de hitte van New York.
Als een der eersten ontdekte hij de schoonheid
van graffiti en industriële pakhuizen, opende
een kunstenaarsrestaurant en organiseerde
een ballet in de bomen.
Hij was kortom, een hippie.
Feestelijk gedreven tot het uithalen van streken
die onder de naam performance
tot kunst werden omgeturned.
Maar geen gewone jongen.
Gewapend met kettingzagen ging hij
in afbraakpanden als een bezetene tekeer.
Ten dode opgeschreven gebouwen
metamorfoseerde hij krachtdadig
tot kortstondige monumenten.
(blz. 39)

Er volgen nog vier strofen waarin De Cauter de rest van de paragraaf ‘anarchitectuur’
uit zijn essay in Streven omturnt tot poëzie. Als dichter maakt De Cauter zodoende
een poëtische installatie van een eerder vertoog over de architect die hij bewondert.
Niet met een kettingzaag maar met een delete-toets en de instructies ‘knippen en
plakken’ metamorfoseert hij zijn discours over Matta-Clark tot een ode. In de
slotcyclus. ‘De Zangen van de Dageraadsmens’ expliciteert hij zelf deze poëtische
werkwijze in de aanhef van de tweede zang: ‘In alle stilte meestal en traag tergend
traag / langzaam als een slak op een schildpad / schrijf ik het proza van mijn verzen
/ maar soms met veel gedruis en veel te snel vooral / meng ik de elementen / ik
vermaal van alles tot verkapte poëzie’ (blz. 54).
Ook het tiende gedicht uit de cyclus ‘Vraagstukken uit het geocentrisme’ is blijkens
de slotstrofe op eenzelfde manier tot stand gekomen als de ode aan Gordon
Matta-Clark: uit een brochure over Arthur Morgenthau, een vriend van Hitlers
architect Speer, selecteert De Cauter die informatie die hij interessant genoeg vindt
‘om ze te
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ontfutselen aan de vergetelheid’ (blz. 32) en giet vervolgens de woorden uit de
brochure in de mal van zijn verzen, vermaalt ze tot verkapte poëzie. En verkapt heeft
hier zonder twijfel ook de connotatie ‘verholen’.
Op de flappen van De Dageraadsmens lees ik o.m. dat Lieven De Cauter in 1996
promoveerde op een proefschrift over Walter Benjamin en dat hij momenteel
werkzaam is als onderzoeker en docent cultuurfilosofie. Zijn poëzie wordt er
omschreven als filosofisch-prikkelend, en dat is ze ook. In een interview kantte Benno
Barnard zich destijds tegen de burgerlijke opvatting dat poëzie dient voor het
uitdrukken van gevoelens. ‘Je kunt in poëzie ook denken, en wel op een manier die
de systematische wijsbegeerte niet toelaat: denken in beelden’ (Poëziekrant,
september-oktober 1995, blz. 5).
De openingscydus ‘Aardrijkskunst’ illustreert de aanstekelijkheid van zo'n denken
in beelden. De Cauter introduceert er de worm als een meerzinnige metafoor. De
worm is transparant, hermafrodiet, subversief, nuttig als aas, schadelijk als hij zich
door schilderpanelen boort, hij staat voor vergankelijkheid, verderf en decadentie,
pier is een naamgenoot van Pier die niemand spaart. Toch sympathiseert De Cauter
heftig met de wormen en ziet in hun activiteit een analogon met de taak van de
kritische denker en kunstenaar:
Niet de opvoeding maar de omwoeling
niet het onderwijs is voor hen
prioritair, maar de ondermijning.
Als ondergronds opererende radicalen
verrichten zij beter werk dan
de meeste intellectuelen:
zij verluchten de perkamenten
vellen der seizoenen
(blz. 5)

Enkele versregels verder worden de aardwormen nogmaals geloofd om hun
monnikenwerk, namelijk ‘de aarde assisteren bij haar / flegmatisch ademhalen’ (blz.
6). Wormen schuwen het grondwerk niet; zij verluchten de aarde; dichters en denkers
moeten hetzelfde doen: zorgen voor zuurstof in een almaar verstikkender cultuur.
Lieven De Cauter is een erudiet dichter, filosoof, kunst- en cultuurkenner: hij noemt
Joachim Patinir de vader van de landschapschilderkunst en Luca Signarelli de schilder
van gespierde naakten, maar hij spreekt ook Jimi Hendrix en Janis Joplin als een
kenner aan; in enkele versregels legt hij het ontologisch statuut uit van de dingen
volgens de neoplatonist Proclus en de volgelingen van Dionysius de Areopagiet; hij
citeert het scheermes van Ockham en geeft zijn bundel de overkoepelende titel De
Dageraadsmens.
De Dageraadsmens is de naam voor de Piltdown-Man die in een gedicht van Lieven
De Cauter (blz. 31) in het jaar achttienhonderd en zoveel door professor dr.
Huppeldepup, maar in de Grote Winkler Prins door Charles Dawson omstreeks
1911-1913 werd ontdekt. Hij werd beschouwd als de missing link in de
evolutietheorie, tot in 1953 werd aangetoond dat het om een vervalsing ging. De
Cauter had de lezer al gewaarschuwd door in het eraan voorafgaande gedicht een
geleerde aan het woord te laten die over de nulmeridiaan niets anders mee te delen
had dan dat ze een lange witgekalkte band is die dwars over het gazon van Greenwich
Park loopt. En deze geleerde verbond er de conclusie aan: ‘laten wij dus voorzichtig
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denkbeeldig is en wat niet’ (blz. 30). Postmoderne auteurs attenderen de lezer
voortdurend zowel
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op het fictionele karakter van de zgn. echte werkelijkheid als op de illusie van het in
teksten voorgespiegelde realisme. Ook De Cauter wist in zijn gedichten geregeld de
grens tussen realiteit en fictie, wat tot merkwaardige, in de grond tragische, maar
niettemin hilarische situaties voert, zoals er één beschreven wordt in het afsluitende
gedicht van de cyclus ‘Vraagstukken bij het geocentrisme’. Daar wordt tijdens een
orkestrepetitie gediscussieerd tussen de eerste viool en de blazers. Op de opmerking
van de pedante eerste viool: ‘De geschiedenis is een pendelbeweging’, antwoordt
het lyrische ik: ‘maar dan de pendelbeweging van een sloopkraan’; waarna de
historische zaal waarin de repetitie plaatsgrijpt door het beuken van een kolossale
bol in puin gelegd wordt (blz. 34)!
Minder spectaculair misschien, maar even spetterend is de ironie waarmee De
Cauter in het tweede gedicht van dezelfde cyclus de overtuigingen die nu leven met
betrekking tot het individu, de maatschappij, de taal, de liefde en de dood opponeert
aan het inzicht van de stoïcijnen. Die tegenstelling heeft als effect dat de lezer zich
opnieuw scherp bewust wordt van de relativiteit van de clichés die ons denken
beheersen.
Behalve in metaforen denkt Lieven De Cauter in zijn gedichten ook af en toe wel
eens in de door de traditie geijkte vorm van een stelling, waarin hij formuleert waar
het voor hem eigenlijk op aankomt. Zo'n stelling treffen we aan op blz. 11: ‘Niet te
verifieren / waarheden vind ik / op de keper beschouwd / de belangrijkste om te
leren’.
De Dageraadsmens staat vol van die waarheden, niet te verifiëren weliswaar,
maar belangrijk om te leren en om te onthouden.
□ Joris Gerits
Lieven de Cauter, De Dageraadsmens, Uitgeverij P, Leuven, 2000, 60
blz., 595 fr., f 34,50.

De gouden zalm

Fijn, vandaag weekend. Een mens is pas echt mens als hij vrij is. Boekje lezen, beetje
rondharken in de tuin, wandeling naar de bakker, leuk deuntje op de radio. De zon
schijnt. De week van negen tot vijf is even vergeten. Het dagelijks labeur lijkt iets
van een verre, vijandig gezinde planeet.
Ik heb ooit voor de verjaardag van mijn grootmoeder deel één van de
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Geschiedenis van het persoonlijke leven gekocht, die prestigieuze reeks van Ariès
en Duby. Ik stond in de boekenwinkel wat besluiteloos rond te kijken en toen viel
mijn oog erop. ‘Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend.’ Ik herinnerde me dat
Ger Groot die reeks in Streven enthousiast had besproken en voor mijn grootmoeder,
die Streven al verschillende decennia leest, is dat een belangrijk punt.

Op de vooravond van haar vijfentachtigste verjaardag, ze is er nu negentig, nam ik
mijn grootmoeder mee naar het filmmuseum voor een oude Godard. En toen ik haar
daarna thuisbracht, gaf ik haar mijn geschenk. Ze leek er tevreden mee, ze zou het
zeker lezen, maar omdat ze het nogal druk had, en daarbij ook niet meer zo snel las
als Ger Groot, kon ze niet beloven dat ze helemaal tot het jaar duizend zou geraken.
En zo geschiedde, ik zie vandaag in haar boekenkast de bladwijzer ergens in het
midden zitten. Waarom ik u dit allemaal vertel? Welnu, u zult het met mij eens zijn
dat elke tekst een inleiding, een middendeel en een slot nodig heeft. Maar er is ook
nog een tweede reden. Een half jaar na die bewuste vijfentachtigste verjaardag werden
de familiebijeenkomsten bij grootmoeder gedurende maanden opgeluisterd door
anekdotes over het leven bij de Romeinen. De ene keer ging het over de Romeinse
godsdienst, de volgende keer over het huwelijk en hoe slim de Romeinen ertegenaan
keken. Over het verschil tussen vrije mensen en slaven. Dat onderwerp wil ik vandaag
even recycleren. Volgens Paul Veyne, tenminste zo vertelde grootmoeder ons, heeft
het verschil tussen burger en slaaf alles te maken met het statuut van de arbeid. Een
slaaf is gebonden aan verplichte arbeid. Hij wordt daar al dan niet voor vergoed. Een
gewone burger doet wat hij wil. Hij voert activiteiten uit die hem nuttig of aangenaam
voorkomen. Een slaaf is elke dag verplicht tot werk. Hij kan aanzien verwerven, hij
kan verantwoordelijke posten bekleden in de samenleving. Maar hij is niet vrij, en
dus niet écht mens. Soms verkochten vrije mensen zich als slaaf, omdat ze geen ander
middel zagen om voor brood op de plank te zorgen. Tot die laatste categorie hoor ik
zelf, en ik vermoed u ook.
Er ontsponnen zich toen hele discussies. Ik herinner me dat grootmoeder duidelijk
mijn vader viseerde toen ze stelde dat Marx dus helemaal de verkeerde kant opging.
Een mens wordt gedefinieerd in termen van arbeid. Foei. Heiligschennis. Mijn vader
heeft altijd communistische sympathieën gehad en werd er op deze manier nog eens
aan herinnerd dat grootmoeder dat niet goedkeurde. Van vader wordt verteld dat hij
zich lang geleden nog heeft willen melden als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog.
Hij mocht niet van grootmoeder, hij was ook pas twaalf. Dat is zo een van de
verhaaltjes die circuleren in onze familie. Geregeld worden ze uit de kast gehaald,
ontkend en dan worden ze weer opgeborgen tot de volgende bijeenkomst.
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We glijden af. Ik wil het over arbeid hebben. Hebt u gemerkt dat sociale thema's
weer helemaal in zijn? Tot in de bioscoop. Dat was tien jaar geleden niet het geval.
Hoewel de economische toestand toen slechter was dan nu, werd er in films zelden
over gepraat. Waarschijnlijk omdat men toen bang was dat kunst die zich
sociaal-politiek engageert, wel strijdbare kunst oplevert, maar geen strijdbare kunst.
Vijf jaar geleden zag je die k o u d w a t e r v r e e s wegebben. De films van Ken Loach
vonden plots weerklank bij een veel bredere kring dan tevoren. Mike Leigh kreeg
een gouden palm in Cannes voor Secrets and Lies. Enzovoorts. Het sociaal realisme
kreeg een nieuw elan. Overal in de wereld, ook in Frankrijk en in België: vorig jaar
wonnen de gebroeders Dardenne een gouden palm voor Rosetta, nadat ze daarvoor
ook die mooie film La promesse hadden gemaakt. Dat allemaal op het moment dat
ook het neoliberalisme overal triomfeerde.

De directeur ‘Ressources Humaines’, de bedrijfsleider, Frank en zijn vader in Ressources
Humaines (©Foto ABC).

In die hernieuwde belangstelling voor sociale en maatschappelijke thema's ging
de aandacht naar onderwerpen als armoede, werkloosheid, sociale uitsluiting, mensen
in de marge van de samenleving, het contrast tussen rijk en arm. Één onderwerp bleef
tot op heden buiten beeld: het werk zelf. Mensen werken wel in films, maar je krijgt
dat zelden langer dan enkele minuten in beeld. Er zijn natuurlijk uitzonderingen en
als je goed zoekt, vind je al gauw een kast vol, maar laten we dat nu even niet doen.
En ervan uitgaan dat alleen Chaplin in Modern Times de werkelijkheid in de fabriek
in beeld bracht.
Welnu, sinds kort is er een nieuwe film over de fabriek. Hij heet Ressources
Humaines, dat zijn de ‘Human Resources’ uit de personeelsbladzijden in de krant.
Die titel is ironisch, of liever cynisch bedoeld, want er wordt in deze film nogal losjes
omgesprongen met het menselijk kapitaal. Een maand geleden ontmoette ik de
regisseur ervan op het filmfestival van de sociale film in Charleroi. Twee maanden
daarvoor kwam de film uit in de zalen in Frankrijk en sindsdien is Cantet
onafgebroken op de baan. Ressources Humaines is nu eenmaal een film die uitnodigt
tot debat. Gesneden koek, zo dacht ik, voor dit soort artikeltjes.
Met mijn grootmoeder in het achterhoofd vroeg ik hem waarom films zo zelden
over arbeid gaan. Hij antwoordde: ‘Niemand heeft kennelijk zin om de wereld vanuit
die invalshoek te bekijken. Jammer genoeg wordt de realiteit op het werk door de
meeste mensen beleefd als bevreemdend en beperkend. Daarvan een spiegel ophangen
is niet evident. Mensen voelen er zich niet goed bij. Maar ik wilde die wereld absoluut
laten zien. De fabriek is een zwarte doos. Niemand komt erin die er niet werkt. Men
vertelt altijd dat de fabriek veranderd is, maar daar ben ik niet van overtuigd. Het
was heel moeilijk een bedrijf te vinden waar ik mocht filmen, zeker omdat ik tijdens
de werkuren wilde filmen. Ik wilde de
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fabriek niet gebruiken als louter decor, maar als deel van het verhaal. We hebben
zes maanden lang gezocht voor we een bedrijf vonden dat het spel wou meespelen.
De fabriek die je in de film ziet, stond om verschillende redenen positief tegenover
ons project. De bedrijfsleider herkende zich in mijn personage. Hij had zelf iets
dergelijks meegemaakt. Ook hij was de zoon van een arbeider. Hij was ingenieur
geworden, dan technisch directeur, en uiteindelijk bedrijfsleider. Tijdens die zoektocht
naar de juiste locatie heb ik veel gezien. Ik kan u scènes vertellen. Op een dag sta ik
in een fabriek bij een arbeider die gedurende heel de dag batterijdopjes vastschroeft.
De directeur komt erbij staan en vertelt botweg: “dat is hier echt le boulot de con
par excellence. Zo schroeft hij er 36.000 per dag vast”. Kaderleden hebben me
bevestigd dat machtsrelaties in die omgeving inderdaad functioneren zoals ik ze toon
in de film. Mensen die werken in een fabriek herkennen die wereld’.

Zelden leuk dus, dat werk, maar we zitten ermee. En hoezeer machines ons werk
zouden moeten verlichten en verminderen, we werken eerder meer dan minder, en
almaar flexibeler: 's avonds, 's nachts en in het weekeinde. Heb je misschien iets
belangrijkers te doen? Wie om vijf na vijf van de werkvloer verdwijnt, is een onverlaat
met wie niets aan te vangen is.
Hoe kunnen we de Mens redden? We kunnen alvast beginnen met de werkweek
in te krimpen. Dat thema is de invalshoek van Ressources Humaines: de invoering
van de 35-urenweek in Frankrijk. Terwijl ik dit hier schrijf, hoor ik op het radionieuws
die vraag ook in de Vlaamse politieke wereld naar voren treden. Maar we zijn nog
niet zo ver als Frankrijk, dat voorlopig helemaal alleen staat met zijn 35-urenweek.
Hoe is dat daar in Frankrijk eigenlijk precies in zijn werk gegaan? Gedeeltelijk
kun je dat verhaal reconstrueren aan de hand van de film, maar niet helemaal. En
dus vroeg ik mijn buurvrouw Cecilia of ze dat even kon natrekken op het internet.
Ik weet van Raymond, dat is mijn vriend die bij haar woont, dat Cecilia sinds haar
computerinitiatiecursus vorig jaar meer dan een uur per dag op het world wide web
doorbrengt. Zelf zal ze dat ontkennen. Raymond vertelde me dat zij dat doet omdat
hij nog steeds weigerachtig staat tegenover het idee van het vaderschap. Een manier
van actie voeren dus. Ik vind het een beetje komisch, maar Raymond kan er niet mee
lachen. Ze moeten het zelf maar oplossen.
Dus, Cecilia heeft voor mij wat zoekwerk gedaan op internet en ze maakte een
fraai overzichtje, dat ze vervolgens van nummer 55 in onze straat naar nummer 57
heeft gemaild. Fantastisch, vindt u niet? Ik knip en plak het hier gewoon tussen.
Tegenwoordig kan dat allemaal zonder dat u het merkt.
Martine Aubry is de Franse minister van arbeid en solidariteit. Ze heeft haar naam
gegeven aan een wet die Frankrijk heeft omgevormd tot een land waar men
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per week niet meer dan 35 uur werkt. De eerste wet-Aubry is twee jaar oud. Hij was
bedoeld om bedrijven nog voor het jaar tweeduizend over te halen de 35-urenweek
in te voeren. Dat lukte onder meer in de sector van de bouw en de textiel. De tweede
wet-Aubry werd in de nacht van 15 op 16 december 1999 door het parlement
goedgekeurd en trad in werking op 1 januari 2000: alle bedrijven met meer dan
twintig werknemers werden verplicht de 35-urenweek in te voeren. Bedrijven met
minder dan twintig werknemers hebben nog de tijd tot 2002.

Gevolg: protest, onvrede, sociale onrust. Begin februari blokkeren
vrachtwagenchauffeurs de grensovergangen van de autowegen. Vakbonden leggen
het openbaar vervoer stil in verschillende steden. Rechts verwijt de linkse regering
dat de wet te veel geld kost. Volgens berekeningen van de minister zelf: 390 miljard
(Belgische) frank en volgend jaar 660 miljard. Om de verzwakte positie op de
wereldmarkt te compenseren, krijgen bedrijven per werknemer immers een
lastenvermindering van 24.000 frank. Wie gaat dat betalen en is dat allemaal wel
de moeite waard? Levert de werktijdverkorting wel nieuwe banen op? In de wet zijn
daarvoor geen harde garanties ingebouwd. De laatste maanden wordt de
berichtgeving erover schaars. De problemen lijken zich dus op te lossen. Dankjewel,
Cecilia.
Als ik het goed begrijp, voert Frankrijk dus geen 35-urenweek in uit filosofische
overwegingen, maar om de werkloosheid te bestrijden, om, door de bestaande arbeid
te herverdelen, meer mensen werk te geven. Welke motieven ook aan de grondslag
liggen, feit is dat de Franse werknemer elk jaar vier weken extra vakantie krijgt.
Belangrijk punt in heel de discussie, zo leert Ressources Humaines, is het thema van
de annualisation: arbeidsduur wordt op jaarbasis berekend. Op sommige momenten
zal de werknemer zes of zeven dagen achter elkaar werken, de week daarop misschien
maar één dag, al naargelang het uitkomt voor het productieproces. De werknemer
behoudt zijn vroegere inkomen, maar geeft in ruil daarvoor - in vele sectoren toch de beslissing uit handen wanneer hij vrije tijd mag nemen. In de onderhandelingen
tussen vakbonden en werkgeversvormt dit laatste thema - flexibiliteit - het tere punt.
U moet toegeven dat zo'n film gesneden koek is voor een tijdschrift als Streven,
dat tegelijk cultureel en maatschappelijk is. Op de koop toe is Ressources Humaines
een originele en sprankelende film. De regisseur, Laurent Cantet, vertegenwoordigde
eerder zijn land in de reeks 2000, vu par..., u weet wel, het millenniumproject van
de cultuurzender ARTE. Ressources Humaines is opnieuw een samenwerking van
ARTE met het productiehuis Haut et Court.
Laurent Cantet hangt zijn sociale thematiek op aan een conflict tussen vader en
zoon. Vader is al dertig jaar arbeider in dezelfde fabriek. De zoon, Frank, is dankzij
de steun van zijn vader volop bezig hogerop te geraken. Hij is met zijn opleiding aan
een ‘Ecole de commerce’ in Parijs bijna klaar, hij
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moet alleen nog stage lopen. Daarvoor kiest hij het bedrijf waar zijn vader werkt.
Hij komt er terecht in volle 35-urenperikelen. Het hoofd van Frank zit vol
hooggestemde ideeën, maar hij zal ontdekken dat de realiteit complex is. Er komt in
deze film geen seks voor, zelfs geen suggestie van een liefdesaffaire. Op dat domein
doet zelfs een filmmaker als Ken Loach gewoonlijk toegevingen.
Die heel strakke, heel specifieke en ongewoon concrete maatschappelijke
invalshoek is bijzonder verfrissend. Cantet rekruteerde zijn acteurs in het echte leven.
Er is maar één professioneel acteur in heel de film. Voor het overige zijn de arbeiders
echte arbeiders, de bedrijfsleider is in ‘het echte leven’ een bedrijfsleider, de
vakbondsafgevaardigde is een echte vakbondsafgevaardigde. Mede hierdoor komt
de film authentiek over. Het acteerspel is ingetogen en slaat toch aan.
Enige probleem voor onze rubriek is dat deze film, die op alle vlakken uitblinkt
in het aankaarten van controversiële zaken, zo weinig controverse wekt. In Frankrijk
werd de film kennelijk door iedereen positief onthaald. Cantet is er zelf wat van
geschrokken: ‘Iedereen had meteen sympathie voor de film. Van L'humanité - dat
hadden we nog kunnen verwachten - tot de Figaro Magazine, toch een krant die zich
in Frankrijk het meest aan de rechterzijde van het spectrum bevindt’.
Ik kan u dit keer geen stormachtige confrontatie van standpunten bieden. Mijn zus
wou liever met de kinderen naar de Pokémon-film. De tweeling Frederica en Fidelia
meldde zich ziek en Cecilia liet weten dat ze werk en ontspanning gescheiden wil
houden. U zult dus zelf aan de slag moeten gaan, beste lezer.
□ Erik Martens
Ressources Humaines van Laurent Cantet (regie en scenario), met Jalil
Lespert (Frank), Jean-Claude Vallod (de vader), Chantal Barré (de moeder),
Véronique de Pandelaère (Sylvie), Michel Begnez (Olivier), Lucien
Longueville (directeur), Danielle Melador (Mevr. Amoux), Frankrijk,
1999.

Streven. Jaargang 67

567

Boeken
Filosofie
‘Wereld’ in het denken van Romano Guardini
Voor velen lijkt het woord ‘wereld’ vandaag de dag weinig vragen op te roepen.
Zonder veel aarzelingen wordt een lidwoord toegevoegd, dat hem zijn onbepaaldheid
ontneemt. Deze stelligheid hoort een beetje bij de mening als zou het Avondland nu
vijfhonderd jaar geleden een begin hebben gemaakt om duizend jaar van duisternis
achter zich te laten door ‘de wereld’ te ontdekken. Waarbij de geografie, de
natuurkunde of de geschiedenis, om alleen deze drie takken van wetenschap te
noemen, elk een eigen invulling geven aan het begrip ‘wereld’. Daarmee dreigt dit
begrip aan de specialisten te worden overgelaten, wat niet minder problematisch is
dan de mening als zou die duizendjarige periode, die geringschattend Middeleeuwen
wordt genoemd, een periode van duisternis zijn geweest.
Daarom is het verheugend dat dit begrip ‘wereld’ nu aan een wijsgerig onderzoek
onderworpen is. Dat dit onderzoek zich nu juist concentreert op het concept ‘wereld’
van een niet eenvoudig te karakteriseren denker, geeft deze onderneming een extra
dimensie, hoewel dat ook iets hachelijks kan hebben. Want dat iemand met als
leeropdracht katholieke wereldbeschouwing over het begrip ‘wereld’ nagedacht moet
hebben, ligt voor de hand - al zal dit niet direct een stimulans zijn om hiernaar
nieuwsgierig te worden. Spannender wordt het echter wanneer die denker een schets
van een antropologie presenteert onder de titel Welt und Person en wanneer dit boek
de belofte van de titel waarmaakt doordat de helft van deze studie met een leer over
de mens ook werkelijk gaat over het begrip ‘wereld’. Dan ontstaan er vragen.
Dat overkwam de Duitse filosoof en theoloog Joachim Reber. Wat begon met een
verontwaardiging over een opmerking van Romano Guardini, kreeg een vervolg in
een nader onderzoek en eindigde in een dissertatie die er mag zijn. Reber heeft een
van de meest fundamentele begrippen uit het denken van Romano Guardini aan een
nader onderzoek onderworpen: waar
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heeft deze denker het over wanneer hij het begrip ‘wereld’ gebruikt?
Deze studie heeft een duidelijke opbouw: een heldere vraagstelling en een eerlijke
verantwoording van de gekozen methode van onderzoek. Reber heeft gekozen voor
de interpretatie van Guardini's concept van ‘wereld’ van binnenuit, dat wil zeggen,
hij laat Guardini zelf uitleggen wat hij onder ‘wereld’ verstaat, wat de vele citaten
verklaart. Een al te snel etiketteren van begrippen met de betekenis waarmee de
wetenschap deze beplakt, is in het geval van Guardini al vaker oorzaak van
misverstanden geweest. Reber laat zien dat een interpretatio ab intra de moeite waard
is.
Na deze verantwoording over de methode omcirkelt Reber de problematiek in een
bespreking van Guardini's oratie Vom Wesen katholischer Weltanschauung.
Vervolgens worden de grondtrekken van diens ontologie geschetst, enerzijds door
Guardini's these dat de levende werkelijkheid zich alleen in tegenstellingen adequaat
laat beschrijven, en anderzijds door diens gelaagde zijnsleer weer te geven. Deze
gelaagde zijnsleer levert de basis voor Guardini's denken over de relatie van de wereld
met het boven-wereldse. Dan volgt een bespreking van de relatie van wereld en
persoon, waarin Reber mijns inziens terecht stelt dat Guardini's begrip ‘wereld’ de
menselijke persoon vooronderstelt. Een laatste hoofdstuk onderzoekt de wereld als
geschiedenis, waarin andere fundamentele begrippen uit het denken van Romano
Guardini als ‘vorming’, ‘ontmoeting’, ‘schepping’, ‘situatie’ en ‘einde der wereld’
hun plaats krijgen.
Reber laat Guardini ruim aan het woord komen, maar stelt daarbij ook zijn eigen
vragen. De studie is goed geschreven, leest prettig en soms kan de lezer iets van de
ontdekkingsvreugde van de auteurs meebeleven. Jammer is alleen dat Reber ervoor
gekozen heeft de interpretaties van dichters en denkers door Guardini buiten
beschouwing te laten. Op z'n minst enkele passages uit het onlangs uitgegeven
manuscript van Guardini over Dantes Goddelijke Komedie vragen er in mijn ogen
om, betrokken te worden in een studie die het begrip ‘wereld’ in het denken van
Guardini onderzoekt.
De methode van interpretatio ab intra acht ik in deze studie een gelukkige. Wie
het geduld opbrengt om opkomende vragen een tijdje onbeantwoord met zich mee
te dragen, zal gaandeweg in het denken van Guardini soms op verrassende wijze een
antwoord vinden. Dat overkwam ook Joachim Reber toen zijn aanvankelijke
verontwaardiging hem aanzette tot een nader onderzoek om op het einde, dus in het
voorwoord, vast te stellen dat deze zoektocht een ‘goede’ tijd was.
□ Stefan Waanders
Joachim Reber, Die Welt des Christen. Philosophische Untersuchungen
zum Welt-Konzept Romano Guardinis, Schöningh, Paderborn, 1999, 320
blz., DM 78, ISBN 3-506-77056-X.

Kerk en theologie
Theodorus Christiaan Vriezen
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Nagenoeg iedereen die in de afgelopen vijftig jaar in Nederland is afgestudeerd als
theoloog heeft wel één of meer boeken van de gerenommeerde oudtestamenticus Th.
C. Vriezen (1899-1981) moeten bestuderen: De literatuur van Oud-Israël (1948),
De godsdienst van Israël (1963) of Hoofdlijnen der Theologie
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van het Oude Testament (1949). Bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van
Vriezen, die tussen 1941-1957 hoogleraar te Groningen was en van 1956-1969 te
Utrecht, is op 30 september 1999 door de Theologische Faculteit van Utrecht een
symposium georganiseerd. Deze studiedag was vooral gewijd aan Vriezens zeer
befaamde Hoofdlijnen, een monumentaal werk dat niet alleen aan Nederlandse
opleidingen werd en wordt gebruikt, maar ook door vertalingen in het Duits (1957),
Engels (1958) en Japans (1969) een enorme impact heeft gekend. Van de voordrachten
en workshops op het Utrechtse symposium is nu een boek verschenen. Daarin opent
W.A. Bijlefeld met een uitvoerige levensschets van zijn schoonvader, schetst A.S.
van der Woude, Vriezens opvolger te Groningen, een mooi beeld van zijn voorganger
als theoloog en oudtestamenticus en belicht H.W. de Knijff, emeritus hoogleraar
dogmatiek te Utrecht, in een zeer gedegen bijdrage de hermeutische gezichtspunten
van Vriezens theologie. De huidige Utrechtse oudtestamenticus B. Becking laat zien
hoe belangrijke aandachtspunten uit de Hoofdlijnen in later gepubliceerde theologieën
van het Oude Testament zijn uitgewerkt, terwijl zijn collega M. Dijkstra beschrijft
hoede wetenschappelijke bestudering van de godsdienst van Israël zich sedert Vriezen
heeft ontwikkeld. K. Vriezen, de jongste zoon en docent Hebreeuws en archeologie
in Utrecht, heeft een uitgebreide bibliografie van zijn vader samengesteld. We hebben
hier niet alleen te maken met een publicatie die aantoont hoe Th. C. Vriezen in de
tweede helft van de twintigste eeuw een groot stempel heeft gedrukt op de beoefening
van de oudtestamentische wetenschap, maar ook met een boek dat de belangrijkste
lijnen ervan dóórtrekt naar de eigentijdse beoefening van deze wetenschap.
□ Panc Beentjes
Meindert Dijkstra en Karel Vriezen (red.), Th. C. Vriezen. Hervormd
theoloog en oudtestamenticus. Studies over theologie van het Oude
Testament, bijbelse theologie en godsdienst van Oud-Israél bij de 100e
geboortedag van Th. C. Vriezen, Kok, Kampen, 1999, 159 blz., f 32,50,
ISBN 90-435-0106-9.

Kunst
Kunst in 1900
Honderd jaar geleden heeft er in Parijs een reusachtige tentoonstelling van
hedendaagse kunst plaatsgevonden, in het kader van de Exposition Universelle 1900.
Er werden meer dan 4700 werken getoond, waarvan 2612 uit Frankrijk en 2157 uit
achtentwintig andere, voornamelijk Europese landen. In principe werden uitsluitend
werken geselecteerd van de laatste tien jaar. Een eeuw later heeft de Royal Academy
van Londen die tentoonstelling als uitgangspunt gekozen om een beeld van de kunst
van omstreeks 1900 op te roepen. Er kon allicht geen sprake van zijn de
megatentoonstelling van een eeuw geleden over te doen. Maar de samenstellers van
1900. Art At The Crossroads, die in het voorjaar in Londen te zien was en ondertussen
naar New York is overgevlogen, hebben voor hun overzicht vooral (terecht niet
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uitsluitend) werk gekozen van artiesten die in 1900 op de Parijse tentoonstelling
vertegenwoordigd waren. In een klein aantal gevallen heeft men nu opnieuw een
werk kunnen tonen dat toen ook in Parijs aanwezig was. Meestal is het
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ander werk, uit de periode 1897-1903. Alles samen werden bijna driehonderd
schilderijen en beeldhouwwerken bijeengebracht, die een heterogeen, maar boeiend
geheel vormden. Die staan allemaal afgebeeld in de catalogus, waarvan zopas bij het
Mercatorfonds een Nederlandse vertaling is verschenen.
1900 is op het eerste gezicht niet zo'n significante datum in de ontwikkeling van
de kunst: te laat voor Manet, Van Gogh en het impressionisme, en te vroeg voor alle
ismen die weldra het waarnemingsvermogen van de westerse mens zouden veranderen.
Maar in 1900 maken een aantal vernieuwers van de negentiende eeuw, zoals Cézanne,
Degas, Rodin, Gauguin, Toulouse-Lautrec en Monet nog steeds schitterend werk,
hebben Munch en Klimt een hoog niveau bereikt, en maken Matisse en de jonge
Picasso al meesterwerken. Van al deze kunstenaars zijn hier meerdere werken te
zien. Ook van Mondriaan, Kandinsky en Kupka, die toen nog een hele ontwikkeling
voor de boeg hadden, wordt telkens één doek getoond. Dat zijn de namen die de
geschiedenis onthouden heeft. Het interessante van Kunst op een keerpunt is echter,
dat hun werk geplaatst wordt tussen dat van hun tijdgenoten, van wie we de namen
niet zo goed meer kennen, maar die op de wereldtentoonstelling een eeuw geleden
de overgrote meerderheid vormden. Zij maakten traditionele, klassiek geïnspireerde
kunst, - meestal realistische voorstellingen, maar ook nog symbolistische composities.
Juist het terugplaatsen van de creatieve genieën in de omgeving waarin ze werkten,
zorgt voor boeiende contrasten. Dat geldt voor alle thema's waarnaar de werken zijn
ingedeeld (naakten, man / vrouw, portretten, zelfportretten, sociale taferelen,
stadsleven, landschap, religie, etc.). In 1900 leefden heel wat scholen en richtingen
naast elkaar. Het is de verdienste van deze tentoonstelling en van dit boek, dat ze de
kunstliefhebber laten aanvoelen hoe ‘pluralistisch’ de kunst een eeuw geleden was.
De catalogus bevat mooie foto's van de Parijse wereldtentoonstelling van 1900,
een meestal behoorlijke kleurenreproductie van de in Londen tentoongestelde werken,
en, verspreid over het boek, een serie prachtige detailopnamen. Achteraan is een
beknopte biografie van de kunstenaars opgenomen, die bijzonder nuttig is, omdat
het, zoals gezegd, vaak gaat om thans minder bekende namen. Dat het doek van
Cézanne uit het Poesjkin Museum van Moskou Grandes Baigneuses wordt genoemd,
terwijl het klein van formaat is en baders voorstelt, zal wel een vergissing zijn.
Twee inleidingen gaan aan de afbeeldingen vooraf. Robert Rosenblum geeft een
boeiend relaas van de kunst omstreeks 1900, en Mary Anne Stevens, die aan de Royal
Academy verbonden is, schrijft over de wereldtentoonstelling van 1900 en over de
reacties van de critici op de daar geëxposeerde kunst. Opvallend is hun gunstige
beoordeling van de Belgische selectie. Met initiatieven als Les XX en La Libre
Esthétique (Brussel) en Als Ik Kan (Antwerpen) had de Belgische kunstwereld een
eeuw geleden een stevige reputatie opgebouwd. Ook nu in Londen waren de Belgen
overigens goed vertegenwoordigd (met onder meer Delville, Van Rysselberghe,
Khnopff, Minne, Ensor).
Kunst op een keerpunt is een fraaie en waardevolle uitgave, die tot nadenken stemt
over de wondere wegen van de artistieke schepping. Want voortdurend word je erin
geconfronteerd met
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de tegenstelling tussen conventionele en innoverende kunstenaars. Kwaliteit is bij
allen te vinden, en de motieven zijn veelal gemeenschappelijk. Alleen de stijl is
anders. En dat wil zeggen: sommigen hebben meer durf, meer creativiteit, meer
vrijheid gehad. Of een drang naar vernieuwing gevoeld, omdat een technisch en
maatschappelijk razendsnel evoluerende tijd van de kunstenaars een nieuwe taal
verwachtte.
□ Jan Koenot
Robert Rosenblum, Mary Anne Stevens en Ann Dumas, 1900. Kunst op een
keerpunt, Mercatorfonds, Antwerpen, 2000, 447 blz., ISBN 90-6153-447-X.

Taal
Idioomwoordenboek
‘Idioom’ is een ander woord voor ‘taaleigen’. Daarmee worden alle karakteristieke
verbindingen van woorden bedoeld, die samen meer uitdrukken dan de afzonderlijke
woorden los van elkaar. Honderden spreekwoorden, gezegden en andere vaste
uitdrukkigen van de Nederlandse taal zijn nu verzameld in een praktisch
idioomwoordenboek dat door de uitgevers van de Grote Van Dale in samenwerking
met Reader's Digest op de markt is gebracht. Alleen in het hedendaagse taalgebruik
algemeen gangbare uitdrukkingen zijn erin opgenomen, verouderde of alleen in
dialect voorkomende idiomen kwamen niet in aanmerking. Ook uitdrukkingen die
slechts uit één woord bestaan (komkommertijd bv.) heeft men achterwege gelaten.
Van elk idioom wordt eerst de betekenis beschreven. Vervolgens wordt uitgelegd
in welke context en met welke betekenisnuances het gebruikt wordt, en waar de
uitdrukking vandaan komt. Tot slot wordt meestal een tweetal citaten als voorbeeld
genoemd.
Dit woordenboek is niet voor wetenschappers, maar voor een ruim publiek bedoeld.
De uitleg is daarom in een heldere, vlotte taal geschreven. De bron van de citaten
wordt niet vermeld, maar uit de inleiding van het woordenboek, waarin de Volkskrant
wordt genoemd, blijkt dat ze onder meer aan krantenartikelen zijn ontleend. Dat er
voor het eerst in een uitgave van Van Dale illustraties werden opgenomen, wijst erop
dat men een aantrekkelijk boek wilde maken dat niet door taaiheid afschrikt. Deze
publicatie stelt zichzelf voor als een ‘lees-, kijk- en bladerboek’, - terecht. Het
idioomwoordenboek is niet alleen bedoeld om er de betekenis van een uitdrukking
in op te zoeken, of om na te gaan of je wel een correcte wending gebruikt. Door zijn
luchtige en aangename presentatie wil het de bewuste taalgebruiker er ook toe
verlokken, er zomaar in te blijven zitten lezen, om van de verbeeldingskracht van de
taal te genieten en spelenderwijs nieuwe uitdrukkingen te leren.
Taalbeheersing veronderstelt een kennis van de vaste uitdrukkingen, en wie ze
vlot gebruikt, spreekt een verstaanbare, levendige taal. Daarom is dit woordenboek
een nuttig instrument, dat hopelijk een ruime verspreiding vindt. De nieuwe
communicatietechnieken bevorderen thans overal een slordige telegramstijl. Zonder
verzorgd, accuraat, creatief taalgebruik is helder denken en vruchtbare communicatie

Streven. Jaargang 67

echter onmogelijk. Als het ministerie van Onderwijs het noodzakelijk acht, scholen
gratis softwarepakketten te bezorgen om de jeugd met de
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nieuwste computertechnologie vertrouwd te maken, dan zou dat ministerie alle klassen
ook dit woordenboek moeten schenken, om de algemene taalbeheersing op een hoger
peil te brengen. Of sluit het ene het andere noodzakelijk uit?
□ Jan Koenot
H. de Groot (hoofdred.), Van Dale Idioomwoordenboek: verklaring en
herkomst van uitdrukkingen en gezegden, Van Dale Lexicografie,
Utrecht/Antwerpen, The Reader's Digest, Amsterdam/Brussel, 1999, 1049
blz., 2450 fr., ISBN 90-6648-305-9.

Geschiedenis
Jacques Presser
In 1999 was het honderd jaar geleden dat de Nederlandse historicus Jacques Presser
werd geboren. Al was hij een vruchtbaar auteur - niet alleen als geschiedschrijver,
maar ook als literator: hij schreef met De nacht der Girondijnen (1957) een van de
mooiste novellen in de Nederlandse literatuur, met Orpheus en Ahasverus (eerste
druk in 1943 onder de titel Orpheus) een ontroerende dichtbundel en, onder
pseudoniem, verschillende detectives -, Pressers naam zal toch vooral de associatie
oproepen met zijn boek Ondergang: de vervolging en verdelging van het Nederlandse
Jodendom, 1940-1945 (twee delen, 1965). Hoewel dit boek nog wel eens werd en
wordt bekritiseerd vanwege de (te) grote emotionele betrokkenheid van de auteur zoals door de Utrechtse historicus H.W. von der Dunk in zijn Kleio heeft duizend
ogen (1974): ‘[Dit] is geschiedschrijving, die niet alleen voortkomt uit emotie, maar
die emoties ook cultiveert en dat is vandaag de dag niet meer voldoende’ (blz. 52)
-, Ondergang is hoe dan ook een indrukwekkend gedenkteken voor de Nederlandse
slachtoffers van de jodenvervolging.
Ondergang krijgt dan ook de nodige aandacht in het boek Gesprekken met Jacques
Presser van Philo Bregstein, dat bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van
Presser opnieuw is uitgegeven (de eerste editie is van 1972). Daarnaast vertelt Presser
over zijn jeugd, zijn studie, en over zijn wederwaardigheden als ondergedoken jood
tijdens de oorlog. Daarmee vormen deze gesprekken de voorstudie tot de autobiografie
die Presser nooit voltooide; een eerste aanzet ertoe werd in 1985 gepubliceerd onder
de titel Louter verwachting.
Al is zijn honderdste geboortedag een goede aanleiding om hem opnieuw onder
de aandacht te brengen, en al is Gesprekken met Jacques Presser een boeiend boek
- het is een gemiste kans dat werd besloten tot een ongewijzigde herdruk ervan. Juist
nu interessante publicaties over Presser zijn verschenen - de biografie van Nanda
van der Zee in 1985 (Jacques Presser: het gelijk van de twijfel. Een biografie) en de
historiografische studie van Conny Kristel twee jaar geleden (Geschiedschrijving
als opdracht: Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de
jodenvervolging) - zou het alleszins de moeite waard zijn geweest deze heruitgave
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te voorzien van een nieuwe inleiding, waarin inzichten uit deze studies zouden zijn
verdisconteerd.
□ Herman Simissen
Philo Bregstein, Gesprekken met Jacques Presser, Uitgeverij de Prom,
Baarn, 1999, 154 blz., f 24,90, ISBN 90-6801-632-6.

Streven. Jaargang 67

573

Hitler
Ian Kershaw, professor moderne geschiedenis aan de universiteit van Sheffield, is
een van de meest vooraanstaande historici van de nazi-periode. Hoewel zijn
wetenschappelijke voorkeur naar de brede behandeling van de geschiedenis gaat, is
hij langzamerhand tot de conclusie gekomen dat een fenomeen als het
nationaal-socialisme onmogelijk begrepen kan worden zonder een dieper inzicht in
de persoonlijkheid en de ontwikkeling van Adolf Hitler.
Het merkwaardige is, dat Hitlers ideologie na 1920, toen hij nog een onbekende
‘niemand uit Wenen’ was en buiten een enge kring van volgelingen door Duitsland
en de wereld genegeerd werd, geen enkele ontwikkeling heeft gehad. Het was zijn
kracht en zwakheid, dat hij met een waarschijnlijk oprechte overtuiging aan zijn
twijfelachtig ideologisch mengsel van geopolitiek Duits chauvinisme en
pseudo-wetenschappelijk biologisch racisme tot het einde vastgehouden heeft.
Zijn spectaculaire succes na de mislukte putsch in 1923 kan daarom alleen maar
verklaard worden door de historische en sociologische context waarbinnen hij werkte
en waaraan hij zich, met een ongewone politieke flair, altijd heeft weten aan te passen.
Kershaw wijst er telkens opnieuw op dat de slogan ‘Hitler is Duitsland en Duitsland
is Hitler’ inderdaad letterlijk begrepen moet worden: de zelfbenoemde Führer kon
in zijn zending geloven en zijn nefaste rol spelen, omdat de conservatieve krachten
(het leger, de nationalisten, de antisemieten, de middenstanders en kleine boeren)
hem daartoe alle kansen geboden hebben.
Volgens de auteur was Hitler inderdaad een fanaticus, maar in geen geval een
psychisch gestoorde persoonlijkheid of een politiek genie. Hij was veeleer iemand
die op geen enkel moment van zijn overtuigingen afweek, maar in tegenstelling tot
velen van zijn aanhangers in staat was zijn extreme standpunten op het juiste ogenblik
ofwel te verdoezelen of juist te beklemtonen, zowel wat betreft zijn rassenpolitiek
als de buitenlandse politiek, die volgens Kershaw vanaf het begin op de verovering
van Lebensraum in het Oosten gericht was.
Het is een onthutsend verhaal, dat zich voor de lezer in alle details ontvouwt tot
de uiteindelijke totale verovering van de macht in de zieltogende Weimarrepubliek
en, vooral, in de harten van de meerderheid van de bevolking.
Uit de uitvoerige voetnoten blijkt dat de auteur over voldoende materiaal beschikte
om zijn werk dubbel zo lang te maken. Maar hij is erin geslaagd, door een zeer
toegankelijke stijl en een zorgvuldige keuze van illustratieve voorbeelden, dit toch
al lange boek van het begin tot het einde spannend te houden en Hitlers (en Europa's)
‘voyage au bout de la nuit’ voor een breed publiek begrijpelijk te maken.
□ Ludo Abicht
Ian Kershaw, Hitler 1889-1936: hoogmoed, Het Spectrum, Utrecht, 1999, 839
blz., ISBN 90-274-6571-1 (oorspronkelijke uitgave: Hitler 1889-1936: Hubris, The
Penguin Press, London, 1998).

Varia

Streven. Jaargang 67

Mijmeringen over de twintigste eeuw
De ondertitel van het jongste boek van Jacques Claes, Een verhaal over een
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veranderde aanwezigheid, laat de metabletische achtergrond zien die het hele oeuvre
van Claes tekent. Metabletica, een term gesmeed door Claes' leermeester Jan Hendrik
van den Berg, is een discipline die zich vooral concentreert op periodes waarin een
cultuur zich van binnenuit transformeert, en die de vinger tracht te leggen op concrete
gebeurtenissen die deze transformatie illustreren. Terwijl Claes zich in zijn eerste
boeken vooral bezighield met de overgang tussen de Middeleeuwen en de moderne
tijd, richt hij zijn aandacht hier op de overgang tussen de moderne en de postmoderne
tijd.
Om het eigene van de twintigste-eeuwse veranderingen te vatten, vertrekt Claes
van concrete gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Die worden niet neutraal-objectief
beschreven, maar subjectief, -‘vertrekkend van ervaringen die ik gehad heb en heb
als onaanzienlijk, maar dunhuidig peilend wezen in deze wervelstorm van
verandering’ (blz.10). De metabletica wordt wel eens omschreven als een vorm van
‘concrete fenomenologie’. Deze mijmeringen over de twintigste eeuw zijn daarvan
een mooi voorbeeld.
In het eerste deel van zijn boek beschrijft Claes hoe het leven zich voor de Tweede
Wereldoorlog grotendeels afspeelde in een enge, kleine wereld, verbonden met
concrete dingen die, precies door hun con-creet-heid, een perspectief openden op
een diepere, verder liggende horizon. Het tweede deel evoceert een omgekeerde
evolutie: alles wat ooit veraf was, valt nu binnen ons bereik; maar die grijpbare
werkelijkheid wordt veel abstracter, en verliest daardoor aan betekenis.
Met het schetsen van deze paradoxale ontwikkeling bespeelt Jacques Claes een
van de centrale thema's van het hedendaagse denken: hoe werkelijk is de werkelijkheid
die wij ervaren? Dit thema, dat voor het eerst op een pregnante manier door Immanuel
Kant werd verwoord, krijgt vandaag een acute betekenis. Wat heeft bv. de zogenaamde
virtual reality met de échte werkelijkheid te maken?
Claes bespeelt dit thema op een heel eigen wijze. Zijn barokke stijl, die wel eens
aanleiding kan geven tot een hoge speculatieve vlucht, vindt telkens opnieuw concrete
aanknopingspunten, wanneer hij specifieke herinneringen ophaalt om zijn
metabletische analyse te illustreren. Vroeger was alles anders, onze manier van
spreken, hoe we naar de dingen keken, ze opsnoven, hoe we religieus waren, aan
opvoeding deden en op reis gingen. Vooral in het eerste deel las ik kleine verhalen
die op zichzelf staan, en tegelijk de kern van het verhaal kleur geven.
Nergens in dit boek geeft Claes zich over aan gemakkelijke nostalgie of blindheid
voor de tekortkomingen van vroeger, en al evenmin spuit hij voorspelbare kritiek op
wat zich nu afspeelt. Op een genuanceerde manier toont hij het paradoxale dat inherent
is aan de huidige situatie. Wij zijn machtig en machteloos tegelijk, bevrijd van allerlei
betuttelingen en geconditioneerd door alternatieve mechanismen. Claes' boek,
autobiografisch zonder navelstaarderij, is een indringende, concrete fenomenologische
studie geworden van een tijd die, naar het woord van Charles Taylor, zijn grandeur
kent, maar ook zijn misère.
□ Guido Vanheeswijck
Jacques Claes, Mijmeringen over de twintigste eeuw, Pelckmans, Kapellen,
1999, 174 blz., ISBN 90-289-2735-2.
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Geluk op het werk
De Amerikaan Scott Adams is de vader van de stripfiguur Dilbert. Op stang gejaagd
door slechte ervaringen als ingenieur-informaticus in een grote multinationale
onderneming, klaagt Adams via zijn stripheld diverse werkomstandigheden aan en
schiet hij zijn (cynische) pijlen vooral af op de onkunde van het hogere kader. Om
de vijand met zijn eigen wapens te verslaan, gebruikt Dilbert daarbij een vorm van
newspeak dat doorspekt is met holle managementwoorden en onbeduidende
computeruitdrukkingen. Naast hoofdrolspeler Dilbert zijn er nog Dogbert (Dilberts
hond en slimmere levensgezel), Catbert (de onheilspellende human
resources-manager), Ratbert (de onbetaalbare bedrijfsadviseur), Wally, Alice en
Asok (Dilberts collega's of lotgenoten) en de ‘puntharige’, oliedomme senior-manager.
De Dilbertstrip en -boeken zijn een werkelijke rage geworden. In sommige
Amerikaanse business schools zijn ze zelfs verplichte literatuur geworden, en wordt
er wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen-Dilbert verricht. Het succes van
Dilbert is dan ook onnavolgbaar. De strip verschijnt wereldwijd in meer dan 1900
bladen, en Adams' eerste boek (The Dilbert Principle) heeft bijna een jaar lang in de
New York Times de lijst van de meest verkochte boeken aangevoerd (een primeur
voor een boek over management). De Dilbert-webpagina (www.dilbert.com) is een
van Amerika's meest bezochte homepages.
Met The Joy of Work is Scott Adams aan zijn vierde boek toe (na The Dilbert
Principle volgde nog Dogbert's Top Secret Management Handbook en The Dilbert
Future). Ook nu wordt hetzelfde stramien gevolgd als in de vorige boeken, namelijk
doorlopende tekst, afgewisseld met strips en e-mailreacties van lezers. De tekst krijgt
evenwel de bovenhand. Het centrale thema in The Joy of Work luidt: hoe kan een
werknemer geluk en tevredenheid vinden in de uitoefening van zijn werk... ten koste
van zijn werkgever of collega's? (!) Zo krijgt de lezer een hoofdstuk over de
verschillende manieren om werk te ontwijken, over lachen met collega's, overleven
op vergaderingen, en hoe de anderen voor jou te doen werken. Er is ook een uitgebreid
hoofdstuk over het uithalen van schelmenstreken op kantoor. Echte winstopdrijvende
of kostenbesparende tips vind je in dit boek niet, integendeel. Het laat wel op een
ludieke manier zien waartoe mensen in staat zijn op het werk. Als je de flap van het
boek omdraait, verschijnt er een andere, serieuze titel: Company Loyalty: Your Key
to Success (geschreven door Scott Adams, Ph.D.). Dankzij deze spitsvondigheid kun
je rustig in het boek zitten lezen onder het werk, zonder achterdocht te wekken!
□ Frank Witlox
Scott Adams, The Joy of Work, HarperCollins, New York, 1998, 264 blz.,
737 fr., ISBN 0-7522-1199-4.

Ver onderweg
Het is een van de paradoxen van de huidige tijd, dat, in een klimaat van
voortschrijdende secularisatie en toenemende kritiek op de kerk als instituut, de
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belangstelling voor verschijnselen als bedevaarten en pelgrimages juist toeneemt.
Met name de pelgrimage naar het Noord-Spaanse Santiago de Compostela mag zich
in een alsmaar groeiende populariteit verheugen - zo blijkt ook uit Ver onderweg.
Verhaal van
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een voettocht naar Santiago de Compostela, het boek waarin Jeroen Gooskens verslag
doet van zijn wandeltocht vanuit het Nederlandse Molenhoek naar Compostela.
Gooskens, een ex-Augustijn, kwam tot zijn voettocht nadat hij zich om
gezondheidsredenen - toenemende doofheid maakte het hem onmogelijk zijn werk
te blijven uitoefenen - gedwongen zag ontslag te nemen als studentenpsycholoog
aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.
Gooskens legde de afstand tussen zijn woonplaats en het bedevaartsoord af in drie
gedeelten: van Nederland naar midden-Frankrijk, een jaar later van dezelfde plaats
in Frankrijk tot net voorbij de Frans-Spaanse grens, en weer een jaar later van daaruit
naar zijn eigenlijke bestemming. In zijn goed geschreven verslag beperkt Gooskens
zich niet tot zijn op zich al boeiende wederwaardigheden en ontmoetingen onderweg,
tot wat hij ziet in natuur en cultuur, maar ook maakt hij de lezer deelgenoot van zijn
tegenstrijdige gevoelens - enerzijds de drang om verder te wandelen, anderzijds het
verlangen naar zijn gezin - en van de uiteenlopende overwegingen die tijdens
hetwandelen bij hem opkwamen. Dit varieert van jeugdherinneringen tot de zorg om
de toekomst van zijn kinderen, van kritiek op de westerse cultuur - die voorbijgaat
aan het tempo en perspectief van de wandelaar, en daardoor veel mist - tot kritiek
op de ontwikkeling van de kerk. De verandering die Gooskens zelf ondergaat tijdens
zijn tocht komt mooi tot uiting: terwijl hij zich aan het begin van zijn tocht steeds
zorgen maakte over de vraag waar hij de nacht zou kunnen doorbrengen, vertrouwt
hij er later op dat hij wel ergens een onderkomen vindt.
Ver onderweg is met dat al een prachtig, boeiend boek, dat ik met veel genoegen
heb gelezen en dat ik iedereen - wandelaar of niet - van harte kan aanbevelen.
□ Herman Simissen
Jeroen Gooskens, Ver onderweg. Verhaal van een voettocht naar Santiago
de Compostela, Nijmegen, Valkhof Pers, 270 blz., f 35, ISBN
90-562-5046-9.
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Personalia
HERMAN DELEECK (o1928), doctor in de rechten en in de economische wetenschappen.
Hoogleraar em. aan de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven en de Rijksuniversiteit
Leiden. Directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen.
Lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen van België. Publicaties over
sociale zekerheid, inkomensherverdeling, armoede en welvaartsstaat. Adres:
Wouwstraat 122, 8-2540 Hove.
ERIK FAUCOMPRET (o1950), doctor in de toegepaste economische wetenschappen.
Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Verantwoordelijk voor o.a. de
cursussen Internationaal Publiekrecht en Internationale Politieke Betrekkingen.
Publiceert over internationale politiek en migrantenproblematiek. Adres: Prinsstraat
13, B-2000 Antwerpen.
JORIS GERITS (o1943), studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven.
Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
KATHLEEN GYSSELS (o1963), postdoctoraal vorser bij het FWO Vlaanderen en
verbonden aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA en UIA), waar zij postkoloniale
Franstalige letterkunde doceert. Publiceerde Filles de Solitude. Un essai sur l'identité
antillaise dans les [auto-]biographies fictives de Simone et André Schwarz-Bart(1996)
en bereidt een essay voor over vrouwenliteratuur uit de Caraïben en Amerika. Adres:
Groot Begijnhof 33, B-9040 Sint-Amandsberg.
ERIK MARTENS (o1962), studeerde Germaanse filologie, filosofie, dramaturgie en
audiovisuele communicatiemedia aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen
(UFSIA). Filmmedewerker van Streven, De Standaard, Ons Erfdeel en Radio 3.
Adres: Mellinetplein 11, B-2600 Berchem.
HERMAN-EMIEL MERTENS (o1928), ere-gewoon hoogleraar K.U. Leuven. Doceerde
fundamentele en speciale dogmatiek aan de theologische faculteit van 1969 tot 1993.
Publiceerde onder meer Bidden in Geest en Waarheid, Ik waag het met God, Zonder
Opium, Geloof en Politiek, Waaraan je hart zich hecht en Schoonheid is Uw Naam.
Adres: Willem Geetsstraat 12, B-2800 Mechelen.
PAUL PELCKMANS (o1953), hoogleraar algemene literatuurwetenschap aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Acht Eeuwenlaan 16, B-2650 Edegem.
HERMAN SIMISSEN (o1959), studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Nadien
doceerde hij geschiedfilosofie aan dezelfde universiteit. Sinds 1991 verbonden aan
de afdeling cultuurwetenschappen van de Nederlandse Open Universiteit. Publiceerde
eerder over geschiedfilosofie en onderwerpen uit de contemporaine geschiedenis.
Adres: Javastraat 63, NL-6524 LW Nijmegen.
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PETER VAN AELST (o1974), Medewerker van de onderzoeksgroep Middenveld en
Beleid aan de UIA. Doet onderzoek naar verzuiling, collectieve actie en sociale
bewegingen. Adres: Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk.
PETER VERMEERSCH (o1972), licentiaat Slavische talen en Oost-Europese culturen
(KU Leuven en UJ Krakow). Studeerde aanvullend Culturele Studies en
Mensenrechten. Voert momenteel als aspirant-FWO een doctoraatsonderzoek uit
over de etnopolitieke organisatie van de Roma in Centraal-Europa. Adres: E. Van
Evenstraat 2B, B-3000 Leuven.
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Peter-Hans Kolvenbach
De samenwerking van jezuïeten en leken
Feiten en uitdagingen
Woorden kunnen ons stimuleren en woorden kunnen ons het leven lastig maken.
Ook al is de Heer vóór onze tijdrekening geboren en al weten we niet precies wanneer
het derde millennium begint, het woord ‘2000’ heeft in de wereld tal van initiatieven
en originele projecten doen ontstaan. Jammer genoeg maakt het woord leek niets los
aan dynamiek of enthousiasme. Hoe men het woord ook draait of keert, uitlegt of
interpreteert, het blijft een negatieve indruk maken. De leek - zowel man als vrouw
- is en blijft iemand die niet tot de geestelijke stand behoort, en zelfs in geseculariseerd
taalgebruik is de leek iemand die van een bepaald vak geen verstand heeft.

Het woord ‘leek’ in de taalkunde en in het kerkelijk spreken
Oorspronkelijk betekende het woord leek, afgeleid van het Griekse laos, dat men tot
het volk behoorde. Die betekenis is nog verborgen in het begin van het woord liturgie,
dat een functie, een werk van het gehele volk inhield. In onze tijd hebben befaamde
theologen deze etymologie willen benutten om het woord leek heel positief te duiden:
een leek behoort tot het volk Gods, en aldus is iedere gelovige een leek. Maar deze
poging, hoe goed bedoeld ook, kan niet het feit verdoezelen dat het woord leek altijd
gekleurd was door sociaal-economische tegenstellingen. Zo had in het Grieks de leek
betrekking op de mens zonder officieel ambt (idiootes), en in het Latijn op het gewone
volk (plebs). De connotatie was altijd onkunde en onmacht.
Pas sinds de derde eeuw kennen we het onderscheid tussen gewijde en ongewijde
gelovigen, tussen priester en leek. Op die manier werd een woord dat op zich de
eenheid van het Godsvolk als achtergrond
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zou kunnen hebben, in de taalkundige ontwikkeling tot een uitdrukking van
onderscheid. Het woord leek gaf altijd aanleiding tot onrecht en discriminatie. De
kerkvader Augustinus, uit de vijfde eeuw, bisschop van het Noord-Afrikaanse Hippo,
voelde de moeilijkheid die dit woord voor de Kerk zou kunnen opleveren, en trachtte
daarom met enkele voorzetsels de leek te redden. Hij bekende zodoende dat hij als
gelovige aan de kant van de leken stond, maar als bisschop ten dienste van de leken
zou staan.
Deze precisering werd in de jaren zestig van de twintigste eeuw overgenomen
door het Tweede Vaticaans Concilie. Het deed geen poging het woord af te schaffen.
Het wilde slechts over het volk Gods nadenken als de eenheid van de gelovigen in
Christus, met priesters ten dienste van alle gelovigen. Maar je hoeft maar priester te
zeggen, en je roept niet-priesters op. Een reden te meer om het woord leek niet uit
het kerkelijk woordenboek te schrappen was gelegen in het vertrouwen van het
Concilie, dat poogde het woord leek een positieve inhoud te geven. Door het woord
priester te reserveren voor het binnenkerkelijk functioneren, lag voor de leken een
taak open in de hele wereld, in al wat werelds is en wacht op het Evangelie. Het
Concilie ging zelfs nog verder door de verwachting uit te spreken dat ook in de Kerk
zelf de leek niet alles aan de priester zou overlaten, maar zelf eveneens een positieve
bijdrage zou leveren in het leven van de Kerk. Sindsdien probeert de Kerk de wensen
en perspectieven van het Concilie te verwezenlijken. Dat het Vaticaan en ook de
plaatselijke kerken zoveel documenten uitgeven over de positie van de leek - er was
enige jaren geleden zelfs een synode over de leken -, bewijst dat in de praktijk nog
niet alles duidelijk is, en dat zelfs in het theologisch denken het onvermijdelijk
negatieve in het woord leek nog steeds een rol speelt.

Een nieuwe positie voor de leken binnen de Kerk
Het is een feit dat nieuwe elementen nieuwe vragen hebben opgeroepen. Het Concilie
had nog niet te worstelen met de teruggang van het aantal priesterroepingen en met
een toenemend aantal priesters dat het ambt verliet. Toen paus Paulus VI het
gemakkelijker maakte voor de priesters om hun ambt neer te leggen, had hij niet
voorzien dat vele duizenden van deze mogelijkheid gebruik zouden maken. Bovendien
werd het priester worden minder aantrekkelijk, althans in een groot deel van de
zogenaamde Eerste Wereld. Elders trekt het priesterschap nog aan, vooral omdat
priester-zijn in die landen bijna het enige werk is dat toekomst, inkomen en prestige
garandeert. Het zou historisch
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onjuist zijn te denken, dat de Kerk in het Concilie geen andere mogelijkheid had om
het priestergebrek op te lossen dan door de leken aan te moedigen sommige
verantwoordelijkheden van de priester over te nemen. De Kerk hoopte veeleer dat
het priestergebrek, waardoor het sacramentele leven op vele plaatsen niet ten volle
beleefd kan worden, slechts van tijdelijke aard zou zijn. In ieder geval mag het
priestergebrek niet de reden zijn voor de onvermijdelijke inzet van leken.
Niet alleen buiten de Kerk, maar ook binnen de Kerk hebben leken mogelijkheden
gevonden om hun christelijke roeping te beleven door op veelsoortige manieren
verantwoordelijkheid te dragen. In sommige landen kan het gebeuren dat de Kerk
een lekenbeweging schijnt te zijn, en dat de priester slechts optreedt voor wat exclusief
zijn functie is: bedienaar van sacramenten. Zo zijn er lekengemeenschappen,
lekenceremonies, liturgieën zonder priester, lekengroepen die zich inzetten voor de
armen, en zelfs leken die een missieroeping ontdekken en als vrijwilliger jonge kerken
overal ter wereld helpen. Overal, in parochies en bisdommen vervullen lekenpastores
belangrijke taken; in het merendeel van de gevallen gaat het daarbij om vrouwen.
Overigens moet men bij bepaalde bloeiende bewegingen van leken, die de laatste
decennia zijn ontstaan, vraagtekens plaatsen, omdat het erop lijkt dat zij niet ingebed
wensen te worden in de plaatselijke geloofsgemeenschappen, waarboven zij zich
verheven voelen.
Omdat de leken in politiek en economie, in wetenschap en cultuur ten volle
verantwoordelijkheid dragen en wensen, valt het niet te verwonderen dat zij deze
verantwoordelijkheid ook willen uitoefenen in de Kerk, in haar bestuur en activiteiten,
haar geestelijk leven en haar zending. Omdat leken in de ogen van sommigen nu
eenmaal ‘maar’ leken zijn, wordt hun verlangen om zich in te zetten niet ernstig
genomen. Soms vinden ze in de Kerk niet de ruimte om als leek de
verantwoordelijkheid voor het Godsvolk mee te dragen. Ook kan er ten gevolge van
misverstanden over de relatie tussen priester en leek veel teleurstelling en
ontmoediging ontstaan. Ondanks al het positieve dat er sinds het Vaticaanse Concilie
gedaan, gedacht en geprobeerd is, blijft het negatieve evenzeer kleven aan de figuur
van de leek als aan het woord leek zelf.

Een gelovige doorbraak uit de impasse
Om uit deze impasse te geraken is het nodig een verdere stap te zetten, door vanuit
ons geloof het probleem te benaderen. Dit houdt in dat we andere woorden gebruiken,
die aan het thans meestal negatief opgevatte woord leek andere kleuren geven. Het
gaat niet om een woordenspel,
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maar om een belichting vanuit de geloofservaring van de Kerk, waar woorden
natuurlijk meespelen.
Deze geloofservaring is ieder van ons bekend. Het gaat om de kerk van de
gelovigen in Jeruzalem, waar allen één van geest en hart waren, waar samen Christus
gevierd werd in gebed en in het breken van het brood, en waar niemand in nood was
omdat de gelovigen elkaar hielpen. Deze eerste christenen voelden zich niet als
kerkgangers, als leken, als vreemdelingen en onbekenden voor elkaar, die alleen
maar gebonden waren door de zondagsplicht. Zij vormden een gemeenschap om in
Christus als andere Christussen alles gemeen te hebben. Zij hadden niets anders dan
Christus en elkaar in een joods land dat hun vijandig gezind werd, en in een omgeving
van heidenen waar zij, ondanks alles wat hun vreemd was, sympathie ontdekten.
Maar intern waren er ook duidelijk problemen. Toch schijnt er nergens sprake te zijn
van een conflict tussen een priesterschap dat zijn machtspositie niet wil verliezen,
en leken die in de gemeenschap te actief worden.
Tot op de dag van vandaag is er een soort nostalgie om die geloofservaring van
de eerste gemeenschappen in Jeruzalem te vieren. Is dit niet de reden, dat zovelen
zich thuis voelen in kleine groepen buiten de parochiekerk? Daar immers kunnen zij
samen luisteren naar de woorden van de Schrift en het eucharistische brood breken.
In dergelijke gemeenschappen kan natuurlijk een specialist in exegese van dienst
zijn, maar de leek in exegese heeft ook iets te zeggen, en vaak zelfs méér. Wat wij
nu vaak charismatisch of profetisch noemen, is een werkelijkheid die Paulus al als
authentiek erkende: iemand neemt het woord om de gemeenschap in Christus te
verdiepen, te vernieuwen en op te bouwen. Soms ging dat volledig mis, maar dat
was kennelijk geen reden om de Geest aan banden te leggen of uit te doven.
Omdat de geloofsgemeenschap niet omwille van zichzelf bestaat en zichzelf ook
niet viert, wordt het horen van het Woord vertaald in de concrete taal van de zending
en van de hulp aan de armen. De armen zijn zalig, niet omdat armoede geprezen
moet worden, maar omdat uit het beleven van het Woord armen bezocht worden,
hongerigen te eten krijgen en vreemdelingen ontvangen worden. In allen wil de Heer
gediend worden. Omdat niet iedereen alles kan doen, worden diakens te hulp
geroepen; dat zijn overigens niet de diakens zoals we die thans kennen. Ze dienen
aan tafel en helpen de gemeenschap op materieel vlak. Op die manier zijn met name
de apostelen vrijer om het Evangelie te verkondigen, en geven deze gelovigen een
concrete vorm aan het beleven van het Evangelie, volgens het woord van de Heer:
‘Ik ben onder jullie als iemand die dient’ (Lc. 22:27).
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Onderscheid als een dienst
In de jonge kerk ontstaat er een onderscheid in vormen van apostolaat. Het wemelt
van allerlei diensten in de gemeenschappen, maar het woord leek wordt niet gebruikt.
Het is ook niet nodig, omdat het onderscheid niet als een tegenstelling, en zeker niet
als een discriminatie wordt aangevoeld. Er komen predikanten en tolken, experts en
secretarissen. Er komen zelfs voorzitters, meestal ouderlingen genoemd. Er lopen
profeten rond en zieners. Maar al die onderscheidingen blijven uitdrukkingen van
eenzelfde gemeenschap, die ze ervaart als diensten aan het Woord van God,
voortgekomen uit eenzelfde Geest. Natuurlijk zijn er spanningen en misverstanden
tussen al die vormen van dienst onderling. Maar dankzij het woord van Jezus over
de agapè - de manier waarop christenen elkaar moeten beminnen - komt het niet tot
tegenstellingen, vooral ook niet omdat deze jonge gemeenschappen lijden onder de
druk en vervolging van de kant van synagoge en keizer, die hen discrimineren.
In vele discussies over priester en leek, maar ook over man en vrouw in de Kerk,
komen zoveel gevallen voor van discriminatie, van misbruik van de verscheidenheid
om machtsposities in te nemen of vast te houden, dat we erin berusten om niet meer
in vruchtbare spanningen te geloven en iedere vorm van verscheidenheid als verdacht
en als onrecht te zien. Toch, als we terecht opkomen tegen elke vorm van
machtsmisbruik van wie dan ook, mogen we niet vergeten dat het woord van God
niet wijst naar absolute gelijkheid, maar vanaf de schepping naar gemeenschap in
verscheidenheid. Daarin ligt de rijkdom van de traditie besloten. Het ideaal van
absolute gelijkheid - gelijke rechten, gelijke plichten - komt vooral naar voren, als
van die spanning misbruik wordt gemaakt om één bepaalde groep te laten overheersen.
Tegelijkertijd dienen we te beklemtonen, dat geen mens het recht heeft de Geest te
doven, of de roeping van een individuele gelovige aan banden te leggen met een
beroep op menselijke wetten, culturele gebruiken, kerkelijke tradities, of de
zogenaamde natuurwet. Zei Jezus in dit verband al niet: ‘Wat zij brengen als ware
leer, zijn voorschriften van mensen’ (Mc. 7:7)?
Er liggen moeilijke opgaven voor ons, wanneer we werkelijk de gemeenschap
willen beleven zoals de Heer die voor ons wenst en wil. Wil een gemeenschap boven
administratie en institutie uitkomen, dan zullen allen hun specifieke
verantwoordelijkheid moeten dragen door leven in de gemeenschap te brengen, en
door samen - in Christus - verdriet en vreugde, verwachting en teleurstelling te
beleven. Zo'n gemeenschap leeft niet als een gesloten eenheid op zichzelf, maar viert
in Woord en Brood haar zorgen en vreugden in solidariteit met andere
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gemeenschappen. Er is geen enkele reden waarom deze gemeenschapsvorming
exclusief zou moeten afhangen van de aanwezigheid of afwezigheid van een priester.
Hier worden perspectieven geopend die niet alleen bepaald zouden moeten worden
door een eventueel priestergebrek, maar eerder door de wens van het Concilie, dat
alle leden van de geloofsgemeenschap - leken en priesters, vrouwen en mannen zich geroepen voelen tot actieve medewerking aan de zending en de opbouw van de
Kerk. Dit brengt wel met zich mee dat eenheid in verscheidenheid en gezag in dienst
van de gemeenschap steeds weer vernieuwd worden in de Geest van Woord en Brood,
omdat, tot in het hart van de Kerk, alles schijnt samen te spannen om dit onmogelijk
te maken.

De eigenheid van de ‘leek’ volgens de ignatiaanse spiritualiteit
Het is tegen deze achtergrond in al haar actualiteit en in dit spanningsveld, dat sinds
de zestiende eeuw de jezuïeten voor en met de gelovigen in Christus leven, bidden
en werken. Vanaf het begin erkenden de jezuïeten de eigenheid van de leek in de
Kerk, en wel voornamelijk op grond van drie specifieke redenen die eigen zijn aan
de Sociëteit van Jezus.
Het eerste is het gegeven, dat de ignatiaanse spiritualiteit de godservaring is van
de leek Ignatius van Loyola. Met zijn eerste vrienden in de Heer, dacht Ignatius er
niet aan priester of monnik te worden. Ignatius ontdekt in de Geestelijke Oefeningen
zijn roeping en zending, om die ervaring vervolgens aan anderen door te geven, opdat
iedere gelovige zonder onderscheid van persoon of ambt persoonlijk de Heer zou
kunnen ontdekken en ontmoeten, om op het spoor te komen van wat de Heer van
hem of haar wil, zonder welke roeping dan ook uit te sluiten. Daarom wilde Ignatius
geen alleenrecht of copyright voor de jezuïeten, maar bracht hij de Geestelijke
Oefeningen naar de paus, zodat zijn boekje en zijn ervaring zouden toebehoren aan
de hele Kerk. Tot op de dag van vandaag weten de jezuïeten dat zij
verantwoordelijkheid dragen voor de Geestelijke Oefeningen en het dienstwerk van
retraite en geestelijke begeleiding, zonder dat als exclusief eigendom te beschouwen.
Meer en meer niet-jezuïeten, vooral vrouwen, worden sinds jaren uitgerust om dit
geestelijk dienstwerk ter beschikking te stellen op manieren die aangepast zijn aan
onze tijd. Dat gebeurt op talloze plaatsen in de wereld, zoals ook hier in het
Ignatiushuis.
Een tweede eigenheid van de leek in de Kerk volgens de ignatiaanse traditie volgt
uit de eerste. Het was de intuïtie van Ignatius, de Geestelijke Oefeningen niet te
benutten om mini-jezuïeten te vormen, maar om de
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eigen roeping van iedereen in de Heer te respecteren. Dit had tot gevolg dat Ignatius
noch een tweede orde van jezuïetessen wilde stichten, noch een derde orde van
jezuïeten-oblaten. Duizenden zusters beleven de ignatiaanse spiritualiteit. Volgens
het ideaal van Ignatius doen zij dit als vrouwen op de rijke vrouwelijke wijze. Op
dezelfde manier ontstonden de lekengemeenschappen. Vanaf het begin van het
bestaan van de Sociëteit riepen de jezuïeten broederschappen en later congregaties
in het leven. De spiritualiteit ervan was ignatiaans, maar het was een lekenorganisatie.
Desondanks blijft het waar dat Ignatius wilde dat de leken hun eigenheid zouden
erkennen en, geholpen door de ignatiaanse spiritualiteit, de volle verantwoordelijkheid
ervoor zouden dragen. Daarom zijn het de leken die de volle verantwoordelijkheid
dragen in de Gemeenschappen van Christelijk Leven, sterk gedragen door de
Geestelijke Oefeningen, en ook in de talrijke groepen waar de miljoenen
oud-leerlingen van colleges en universiteiten van de Sociëteit van Jezus samenkomen
en meer en meer samenwerken voor meer gerechtigheid en minder onrecht en armoede
in de wereld.
Al in de eerste eeuwen van de apostolische activiteit van de jezuïeten boden leken
zich aan om als vrijwilligers mee te werken. In Japan bewezen ze als tolk een
onvervangbare dienst. In Canada hielpen ze, onder de titel donnés, als leken de
jezuïeten in de heldhaftige missie onder de indianen, als arts of als
ontwikkelingshelper. En hier in Nederland zijn de klopjes niet weg te denken uit het
apostolaat van de jezuïeten vanaf de zeventiende eeuw: vrouwen die het werk mede
mogelijk maakten en gestalte gaven. Deze vrijwilligers in het jezuïetenapostolaat
zijn vandaag de dag talrijk geworden en steeds meer georganiseerd in het Jesuit
Volunteer Corps en in de Jesuit European Volunteers. Hierin geven jonge mensen
twee of drie jaar van hun leven om samen met jezuïeten mensen in noodsituaties te
helpen. Dat kan gebeuren in de Balkanlanden of in Zuid-Afrika, in de Congo's of in
Oceanië, maar ook in de verwaarloosde armenwijken van de machtige
Noord-Amerikaanse steden. Wat deze vrijwilligers van de jezuïeten vragen is
geestelijke begeleiding voor leken op basis van de ignatiaanse spiritualiteit.
Sinds enkele jaren zijn er leken die juist als leken - niet als groep, maar individueel
- een zending willen ontvangen van de Sociëteit. Zij willen niet alleen als leken
werken in de ignatiaanse spiritualiteit, maar dat werk juist als zending ontvangen uit
de handen van de Sociëteit. Dit is uiteraard een speciale roeping, en deze leken zullen
nooit talrijk zijn. In de wereld zijner momenteel ongeveer vijftig leken die niet als
groep, maar individueel, de zending van de Sociëteit ontvingen. Maar het is een teken
dat de leken meer en meer ook een apostolische eigenheid
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ontdekken op gebieden die enkele jaren geleden nog de monopolieposities waren
van zusters, paters en broeders.

Open voor initiatieven en nieuwe avonturen
Trouw aan de geest van Ignatius staat de Sociëteit open voor initiatieven en nieuwe
avonturen, en des te meer omdat de jezuïeten zich door deze ontwikkeling laten
tekenen, overtuigd dat de Geest ze oproept en in beweging zet. Hier komen we bij
de derde eigenheid van de leek in de Kerk volgens de ignatiaanse traditie. Met Ignatius
en zijn eerste gezellen was de Sociëteit er al van overtuigd dat zij iets te brengen had.
Zoals andere religieuze stichtingen is ook de jezuïetenorde een gave van de Geest
aan de Kerk. Toen de kerkgemeenschap het bidden vergat, riep de Geest met
Benedictus de monniken in leven. Toen zij vergat wat armoede was, werd Franciscus
gezonden. En toen zij dreigde te vergeten dat zij een zending had om het Evangelie
te verkondigen op plaatsen waar Christus niet of slecht bekend is, werd Ignatius
gezonden om de te zeer in zichzelf gekeerde kerkgemeenschap open te gooien voor
de zending waar ook ter wereld. Vanuit deze missie-inspiratie werd veel geboren:
het dienstwerk van de Geestelijke Oefeningen, het apostolaat van de ignatiaanse
opvoeding, de dialoog met de wereldgodsdiensten en culturen, de dialoog tussen
geloof en wetenschap, de bevordering van sociale gerechtigheid, en het intellectuele
apostolaat. Aanvankelijk waren alleen de jezuïeten gevormd om al deze taken in
ignatiaanse geest uit te voeren. De leken waren in al deze werken van harte welkom
en werden om hun inzet en competentie gewaardeerd, maar ze moesten het als een
eer beschouwen om medehelpers van de jezuïeten te zijn. Men verwachtte nu eenmaal
van een jezuïeteninstelling, dat deze door de concreet aanwezige jezuïeten gedragen
zou worden.
Na het Tweede Vaticaanse Concilie in de jaren 1965-1966 erkenden de jezuïeten
de eigenheid van de leken in Kerk en werk, maar het accent bleef liggen op een inzet
voor en ten gunste van de leken. Onder de inspiratie van het Concilie en de
verschuivingen in de Kerk zelf groeide met de jaren, ook in de Sociëteit, het besef
dat een inzet voor de leken moet uitgroeien tot een zending die beleefd wordt samen
met de leken, ook wat de verantwoordelijkheid voor reeds begonnen werk betreft.
De trouwe medewerker wordt partner en deelgenoot in eenzelfde apostolische missie.
Deze wens, uit de ignatiaanse spiritualiteit geboren, stuitte onvermijdelijk op
moeilijkheden, en niet alleen van praktische aard. Het ignatiaanse moet op de een of
andere wijze gegarandeerd worden, want het is die identiteit die men verwachten
mag.
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Partnerschap in een zending
Het is duidelijk dat zich hier een grote mogelijkheid opent voor partnerschap in een
zending die alle gelovigen gemeen hebben. In de laatste Algemene Vergadering van
de Sociëteit van Jezus waren de jezuïeten zich er terdege van bewust dat, wanneer
zij werkelijk dit lekenapostolaat willen bevorderen - en het aanbod is groot! -, zij
dan bereid moeten zijn om met niet-jezuïeten datgene te delen wat zij niet voor
zichzelf, maar voor hen hebben ontvangen. Dat is niet alleen de geestelijke ervaring
van Ignatius, een eeuwenlange ervaring in opvoeding en dialoog, maar vooral ook
onze vriendschap in de meest menselijke en christelijke zin van het woord. Dit
betekent aan de kant van de jezuïeten een bekering in de lijn van het verhaal van de
barmhartige Samaritaan, waarin Jezus zegt: ‘Vraag niet wie je naaste is, maar vraag
je af wie je tot je naaste kunt maken door met hem alles te delen wat je bent en alles
wat je hebt’.
De jezuïeten weten nu dat de samenwerking met leken als leken geen strategie is
om de opengevallen plaatsen te vullen en allerlei werken te redden. De samenwerking
met leken vraagt een omwenteling van onszelf, zodat met ons de leek leek kan zijn
in de Kerk en in de wereld. Dit geldt des te meer voor de houding van de jezuïeten
ten opzichte van vrouwen in kerk en maatschappij. In onze laatste Algemene
Vergadering van 1995 hebben wij om die reden een decreet geformuleerd waarin
wij positie hebben willen kiezen ten aanzien van de onrechtvaardige behandeling en
uitbuiting van de vrouwen. In dat decreet hebben wij beleden hoezeer wij zelf daarvoor
mede verantwoordelijk zijn geweest en vaak nog zijn. Vervolgens hebben wij onze
oprechte waardering uitgesproken voor de grote inbreng van vrouwen in kerk en
maatschappij. Ten derde hebben wij lijnen naar de toekomst toe willen uitzetten,
waarin wij alle jezuïeten, als individu en via onze instellingen, hebben opgeroepen
tot solidariteit met vrouwen. Vijf jaar geleden heeft onze Algemene Vergadering
verklaard dat die solidariteit een integrerend deel van onze zending is. Vandaag wil
ik verklaren, dat die toezegging nog niets aan actualiteit heeft verloren. De Sociëteit
van Jezus is trots op wat vrouwen op zoveel plaatsen in de wereld verrichten om het
aanschijn der aarde te vernieuwen en de Kerk tot een leefbaarder gemeenschap te
maken. Waar zouden kerk en maatschappij zijn zonder de creatieve, levengevende
en uitdagende bijdragen van vrouwen?
Uit de geschiedenis blijkt hoezeer wij ons als jezuïeten van meet af aan hebben
willen inpassen in bestaande culturen, met respect voor onze eigen traditie en voor
die van anderen. Daardoor zijn wij voortdurend gebracht aan de grenzen van wat
bekend, mogelijk en voorge-
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schreven was. Vanuit deze houding streven wij ernaar ook in deze tijd op te komen
voor de leken, en in het bijzonder de vrouwen, binnen de katholieke kerk. Dat streven
is door onze laatste Algemene Vergadering in 1995 als volgt vertolkt: ‘Jezuïeten zijn
nooit tevreden met de status-quo, het bekende, dat wat al uitgeprobeerd is, het reeds
bestaande. Wij worden voortdurend gedreven om te ontdekken, om nieuw te
formuleren en te reiken naar het meer. Voor ons zijn grenzen en beperkingen geen
obstakels of einddoelen, maar uitdagingen waarop we moeten ingaan, nieuwe kansen
die we moeten benutten. Inderdaad hebben wij een heilige stoutmoedigheid, “een
zekere apostolische agressiviteit”, die typisch is voor onze manier van doen’. Wij
kunnen ons dus niet tevreden stellen met een publieke bekentenis dat wij medeschuldig
zijn aan de marginalisering van vrouwen, wij dienen positieve actie te ondernemen.
Als ‘apostolische agressiviteit’ ooit ergens hard nodig is, is het misschien wel ten
aanzien van de positie van leken en vooral vrouwen in onze kerk.
Dames en heren, ik ben u zeer dankbaar voor uw inzet, en spreek de hoop en
verwachting uit, dat wij als jezuïeten ook in de toekomst op u mogen rekenen. En
op jullie, mijn medebroeders, reken ik evenzeer, nu we verkeren in de meest kritische
situatie ten aanzien van onze aanwezigheid in Nederland. Heb geduld en houd vol
om vitaliteit te geven en te ontvangen. ‘Heb zout in jezelf en leef in vrede met elkaar’
(Mc. 9:50).
Deze tekst werd uitgesproken op het symposium ‘Vrouwvriendelijk.
Jezuïeten en de positie van vrouwen in kerk en samenleving’, gehouden
in het Ignatiushuis te Amsterdam op 20 mei 2000. Dit symposium werd
georganiseerd bij gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de
Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Jezus.
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Matty Witte-Verkade
Hoogmoed
In de loop der tijd is er vaak over hoogmoed nagedacht en-geschreven. Zo bidt de
psalmist dat God hem voor hoogmoed moge behoeden (Psalm 19:14) en Aristoteles
spreekt in de Ethica Nicomachea over chaunotès, verwaandheid, een woord dat in
ons taalgebruik een synoniem is van hoogmoed. Volgens Aristoteles willen verwaande
mensen op verschillende wijzen de aandacht trekken. In hun overmoed denken ze
dat ze allerlei belangrijke taken op zich kunnen nemen en tot een goed einde kunnen
brengen, hetgeen niet het geval is. Verwaande mensen zijn volgens hem ‘dwazen
die zichzelf niet kennen[1]. Thomas More noemt in zijn sociale satire Utopia (1516)
hoogmoed een demon, een vreselijk monster, waar alle kwaad uit voortkomt[2]. Ook
de filosofen Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau gaan in hun politieke
geschriften nader in op hoogmoed; zij zien een verband tussen hoogmoed en agressie.
Thomas Hobbes spreekt in zijn politieke geschrift Leviathan (1651) over de
ondeugd van hoogmoed. Hij schreef dit werk tegen de achtergrond van
burgeroorlogen, die in zijn land veel ellende veroorzaakten. In zijn boek geeft hij
een nuchtere beschrijving van de mens zoals hij deze zag in zijn tijd: naijverig,
wantrouwend, hoogmoedig, uit op roem en voortdurend strevend naar macht,
eigenschappen die volgens hem alleen maar tot wanorde kunnen leiden. In hoofdstuk
13 (over de natuurlijke toestand van de mens) zegt hij dat mensen in grote lijnen aan
elkaar gelijk zijn. Hij erkent weliswaar dat er in geestelijke en lichamelijke vermogens
verschillen zijn, maar deze verschillen zijn toch niet zo groot ‘dat iemand op grond
daarvan enig voorrecht kan opeisen waarop een ander niet even goed aanspraak kan
maken’[3].
Dit idee van gelijkheid leidt er volgens Hobbes toe dat iedereen verwacht gelijke
rechten te hebben om zijn doeleinden te verwezenlijken. Wanneer echter twee mensen
iets begeren wat ze niet tegelijk kunnen
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bezitten, zullen ze met elkaar gaan strijden en worden ze elkaars vijanden. Zo ontstaat
er een situatie van wederzijds wantrouwen: iedereen kan immers de agressie van een
ander verwachten. Om zich veilig te stellen zullen mensen dus proberen macht te
verwerven. Wedijver en wantrouwen leiden volgens Hobbes tot oorlog, maar ook
hoogmoed ziet hij als een belangrijke oorzaak van onenigheid. De hoogmoedige
mens verwacht dat een ander net zo'n hoge dunk van hem heeft als hij van zichzelf
heeft, en als hij ook maar een spoor van minachting bemerkt, zal hij proberen met
geweld die hoogachting te verkrijgen waarop hij vindt dat hij recht heeft. In het
vijftiende hoofdstuk, dat over de natuurwetten handelt, geeft Hobbes een definitie
van de negende natuurwet, die als volgt luidt: ‘Dat iedereen ieder ander moet erkennen
als van nature zijn gelijke’[4]. Iemand die deze wet schendt noemt Hobbes hoogmoedig.
In dit verband spreekt Hobbes ook over arrogantie, aanmatiging. Er zijn namelijk
bepaalde rechten die voor het leven van iedereen van belang zijn, zoals ‘het recht
om heer en meester te zijn over het eigen lichaam...’. Wanneer iemand een dergelijk
recht wel voor zichzelf opeist, maar het niet aan een ander gunt, erkent hij niet dat
iedereen van nature gelijk is, en daarmee overtreedt hij, evenals de hoogmoedige,
de negende natuurwet. Een dergelijke houding noemt Hobbes aanmatigend.
In hoofdstuk 6 snijdt Hobbes het probleem van ijdelheid aan. Er zijn mensen die
zich graag verbeelden dat ze bepaalde bekwaamheden bezitten, waarbij zij afgaan
op het gevlei van anderen. Volgens Hobbes is het een eigenschap die vooral bij jonge
mensen voorkomt. Met het vorderen der jaren en als zij wijzer geworden zijn door
levenservaring, zal hun ijdelheid meestal verdwijnen. Maar wanneer ijdelheid betekent
dat mensen aan een dwaze overschatting van hun eigenwaarde lijden, wordt zij
gevaarlijk. Mensen die aan deze vorm van ijdelheid lijden, denken dat ze zich boven
de wet kunnen plaatsen op grond van hun intelligentie, rijkdom of afkomst. Zij vinden
bijvoorbeeld dat zij bij overtreding van de wet niet dezelfde straffen hoeven te
ondergaan als ‘het gewone volk’ en ze zullen bereid zijn om, bijvoorbeeld met geld,
hun straf af te kopen[5]. Een dergelijk grote ijdelheid noemt Hobbes ook hoogmoed.
Hoogmoedige mensen voelen zich superieur aan andere mensen, zij dulden geen
tegenspraak en worden snel agressief. Hun hoogmoed kan hen zelfs tot waanzin
brengen[6].
In 1755 verscheen Jean-Jacques Rousseaus Discours sur l'origine et les fondements
de l'inégalité parmi les hommes (Vertoog over de oorsprong en grondslagen van de
ongelijkheid onder de mensen). Evenals Thomas Hobbes schreef ook Rousseau vanuit
de achtergrond van een bepaalde maatschappij. Hij bekritiseerde de gekunstelde
wijze van leven van de Franse adel, die hij van dichtbij kende, en de sociale
ongelijkheid die er in zijn tijd
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heerste. In de negende aantekening van zijn Vertoog over de ongelijkheid wijst hij
op de hoge belastingen die de boeren aan de grondeigenaren moeten betalen: om de
weelde van enkelen mogelijk te maken, moeten zij in armoede leven.
Rousseaus Vertoog is een antwoord op de vraag van de Academie van
Wetenschappen van Dijon: ‘Wat is de oorsprong van de ongelijkheid onder de mensen
- en berust zij op de natuurwet?’[7] Volgens Rousseau berust politieke ongelijkheid
niet op de natuurwet, maar is zij door de mens zelf tot stand gebracht. Zij is het gevolg
van een voortgang der beschaving. Om deze opvatting aannemelijk te maken schetst
Rousseau een beeld van de mens in de natuurstaat. Dit beeld, zo zegt hij, is slechts
een denkmodel. Deze denkbeeldige natuurmens leeft volgens Rousseau in het begin
solitair en onafhankelijk; hij heeft geen bezittingen, geen vaste woonplaats en slechts
vluchtige contacten met andere mensen. Enkele karaktertrekken kenmerken deze
primitieve bewoner van de natuurstaat: zijn liefde voor zichzelf (of drang tot
zelfbehoud) en zijn gevoel van mededogen. Rousseau hecht veel waarde aan dit
gevoel. ‘Het is een ingeboren afkeer om zijn soortgenoot te zien lijden, een afkeer
die een rem zet op zijn ongebreidelde streven naar eigen welzijn.’[8]
Langzamerhand vinden er veranderingen plaats in dit eerste stadium van de
natuurstaat: er ontstaan meer onderlinge contacten tussen de mensen en er vormen
zich gezinnen. Met het bouwen van primitieve woningen verschijnt een eerste begin
van eigendom. De vorming van gezinnen doet de liefde naar voren komen, maar met
de liefde ontstaat ook de jaloezie. Doordat mensen meer met elkaar omgaan, gaan
ze zich ook meer met elkaar vergelijken. Zij wedijveren met elkaar om publieke
achting. Iedereen meent hierop aanspraak te kunnen maken: krijgt men die achting
niet, dan voelt men zich gekrenkt en straft men diegene af wiens minachting men
meent te voelen. Hoe hogere dunk men van zichzelf heeft, hoe meer men zich gekrenkt
zal voelen wanneer bewondering uitblijft, en hoe wraakzuchtiger men dan wordt.
Geleidelijk aan wordt het natuurlijk gevoel van mededogen aangetast. Toch
beschrijft Rousseau deze situatie als ‘het juiste midden’[9], een situatie waarin de
mens nog zijn zelfstandigheid behoudt. Er doet zich echter een nieuwe situatie voor
met de opkomst en ontwikkeling van de metallurgie en de landbouw. De boer heeft
landbouwwerktuigen nodig en degene die deze werktuigen maakt, moet gevoed
worden. Zo ontstaat arbeidsdeling en mensen worden van elkaar afhankelijk. In een
situatie van wederzijdse afhankelijkheid doen de natuurlijke verschillen in
lichaamskracht en intelligentie zich sterker gevoelen: degene die handiger of
intelligenter is dan de ander, zal zich meer eigendom kunnen verschaffen. Mensen
zijn steeds meer gericht op hun eigen voordeel en de
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eigenliefde is gewekt. Rousseau maakt een duidelijk verschil tussen liefde voor
zichzelf (amour de soi), die getemperd wordt door mededogen, en eigenliefde (amour
propre). Deze eigenliefde omschrijft hij als een kunstmatig gevoel, dat ontstaan is
in maatschappelijk verband. ‘Het brengt het individu ertoe van zichzelf meer ophef
te maken dan van elk ander; het zet de mensen aan tot al het kwaad dat zij elkaar
aandoen.’[10]
Rousseau geeft een tamelijk somber beeld van de mens in de burgerlijke
samenleving. Hij beschrijft hem als hoogmoedig, met een merkwaardige bewondering
voor zichzelf. Deze mens verschaft zich eerst de noodzakelijke levensbehoeften,
maar al spoedig streeft hij naar overbodige artikelen en vervolgens naar rijkdom, en
op zijn weg naar rijkdom ontziet hij niemand. De hovaardige weet van geen ophouden
en diep in zijn hart zou hij graag ‘de heer van het hele universum’[11] willen zijn.
Rousseau spreekt over de natuurlijke vruchtbaarheid van de aarde, die aan mens
en dier voldoende voedsel geeft[12]. Hij is de profeet van de moderne milieubeweging,
wanneer hij schrijft dat de mens zich als een tiran tegenover de natuur gedraagt[13].
Zonder nadenken gaat hij tot ontbossing over om het hout te gebruiken voor eigen
doeleinden, met als gevolg dat de bodem verdroogt[14]. Hij gedraagt zich als een
hoogmoedige die zijn grenzen niet kent.
Over hoogmoed heeft ook de romanschrijver George Orwell nagedacht. In 1945
verscheen Animal Farm, de politieke satire die hem internationale bekendheid
verschafte. Animal Farm is een literair meesterwerkje vanwege de knappe opbouw
van het verhaal, de heldere stijl en de geestige karakterbeschrijvingen van de dieren.
Orwell geeft, in tegenstelling tot een filosoof, geen abstracte theorie over hoogmoed
en de ernstige consequenties ervan, maar in dit verhaal toont hij ons door het gebruik
van concrete beelden duidelijker dan in een moraal-filosofische uiteenzetting mogelijk
is, wat hoogmoedig gedrag kan veroorzaken.
De dieren van Manor Farm leiden in Orwells satire een ellendig bestaan onder het
juk van de dronken en incapabele boer Jones, die hen slecht behandelt. Het is Major,
een varken op jaren, die de dieren aanspoort om Jones en zijn knechten van de
boerderij te verdrijven en in vrijheid voor henzelf een beter bestaan op te bouwen.
Hij waarschuwt hen nooit de mens te vertrouwen, en wanneer zij hem eenmaal
overwonnen hebben, mogen zij nimmer zijn kwade eigenschappen overnemen. Altijd
moeten zij in gedachte houden dat wat op twee benen loopt een vijand is; maar wat
op vier benen loopt of vleugels heeft is een vriend. Major houdt de dieren voor dat
ze zich nooit tiranniek tegenover elkaar mogen gedragen. Het belangrijkste gebod
is immers dat alle dieren aan elkaar gelijk zijn.
De oude Major sterft al spoedig, maar zijn wijze lessen zijn niet vergeten. De
varkens, die algemeen erkend worden als de slimste dieren,
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bereiden zich voor op de revolutie en de meest vooraanstaande varkens, Snowball,
Napoleon en Squealer, werken de ideeën van Major uit tot een volledig
gedachtesysteem dat zij animalisme noemen. Wanneer op een avond boer Jones weer
vergeten is zijn dieren te voederen, gaan zij tot de aanval over. Het is niet moeilijk
voor hen, de dronken boer en zijn bange knechten van de boerderij te verdrijven. Na
de opstand veranderen de dieren de naam Manor Farm in Animal Farm en de
beginselen van het animalisme worden door Snowball en Napoleon in Zeven Geboden
neergelegd. Alle dieren behoren zich strikt aan deze geboden te houden. In het begin
vormen zij een solidaire, gelukkige gemeenschap, maar al spoedig komen er breuken
in hun hechte samenleving. De leiding van Animal Farm gaat zich namelijk boven
de andere dieren verheffen en eigent zich bepaalde voorrechten toe: omdat zij het
moeilijke hersenwerk moeten doen, zijn zij van mening dat hun het betere voedsel
toekomt!
Ook tussen Napoleon en Snowball botert het niet langer. Zij zijn het voortdurend
met elkaar oneens. Napoleon voelt zich bedreigd door Snowballs vindingrijkheid en
op het moment dat hij met zijn plannen voor een windmolen, die de boerderij van
elektriciteit kan voorzien en de dieren van veel zware arbeid zou kunnen ontlasten,
populariteit lijkt te verkrijgen, grijpt Napoleon in. Hij laat Snowball door zijn in het
geheim getrainde waakhonden van de boerderij verdrijven. Na deze gebeurtenis gaat
Napoleon zich steeds meer als een dictator gedragen. Elk tegensputterend dier wordt
onmiddellijk door de waakhonden tot de orde geroepen en in de Zeven Geboden
worden steeds meer veranderingen aangebracht ten gunste van de leiding. Wanneer
de dieren zich hierover verbazen, weet de sluwe propagandist Squealer alles wat
krom is recht te praten. Telkens als er op de boerderij iets fout loopt, krijgt de
verdreven Snowball hiervan de schuld, want volgens Napoleon en Squealer is
Snowball een spion en heeft hij vanaf het begin met boer Jones samengewerkt.
De levensomstandigheden van de dieren gaan er niet op vooruit. Zij moeten steeds
harder werken en krijgen steeds minder te eten, terwijl de leiding zich almaar meer
luxe veroorlooft. Tot hun verbazing verhuizen Napoleon en zijn helpers van de
varkensstal naar de boerenhoeve. Ook bemerken zij dat Napoleon zelfs handel gaat
drijven met de boeren uit de omgeving om het prestigeobject, de windmolen, te
kunnen bouwen. Op de boerderij begint een waar schrikbewind te heersen. Dieren
die in opstand komen tegen bepaalde dieronvriendelijke maatregelen, worden
vermoord, nadat ze zichzelf ‘vrijwillig’ beschuldigd hebben van sabotage of spionage.
Na de dood van hun kameraden beginnen de dieren het vertrouwen in de leiding te
verliezen. De grootste schok ervaren zij, wanneer zij op een dag Squealer, Napoleon
en de hun trouwgebleven varkens op hun twee achterpoten uit de boerenhoeve zien
stappen.
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Napoleon ziet hooghartig op de andere dieren neer, terwijl hij een zweep in zijn poot
houdt.
De varkens hebben gemene zaak gemaakt met de mensen. Ze zijn zich hoogmoedig
gaan gedragen, hebben al hun ondeugden overgenomen en zijn niet meer van hen te
onderscheiden. Van de Zeven Geboden is alleen het zevende gebod overgebleven,
maar wel in gewijzigde vorm, want het luidt: ‘all animals are equal, but some animals
are more equal than others’[15].
Orwells satire is het verhaal van enkele hoogmoedige varkens, die de natuurwet
van onderlinge gelijkheid met ‘voeten’ treden en op deze wijze verraad plegen aan
een rechtvaardige opstand van alle dieren tegen hun overheersers. Het is duidelijk
dat Orwell in Animal Farm kritiek leverde op het communistisch regime van de
Sovjet-Unie onder leiding van Stalin. Maar dit verhaal is ook, zoals hij zelf steeds
heeft benadrukt, een kritiek op elk totalitair regime, waar machtshonger, uitbuiting
en de georganiseerde leugen aan de orde van de dag zijn. Orwell zag dan ook
duidelijke overeenkomsten tussen het bewind van Stalin en dat van Hitler. Evenals
Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau schreef ook George Orwell tegen de
achtergrond van een bepaalde maatschappij. Voor het schrijven van zijn boeken zijn
voor hem enkele gebeurtenissen uit zijn leven van belang geweest, vooral zijn
ervaringen met de Spaanse communisten tijdens de burgeroorlog in Spanje, toen hij
in het leger van de POUM streed, zoals Herman Simissen in zijn artikel over George
Orwell in het januarinummer van deze jaargang van Streven weergeeft[16]. Orwell
omschreef de POUM als een organisatie waar een sociale gelijkheid heerste tussen
de officieren en de manschappen. Iedereen, van hoog tot laag, werd er gelijk
behandeld.
Wij hebben gelezen dat Hobbes en Rousseau een verband zagen tussen hoogmoedig
gedrag en geweld. Ook modern onderzoek in de psychologie wijst op een dergelijk
verband. Zo proberen Roy F. Baumeister en Joseph M. Boden, beiden verbonden
aan de Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio en Laura Smart,
verbonden aan de University of Virginia, een antwoord te geven op de vraag wat de
oorzaak zou kunnen zijn van het geweld in de moderne samenleving[17].
Volgens de traditionele opvatting is een laag gevoel van eigenwaarde de oorzaak
van agressie. Van mensen die geen hoge dunk van zichzelf hebben, wordt beweerd
dat zij op gewelddadige wijze proberen meer aanzien te verkrijgen. Baumeister,
Boden en Smart bestrijden deze opvatting. Zij baseren hun mening op onderzoek dat
aangeeft dat mensen met weinig gevoel van eigenwaarde juist situaties vermijden
waarbij ze negatief bekritiseerd kunnen worden. Ze wantrouwen ook positieve kritiek.
Aan de hand van uitgebreide literatuur laten de schrijvers juist
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zien dat een belangrijke bron van geweld bedreigd egotisme is. Egotisten zijn mensen
met een overdreven gevoel van eigenwaarde; zij weigeren kritiek op hun persoon en
wanneer de hoge dunk die zij van zichzelf hebben door anderen in twijfel wordt
getrokken, worden zij agressief tegenover hun critici.
Onderzoeken naar het gedrag van bendeleden heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat
deze mensen zeer zelfbewust zijn en zichzelf als superieure wezens beschouwen. Zij
zijn van mening dat de regels van het sociale leven niet voor hen gelden en zij negeren
de rechten van andere mensen. Tussen verschillende groepen van bendeleden ontstaat
vaak geweld, want iedere groep beschouwt zichzelf als de beste, en wanneer een
bepaalde bende door een andere beledigd wordt, dan wordt dit gebrek aan respect
gewelddadig afgestraft.
Ook bij mensen die een ideologie aanhangen, kunnen gevoelens van superioriteit
een rol spelen en deze gevoelens kunnen leiden tot oorlog of tirannie. De communisten
in de voormalige Sovjet-Unie bijvoorbeeld waren overtuigd van de superioriteit van
het communistische systeem, dat zij op tirannieke wijze verdedigden. Een ander
voorbeeld zijn de nazi's. Zij verkondigden de leer van het superieure Arische ras, en
wij hebben gezien hoe Hitler en zijn medewerkers met hun waandenkbeelden ertoe
overgingen genocide te plegen op onder anderen de joden, die door Hitler als
‘ongedierte’ werden bestempeld. Baumeister, Boden en Smart wijzen er terecht op
dat natuurlijk niet alle mensen die hoogmoedig zijn tot geweld overgaan, maar
wanneer ze beledigd worden, zit die kans erin. Agressie hoeft zich vanzelfsprekend
niet alleen op lichamelijke wijze te uiten. Een hoogmoedige figuur die zich beledigd
voelt, kan ook anderszins, bijvoorbeeld in geschrifte zijn ‘agressor’ neersabelen.
Baumeister, Boden en Smart brengen op het eind van hun artikel naar voren dat
men in Amerika het verhogen van het gevoel van eigenwaarde als zeer belangrijk
ziet voor de maatschappij Maar Amerika, zo schrijven zij, is een zeer gewelddadige
samenleving met een hoog percentage geweldsmisdrijven. Daarom benadrukken zij
dat het verstandig zou zijn het stimuleren van gevoelens van eigenwaarde gepaard
te laten gaan met het bijbrengen van gevoelens van bescheidenheid en het aanleren
van zelfbeheersing.
Thomas More geeft in zijn Utopia een beschrijving van een ideale samenleving
waarin geen hoogmoed heerst, onder andere dankzij een goede opvoeding.
Hythlodaeus, de door More verzonnen verteller van het verhaal, zegt dat men de
kinderen in Utopia van jongsaf aan leert bescheiden en humaan te zijn. Superieur
gedrag wordt afgekeurd. Bovendien geven de bestuurders van het land het goede
voorbeeld: zij gedragen zich niet hooghartig en tiranniek, maar zijn als vaders voor
de burgers!
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Rousseau was van mening dat ieder mens diep in zijn hart hoogmoedig is. Misschien
had hij wel een beetje gelijk, want welke mensen durven nu te beweren dat een
hoogmoedige gedachte nooit bij hen is opgekomen? Gelukkig komt bij de meesten
van ons juist op tijd gepaste twijfel naar boven en behoedt zelfkritiek ons voor
blunders. Wanneer we onszelf kritisch bekijken, moeten we tot de bescheiden
ontdekking komen dat we niet alles kennen en kunnen. Tussen hoogmoed en
bescheidenheid ligt een wereld van verschil. Bescheiden mensen zijn plezierig om
mee om te gaan: zij bezien hun eigen meningen kritisch en zijn, in tegenstelling tot
de hoogmoedigen, niet altijd overtuigd van hun eigen gelijk.
Op hoogmoedige mensen zijn de regels van de dichter Sophocles van toepassing,
wanneer hij in de tragedie Antigone schrijft:
‘Wie denkt dat hij alleen de waarheid kent of
spreekt of voelt en niemand anders
blijkt een vol hoofd zonder hersens.’[18]

De hoogmoedige zou graag willen dat iedereen voor hem een knieval maakt, maar
de bescheiden mens zal de onzinnigheid van uiterlijk vertoon inzien en zich met
Thomas More afvragen: ‘Wat voor natuurlijk, echt genot geeft het dat een ander zijn
hoofd ontbloot of zijn knieën buigt? Helpt dat tegen de pijn in je eigen knieën? Geeft
het verlichting als je eigen hoofd in de war is?’[19]
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Patrick Loobuyck
Intellectuelen mogen hun licht niet onder de korenmaat zetten
Het intellectuele discours en de media
De media als bestaansmiddel van de intellectuelen
Hoe men ‘de intellectueel’ ook typeert, elementen als publieke ruimte, maatschappelijk
debat, onverborgenheid en vrije meningsuiting zullen steeds aan de orde zijn. Wie
als intellectueel door het leven wil gaan, moet in de openbaarheid treden. Said zegt
terecht: een intellectueel kan niet in afzondering leven. De graad van bekendheid bij
een groter publiek is alvast één belangrijk criterium om iemand als intellectueel te
beschouwen. Als sociale groep zijn de intellectuelen pas ontstaan aan het eind van
de negentiende eeuw, juist omdat men toen over de middelen beschikte om ideeën
te verspreiden: een onafhankelijke boekenmarkt, een pluriforme pers. Toen pas heeft
de ‘burgerlijke openbaarheid’ zich ten volle ontwikkeld, waardoor de intellectuelen
ook met of tegen een publiek konden ageren. Dankzij een goed uitgebouwde
onafhankelijke pers werd een collectieve opinievorming mogelijk, en kon het
individuele standpunt van een geleerde of kunstenaar uitgroeien tot een politiek
standpunt dat invloed had op de publieke opinie én op het beleid. Het schoolvoorbeeld
daarvan is het optreden van Émile Zola en de rol van het blad L'Aurore Littéraire in
de affaire-Dreyfus. Als medium biedt de pers intellectuelen heel wat aantrekkelijke
mogelijkheden, en daarvan maken schrijvers en journalisten onder hen graag gebruik.
Dat belet niet dat intellectuelen ook kunnen functioneren in een maatschappij die
niet aan de genoemde voorwaarden inzake openbaarheid voldoet (zoals in het Ancien
Régime en totalitaire systemen). Juist in die omstandigheden hebben intellectuelen
als kinderen van de Verlichting een belangrijke rol te vervullen, ook al zullen ze het
moeilijker hebben om hun soms controversiële ideeën te verspreiden. Dat brengt
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ons op de volgende paradox: intellectuelen komen op om de vrije meningsuiting, de
vrijheid en de democratie te veroveren, te verdedigen en te vrijwaren, maar die strijd
kunnen zij pas optimaal voeren als de voorwaarden waarvoor ze opkomen al
verwezenlijkt zijn. Zo zijn de behoefte aan intellectuelen en de rol die ze kunnen
vervullen, omgekeerd evenredig met de mogelijkheden die zij hebben om als
intellectueel te functioneren. Intellectuelen mogen en kunnen immers nauwelijks iets
van zich laten horen in een maatschappij die geen tegenkanting duldt en de vrije
meningsuiting met voeten treedt. De stem van de intellectueel rijst dan op om tegen
dergelijke autoritaire, meestal dictatoriale regimes in te gaan. Intellectuelen streven
naar een maatschappij waarin ze het best kunnen functioneren, nl. een democratische
en open maatschappij waarin het kritische denken aangemoedigd wordt.

Intellectuelen over de massamedia
Intellectuelen hebben in het verleden steeds de pen gehanteerd. Maar de tijden zijn
veranderd. De pen is nu door het klavier van de computer vervangen. De massamedia
bepalen voortaan op een dwingende wijze hoe de wereld eruitziet en gepercipieerd
wordt. Door de verspreiding van de televisie hebben de massamedia zich pas echt
ten volle kunnen ontwikkelen. Dat medium is bijna voor elke westerling toegankelijk,
en brengt beelden ook van de meest afgelegen plaatsen rechtstreeks in de huiskamer
binnen. Sinds 1980 is de televisie de belangrijkste informatiebron geworden, ten
nadele van de geschreven pers. De media maken (letterlijk) dingen belangrijk, en ze
bepalen de agenda van het publieke en het politieke leven.
De nieuwe media en hun toenemende macht kunnen de intellectuelen niet onberoerd
laten: zij zijn er door hun maatschappelijke rol rechtstreeks bij betrokken. Het
intellectuele milieu heeft de opkomst en verspreiding van bepaalde media dikwijls
met argwaan gevolgd, en heftig bekritiseerd. Al in de zeventiende eeuw, lang voor
de uitvinding van de radio, de stomme film en de televisie, ging de opkomst van de
geschreven pers gepaard met paniekerige reacties over hoe het nu wel verder moest
met de maatschappij... Tot op vandaag lijkt men niet helemaal gerust te zijn over de
invloed van de ‘opiniemachten’ en de ‘bewustzijnsindustrie’. Zowel uit godsdienstige
als humanistische hoek kan men waarschuwende en vermanende geluiden opvangen.
Pessimisten vinden dat de televisie helemaal niet geschikt is om meer dan ontspanning
en verstrooiing te brengen. ‘The medium is the message’, was al het adagium van
Marshall McLuhan in 1964. Volgens de bekende Amerikaanse criticus Neil Postman
is pulp het beste wat de televisie te bieden heeft, en wordt het gevaarlijk wanneer de
televisie aan cultuur-
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overdracht wil doen. Critici en intellectuelen pleiten daar ten onrechte voor, aldus
Postman. Reeds in de jaren zeventig stelde Gouldner dat de nieuwe media vooral
non-informatie verspreiden; voor kritische reflectie en argumentatie is er nauwelijks
ruimte. De bewustzijnsindustrie gebruikt een taal die niet gericht is op overtuigen
op grond van goede redenen. De beeldcultuur verdringt het geletterde discours, dat,
naar het ideaal van de Verlichting, de mensen wilde vormen en verheffen. De nieuwe
media brengen regressie in plaats van verheffing. Daarom pleit de Franse
cultuurfilosoof Finkielkraut voor een ‘guerrilla tegen de televisie’ (hoewel hijzelf
zeer veel op de televisie verschijnt). Volgens hem kunnen kennis en waarheid enkel
via het woord bemiddeld worden. In La défaite de la pensée (1987) schetst hij de
normvervaging, de banalisering en infantilisering waarvan onze cultuur het slachtoffer
is geworden. Met dat succesvolle essay heeft Finkielkraut een plaats verworven onder
de cultuurpessimisten en doemdenkers als Johan Huizinga, Theodor Adorno, Hannah
Arendt, José Ortega y Gasset, Jean Baudrillard, Philippe Sollers, Allan Bloom, George
Steiner en Neil Postman. Ook in Vlaanderen is over de beeldcultuur geklaagd. Jaap
Kruithof, Marc Reynebeau, Els de Bens en Jozef Deleu hebben meermaals
gewaarschuwd dat de vervlakking die de beeld- en televisiecultuur meebrengt, leidt
tot een toenemende debilisering van de westerse cultuur.
Na Walter Benjamin, die in de eerste helft van deze eeuw al aandacht had voor
de positieve dimensies van de opkomende massacultuur, is Umberto Eco een van de
weinigen die het aangedurfd heeft, begin jaren zestig, de massacultuur te verdedigen.
Hij neemt ze au sérieux en bestudeert ze op een ernstige wijze. Hij wijst erop dat de
discussie dikwijls spaak loopt omdat apocalyptici maar al te gemakkelijk gebruik
maken van fetisjbegrippen als ‘massamens’, ‘cultuurindustrie’, ‘pulp’, ‘dallassificatie’
en ‘trivialisering’. Het gesprek verstart als dusdanig tot een pure uitwisseling van
emoties. In ons taalgebied hebben o.a. René Boomkens en Leo De Haes zich als de
grote verdedigers van de massacultuur en -media opgeworpen. Als de Vlaming al
geëmancipeerd is, dan is dat volgens De Haes minder aan de Vlaamse Beweging dan
aan de televisie en andere media te danken.

Democratisering van de intellectuele rol
Over de recente ontwikkelingen in en om de media bestaan heel wat uiteenlopende
meningen. Intellectuelen moeten wel bekennen dat de media ook voor hen een enorme
uitdaging inhouden. Wat critici ook mogen beweren, een overvloedige, niet altijd
even juiste berichtgeving over hetgeen zich in de wereld afspeelt, maakt de taak van
de intellectuelen geenszins overbodig. Allicht gaan de meeste tv-kijkers ervan uit,
dat
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ze de gebeurtenissen zelf wel kunnen beoordelen: iedereen denkt er het liefst gewoon
het zijne van. Bourdieu spreekt in dat verband van de ‘demagogie van de spontane
meningsvorming’. De televisiestations zorgen er bovendien ook zelf voor dat ze de
kijker de nodige feedback geven door verschillende mensen met uiteenlopende
opvattingen aan het woord te laten. Maar die personen zijn lang niet altijd
intellectuelen. Daardoor hebben de massamedia, en met name de televisie er fors toe
bijgedragen het statuut van de intellectuelen drastisch te veranderen, en hun rol te
democratiseren. Die democratiseringstendens heeft zich sedert de jaren zestig in
allerlei domeinen van de samenleving doorgezet. De democratisering eist voor ieder
mens het recht op voor zichzelf te beslissen. Tradities en vooroordelen hebben hun
gezag verloren zien gaan. Het gelijkheidsprincipe maakt het de intellectuele elite
moeilijker, zoniet onmogelijk, bolwerken op te richten om de publieke opinie te
beinvloeden. De media bevorderen in sterke mate de promotie van de ontluikende
stem van de man in de straat. Zo beantwoordt het VRT-journaal meer en meer aan
het nieuwe ideaal van een gestroomlijnde en zelfgenoegzame middelmatigheid (neem
nu sommige reportages over het huwelijk van Filip en Mathilde, die eigenlijk
thuishoorden in programma's als ‘Man Bijt Hond’). Verschillende opinie- en
televisiemakers verkondigen openlijk dat televisie niet dient om de kijkers op te
voeden, maar om ze te overhalen genoegen te nemen met een voor iedereen
aanvaardbaar en haalbaar niveau. Zij die door woord of daad, of alleen maar door
hun manier van zijn, afwijken van een tot universeel criterium uitgeroepen
middelmatigheid, worden veelal herleid tot objecten van voyeurisme en krijgen
dikwijls met minachtende, afkeurende en zelfs agressieve reacties af te rekenen. Een
op zich gezond streven naar democratisering neemt zo de vorm aan van intellectuele,
morele en politieke koppensnellerij. André Demedts had het reeds over ‘de mode
om het grote klein en het kleine groot te maken’. Graham Greene voorspelde dat er
na de Tweede Wereldoorlog geen plaats meer zou zijn voor helden. Hij heeft
gedeeltelijk gelijk gekregen. Gedeeltelijk, want bij nader toezien lijkt onze tijd toch
nog zijn helden te hebben: topsporters, zangers, prinsen en prinsessen, presentatoren,
enz. De politieke partijen spelen op dit nieuwe heldendom in door BV's [Bekende
Vlamingen] op hun politieke lijsten te zetten.
Onder invloed van die tendens gaat ook het moderne ideaal van de intellectueel
voor de bijl. Regeerders noch geregeerden blijken nog behoefte te hebben aan
universele, traditionele, ‘echte’ intellectuelen. Bovendien zijn er tegenwoordig talloze
milieus die kennis produceren en verspreiden, zodat veel meer mensen in staat zijn
de kritische rol van de intellectueel op zich te nemen. Die rol is daardoor niet minder
belangrijk, maar wel alledaagser geworden. De tijd van de ideologische intellec-
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tueel lijkt voorbij, maar de kritische functie van de intellectueel blijft bestaan.
Sommige auteurs lijken te veronderstellen dat er in ieder mens een intellectueel
schuilt, althans potentieel. Die bijna anarchistische utopie vind je bij Gramsci,
Feyerabend, Foucault (‘Weg met de woordvoerders’) of Bourdieu. ‘Iedereen moet
voor zichzelf leren spreken in plaats van gesproken te worden’, zo luidt het zeer
Kantiaans.
In de burgerlijke maatschappij kunnen potentiële intellectuelen alvast flink kiezen
tussen heel wat mogelijkheden, op allerlei terreinen (pers, publiciteit, parlement,
onderwijs, wetenschap, partijwezen, literatuur en kunst). Of ze de kansen de facto
benutten, is een andere kwestie. De keerzijde van de medaille is dat de traditionele
intellectueel het gevoel krijgt dat de geëigende middelen om doeltreffend te
communiceren hem ontnomen worden. Intellectuele en politieke elites moeten de
macht delen, en worden daardoor soms geïrriteerd.

Intellectuelen in de massamedia
De democratiseringstendens heeft zich doorgezet parallel met de toenemende macht
en alomtegenwoordigheid van het tv-beeld. Beide ontwikkelingen dwingen de
intellectueel een (nieuwe) houding aan te nemen. Wie de opmars van de beeldcultuur
afkeurt, maakt ze nog niet ongedaan. Van intellectuelen vraagt het wat aanpassing,
maar toch hebben ook zij een rol te spelen in het huidige medialandschap, met name
op de televisie. Bernard-Henry Lévy in Frankrijk en Lolle Nauta in Nederland hebben
dat begrepen. Zij zijn van oordeel dat de televisie en de massamedia te vaak
gediaboliseerd worden. Intellectuelen zouden beter leren zich op een goede manier
van de media te bedienen. Die zijn immers een onvervangbare en eigentijdse bron
van democratisch handelen en denken geworden. Lévy, de mediaster onder de nieuwe
filosofen, schuwt ook geen inspanning om zich als televisiefilosoof en
filosoof-journalist te profileren. Wie echter zoals hij de televisie als medium gebruikt,
krijgt snel het verwijt ‘mediageil’ te zijn. Zo werden beroepsintellectuelen en
televisiefilosofen als A. Comte-Sponville, L. Ferry, A. Finkielkraut en B.-H. Lévy
het mikpunt van Bourdieus kritiek. In Vlaanderen is Etienne Vermeersch voor
bepaalde mensen de kop van Jut geworden, omdat hij niet bang is zijn nek uit te
steken en graag de media te woord staat. Zijnerzijds hekelt Deleu gezagsdragers en
politici die pogen het publiek op hun hand te krijgen door een nogal luchtig
mediaoptreden. Dat een eerste minister of een kardinaal naar de gunst van het volk
dingt door mee te spelen in de banalisering van het gezag, vindt hij ergerlijk: ‘als
democraat weet je dat de democratie niet gediend wordt met dat soort
populariteitswedstrijden’. Men mag zich niet laten vermalen tot een ‘intellectuele
clown’, zoals Bomans dit ooit van zichzelf zei. Wie te veel
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belang hecht aan het publieke optreden in de massamedia, dwingt de intelligentsia
te buigen voor de kijkcijfers. Toch mag de intellectueel zich niet geheel aan het
schouwspel onttrekken. Er is een tussenweg. Boomkens vergelijkt die met de
lotgevallen van de zgn. alternatieve rockartiesten en -labels, die wel een tijd lang
onafhankelijk (independent) kunnen blijven om hun eigen weg te gaan, maar zich
uiteindelijk wel door de grote platenfirma's moeten laten opslokken, om hun muziek
onder het grote publiek te verspreiden.
Volgens Bourdieu heeft een intellectueel in bepaalde gevallen zelfs de plicht op
de televisie te komen, maar dan wel onder duidelijke voorwaarden: zijn spreektijd
mag niet al te beperkt zijn, men mag hem het onderwerp niet opleggen, en niemand
mag hem tot de orde roepen, bv. omdat het publiek er zogezegd niets van zal snappen,
of in naam van de welvoeglijkheid, enzovoort. De intellectueel moet zich volgens
Bourdieu steeds afvragen of wat hij te zeggen heeft, bestemd is voor iedereen, en of
het wel door iedereen gehoord moet worden. Alleszins is het zijn plicht, wat hij
zelfstandig verworven heeft, terug te geven aan het brede publiek. Maar welke rol
wordt het brede publiek in de massamedia toegewezen? Juist daar knelt de schoen.
Ook een intellectueel die bereid is in de media op te treden, wordt aan de goedkeuring
van het grote publiek overgeleverd. Volgens de linkse Franse filosoof en schrijver
R. Debray maakt hij zich daardoor op nefaste wijze afhankelijk van de
marktmechanismen. De massamedia hebben met de evaluatieve normen en het
waardestelsel van de traditionele intelligentsia abrupt gebroken.
Debray ziet het wel heel somber in. Toch klopt het dat de marktmechanismen via
de massamedia een weerslag hebben op het functioneren van de intellectuelen in de
maatschappij. Ook zij zijn grotendeels onderhevig geworden aan het principe van
‘maximale impact en onmiddellijke veroudering’. Of meningen gegrond en juist zijn,
wordt steeds minder relevant, als je maar publieke belangstelling krijgt. Uiteindelijk
geven de ‘amumentswaarde’ en de kijkcijfers de doorslag. Zo dringt de logica van
het commerciële zich op aan de culturele producties en de berichtgeving. Het geheim
om invloed te krijgen ligt meer en meer aan de manier waarop men de aandacht weet
te richten op zichzelf en op de issues die men voorstaat. Ook de pers schuift mee op
in de richting van het amusement: opmaak, krantenkoppen en taalgebruik moeten
aantrekkelijk zijn, en het nieuws zo onderhoudend mogelijk. Zo stelt insider Siegfried
Bracke vast dat de recente hervormingen bij de openbare omroep de politiek achteruit
hebben gezet, ten voordele van een publieksgericht, lees commercieel denken. Die
trend duidt hij echter positief. Uit de overtuiging dat het overheidsgeld ‘nuttig’ besteed
moet worden, en uit vrees voor elitarisme fulmineert Bracke tegen conformistische
burgers en intellectuelen die vinden dat de openbare omroep het
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volk moet verheffen, en dus veel klassieke concerten moet uitzenden, en
boekbesprekingen, en maatschappelijke discussies over kunst, cultuur en filosofie.
Tijd en publieke aandacht behoren hoe dan ook tot de meest schaarse goederen in
onze wereld van overvloedige informatie. Wie of wat niet aan de flitsende MTV-stijl
voldoet, wordt niet meer uitgezonden. Zo stellen Bauman en Bourdieu dat, had Zola
in de tijd van de televisie geleefd, hij net genoeg zendtijd zou hebben gekregen om
heel hard ‘j'accuse!’ te roepen: hij zou onmiddellijk daarop onderbroken zijn... door
een reclameblok.

Enkele perspectieven
In het huidige mediabestel is er meestal niet veel plaats voor het argumentatieve
betoog, al is dat net een van de ondubbelzinnigste middelen om zich als journalist
en/of als intellectueel te verzetten tegen slogans en manipulatie. De
kijkcijfermentaliteit vertaalt zich op de televisie in tijdsdruk en urgentie-eisen.
Daardoor is er voor genuanceerde visies dikwijls geen plaats. Het liefst voert men
een spelletje op tussen twee tegengestelde partijen, die vaak lang niet evenwaardig
noch even representatief zijn. Denkers die al eens aan het woord worden gelaten,
moeten zich voordoen als ‘fast thinkers’, die pasklare ideeën opdienen die niemand
tegen de borst stuiten. Wetenschappers die erbij worden gehaald ‘om de zaken uit
te leggen’, moeten even snel te werk gaan als de journalisten, en ze doen het niet
noodzakelijk beter. Intellectuelen worden als marionetten gebruikt om een bepaalde
strekking te rechtvaardigen: academici hebben nog altijd een zeker gezag... Maar,
wat ze zeggen mag de politieke oppervlakkigheid niet overschrijden. Zo worden
academici als ‘schaamlap’ gebruikt. Het echte denken daarentegen is per definitie
subversief; het maakt pasklare ideeën onklaar, en het steunt op een overtuigende
bewijsvoering en argumentatie. Wie een echte (dissidente) mening wil uitdrukken
en toelichten, heeft veel woorden nodig. Het is tijd dat intellectuelen actie voeren,
opdat the modern grammar of rationality (Gouldner), het op rationele argumenten
steunende betoog, gevrijwaard blijft in de media.
Intellectuelen zouden ook over de kwaliteit van de berichtgeving moeten waken.
Door de macht van de beeldcultuur en onder de druk van de camera's wordt er immers
steeds meer aandacht besteed aan de voorstelling van zaken dan aan de zaken zelf.
De interesse van het publiek wordt gericht op de gepersonifieerde en gedramatiseerde
aspecten, bv. van de politiek. Die aspecten krijgen in de media dan ook steeds meer
aandacht. Media en politiek hebben er beide belang bij. Een geslaagde presentatie
betekent voor de politicus kiezers, en voor de zender kijkers.
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Geïsoleerde nieuwsfeiten en faits divers krijgen de volle aandacht, de oorzaken op
de achtergrond worden vergeten. Intellectuelen moeten ervoor zorgen dat die
‘achtergrond’ niet helemaal uit het zicht verdwijnt.
Wie een overtuiging heeft en die wil bekendmaken, moet wel een beroep doen op
pers en media, maar niet ten koste van om het even wat. Intellectuelen moeten een
strategie in overweging nemen. Je moet je enigszins aanpassen, maar de massamedia
hoeven niet zomaar het einde van de intellectueel en van het intellectuele debat te
betekenen. Intellectuelen moeten de kans krijgen om via de media de grote massa te
bereiken, op een correcte wijze. Zij zullen toegevingen moeten doen, maar ook
voorwaarden stellen. Echter, een goed spreker zijn is niet voldoende. De intellectueel
zal zijn eigen vaktaal wat moeten laten varen, en leren op vragen van interviewers
gevat te reageren. Wie dat goed kan, wordt ongetwijfeld het lieverdje van de
praatprogramma's. Het intellectuele debat moet zich echter blijven onderscheiden
van het meer triviale politieke debat. Anders dan het dikwijls wordt voorgesteld, is
dat niet noodzakelijk een kwestie van alles of niets; maar ook de intellectueel moet
een beetje water bij de wijn doen. De vraag blijft natuurlijk, na hoeveel water men
nog van wijn kan spreken. Tot hoeveel toegevingen is men bereid? Op die vragen is
er m.i. geen algemeen antwoord. Intellectuelen kunnen hierover van mening
verschillen. Maar zij zijn het erover eens dat ze de ivoren toren moeten verlaten, om
echt als intellectueel in de maatschappij te functioneren. Om aan het debat deel te
nemen moeten zij ‘afdalen’. De vraag is echter: hoe diep? Een vrije tribune schrijven
in een krant, een toelichting geven in een duidingsprogramma op radio of televisie,
even opduiken in een ontspanningsprogramma, aan een debat deelnemen in ‘De
Zevende Dag’ of in ‘Wereldbeeld’ (van Radio 3), aan talkshows deelnemen, een
essay plaatsen in een tijdschrift: er zijn heel wat stappen mogelijk.
Intellectuelen moeten iedere kans grijpen om in de openbaarheid te treden, en de
massamedia zijn een te belangrijk instrument om helemaal aan Jan Modaal over te
laten. Anderzijds is het optreden van een intellectueel in de media dikwijls niet meer
dan een gênante vertoning. Intellectuelen kunnen zelf uitmaken waar ze zich goed
bij voelen en aan welke vorm van media ze wensen deel te nemen, zolang het maar
niet ten koste van de inhoud gaat. Niemand is gedwongen aan populaire
praatprogramma's deel te nemen. Maar alle intellectuelen hebben de plicht, de
inzichten die ze verwerven voor het heil van het algemeen te verspreiden. Hierbij
moeten zij zich wel realiseren dat ze hun boodschap op de televisie in een andere
vorm moeten presenteren dan in een lezing aan de universiteit, en dat ze hun
redeneringen er bondiger moeten houden dan in een tijdschriftartikel: geef de kijker
wat de kijker toekomt, en de lezer wat de lezer toekomt!
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Bart Van Loo
Niets is wat het lijkt
Mystificatie en bedrog in het werk van Romain Gary en Chimo
‘J'ai parfois l'impression que l'on vit dans un film doublé et que tout le
monde remue les lèvres mais ça ne correspond pas aux paroles [...] parfois
c'est très bien fait, on croit que c'est naturel.’
(Romain Gary, Gros-Câlin)
Jean-Baptiste Clamence, het hoofdpersonage uit La chute (1956) van Albert Camus,
komt bij toeval in het bezit van de Rechtvaardige Rechters, dat in de jaren dertig uit
de Sint-Baafskathedraal van Gent werd ontvreemd. Op de vraag waarom hij het
paneel niet teruggeeft, antwoordt Clamence dat van al diegenen die langs het Lam
Gods slenteren, niemand in staat is de kopie die er hangt van het origineel te
onderscheiden, zodat er geen sprake kan zijn van bedrog. Clamence, die zich in deze
roman ontpopt als de advocaat van een maatschappij vol huichelarij en kwade trouw,
laat de echte Rechters weg uit een wereld die volledig in het teken staat van bedrog.
Die moet het maar stellen met neprechters. Menig kunstenaar heeft de instelling van
Clamence tot de zijne gemaakt, en de kunstgeschiedenis staat dan ook bol van
vervalsingen en bedrog. Soms doet de artiest, in ruil voor een bescheiden vergoeding
natuurlijk, zelfs mee aan dit spel. Denken we maar aan Dalí, die ooit een aanzienlijk
aantal blanco vellen signeerde. Meestal is het zo dat de vervalser de naam overneemt
van een erkend kunstenaar. Het tegengestelde is zeldzaam, behalve misschien in het
schrijverswereldje. Bekend is het voorbeeld van de Schot James Macpherson
(1736-1796), die zijn beroemdheid dankt aan de vertaling van wat hij voorstelde als
de gedichten van Ossian, een episch dichter
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uit de derde eeuw. Deze melancholische weergave van geëxalteerde liefde tegen de
achtergrond van een barre, ongerepte natuur heeft een grote invloed uitgeoefend op
het preromantische Europa, dat meende een westerse Homerus ontdekt te hebben.
Later bleek dat het werk op naam van Macpherson zelf moest worden geschreven.
Het ging om een vervalsing op basis van orale overlevering en folkloristisch materiaal.
Toen de waarheid aan het licht kwam, vormden de Poems of Ossian en Fingal al
zo'n vast bestanddeel van de romantische denkwereld dat het publiek de onthulling
gewillig terzijde schoof. Naast deze absolute klassieker onder de literaire mystificaties,
mogen we zeker niet de in 1870 te Gent geboren Belg Pierre Louÿs vergeten. Die
debuteerde in 1895 met Les chansons secrètes de Bilitis, een vertaling uit het Grieks
van een in een graftombe te Bilitis teruggevonden manuscript. Toen hij enkele jaren
later onthulde dat hij ze zelf geschreven had, namen slechts enkele classici hem dat
kwalijk[1]. Je kunt het natuurlijk gemakkelijker aanpakken, en signeren met een
bekende naam: een duidelijke vorm van oplichterij, om de commerciële waarde van
een kunstwerk op te drijven. Denken we maar aan het zogezegde dagboek van Hitler
dat begin jaren tachtig heel Duitsland in vervoering bracht. In 1999 is Teleny of de
keerzijde van de medaille verschenen. De vertaler ervan weerlegt met klem in een
nawoord het bestaande vermoeden dat dit werk toegeschreven kan worden aan Oscar
Wilde, hetgeen de uitgever niet verhindert Wildes naam duidelijk op het voorplat te
plaatsen.
Goochelen met namen is in de letteren een oude traditie. Pseudoniemen zijn ouder
dan de boekdrukkunst, maar werden vooral vanaf de achttiende eeuw populair Voltaire
- het anagram van Arouet l(e) j(eune) - wordt wel eens als de recordhouder
aangewezen, met zijn 136 schuilnamen. Maar ook Stendhal, alias Henri Beyle, zou
de kaap van de honderd bereikt hebben. Ach, er zijn redenen te over waarom auteurs
hun toevlucht zoeken tot een schuilnaam. Raymond de Belser vond zijn voornaam
te Frans klinken voor een Vlaams schrijver en achtte zijn familienaam te gewoon,
en daarom koos hij voor het artistiekere en Vlaams correcte Ward Ruyslinck. Dat
Willem Elsschot en niet Alphonse de Ridder ons Kaas serveerde, valt toe te schrijven
aan het feit dat er al een andere A. de Ridder aan het publiceren was. Meestal echter
gebruikt een schrijver een pseudoniem om zich erachter te verschuilen. Aanvankelijk
hield de jonge Honoré de Balzac, zoals wel meer gebeurt bij debuterende auteurs,
zijn echte naam verborgen. Om zijn pen te oefenen, en om het broodnodige geld
binnen te rijven, schreef hij massa's goedkope sensatieromannetjes. Daarbij maakte
hij graag gebruik van aristocratisch klinkende namen als Horace de Saint-Aubin en
Lord R'Hoone (anagram van Honoré). Soms gebeurt dan weer net het omgekeerde:
een gevestigd schrijver die zijn
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artistieke reputatie niet wil bezoedelen met een politiek of erotisch gedurfd werk.
Zo is er Mein Leben, uit 1906, van Josefine Mutzenbacher[2], een boek dat vooral
bekend is geraakt omdat er 394 verschillende benamingen voor het mannelijk lid in
voorkomen. Ondertussen staat het zo goed als vast dat Mutzenbacher een schuilnaam
was van Felix Santen, de geestelijke vader van het hertje Bambi. En wie schreef het
sadomasochistische Histoire d'O (1954)? Officieel een zekere Pauline Réage, maar
niemand heeft die dame ooit in levenden lijve ontmoet. Het duurde tot 1994 vooraleer
haar ware identiteit werd ontdekt toen Dominique Aury, sinds 1960 een respectabel
jurylid van de Prix Femina, het veertigjarige masker aflegde. Zeer recentelijk nog
werden ook serieuze vraagtekens geplaatst bij de identiteit van de piepjonge Franse
Chimo, auteur van het opmerkelijke Lila dit ça (1996). Dit meesterwerkje kon volgens
vele literaire kenners onmogelijk het werk van een debutant zijn, en nog steeds bestaat
het vermoeden dat een bekende schrijver zich achter Chimo verborgen houdt. Als
gevestigd auteur is het allicht een goede tactiek een pseudoniem te gebruiken om de
intrinsieke waarde van een werk te testen. De Franse auteur Romain Gary zorgde
wat dat betreft wel voor de meest tot de verbeelding sprekende stunt. Die had al
ruimschoots succes geoogst, tot en met de Prix Goncourt, en toch kroop hij midden
jaren zeventig in de huid van Emile Ajar om zich als schrijver helemaal te vernieuwen
en de aandacht te richten op de tekst, waar het uiteindelijk toch om gaat (wat
recensenten volgens hem vaak uit het oog verliezen). In dit geval gaat het dus om
een bedrog met een verdienstelijk, maar ook rancuneus kantje.
Het is algemeen bekend dat een auteur uiteindelijk nog maar weinig te maken
heeft met zijn gepubliceerde oeuvre. Jean-Jacques Rousseau beseft tijdens het
schrijven van Les Confessions heel goed dat hij zijn intieme geschrift uit handen
moet geven en dat elke lezer uit alle elementen van zijn werk zich een eigen beeld
zal vormen van de persoonlijkheid van de auteur; ‘le résultat doit être son ouvrage’[3].
Ook Jorge Luis Borges stipt aan dat na het schrijfproces de rol van de auteur is
uitgespeeld. Van dan af beginnen de ontelbare levens van het boek, in de geest van
de lezers[4]. Een lezer moet de schrijver wegdenken, en zich op een creatieve wijze
concentreren op de tekst. Met die nobele opdracht voor ogen, vestigde ik mijn
aandacht op de teksten van Chimo en Romain Gary, en ontdekte dat het spel van
schijn en zijn, waar beiden sowieso mee geassocieerd worden, ook thematisch en
stilistisch vervlochten zit in hun oeuvre. Het leek me daarom interessant om de
schijnwerpers te richten op Romain Gary, die twintig jaar geleden is overleden, en
de geheimzinnige nieuwkomer Chimo, twee ambassadeurs van de schone schijn,
zowel wat de intrigerende pseudoniementactiek betreft als de literaire kwaliteiten
van hun oeuvre.
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Wie bedriegt wie?
Romain Gary wordt in 1914 in Rusland geboren als zoon van een joodse moeder en
een onbekende vader, en komt op veertienjarige leeftijd naar Frankrijk. Vreemdeling
Gary wil zich als Fransman bewijzen, trekt de aandacht als militair tijdens de Tweede
Wereldoorlog, en krijgt van generaal De Gaulle persoonlijk het Croix de la Libération
opgespeld. Vervolgens zal hij het land dienen als diplomaat. Maar literatuur blijft
zijn eerste liefde, overigens niet zonder succes. Gary's romans kennen hoge oplages
maar, en dat blijft zijn eeuwige frustratie, hij wordt door de literaire kritiek nooit
erkend als een echt groot schrijver. Wanneer critici hem in de jaren zeventig oud en
uitgeblust afschilderen, zint hij op wraak. Onder het pseudoniem Emile Ajar stuurt
hij in 1974 vanuit Brazilië het manuscript van Gros-Câlin naar zijn eigen uitgeverij
Gallimard. Uiteindelijk zal schrijver Raymond Queneau, de hoge ome binnen het
lezerscomité, zijn fiat niet geven om de roman te publiceren, en verschijnt hij bij
Mercure de France. Dit ‘debuut’ kent onmiddellijk veel succes en wordt door
recensenten onthaald als een meesterwerk. Al snel rijzen vermoedens dat een gevestigd
schrijver het brein achter de uit het niets te voorschijn gekomen Ajar zou zijn.
Queneau[5] wordt getipt en ook Aragon wordt vernoemd. Gary's stunt is gelukt, de
illusie is perfect, en zelf blijft hij veilig buiten schot: ‘Romain Gary était bien
incapable d'avoir écrit cela’[6]. Met de tweede roman van Emile Ajar, La vie devant
soi (1975), gaat Gary nog verder met zijn mystificatiestunt, en laat hij de rol van
Ajar spelen door zijn neef Paul Pavlovitch, die moeiteloos de kritiek inpalmt. Als
familielid wordt hij nu echter wel geviseerd, en vermoeden sommigen dat hij op z'n
minst enige tips moet hebben gegeven. Haast gewelddadig gaat Gary hier tegenin
en ontkent hij iedere persoonlijke betrokkenheid. Hij drukt alle vermoedens definitief
de kop in met de publicatie van Pseudo, een zogezegd autobiografische biecht van
Pavlovitch alias Ajar, waarin die in razende spotternij de vloer veegt met Gary,
makkelijk herkenbaar als Tonton Macoute. Niemand achtte Gary, die ondertussen
vlotjes romans onder zijn eigen naam blijft publiceren, tot zo'n autodestructie in staat.
Pittig detail: La vie devant soi wordt in 1975 bekroond met de Prix Goncourt, een
prijs die je als schrijver maar één keer kunt winnen. Gary kreeg hem dus twee keer,
want in 1956 werd zijn roman Les racines du ciel er al eens mee bekroond. Na Pseudo
is er echter niemand die nog aan Gary denkt als de ware auteur achter de schuilnaam.
Ajar publiceert vervolgens nog één roman, L'angoisse du roi Salomon (1979).
In december 1980 pleegt Romain Gary zelfmoord. De pers huldigt vooral de
oorlogsheld en nauwelijks de schrijver. Maar de mystificatiesoap is nog niet ten
einde. In juli 1981 verschijnt Vie et mort d'Emile Ajar, ditmaal
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getekend: Romain Gary. Daarin neemt hij zijn literair vaderschap niet zonder plezier
op zich. Hij aarzelt niet zijn avontuur te vergelijken met dat van Macpherson, en ziet
wat de omvang betreft geen ander precedent in de geschiedenis van de literatuur.
Het is een werkje om je vingers bij af te likken, geschreven in een heerlijk spottend
register[7]. In de eerste plaats is het een afrekening met de Parijse literaire pers. Gary
vraagt zich af of deze heren en dames de hun toegezonden romans wel degelijk lezen.
Hoe kun je anders verklaren dat ze in zijn pseudonieme romans niet ‘les mêmes
phrases, les mêmes tournures, le même humour’[8] ontdekt hebben die ook in zijn
andere oeuvre te vinden zijn? Bovendien beschuldigt hij de critici van
hokjesmentaliteit: ‘J'étais las de l'image [...] qu'on m'avait collé sur le dos une fois
pour toutes depuis trente ans’[9]. De literaire kritiek is in handen van een oligarchie
van geprivilegieerden die, als ze eenmaal tot de happy few behoren, zelden nog
uitblinken in scherpzinnige, objectieve literaire analyses[10]. Het boekje eindigt ironisch
met de commentaren op de toewijzing van de Goncourt. De beau monde beklaagde
toen immers de arme Gary omdat zijn ster verbleekte, terwijl die van zijn neef
Pavlovitich / Ajar schitterde. ‘Je me suis bien amusé. Au revoir et merci’, besluit
Gary. Hiermee sterft Ajar, maar herrijst Gary als een feniks uit zijn as, en plaatst hij
zichzelf in extremis toch nog onder de bellettristen. De Franse literaire kritiek zal
het hem niet in dank afnemen. De auteur heeft de mystificatie zo ver gedreven dat
het voor lezers en uitgevers lijkt alsof Emile Ajar, ondanks dit postume geschrift,
echt heeft bestaan: ‘Sur nos étagères, nous hésitons à faire glisser les quatre livres
d'Ajar vers la trentaine de titres de Gary’[11]. Zijn naam blijft trouwens, samen met
die van Gary, het voorplat sieren van de pocketjes die nog steeds vlot verkopen.

Ondraaglijke eenzaamheid
Het debuut van Ajar gaat over de Parijzenaar Cousin, die net terug is uit Afrika, waar
hij een python gekocht heeft, Gros-Câlin gedoopt. Cousin is statisticus van beroep,
en steevast op zoek naar iemand om van te houden. Hij verguldt de pil van zijn
eenzaamheid met bezoekjes aan prostituees, maar de genegenheid en warmte die hij
zoekt, vindt hij ook niet bij hen. Met de komst van Gros-Câlin verandert zijn leven.
De twee geven elkaar geregeld een dikke knuffel (un gros câlin), in die mate dat je
haast van een menselijke liefde zou gewagen. Het ongewone huisdier lost eveneens
zijn levensgroot probleem van incommunicabilité op, omdat iedereen in zijn omgeving
plots aandacht krijgt voor hem, althans voor Gros-Câlin. De vervelling van de slang
wordt het levende symbool van de sociale metamorfose van Cousin, en heimelijk
misschien ook van die van Gary zelf. Aanvankelijk beseft Cousin niet dat de
belangstelling die

Streven. Jaargang 67

611
hem te beurt valt, grotendeels op rekening van zijn python geschreven moet worden,
en interpreteert hij de valse blijken van vriendelijkheid gretig in zijn voordeel. Als
zijn vrouwelijke collega Dreyfus glimlacht, denkt hij dat ze met hem wil trouwen.
Maar Cousin bedot zichzelf. Wanneer hij denkt de eenzaamheid overwonnen te
hebben, verkoopt hij Gros-Câlin. Hij hervalt echter al snel, en koopt dan maar een
horloge om er knuffelend de nacht mee door te brengen. De arme man begrijpt
uiteindelijk dat hij onvoorwaardelijk eenzaam blijft, dat iedereen maar een rol speelt,
en hij - net als zijn geestelijke vader Gary - niet het minst: ‘J'ai parfois l'impression
que l'on vit dans un film doublé et que tout le monde remue les lèvres mais ça ne
correspond pas aux paroles [...] parfois c'est très bien fait, on croit que c'est
naturel’[12]. Soms werkt de illusie wel, maar dat duurt niet lang, zoals ook Cousin
moet vaststellen op het einde van deze toch wel bijzondere parabel over de
eenzaamheid.
In La vie devant soi maken we kennis met de tienjarige Momo en zijn liefde voor
de oude Madame Rosa, die al jaren kinderen van prostituees in huis neemt tegen
betaling. Tot de dood, en zelfs daarna nog, blijft hij haar trouw. Wanneer op haar
oude dag steeds minder kinderen bij haar ondergebracht worden, heeft Madame Rosa
er heel wat voor over om de dreigende eenzaamheid te weren. Zo verneemt Momo
op het einde van de roman dat hij eigenlijk veertien is, vier jaar ouder dan hij dacht
te zijn, - een leugen van Madame Rosa om hem langer bij haar te kunnen houden.
Wanneer zijn zogezegde vader opduikt, voeren beiden een fameuze komedie op
waarin leugen en waarheid hand in hand gaan en die de man de stuipen op het lijf
jaagt; zijn hart begeeft het ter plekke. Wanneer de gezondheid van Madame Rosa
steil bergaf gaat, groeit bij haar de vrees dat men haar nog weken kunstmatig in een
ziekenhuis in leven zal willen houden. Momo goochelt een ongelooflijk verhaal uit
zijn mouw, waardoor de dokter hun nog enkele dagen respijt geeft. Tijd genoeg om,
zonder iemands medeweten, in de kelder te gaan wonen, waar de oude dame in alle
rust kan sterven en Momo nog enkele dagen bij haar waakt. Opmerkelijk is ook dat
uitgerekend een travestiet de meeste sympathie van Momo wegkaapt, alsof opnieuw
een vervalsing teken van oprechtheid is. De reminiscentie aan Gros-Câlin geeft deze
thematiek extra kracht. Momo loopt geregeld een opnamestudio binnen waar films
worden gedubd. Onder het terugspoelen van een film spreekt hij daar de veelzeggende
woorden uit: ‘C'était le vrai monde à l'envers et c'était la plus belle chose que j'aie
vue dans ma putain de vie’[13]. Net als Gary's namenbedrog een methode was om
waarheid en gerechtigheid te bereiken, wijzen liegen en bedriegen in La vie devant
soi steeds de weg naar waarheid en liefde. Wanneer de aardige Nadine hem opvangt
na de dood van Madame Rosa, zal Momo deze weg ook vinden.

Streven. Jaargang 67

612

Waarheid of mystificatie?
Een advocaat bezorgt de uitgeverij Plon in 1996 twee volgeschreven ruitjesschriften.
De negentienjarige eigenaar ervan wenst anoniem te blijven. De uitgeverij is
enthousiast over zijn werk, besluit het uit te geven en plaatst ‘Chimo’ op de omslag,
naar de hoofdfiguur uit het verhaal in de schriftjes. Vooraan in het gedrukte boek
vinden we een kopie van de beginpagina van het eerste schriftje. Enkele onduidelijke
passages, te wijten aan het soms onontcijferbare karakter van het manuscript, worden
in voetnoten verhelderd. Voorts geeft het boek hier en daar een enigszins onafgewerkte
indruk en wakkert de Franse uitgever in een ‘Woord vooraf’ het mysterie nog wat
aan. Lila dit ça - dat is de titel van de roman - duikt meteen in de bestsellerlijsten op.
Nog voor hij in de boekhandel ligt, hebben negen buitenlandse uitgevers zo'n anderhalf
miljoen Franse frank voor de vertaalrechten veil. Succes alom, maar met een reukje.
Net als bij Ajar kan een groot deel van de pers eenvoudigweg niet aannemen dat Lila
dit ça het werk van een debutant is. De critici gaan op in een wellesnietesspelletje:
is dit het schitterende debuut van een jonge auteur of de geslaagde tour de force van
een gevierd schrijver? Waarheid of mystificatie? Bernard Pivot ontvangt Olivier
Orban van Plon in Bouillon de Culture en legt hem het vuur aan de schenen, echter
zonder resultaat. Na de uitzending verkoopt het boek als zoete broodjes. Recenserend
Frankrijk voert o.a. Yann Quefféléc, Daniel Pennac en Jean d'Ormesson op als
mogelijke daders van een schitterend georkestreerde reclamestunt. Men huurt een
grafoloog in om het handschrift van Chimo te doorgronden, kabbalistisch gejongleer
met de naam van de auteur levert op dat Chimo verlan[14] is voor mioche (kleuter,
dreumes), dat doet denken aan (Pierre) Michon, die gezwind aan de lijst van verdachte
auteurs wordt toegevoegd. Even hangt zelfs de naam van Michel Tournier in de lucht.
De meningen zijn in alle opzichten verdeeld. Marijke Arijs stelt in De Standaard der
Letteren dat ‘de kunstig, perfect getimede constructie duidelijk het werk is van een
beroeps’[15], terwijl Frans Aerts naar aanleiding van het vervolg op Lila dit ça in De
Morgen schrijft: ‘Dit autobiografisch verhaal klinkt zo rauw en oprecht [...] dat het
wel moet uitgaan van zo'n jonge snaak uit de jungle van de grote stad’. Karl Van den
Broeck doet er nog een schepje bovenop: ‘Het zou me [...] niets verbazen als Chimo
uiteindelijk een vrouw blijkt te zijn. Wedden?’[16]
Eind 1997 gaat Chimo in J'ai peur tekeer tegen de critici die na zijn debuut
onmiddellijk het ‘Gary-Ajarsyndroom’ als diagnose stelden. Waarom maakt hij zich
dan niet bekend om komaf te maken met dergelijke insinuaties? ‘On m'a pas vu, on
me verra pas’[17]. Op die manier intrigeert hij natuurlijk mateloos het Franse publiek,
net als Ajar toen die na zijn
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debuut weigerde te verschijnen in het bekende literaire programma Apostrophes.
Chimo heeft lak aan schrijvers die veel op tv, maar weinig in hun boeken te vertellen
hebben, en vermijdt journalisten, die doen of ze de waarheid in pacht hebben[18].
Schone schijn is immers meer dan ooit bon ton, aldus Chimo. Daarom kan hij maar
beter buiten beeld blijven en zich laten leiden door het enige wat hem interesseert:
‘J'ai envie de mettre des mots ensemble et qu'on les lise’[19]. Ajars tweede roman was
direct goed voor de Goncourt. Dat zat er bij Chimo niet in, maar zijn pretentieloze,
bekoorlijke proza is hoe dan ook een opvallende en aangename verschijning in de
onoverzichtelijke lappendeken van de hedendaagse Franse letteren. Wordt zeker
vervolgd.

Bedrogen antiheld
Chimo is een jonge Noord-Afrikaan in de troosteloze banlieue van Parijs. Zijn leven
en dat van zijn vrienden is gedompeld in pessimisme: ‘C'est la longue attente de
rien, tu vieillis chaque jour pour rien’[20]. Hij tracht afstand te nemen van een al te
lichtvaardige en oppervlakkige levenswijze. Daarvoor is Lila verantwoordelijk, een
engelachtig meisje uit de buurt, dat af en toe met hem praat en hem al snel met haar
prikkelende uitlatingen verleidt. De passage waarin Chimo op de fiets onder de
rokken van het trappende meisje mag kijken, vormt een van de origineelste erotische
beschrijvingen die ik ooit las, en bevat de blauwdruk voor wat komen zal: zij vertelt
de meest ongeloofwaardige verhalen, hij luistert. Lila is een bloem - haar naam
betekent ‘sering’ - in de afzichtelijke betonblokken van de Parijse voorsteden. Maar
de bloem wordt in de knop gebroken. Wanneer een van de duivelse fantasietjes die
Lila vertelt, leidt tot een bloedige godsdienstige confrontatie tussen de buurtbewoners,
wordt zij als de oorzaak van alle kwaad beschouwd en door jongeren verkracht.
Daarop pleegt ze zelfmoord. Haar prikkelende woorden, die naderhand gefantaseerde
leugens bleken te zijn, dragen op die manier tegelijkertijd het begin en het einde van
dit sprankelende verhaal in zich.
J'ai peur is het autobiografische relaas van wat er gebeurt na het onverwachte
succes van Lila dit ça. Een groot deel van het verdiende geld speelt Chimo al in
enkele dagen kwijt. Een zekere Dominique belooft hem het geld verstandig te
beleggen, maar voor hij het beseft, is de poen gaan vliegen. Dit voorval zet meteen
de toon: zijn en schijn is twee. De ondraaglijke eenzaamheid na de dood van Lila
zet Chimo weer aan het schrijven, en hij sluit zelfs vriendschap met zijn oplichter,
die hem door de Parijse onderwereld gidst. Het verhaal grijpt duidelijk terug op de
goeie oude picareske traditie. Een ik uit de lagere klasse neemt het woord om de
maatschappij kritisch door te lichten, zonder zich al te veel zorgen
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te maken over de manier waarop dit gebeurt. Van zijn moeder kreeg hij enkel
‘débrouille-toi, mon gamin’[21] mee, de picareske slogan bij uitstek, waarna Dame
Fortuna een grillige levensloop voor hem uittekent. Dominique maakt hem duidelijk
dat de straat een openluchtschool is waar je zaken leert die normaal gezien verboden
zijn. In de troosteloze Parijse voorsteden is dat meer en meer de realiteit. Nadat de
niet onaardige opbrengst van Lila dit ça op mysterieuze wijze verdwenen is, stort
Chimo zich met de moed der wanhoop in de criminaliteit. Bij de misdadige
ondernemingen van Dominique en zijn vrienden - van gauwdieverij tot georganiseerde
misdaad, van zachte erotiek tot harde porno - is hij meer een toeschouwer dan een
deelnemer: Chimo staat erbij en kijkt ernaar. De antiheld scharrelt wat rond en komt
meestal bedrogen uit. Dominique en zijn vrienden krijgen de naïeve Chimo zelfs zo
ver dat hij met de bevallige Amira trouwt om haar aan een verblijfsvergunning te
helpen. Uiteindelijk blijkt zij helemaal niet diegene te zijn voor wie ze zich uitgeeft,
en ook Dominique geeft net voor hij sterft zijn ware identiteit prijs (het tragische
einde wil ik hier niet verraden). Chimo blijft totaal verweesd achter. Nogmaals, alles
is fake, ‘du superbidon’[22]. De sensuele fantasietjes van Lila worden in de tweede
roman radicaal doorgetrokken, in een universum waar alles in het teken van bedrog
staat. Mocht Chimo ooit toegeven dat hij zichzelf verzonnen heeft, zoals Gary alias
Ajar postuum deed, dan zou dat de ultieme illustratie van zijn oeuvre zijn.

(H)eerlijke taal?
In Gros-Câlin springt Cousin van de hak op de tak, wisselt hij voortdurend van
onderwerp om dan weer op een eerder besproken thema terug te komen. Zijn pen
maakt dezelfde sinusoïdale bewegingen als zijn lieftallige reptiel. Die kronkelingen
vind je ook in zijn taalgebruik: een eigenzinnig idioom vol eigenaardige constructies,
woordspelletjes en andere capriolen. Cousin noemt zijn verhaal een verhandeling
over het leven van de python, en daarvoor heeft hij naar een passende taal gezocht,
‘une langue tout autre et sans précédent, avec possibilités’. Cousin excuseert zich
uitgebreid voor de ‘mutilations, mal-emplois, sauts de carpe, entorses, refus
d'obéissances [...] et immigrations sauvages du langage, syntaxe et vocabulaire’[23],
zeg maar voor de verdraaiingen en eigenaardigheden van zijn stijl. Bewust vermijdt
hij woorden ‘qui ont déjà beaucoup couru [...] sans trouver de sortie’[24]. En daar
slaagt hij wonderwel in, want zijn kunstmatige, onechte taaltje geeft perfect zijn
bizarre levenswijze en denkwereld weer: ‘je le dis comme je le pense’[25]. Hetzelfde
is ook Gary gelukt, want, toen hij voor de tweede maal debuteerde, heeft niemand
een verband gezien met zijn vroegere werk, terwijl zijn nieuwe idioom hem bovendien
wel een ‘sortie’ naar de
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literaire waardering heeft opgeleverd. Ook La vie devant soi put zijn charme in de
eerste plaats uit de bijzondere verwoording. Niet alleen vertelt Momo zijn verhaal
in een haast gesproken Frans, hij hanteert tegelijk een register dat sterk aanleunt bij
het kinderlijke taalgebruik. Die combinatie zorgt voor schitterende beschrijvingen:
‘Quand [Madame Rosa] marchait, c'était un déménagement’, ‘Monsieur Waloumba
est un noir du Cameroun qui était venu en France pour la balayer’[26]. Chimo zal
nog radicaler dan zijn voorganger de Franse spreektaal in een literair werk verweven.
Zowel Chimo als Gary beschrijven, de een als kind, de ander als eigentijdse picaro,
de werkelijkheid vanuit een kikkerperspectief. Hun vervormde kijk op de wereld
levert soms grotesk proza op. Zo verandert een discotheek onder Chimo's pen in een
voorgeborchte van de hel, en uiteindelijk zelfs in een grote frietketel waarin iedereen
levend wordt geworpen. Angst, zeker bij Chimo, is vaak de motor van zulke
beschrijvingen, en loopt, ook zonder dat er onmiddellijke aanleidingen zijn, als een
rode draad door de verhalen[27].
Schrijven fascineert de kleine Momo: ‘Ce que j'aimerais, c'est d'être un mec comme
Victor Hugo’ en ‘un jour j'écrirai les misérables moi aussi’[28]. Dat laatste heeft hij
met La vie devant soi niet onaardig gedaan, als we de roman van Gary mogen lezen
als het verhaal van het hoofdpersonage. Bij Chimo komt de kracht van het schrijven
zelf nog sterker tot uitdrukking. In de eerste plaats zijn het niet daden, maar woorden
die Lila dit ça een erotisch karakter verlenen. Lila praat openhartig en schaamteloos
over haar verlangens die de nogal timide Chimo overdonderen. Haar fantasieën
stralen echter zo'n uitzinnige verbeelding en sensualiteit uit dat ze als gensters
overslaan en Chimo naar de pen doen grijpen. Schrijven is voor hem hét antidotum
tegen het uitzichtloze bestaan waartoe hij veroordeeld lijkt. Als hij het even niet meer
uithoudt, trekt hij zich terug in een verlaten pand om zijn ervaringen aan zijn schriftjes
toe te vertrouwen. Hij beklaagt zich over zijn gebrek aan talent en is ervan overtuigd
dat Lila als een soort goddelijke inspiratie achter hem staat: ‘Lila me pousse la main
on dirait’[29]. Literatuur en erotiek vinden elkaar als twee verdwaalde puzzelstukjes
in de hand van het schrijvende hoofdpersonage, en brengen enig perspectief in zijn
leven. De hedendaagse Franse roman schetst, aldus Sabine Hillen, ‘een weinig
flatterend portret’ van de wereld, maar laat de deur toch nog op een kier voor het
verlangen naar een omgeving waarin nog een aantal existentiële waarden bestaan[30].
La vie devant soi beantwoordt volledig aan die beschrijving, en ook Chimo's jonge
oeuvre past binnen dat kader. Alleen slaat bij hem op het einde de deur definitief
dicht: ‘J'ai cru que jusque-là je frappais à la mauvaise porte, mais toutes les portes
sont mauvaises, le jeu est nul’[31]. Terwijl Momo uiteindelijk hoopvolle perspectieven
voorgeschoteld krijgt, is voor Chimo schrijven nog het enige
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houvast, het enige wat overeind blijft in een maatschappij vol huichelarij en kwade
trouw. Zowel bij Gary / Ajar als bij Chimo zijn het trouwens vooral de toon en
woordkeus die de romans bijzonder maken. Het ruwe taalgebruik duit geen
tegenpruttelen en neemt je onherroepelijk mee naar de naargeestige Parijse
buitenwijken. De afstand tussen wat geschreven en wat beleefd wordt is heel klein,
en maakt van de lectuur een intensieve ervaring. La vie devant soi, Lila dit ça en J'ai
peur zijn echter meer dan een stevige shot harde werkelijkheid. Het zo van de straat
geplukte taaltje werd schijnbaar achteloos op papier gezet. Wie nader toekijkt, stelt
vast dat de schijnbare nonchalance door de minimale maar efficiënte interpunctie en
de vaak primitieve maar pertinente woordenschat en syntaxis zo georkestreerd is,
dat cynisme en zwartgalligheid verteerbaar, vaak ontroerend en soms zelfs grappig
worden. Inderdaad, niets is wat het lijkt.
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Danny Cassimon en Jef Van Gerwen
Schuldkwijtschelding voor de armste landen
Het geval van Mozambique
De externe schuldenlast van de ontwikkelingslanden is al geruime tijd een probleem,
voor die landen zelf én voor de schuldeisers en de internationale financiële markten.
Maar, zoals het politieke realisme suggereert, niet alle landen met een hoge
schuldenlast worden gelijk behandeld: sommige nationale economieën, zoals die van
Argentinië, Mexico of Brazilië, zijn te groot om ooit bankroet te gaan (in de
veronderstelling dat een staat, net als een private onderneming, bankroet kan gaan).
Als een groot land in de onmogelijkheid verkeert zijn schulden tijdig te vereffenen,
komen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de grote
privé-banken en de rijke staten snel tussenbeide om een algemene crisis op de
internationale markten te voorkomen. Dat was het geval in 1982, 1986, 1994 en
1998, en het zal ongetwijfeld nog gebeuren. Is daarentegen een economisch
lichtgewicht onder de staten niet bij machte zijn schulden tijdig af te lossen, dan zal
de internationale markt niet onder druk komen te staan. Daarom mochten landen als
Mozambique, Honduras of Myanmar decennialang blijven aanmodderen met een te
hoge schuldenlast, zonder dat de internationale gemeenschap ingreep. De schuldeisers
organiseerden zich wel in clubs (de Club van Parijs voor schulden aan staten, en de
Club van Londen voor schulden aan privé-banken) om de schuldenlast van bepaalde
landen samen in het oog te houden, maar een gecoordineerde aanpak die ook voor
de schulden aan de multilaterale instellingen (IMF, Wereldbank,...) en de privé-banken
een regeling zou treffen, bleef uit. Pas in 1996 werd het roer omgegooid, en
ontwikkelden het IMF en de Wereldbank een eerste systematisch plan om een geheel
van eenenveertig arme en zwaar door schulden belaste staten (in het Engelse jargon:
de HIPC, Heavily Indebted Poor Countries) uit de grootste
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nood te helpen. Dit HIPC-initiatief vormt sindsdien het belangrijkste referentiepunt
in het debat, waarnaar ook de recente voorstellen van de kerken en andere humanitaire
organisaties verwijzen. Daarom loont het de moeite het HIPC-initiatief te vergelijken
met een alternatief voorstel dat vier economen onlangs op verzoek van de Belgische
bisschoppen formuleerden. Om de haalbaarheid en wenselijkheid van de verschillende
modellen na te gaan, zullen we ze toepassen op Mozambique, een van de eenenveertig
staten die met een te zware schuldenlast geplaagd zitten. Het voorbeeld van
Mozambique heeft des te meer betekenis, omdat dat land een langdurig postkoloniaal
conflict achter de rug heeft, en onlangs nog zwaar getroffen werd door watersnood.

Het HIPC-initiatief
De aanzienlijke buitenlandse schuldenlast van ontwikkelingslanden roept meerdere
vragen op. Je kunt je afvragen wie of wat er de oorzaak van is. En wie is
verantwoordelijk voor het slechte beheer van die schuldenlast? Dan kom je terecht
in een complexe historische analyse, waaruit blijkt dat zowel vertegenwoordigers
van de rijke schuldeisers als van de arme schuldenaars een deel van de
verantwoordelijkheid dragen: de enen hebben de ontwikkelingslanden nooit in staat
gesteld om in het zog van hun politieke onafhankelijkheid ook een volledige
economische zelfstandigheid te verwerven, en hebben de terugslag van de
liberalisering van de financiële markten sinds de jaren zeventig afgewenteld op de
armen; de anderen hebben toegelaten dat de nationale rijkdommen van hun land
slecht beheerd, door lokale dictators en elites verspild, en door kapitaalvlucht
geteisterd werden. Omdat de verantwoordelijkheden nogal gespreid liggen, ontwikkelt
zich vaak een welles-nietesdiscussie over wie de grootste zondebok is: deze of gene
dictator? De vechtende partijen in een burgeroorlog? De Koude Oorlog, ten gevolge
waarvan lokale burgeroorlogen al snel geïnternationaliseerd werden? Het verlaten
van het Bretton-Woods-systeem voor vlottende wisselkoersen? Het te optimistische
en massale kredietbeleid van vele banken en rijke landen in de jaren zeventig en
tachtig, met hun overschotten aan euro- en petrodollars?
Het peilen naar oorzaken en schuldigen is op zich belangrijk, maar brengt niet
veel zoden aan de dijk wanneer men, zoals het IMF, op zoek is naar een pragmatische
en toekomstgerichte oplossing. Dan treden andere vragen op de voorgrond: welke
graad van externe schuld is draagbaar voor een land, en welke niet? Volgens welke
maatstaven? Hoe kun je vermijden dat hulpprogramma's uiteindelijk meer kwaad
dan goed doen, door hun nadelige invloed op het beleid van de geholpen staten én
van die landen die net niet voor bijstand in aanmerking komen?
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Het IMF en de Wereldbank hebben op die vragen een antwoord gevonden. Landen
zijn arm wanneer hun bruto nationaal product onder een zekere limietwaarde valt.
In 1996 werd die limiet bepaald op 758 dollar per inwoner en per jaar. Landen dragen
een te zware schuldenlast wanneer hun totale buitenlandse schuld meer dan 250%
van hun exportinkomsten bedraagt, en wanneer hun jaarlijkse schuldaflossing meer
dan een vierde van hun exportinkomsten opslorpt. Tijdens de top van Keulen van de
Groep van Zeven in juni 1999 werd de limietwaarde van de schuld-exportratio
teruggebracht van 250% tot 150%.
Een land dat aan deze drie criteria beantwoordt, komt volgens het IMF in
aanmerking voor een schuldverminderingsbeleid, dat dan vooral bestaat uit een geheel
van schuldherschikkingsmaatregelen en interne structuurhervormingen. Voorbeelden
van schuldherschikking zijn het verlenen van uitstel van terugbetaling, of het omzetten
van leningen met een hogere of variabele intrestvoet in leningen met een vaste of
lage intrest (de zogenaamde concessionele leningen). De interne
structuurhervormingen moet het schuldland zelf doorvoeren, om zijn betalings- en
handelsbalans in evenwicht te brengen, en om in de toekomst voldoende inkomsten
te genereren om op middellange termijn de economische toestand te saneren. Alleen
wanneer na drie jaar herstelbeleid blijkt dat het land nog tegen een te hoge schuldenlast
aankijkt, wordt een reële kwijtschelding van een deel van de uitstaande schuld
verleend, tot het land in kwestie onder de bovengenoemde ratio's valt.
Op grond van de criteria die het IMF had vastgelegd, kwamen eenenveertig landen
voor dit schuldverlichtingsinitiatief in aanmerking. De meeste ervan liggen in Afrika
(bezuiden de Sahara). De enige niet-Afrikaanse kandidaat-landen zijn Bolivia, Guyana,
Honduras en Nicaragua op het Amerikaanse continent en Laos, Vietnam, Myanmar
en Jemen in Azië. Nigeria is een randgeval, omdat het enerzijds vanwege zijn rijkelijke
aardolie-inkomsten niet in aanmerking komt voor concessionele leningen en
structurele hervormingsprogramma's, maar anderzijds een zware schuld en een arme
bevolking heeft.
Over hoeveel geld gaat het? Toen de ambtenaren van het IMF en de Wereldbank
op het eind van 1996 de totale buitenlandse schuld van de eenenveertig geselecteerde
landen optelden, kwamen ze op een som van 207 miljard dollar. Daarin zit de totale
buitenlandse schuld van die landen, zowel de bilaterale en multilaterale publieke
schuld (tegenover andere staten, resp. tegenover internationale organisaties) als de
private schuld (tegenover banken). Als men die som uitdrukt in actuele waarde (‘net
present value’, NPV), komt men op een bedrag van ongeveer 167 miljard dollar[1].
Dat is dan de gezamenlijke schuldenlast van de armste landen, die nog moet worden
afgebouwd: een substantieel bedrag, maar niet
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onoverkomelijk. Het is bv. kleiner dan het bruto nationaal product van België of
Nederland. Toch beweren de ambtenaren van het IMF en de Wereldbank dat ze de
grootste moeite hebben om de nodige fondsen bijeen te schrapen: het HICP-initiatief
zou de rijke staten ongeveer 55 miljard dollar aan bijdragen kosten, en die komen
maar met mondjesmaat ter beschikking.
Op het IMF-initiatief kwam heel wat kritiek. Zo kon men vragen stellen bij de
geldigheid van de gebruikte criteria: hoe betrouwbaar is een maatstaf als het bruto
nationaal product om armoede te meten, of een export-schuldratio om het vermogen
tot terugbetalen in te schatten? Trouwens, wanneer een schuld onbetaalbaar is,
resulteert een schuldvermindering tot een draagbaar niveau alleen in het kwijtschelden
van wat de facto toch nooit teruggevorderd zou worden. Zo'n operatie maakt voor
het schuldland geen extra middelen vrij, die het voor sociale investeringen zou kunnen
gebruiken. Dat laatste geldt wel voor de kwijtschelding van schulden aan de
multilaterale instellingen, die landen prioritair te betalen hebben: die kwijtschelding
maakt gewoonlijk wel vers krediet vrij.
De meeste kritieken richtten zich echter op twee andere punten. De structurele
aanpassingsprogramma's van het IMF zouden te veel gesteund zijn op monetaire en
internationale markteconomische motieven, en te weinig rekening houden met de
noden van de lokale bevolking en met de gezondmaking van de binnenlandse
economie in het schuldland. Daardoor zou de financiële gezondmaking van de
economie van de ontwikkelingslanden vooral op de rug van de armste
bevolkingsgroepen gerealiseerd moeten worden. Uit reactie op deze kritiek is vooral
het IMF de laatste jaren begonnen zijn zo verguisde structurele
aanpassingsprogramma's te wijzigen, en voortaan meer binnenlandse investeringen
in basisbehoeften (gezondheid, onderwijs, infrastructuur) als voorwaarde voor
schuldverlichting te eisen. Voorts werd het IMF verweten dat het de dossiers te traag
behandelde en dat het te weinig landen hielp. Midden 1999 hadden slechts een vijftal
landen de hele procedure doorlopen: Bolivië, Uganda, Mozambique, Benin en Senegal.
De eerste drie kregen een effectieve schuldkwijtschelding, de laatste twee een
herschikking van hun afbetalingsstroom. De meeste waarnemers vonden dat na vier
jaar een te mager resultaat, en eisten een versnelling van het proces ter gelegenheid
van het Jubeljaar 2000[2].
Mede onder druk van de kritiek werd de HIPC-procedure in 1999 aangepast.
Sindsdien spreekt men van HIPC-II. Naast de reeds genoemde verlaging van een
aantal limietratio's, waardoor een groter aantal landen meer schuldvermindering gaat
krijgen, werd schuldvermindering uitdrukkelijker gekoppeld aan armoedebestrijding:
het schuldland moet een coherente armoedebestrijdingsstrategie op middellange
termijn
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uitwerken, en vastleggen in een zogenaamde ‘Poverty Reduction Strategy Paper’
(PRSP); pas wanneer die door het IMF en de Wereldbank, en onrechtstreeks ook
door andere donoren wordt aanvaard, kan het betreffende land een schuldvermindering
verkrijgen.

Een testcase: Mozambique
Mozambique is een van de weinige landen die de HIPC-procedure tot het einde
doorlopen hebben[3]. Wat heeft het land erbij gewonnen? Zoals veel Portugese
ex-kolonies verwierf Mozambique pas tamelijk laat zijn politieke onafhankelijkheid,
in 1975. Meteen kwam het land terecht in een langdurige burgeroorlog, tussen het
socialistisch georiënteerde FRELIMO en de RENAMO-oppositie, die door
Zuid-Afrika gesteund werd. De onlusten leidden tot een verdere economische
achteruitgang. In 1993 stond Mozambique geboekt als het ‘armste land ter wereld’,
met een BNP per inwoner van minder dan tachtig dollar per jaar, en een schuldenlast
van 5,34 miljard dollar. De laatste jaren heeft het land een zekere heropbloei en
economische groei gekend, omdat de burgeroorlog beëindigd was. Ook de vreedzame
machtswisseling in Zuid-Afrika heeft een positieve invloed op de regio gehad. Toch
nam de buitenlandse schuld van Mozambique nog toe. Ze bedroeg in 1998 8,4 miljard
dollar (in nominale waarde)[4]. Volgens de HIPC-criteria betekende dat een
schuld-exportratio van meer dan 800% (terwijl HIPC I, zoals gezegd, streefde naar
een maximum van 250%, en HIPC-II naar maximum 150%), en een verhouding
tussen schuldaflossing en exportinkomsten van 72% (terwijl men naar maximum
25%, en sinds HIPC-II naar maximum 15% streeft)[5]. Bovendien bleef het nationaal
inkomen per hoofd ook na de stijgingen van de laatste jaren nog ver onder de
drempelwaarde van 758 dollar.
Mozambique kwam overduidelijk in aanmerking voor een schuldvermindering.
Die verliep in verschillende stappen. In de eerste plaats verkreeg Mozambique binnen
de Club van Parijs een herschikking van zijn schuldenberg, zodat de recurrente last
van terugbetalingen terugliep tot 73 miljoen dollar per jaar. In de tweede plaats werd
het land ook zowat 67 % van zijn totale uitstaande schuld kwijtgescholden, zodat
zijn overblijvende schuld nog 2,7 miljard dollar (in actuele waarde) bedroeg. Binnen
het HIPC-initiatief keurden het IMF en de Wereldbank dan uiteindelijk in juni 1999
een verdere schuldvermindering van ongeveer 1,7 miljard dollar (eveneens in actuele
waarde) goed. Daardoor wordt nu de limietwaarde van de schuld-exportratio benaderd,
en zou de toekomstige schuldaflossing volgens de HIPC-criteria ‘draagbaar’ moeten
zijn. De jaarlijkse schuldbetaling zou niet meer dan 6% van de exportinkomsten
bedragen (tegen 24% in het huidige scenario), en de Mozambi-
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kaanse overheid zou daardoor over meer middelen beschikken om in publieke
goederen te investeren. In ruil voor de schuldvermindering heeft het land ook een
uitgebreid programma van hervormingen doorgevoerd, betreffende de publieke
gezondheidszorg, het onderwijs, de fiscaliteit en de privatisering van publieke
ondernemingen. De bedoeling was de levensstandaard van de bevolking te verhogen,
en de overheid voldoende inkomsten te bezorgen om in de toekomst minder
afhankelijk te zijn van buitenlandse hulp.
Intussen kwamen echter twee gebeurtenissen stokken in de wielen steken: de
Mozambikaanse verantwoordelijken lieten na, de resultaten van hun
armoedebestrijdingsprogramma's tijdig te rapporteren (de verkiezingsstrijd van einde
1999 nam blijkbaar te veel aandacht en energie in beslag) en de overstromingsramp
van februari 2000 stortte het land na vijf jaar economische expansie in een nieuwe
recessie. Wanneer alle prioritaire aandacht moet gaan naar noodhulp en investeringen
om de infrastructuur te herstellen, lijkt elke vorm van blijvende schuldenlast, die
voorheen nog draagbaar en redelijk leek, plots een te zware last om te dragen. Zoals
een commentator opmerkte: ‘welke zin heeft het dat de staatssecretaris voor
ontwikkelingssamenwerking twee miljoen dollar noodhulp toekent, als men weet
dat deze som kleiner is dan het bedrag van twee weken schuldaflossing waartoe
Mozambique in de huidige planning verplicht is?’ Op korte termijn heeft zo'n gebaar
uiteraard wel zin, omdat de lokale overheid dringend onmiddellijk inzetbaar kapitaal
nodig heeft, en omdat terugbetalingen in geval van overmacht altijd uitgesteld kunnen
worden. Maar op langere termijn blijft de vraag in hoever een draagbaar niveau van
schuld te verzoenen valt met de humane en natuurlijke rampscenario's, die in Afrika
als een recurrent gegeven beschouwd moeten worden. Hoelang kan men immers
rekenen op een reële economische groei van 8% per jaar, op een grondige sanering
van het overheidsbudget en een duurzame stijging van de levensstandaard, zonder
dat een etnisch conflict of een nieuwe natuurramp roet in het eten strooit?

Het Jubeljaar 2000
In het kader van het Jubeljaar 2000 ijveren de kerken en een aantal humanitaire
organisaties voor een snellere en radicalere schuldkwijtschelding voor de allerarmste
landen. Het bijbelse model dat zij wensen te actualiseren is dat van het jubeljaar dat
in de boeken van de joodse Wet (Exodus, Deuteronomium, Leviticus) vermeld staat.
Om de vijftig jaar moeten in Israël alle schulden worden kwijtgescholden, en alle
eigendom die in pand gegeven werd, moet naar zijn oorspronkelijke eigenaar
terugkeren.
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Dit voorstel tot restitutie past in een economische ethiek waarin grondeigendom en
familiearbeid centraal staan, en geeft de voorrang aan de herverdeling van eigendom
boven de accumulatie van rijkdom. Het is niet duidelijk of deze profetische ethiek
historisch veel navolging heeft gekregen; wel is het zo dat de latere profeten, met
inbegrip van Jezus van Nazareth, altijd opnieuw naar de utopie van het jubeljaar
hebben verwezen, met de bedoeling ze, zoniet naar de letter, dan toch naar de geest
te realiseren. Ook in de vroegchristelijke en in de moderne sociale ethiek heeft de
kwestie van herverdeling van kansen en spreiding van eigendom steeds veel aandacht
gekregen. Het huidige voorstel van de kerken en de humanitaire organisaties kadert
in deze traditie: laten we op het domein van de financiële economie, die nu een nog
grotere rol speelt dan in de Oudheid, de armste landen de kans geven om opnieuw
te beginnen. Laten we de oude schulden van de ontwikkelingslanden, die de rijke
landen toch moeilijk kunnen recupereren en die op de huidige
investeringsmogelijkheden van de armste landen een zware schaduw werpen, volledig
kwijtschelden. Dat voorstel komt neer op een eigentijdse toepassing van het bijbelse
jubeljaar, die verder en sneller zou reiken dan het HIPC-initiatief.
Maar, zoals vaker het geval is met idealistische voorstellen, stuit dat van een
radicale en onvoorwaardelijke schuldkwijtschelding op een aantal kritieken van
(in)efficiëntie. Ten eerste wordt opgemerkt dat een radicale schuldkwijtschelding,
meer nog dan de geleidelijke, trapsgewijze procedure van schuldherschikking en
-kwijtschelding die het IMF en de Wereldbank doorvoeren, de vraag doen rijzen
waar men de grens trekt tussen landen die geholpen worden, en andere die hun schuld
blijven dragen. Wat gebeurt er met staten als Pakistan of India, die een groot gedeelte
van hun bevolking in armoede laten leven, terwijl ze zich toch tot industriële, militaire
en nucleaire mogendheden ontwikkeld hebben, en over heel wat economische
middelen beschikken? Gaan we hun schulden ook kwijtschelden? En waarom van
het ene land wel, en van het andere niet?
Ten tweede wekt een beleid van onvoorwaardelijke schuldkwijtschelding ook
toekomstige perverse verwachtingen. In het economisch jargon heet dat ‘moral
hazard’. Overheden van landen die nu het geschenk van een onvoorwaardelijke
schuldkwijtschelding in de schoot geworpen krijgen, zouden wel eens in de verleiding
kunnen komen zich in de toekomst nauwelijks nog om de budgettaire gezondheid
van hun land te bekommeren: schulden worden na verloop van tijd toch geschrapt.
Bovendien zal voor de kredietverleners de grens tussen kredietverlening en giften
verder vervagen: als ze aan die landen blijven lenen, zien ze hun geld toch niet terug.
Wordt aldus door een beleid van gulle kwijtschelding
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langs een achterpoortje de afhankelijkheidsrelatie tussen arme bedelaars en rijke
donoren niet opnieuw versterkt? Is het niet correcter de ontwikkelingslanden, hoe
arm en schuldbeladen ook, te blijven behandelen als gelijke partners op de markt
van leningen en kredieten?
Ten derde schenkt een beleid van onvoorwaardelijke schuldkwijtschelding een
blanco cheque aan de regeringen van de ontwikkelingslanden, en aan de private
kredietverleners waarop deze regeringen een beroep doen en opnieuw zullen doen.
Immers, als de budgettaire situatie van een ontwikkelingsland ten gevolge van een
kwijtschelding merkelijk verbetert, zullen de regeerders over nieuwe
investeringsmogelijkheden beschikken, en over nieuw krediet. Het is te hopen dat
ze die mogelijkheden dan gebruiken om de levensstandaard van hun arme
volksgenoten op een duurzame wijze te doen stijgen, maar zeker is dat niet. De
vrijgekomen middelen kunnen evenzeer besteed worden aan wapens, prestigeprojecten
of kapitaalvlucht naar het buitenland. De geringe democratische legitimiteit van heel
wat bewindvoerders in het Zuiden wettigen die vrees. Nogmaals stellen we vast dat
een radicale kwijtschelding een aantal onbedoelde, maar voorzienbare perverse
effecten kan meebrengen: met het geld van solidaire belastingbetalers uit het rijke
Noorden wordt krediet vrijgemaakt voor rijke elites uit het arme Zuiden, en indirect
steun verleend aan de private crediteurs uit het rijke Noorden. Deze laatsten zien
immers op hun beurt de kans toenemen dat hun achterstallige schuldvorderingen nu
toch worden afbetaald, en daardoor zullen ze nieuwe leningen aan de
ontwikkelingslanden kunnen verlenen. Is dit eindresultaat wel rechtvaardiger dan de
huidige situatie? Blijkbaar niet.
Een radicale schuldkwijtschelding is om al die redenen niet noodzakelijk
doeltreffend, en daarom zijn de meeste academische waarnemers tot het besluit
gekomen dat ook een schuldreductie die verder reikt dan het huidige HIPC-initiatief
een voorwaardelijk en procesmatig karakter moet krijgen, in tegenstelling tot wat
sommige drukkingsgroepen uit de kerken en de niet-gouvernementele organisaties
tot op heden eisen. Maar hoe kan het huidige IMF-beleid dan wel hervormd worden,
zonder zijn doel voorbij te schieten? Een van de voorstellen waarin getracht wordt
de eisen van solidariteit en efficiëntie te verzoenen, is het plan dat vier Belgische
economen onlangs hebben uitgewerkt, en dat bekend staat onder de naam Prospective
Aid and Indebtedness Relief (PAIR)[6].

Een Belgisch voorstel om efficiënt en rechtvaardig te handelen
Dat Belgische voorstel voorziet in de oprichting van een fonds, met een dubbele
bedoeling. Dat fonds moet het mogelijk maken de uitstaande
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schuld van de armste ontwikkelingslanden de komende vijftien jaar geleidelijk tot
een minimum te herleiden. En daardoor moeten die landen in staat worden gesteld,
de internationale ontwikkelingsdoelstellingen inzake armoedebestrijding te bereiken.
Op twee manieren moet worden ingegrepen. Enerzijds wil het fonds alle schulden
wegwerken die een reële ontwikkeling in de weg staan (omdat het afbetalen van die
schulden geen geld meer overlaat voor noodzakelijke sociale ontwikkelingsprojecten,
zoals gezondheidszorg en onderwijs). Voor sommige landen betreft het de volledige
schuld, voor andere niet. Dat doel kan het fonds bereiken door de schuld af te kopen
bij de oorspronkelijke crediteurs, tegen een billijke vergoeding die weerspiegelt wat
de schuld effectief ‘waard’ is. Het fonds wordt dan ook de enige overblijvende
crediteur van de betrokken landen; eventuele niet-kwijtgescholden schulden worden
door die landen rechtstreeks aan het fonds terugbetaald. Daarenboven wil het fonds
de ontwikkelingsprojecten financieren die dringend nodig zijn om tegen 2015 de
internationaal afgesproken streefdoelen inzake hygiëne, levensverwachting en
alfabetisering te bereiken, en hopelijk de armoede in deze landen zo veel mogelijk
te bannen.
De financiering van het fonds zou in eerste instantie moeten komen van een
verbintenis van de drieëntwintig rijkste landen om gedurende vijftien jaar bijkomend
0,1% van hun BNP via het fonds aan de schuldlanden te besteden. Een tweede bron
van inkomsten vormt uiteraard de betaling van de niet-kwijtgescholden schulden
door de schuldlanden. De rijkste landen kunnen hun bijdrage leveren ofwel in cash,
ofwel door het schenken van de schuldvorderingen die ze zelf nog op de betrokken
landen hebben. Deze bijkomende bijdrage wordt geschat op ongeveer 20 miljard
dollar per jaar. Na aftrek van de bedragen die nodig zijn om de volledige uitstaande
schuld van de oorspronkelijke schuldeisers af te kopen (geschat op 88 miljard dollar
in actuele waarde), blijft over deze periode van vijftien jaar ongeveer 325 miljard
dollar beschikbaar voor ontwikkelingsinvesteringen. Zo'n bedrag stemt volgens
ramingen inderdaad zowat overeen met hetgeen nodig is om overal ter wereld een
minimum aan menselijke ontwikkeling te realiseren.
Het PAIR-fonds moet paritair beheerd worden door de rijke en de ontvangende
landen. Gezamenlijk beslissen zij over alle bestedingen, zodat er een echte solidariteit
komt, niet alleen tussen arm en rijk, maar ook tussen de ontvangende landen onderling.
De doelgroep zijn de armste landen: alle huidige HIPC-landen, maar ook een aantal
landen die voor het ogenblik niet tot die groep behoren (bv. wegens een lagere
schuld-exportratio), maar die een vergelijkbaar laag ontwikkelingspeil hebben, zoals
Haïti of Bangladesh. De Belgische economen stellen voor, het ontwikkelingspeil
niet aan het bruto nationaal
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product te meten, maar liever aan een internationale indicator van levenskwaliteit,
zoals de Human Development Index van het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde
Naties. In dat geval werkt men met een indicator waarin behaalde resultaten inzake
levensverwachting, de deelneming aan het onderwijs, alfabetisering van de actieve
bevolking en kindersterfte worden verwerkt. Zo'n indicator levert de meest
betrouwbare en geldige gegevens om de effectieve welvaartsstijging van alle
bevolkingslagen te meten. Bovendien menen de vier Belgische economen dat men
bij de bepaling van de draagkracht van schuldlanden beter uitgaat van de beschikbare
inkomsten van de overheid (via belastingen,...) dan van de schuld-exportratio. Worden
deze criteria toegepast, dan komen volgens het voorstel negenenveertig landen in
aanmerking voor hulp, - met een gezamenlijke bevolking van ongeveer 840 miljoen
mensen. Het is een gelukkig toeval dat dit getal overeenstemt met de bevolking van
de drieëntwintig rijkste landen, zodat elke inwoner van de rijke landen als het ware
gekoppeld kan worden aan een inwoner van de armste landen (vandaar ook de naam:
PAIR Fund!).

Mozambique revisited
Aangezien Mozambique een HIPC-land is, zou het per definitie worden opgenomen
in het PAIR-initiatief. Hoeveel schuldvermindering zou Mozambique krijgen volgens
de ‘menselijke ontwikkelingsaanpak’ van schuldvermindering dat de Belgische
economen voorstellen? In zijn voorlopige berekeningen ging het PAIR-initiatief voor
Mozambique uit van een maximaal draagbare schuld van zo'n 700 miljoen dollar (in
actuele waarde), en deze limietwaarde zal nu vanwege de daling van de te verwachten
overheidsinkomsten ten gevolge van de recente overstromingen nog verder dalen;
deze PAIR-limiet valt voor Mozambique duidelijk gunstiger uit dan de ongeveer één
miljard dollar waar de recentste HIPC-II-berekeningen de grens trekken. Ondertussen
zorgt de internationale mediabelangstelling en de gevolgen van de overstromingsramp
wel voor versterkte druk om voor Mozambique ‘iets extra's’ te doen. Veel meer dan
initiatieven van individuele donorlanden, en de beslissing van het IMF en de
Wereldbank om bijkomende kredieten te verlenen in de vorm van giften ter grootte
van de contractuele schuldbetalingen waartoe het land tegenover deze instellingen
de komende twaalf maanden verplicht is, is er tot op heden niet gebeurd. Wel is
besloten de nieuwe HIPC-criteria (i.e. de bijkomende schuldvermindering om de
schuld terug te dringen tot een schuld-exportratio van 150%) in Mozambique versneld
toe te passen.
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Vragen bij de uitvoering
De toepassing van de ‘menselijke ontwikkelingsaanpak’ van schuldvermindering
zou hoe dan ook een vooruitgang betekenen tegenover het huidige beleid. Maar
zouden alle moeilijkheden daarmee zijn opgelost? Beslist niet. Om de ontwikkeling
van de betrokken landen op een minimumniveau te brengen is meer nodig. De armste
landen moeten op een duurzame en omvangrijkere hulp kunnen rekenen en andere
buitenlandse financiële middelen ter beschikking krijgen om in basisinfrastructuur
en sociale voorzieningen te investeren; bovendien moeten zij zich er uitdrukkelijk
toe verbinden daarvan een absolute prioriteit te maken. Ten slotte moeten er garanties
geboden worden, dat hetgeen bereikt wordt niet plots ongedaan wordt gemaakt, bv.
door een natuurramp, zoals in Mozambique. Op die drie voorwaarden willen we nog
even ingaan.
De middelen die dankzij de schuldvermindering vrijkomen, volstaan niet om uit
de armoede te geraken. De landen in kwestie blijven in de nabije toekomst afhankelijk
van buitenlandse kredietverlening, die vooral in ontwikkelingshulp zal bestaan. Maar
zal de verkregen schuldverlichting een impact hebben op de hulpgelden? Als donoren
de toegestane schuldvermindering intern financieren via een overeenstemmende
vermindering van hun andere ontwikkelingsinspanningen, of vinden dat het land, nu
het zijn schuldprobleem heeft opgelost, minder ontwikkelingshulp nodig heeft, komt
er voor het land weinig of geen bijkomende financiering vrij. Daarom moeten
schuldvermindering en andere operaties van ontwikkelingshulp gecoördineerd
verlopen. In die zin is het PAIR-initiatief een goed voorstel: naast schuldvermindering
vraagt het van de donorlanden nog een bijkomende inspanning.
Verhoogde middelen leiden echter niet automatisch tot betere resultaten; daarvoor
moeten de middelen ook nog efficiënt worden besteed. En dat vereist een ‘toegewijde’
ontvanger, die armoedebestrijding en sociale investeringen ook daadwerkelijk tot
een beleidsprioriteit maakt[7]. De internationale consensus die recent werd bereikt via
het PRSP-project, biedt een historische kans om de aandacht op sociale ontwikkeling
te focussen. Toch verwachten sceptici dat het resultaat vooral cosmetisch zal zijn:
er moeten bijkomende (nu sociale) voorwaarden worden gesteld, zodat de
schuldlanden zelf echt ‘eigenaar’ worden van het ontwikkelingsproces.
En als een land gemakkelijk door natuurrampen getroffen wordt? Die brengen
natuurlijk een regio in het nieuws en zorgen voor een tijdelijke verhoging van de
buitenlandse hulp. Echter, natuurcatastrofen hebben vaak een dergelijke impact,
omdat de overheid jarenlang heeft nagelaten te investeren in preventieve maatregelen.
Juist daardoor wordt de
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bestrijding van de gevolgen van rampen ten onrechte afgewenteld op de internationale
solidariteit! Donorfinanciering kan alleszins helpen om met investeringen te beginnen
die de bevolking stilaan beter tegen rampen moeten beschermen. Maar de
langetermijninvesteringen in de sociale sector en in de infrastructuur behoren
uiteindelijk tot de verantwoordelijkheid van de lokale overheden, niet van externe
donoren en ngo's. Dat geldt in zekere mate ook voor het voorkomen van andere
externe schokken, zoals drastische veranderingen van de internationale prijzen van
cruciale import- en/of exportgoederen. Daarom moeten we vooral de uitbouw van
een rechtvaardiger internationaal economisch en financieel systeem de voorrang
geven. Op dat terrein liggen de fundamentele ongelijkheden in vermogens en kansen.
De gevolgen daarvan reiken verder dan om het even welk schuldbeleid.

Eindnoten:
[1] De berekening van de actuele waarde herleidt toekomstige betalingen op de schuld naar hun
waarde vandaag door discontering tegen een gepaste rentevoet. Als dusdanig houdt ze rekening
met verschillen in betalingsprofielen en verschillen in de rente die op de schuld vereist is.
[2] Zie het Forumartikel ‘Akties rond de schuldenlast’ van J. Van Gerwen, in Streven, april 1999,
blz. 357-359.
[3] We baseren ons op het document van het IMF en de Wereldbank van 16 juni 1999: ‘Republic
of Mozambique. Initiative for Heavily Indebted Countries. Completion Point Document’, 49
blz. Het volledige rapport is onder meer beschikbaar op de website van de Wereldbank
(www.worldbank.org/hipc.), of het IMF (www.imf.org).
[4] Inclusief ongeveer twee miljard dollar private, niet door de overheid gegarandeerde schuld.
Deze komt niet voor schuldherschikking in aanmerking.
[5] Art. cit., blz. 29. De cijfers geven de net present value weer van de buitenlandse schuld, na
herschikking, en exportcijfers zijn gebaseerd op een gemiddelde van drie jaar.
[6] L. Berlage, D. Cassimon, J. Drèze en P. Reding, Prospective Aid and Indebtedness Relief. A
Proposal, werkdocument, maart 2000, 35 blz.
[7] De vereiste band tussen verhoogde donormiddelen en goed beleid is een moeilijkheid vooral
voor landen die uit een langdurig conflict komen: wanneer grootschalige hulp slechts hervat
wordt nadat het land een minimumperiode van duidelijke wil tot goed beleid kan voorleggen
(een ‘track record’), kan juist dit uitblijven van bijkomende middelen het herstelproces zodanig
bemoeilijken dat het nooit van de grond komt.
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Peter Van der Auweraert
De leugen in het hart van het Belgische asielbeleid
Internationale organisaties hebben de landen van de Europese Unie er onlangs op
gewezen dat ze, als ze hun huidig welvaartsniveau willen behouden, vanwege de
voortschrijdende vergrijzing dringend werk moeten maken van een actieve
immigratiepolitiek. Aan die oproep werd in de pers wel aandacht geschonken, maar
het politieke debat erover bleef beperkt. Blijkbaar rust op het onthalen van nieuwe
(niet-Europese) immigranten een groot taboe, rechts én links. Minder fijnbesnaarde,
meestal rechtse politici verklaren zonder veel schroom met de regelmaat van een
klok dat het Europese huis vol zit en dat ons genereus sociaal systeem geen behoeftige
nieuwkomers meer kan dragen. Politici van het traditionele en het groen-linkse kamp
spreken, zeker als ze in de regering zitten, met iets meer terughoudendheid over de
‘noodzaak rekening te houden met de gevoeligheden van de bevolking’ en ‘de geesten
die nog niet rijp zijn om immigratie opnieuw legaal te maken’. Beide kampen
onderschrijven met weinig voorbehoud het huidige restrictieve immigratiebeleid,
zowel op Belgisch als op Europees niveau.
(Bijna) alle politieke partijen zijn het er ook over eens dat een beperkte groep
mensen - in tegenstelling tot de meeste anderen - wel recht heeft op onze gastvrijheid
en bescherming. Die mensen - dikwijls de ‘echte’ vluchtelingen genoemd - verkeren
in een dergelijk precaire situatie dat het inhumaan en immoreel zou zijn hen terug
te sturen naar hun land van oorsprong. Om ze te kunnen onderscheiden van de andere,
ongewenste vreemdelingen, hebben bijna alle landen van de Europese Unie een
asielprocedure ingesteld. Maar in welke mate slaagt de Belgische asielprocedure erin
met zekerheid ‘echte’ van ‘onechte’ vluchtelingen te onderscheiden? De bewering
van politici en beleidsmensen dat België een humaan asielbeleid voert, steunt op de
veronderstelling dat de
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asielprocedure haar taak behoorlijk vervult. Als mocht blijken dat dit niet het geval
is, dan zit er een leugen in het hart van het Belgische asielbeleid.
De huidige regering is van plan de bestaande asielprocedure volledig te hervormen.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft zich ertoe verbonden tegen het einde van
dit jaar een wetswijziging in die zin aan het parlement ter goedkeuring voor te leggen.
Het lijkt vooral de bedoeling de procedure te vereenvoudigen, zodat
erkenningsaanvragen sneller en efficiënter kunnen worden afgehandeld. Naar de
verschillende voorstellen die op dit moment circuleren, zal ik alleen verwijzen als
ze relevant zijn voor de argumentatie van dit artikel.

Het vluchtelingenstatuut kent alleen individuen
In de huidige context is voor (onbemiddelde) niet-Europeanen het verwerven van de
status van vluchteling een van de schaarse mogelijkheden om zich in de Europese
Unie te vestigen. Binnen de Belgische rechtsorde vormt het zogenaamde
Vluchtelingenverdrag de juridische basis voor het erkennen van vluchtelingen[1].
Volgens dit verdrag zijn vluchtelingen mensen die zich buiten hun land van herkomst
bevinden en die een ‘gegronde vrees’ hebben dat ze in hun land van herkomst vervolgd
zouden worden wegens ‘hun ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde
sociale groep of hun politieke overtuiging’. Als politici of de media spreken van
‘echte’ vluchtelingen, bedoelen ze meestal personen die aan de criteria van het
Vluchtelingenverdrag beantwoorden. Het verdrag gaat ervan uit dat personen die
voor hun bescherming geen beroep (meer) kunnen doen op hun nationale overheid
- die, in vele gevallen, juist aan de basis van de vervolging zal liggen - het recht
hebben om daarvoor een beroep te doen op de overheid van een derde land, meer
bepaald het asielland.
De status van vluchtelinge - ik zal de termen vluchteling/vluchtelinge en
asielzoeker/asielzoekster door elkaar gebruiken om duidelijk te maken dat asielzoekers
niet alleen van het mannelijk geslacht zijn - wordt in onze rechtsorde toegekend op
grond van de persoonlijke situatie van de betrokkene. Om een asielzoekster als
vluchtelinge te erkennen eist de overheid dat zij persoonlijk een gegronde vrees voor
vervolging heeft. Het volstaat voor de asielzoekster niet, bij haar erkenningsaanvraag
te verwijzen naar de algemene toestand in haar land van oorsprong. Dat politieke
opponenten van het regime in haar land een groot risico lopen vermoord en gemarteld
te worden, is niet voldoende. De asielzoekster zal de bevoegde ambtenaar er ook van
moeten overtuigen dat zij bij een eventuele terugkeer zelf een ernstige kans loopt
vervolgd te worden. De vluchtelingenstatus wordt niet toegekend op basis van een
‘algemene
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toestand’, maar uitsluitend vanwege de specifieke situatie waarin een bepaald persoon
- die persoon zelf en niet, bv., haar familie - zich bevindt. De algemene toestand in
het land of de streek van oorsprong kan een belangrijk bewijselement zijn, maar
volstaat op zich niet om de status te verkrijgen. In de asielprocedure zoals wij die
kennen zijn het de feitelijke en de, althans in zekere mate unieke omstandigheden
waarin een vluchtelinge zich bevindt, die haar recht op bescherming door de Belgische
overheid geven.

De centrale rol van de asielprocedure
Wie in België de status van vluchteling wenst te verkrijgen, moet bij de bevoegde
overheid een aanvraag indienen, zodat de asielprocedure van start kan gaan. Zolang
er op het verzoek geen positief antwoord is gegeven, is de persoon in kwestie, in
strikt juridische zin, geen vluchteling. Hij is dan een ‘asielzoeker’ of
‘kandidaat-vluchteling’, met in het beste geval een tijdelijk recht om, in afwachting
van de behandeling van zijn aanvraag, in België te verblijven. In 1998 verzochten
zo'n 22.000 asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen de Belgische overheid om als
vluchteling erkend te worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal uiteindelijk slechts
een kleine tien procent van hen die status ook verkrijgen[2]. Het individuele karakter
van de status van vluchteling is uiteraard ook in de asielprocedure opgenomen, die
erop gericht is voor iedere asielzoeker individueel en afzonderlijk te bepalen of hij
een gegronde vrees voor vervolging heeft.
Zoals reeds in de inleiding gesuggereerd werd, speelt de asielprocedure een
essentiële rol in het Belgische en het Europese asielbeleid. Dat beleid komt uiteindelijk
hierop neer: alleen een beperkt aantal personen krijgt het recht om in Europa te blijven
op basis van het vluchtelingenstatuut, terwijl veel meer personen een aanvraag doen
om als vluchteling erkend te worden; de asielprocedure zorgt ervoor dat de mensen
in echte nood gescheiden worden van diegenen die alleen maar beweren dat ze in
nood zijn; alle personen uit die laatste categorie - dat zijn dan degenen die uit de
asielprocedure komen met een negatieve beslissing - moeten naar hun land van
oorsprong terug. Volgens het officiële discours garandeert het bestaan van die
asielprocedure dat niemand naar zijn land wordt teruggestuurd als zijn leven, zijn
fysieke integriteit of zijn vrijheid er gevaar lopen. Het asielbeleid, of althans het
humane karakter ervan, staat of valt echter met de mate waarin de asielprocedure
erin slaagt, met een hoge graad van zekerheid en foutloosheid de ‘echte’ van de
‘onechte’ vluchtelingen te onderscheiden. Als we ervan overtuigd zijn dat
vluchtelingen in de zin van het Vluchtelingenverdrag werkelijk bescherming
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nodig hebben, dan moeten we ervoor zorgen dat die vluchtelingen in de loop van de
procedure ook met zekerheid worden geïdentificeerd. Alleen als de nationale
asielprocedures deze kwaliteitstest met glans doorstaan, is de bewering dat Europa
een streng immigratiebeleid succesvol combineert met een humaan en rechtvaardig
asielbeleid, meer dan holle retoriek. Alleen dan kunnen we ons troosten met de
gedachte dat, hoewel de politieke realiteit ons blijkbaar gebiedt mensen terug te
sturen naar landen waar de levensomstandigheden slecht zijn, er toch niemand
gedwongen wordt terug te keren naar een plaats waar zijn leven in gevaar zou zijn.

Hoe kan de kwaliteit van de asielprocedure gemeten worden?
De kwaliteit van de asielprocedure hangt in hoge mate af van de kwaliteit van de
behandeling van de erkenningsaanvragen door de bevoegde ambtenaren. De overvloed
van technische regels ter zake en het hoge bureaucratische gehalte van de
asielprocedure doen soms vergeten dat het behandelen van de dossiers hoofdzakelijk
een ‘mensenaangelegenheid’ blijft. Het gaat immers om een procedure waarbij een
aantal personen - met name de bevoegde ambtenaren - gemachtigd zijn beslissingen
te nemen over, letterlijk, het leven en welzijn van andere personen, namelijk de
asielzoekers. Dat de uitoefening van die macht aan formele rechtsregels onderworpen
is, zegt op zichzelf nog niet alles over de manier waarop die macht uitgeoefend wordt.
Regels zijn elastisch en kunnen in de meeste gevallen op een humane of een inhumane
manier toegepast worden. De wijze waarop de ambtenaren hun bevoegdheden
invullen, zal uiteindelijk de kwaliteit van de erkenningsbeslissing bepalen. Of we
ons asielbeleid humaan mogen noemen, hangt af van de manier waarop de uitvoerders
van het arsenaal van wetten en reglementen in deze materie de individuele dossiers
kunnen en willen behandelen.
De kwaliteit van de asielprocedure hangt dus niet alleen af van formele garanties
inzake de correcte behandeling van erkenningsaanvragen. Zo betekent bv. het invoeren
van een wettelijk recht op beroep heel weinig, als er niet tegelijkertijd maatregelen
getroffen worden om te garanderen dat de bevoegde beroepsinstantie goed werk zal
leveren. Om de kwaliteit van de procedure te beoordelen is het daarom niet voldoende
dat we de wetten ter zake evalueren. Hoe kun je dan wél vaststellen of een
asielprocedure en, meer bepaald de Belgische asielprocedure voldoende
kwaliteitsgaranties biedt? De methode die ik in dit artikel zal volgen, bestaat erin
eerst in abstracto na te gaan aan welke criteria een goede erkenningsbeslissing moet
voldoen. Van een goede erkenningsbeslissing moet je met redelijke zekerheid kunnen
zeggen dat ze de erken-
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ningsaanvragen die gedaan worden, terecht aanvaardt of afwijst. Vervolgens zal ik,
aan de hand van een aantal indicatoren, nagaan of bij het vastleggen van de
asielprocedure voldoende voorzorgen genomen werden om te garanderen dat de
beslissingen waartoe ze leidt, aan de vooropgestelde criteria voldoen.

De erkenningsbeslissing en de vereiste van ‘objectiviteit’
Vooraleer in te gaan op de minimumcriteria waaraan een goede erkenningsbeslissing
moet voldoen, is het nodig nauwkeuriger te bekijken wat zo'n beslissing behelst.
Zoals gezegd dient de asielprocedure om uit te maken of een asielzoekster in
aanmerking komt om de status van vluchteling te verkrijgen. Er moet met name
onderzocht worden of zij zich terecht beroept op een gegronde vrees voor vervolging,
in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Belangrijk daarbij is dat de bewijslast in
principe rust op de asielzoekster zelf - zíj moet bewijzen waarom ze meent recht te
hebben op de status van vluchteling, m.a.w., aantonen dat de vrees dat ze het risico
loopt vervolgd te worden terecht is. Daartoe moet ze feiten naar voren kunnen brengen
die het voor de bevoegde ambtenaar aannemelijk maken dat haar vrees voor
vervolging gegrond is.
In theorie kan de asielzoekster steunen op schriftelijke bewijzen en documenten
uit haar thuisland. In de praktijk zijn er maar weinig dossiers die uitpuilen met
documenten. Integendeel, meestal beschikt de asielzoekster niet over documenten
om haar verhaal te staven. Binnen de asielprocedure speelt het schriftelijk bewijs
dan ook maar een kleine rol. De meeste erkenningsbeslissingen worden genomen op
grond van mondelinge verklaringen. Wat de asielzoekster vergeet of niet vertelt,
speelt in het beslissingsproces niet mee. Dat proces komt veelal neer op een
beoordeling van de geloofwaardigheid van de door de asielzoekster aangehaalde
feiten. Vindt de ambtenaar ze ongeloofwaardig, dan zal hij de erkenningsaanvraag
vermoedelijk afwijzen. Is hij daarentegen overtuigd dat de verklaringen waarschijnlijk
aan de waarheid beantwoorden, zal hij de betrokkene als vluchtelinge erkennen. Bij
een erkenningsbeslissing hangt dus heel wat af van de communicatie: het is op basis
van wat de asielzoeker zegt en wat de ambtenaar hoort dat het verzoek ingewilligd
of afgewezen wordt.
Aan welke minimumcriteria moet een goede erkenningsbeslissing nu voldoen?
Het traditionele antwoord luidt dat de beslissing op z'n minst objectief moet zijn, dus
zo veel mogelijk gespeend van ‘willekeur’ en ‘subjectiviteit’. In het beslissingsproces
mogen alleen factoren meespelen die rechtstreeks verband houden met de ‘kern van
de zaak’, i.c. de kwestie van de al dan niet gegronde vrees voor vervolging. Om
‘objectief’
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te zijn mag een erkenningsbeslissing alleen steunen op elementen die met die kwestie
rechtstreeks verband houden. Enkel factoren die onontbeerlijk zijn om te kunnen
oordelen of een asielzoekster inderdaad het risico van vervolging loopt bij haar
eventuele terugkeer, mogen worden opgenomen in de erkenningsprocedure.
Het is mogelijk noch wenselijk een exhaustieve lijst op te maken van elementen
die de ambtenaar in elk voorliggend geval in overweging moet nemen. Beslissen of
iemand recht heeft op de status van vluchteling is een dynamisch proces waarbij de
relevante elementen telkens opnieuw verschillen. Het is echter wel mogelijk op een
aantal elementen te wijzen die bij een erkenningsbeslissing nooit zouden mogen
meespelen, omdat ze niets te maken hebben met de kwestie van een gegronde vrees
voor vervolging, en die integendeel de ambtenaar op het verkeerde been kunnen
zetten. Staat de asielprocedure ervoor in dat zulke elementen in de mate van het
mogelijke uit het beslissingsproces worden geweerd?

Hinderpalen op de weg naar een objectieve erkenningsbeslissing
Een eerste factor die op de beoordeling van de erkenningsaanvraag geen invloed zou
mogen hebben, is de verschillende achtergrond van de ambtenaar en de asielzoeker.
Dat de ambtenaar een Belgische licentiaat rechten, en de asielzoeker een zigeuner
uit Slowakije is, is niet relevant voor de kwestie of deze laatste een gegronde vrees
voor vervolging heeft. Nochtans is er veel kans dat dit verschil wel degelijk een
invloed heeft op een beslissingsprocedure waarin mondelinge communicatie centraal
staat: communicatie is cultuurgebonden. Hoe je feiten vertelt, wat als belangrijk en
onbelangrijk beschouwd wordt in bepaalde gebeurtenissen, wat uitdrukkelijk gezegd
kan worden of niet, dat alles verschilt van cultuur tot cultuur. Hoe iemand
gebeurtenissen ziet, wat hij heeft opgemerkt, dus ook wat hij onthoudt, is altijd mede
bepaald door de cultuur waarin hij is opgegroeid en geleefd heeft. Er is niet één
manier om over een betoging of een opstand te spreken - er zijn er honderden. Dat
sommige verhalen voor ons, rationele westerlingen, onbegrijpelijk, onsamenhangend
en triviaal lijken, betekent nog niet dat ze per definitie ook onwaar moeten zijn.
Naast die culturele verschillen die te maken hebben met de streek van afkomst
van de betrokkenen, heb je nog de verschillen in opleidingsniveau. Ook binnen een
zelfde staat of regio houden hoog- en laaggeschoolden er afwijkende
communicatiepatronen op na. Een jonge universitaire stadsbewoner zal niet altijd
vanzelf meteen juist inschatten wat een oudere laaggeschoolde landbouwer hem over
de gebeurtenissen in zijn dorp vertelt, zelfs al delen ze hetzelfde ruimere culturele
referentiekader.
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Omgekeerd slaagt men er soms in grote culturele verschillen te overbruggen, juist
omdat men een gelijkaardige opleiding heeft gevolgd of een soortgelijk beroep
uitoefent. Er is in deze materie geen absolute regel, behalve dat communicatie tussen
mensen met een verschillende achtergrond eenvoudig noch vanzelfsprekend is Maar
in welke mate probeert de Belgische asielprocedure misverstanden die voortvloeien
uit culturele verschillen te voorkomen?
Van overheidswege gaat naar deze problematiek bijzonder weinig aandacht uit.
Uit vrees dat in een aantal gevallen culturele verschillen aan de grond hadden gelegen
van negatieve erkenningsbeslissingen, heeft Amnesty International in 1997 de
Belgische regering ertoe aangespoord de interviewsituatie door een groep
onafhankelijke experts te laten doorlichten. Daaraan werd geen gevolg gegeven. Ook
in het 159 pagina's lange jaarverslag van de Commissaris-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatslozen over het werkingsjaar 1998 wordt niet één keer
verwezen naar de specifieke moeilijkheden die verschillende communicatieculturen
meebrengen - hoewel dat verslag wel op andere moeilijkheden van de asielprocedure
wijst. In een recent persbericht van de ministerraad over de nakende hervorming van
de asielprocedure wordt evenmin gezinspeeld op initiatieven om een goede
communicatie tussen ambtenaren en asielzoekers te garanderen[3]. Het bericht legt er
sterk de nadruk op dat de nieuwe procedure de nodige ‘rechterlijke waarborgen’ zal
bieden, maar zegt niets over de ‘communicatieve’ waarborgen die de overheid toch
ook zou moeten geven.
Een verdere aanwijzing dat beleidsmakers de complexiteit van de
erkenningsprocedure onderschatten, is de veel gehoorde opmerking dat de kwaliteit
van de asielprocedure gewaarborgd is, omdat meer en meer alleen ambtenaren van
hoog niveau - meestal licentiaten in de rechten - de bevoegdheid krijgen om
beslissingen te nemen[4]. Een licentiaatsdiploma in de rechten laat vermoeden dat de
betrokken ambtenaren goed op de hoogte zijn van de wetgeving ter zake. Maar het
zegt nog niets over hun bekwaamheid inzake interculturele communicatie. De
opleiding in de rechten mag dan al vrij ruim zijn, interculturele communicatie hoort
er, voor zover ik weet, nog niet bij. Noch is mij bekend dat het personeel van de
Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal - de voor de
asielprocedure bevoegde instanties - een speciale opleiding op dat vlak zou krijgen.
Dat is geen verwijt aan het adres van de betrokken ambtenaren, het zijn de
beleidsmakers die verzuimen hun een degelijke opleiding te geven.
Het soort documentatie dat de ambtenaren gebruiken om de verhalen van de
asielzoekers op hun waarheidsgehalte te toetsen, vergroot de kans op culturele
blindheid nog meer. De geraadpleegde informatie over de
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landen van herkomst stamt meestal van westerse (of westers getrainde) waarnemers.
Mensenrechtenrapporten van westerse ngo's, internationale mediaberichtgeving,
rapporten van Belgische ambassades en internationale instellingen, die zijn allemaal
opgesteld in de typisch westerse, rationele reportagestijl. Ze hanteren allemaal dezelfde
culturele verrekijker om gebeurtenissen en omstandigheden op grote afstand voor
ons westerlingen in beeld te brengen. Allicht bevestigen zulke bronnen het vooroordeel
van de ambtenaren, dat de bril waardoor zij onze maatschappij hier bekijken
‘universeel’ is, en ook kan (en moet) worden gebruikt om samenlevingen aan de
andere kant van de aardbol te observeren. Ze sterken de ambtenaar in zijn overtuiging
dat de vragen waarop hij van de asielzoeker een antwoord verwacht vanzelfsprekend
de belangrijkste en de meeste relevante zijn, - alles wordt immers door dezelfde
culturele bril bekeken. Maar dat betekent niet dat de asielzoeker die de ambtenaar
zijn verhaal vertelt, het ook zo ziet.
Een andere factor die geen rol zou mogen spelen in de erkenningsprocedure is het
ontbreken van een ‘communicatieve ruimte’ waarin de ambtenaar en de asielzoeker
de mogelijkheid krijgen om te komen tot een constructief en open gesprek. Het
onvermogen van de overheid om een dergelijke omgeving te creëren heeft in principe
niets te maken met de aanwezigheid of het ontbreken van een gegronde vrees voor
vervolging. Een degelijk gesprek vereist een relatieve gelijkheid tussen de
gesprekspartners, een voldoende luister- en inlevingsbereidheid en voldoende tijd.
Binnen de asielprocedure is er per definitie geen sprake van gelijkheid tussen de
gesprekspartners. Integendeel, de interviewsituatie wordt gekenmerkt door een grote
ongelijkheid tussen de asielzoeker en de ambtenaar: die beslist over het leven en
welzijn van de asielzoeker, terwijl de asielzoeker niet ingrijpt in het leven van de
ambtenaar. Daarenboven zitten beide gesprekspartners emotioneel niet op dezelfde
golflengte: de asielzoeker vertelt zijn levensverhaal, terwijl de ambtenaar gewoon
zijn werk doet. Niets van dit alles hoeft een onoverkomelijke moeilijkheid te zijn.
Veel hangt af van de betrokken individuen, maar vanwege de grote ongelijkheid
tussen de gesprekspartners en het verschillende gewicht van het gesprek voor elk
van hen blijft het binnen de asielprocedure heel moeilijk om een voldoende
‘communicatieve ruimte’ te creëren.
Daarom is het des te belangrijker dat de ambtenaar bereid is naar de asielzoeker
te luisteren. Een ambtenaar heeft allicht zijn persoonlijke instelling, maar
onvermijdelijk wordt hij ook door de algemene sfeer beïnvloed. Hij weet bv. dat
bijna 90% van de asielzoekers die voor hem verschijnen door het systeem zullen
worden afgewezen. De omstandigheden zetten niet aan tot grote welwillendheid en
openheid, zeker als de officiële perceptie ter zake is dat de ‘buitengewone lage
erkenningsper-
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centages vooral een teken zijn van een overvloedig misbruik van de asielprocedure’[5].
Een vertegenwoordiger van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding sprak twee jaar geleden in de Senaat over de contacten van het
Centrum met de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal. Hij
had het ook over de houding van de ambtenaren; diplomatisch zei hij dat ‘de
verschillende ambtenaren een zeer uiteenlopende gevoeligheid en ingesteldheid aan
de dag leggen, zodat het centrum vaak wacht met de betrokken diensten te contacteren
tot een bepaalde ambtenaar uit vakantie terugkeert, om op een menselijk en aandachtig
onthaal te kunnen rekenen’[6].

Objectieve erkenningsbeslissingen - of toch niet?
Voor een eerlijke asielprocedure is een goede communicatie tussen de asielzoeker
en de ambtenaar een voorwaarde. In de meeste gevallen hangt de erkenningsbeslissing
af van de geloofwaardigheid van het door de asielzoeker vertelde verhaal. Alleen als
een ambtenaar die geloofwaardigheid met zekerheid weet vast te stellen, zal hij ook
met zekerheid ‘echte’ van ‘onechte’ vluchtelingen kunnen onderscheiden. Die
zekerheid wordt echter bedreigd door de vastgestelde communicatiestoornissen.
Nergens vinden we aanwijzingen dat die communicatiestoornissen geen invloed
zouden hebben op de erkenningsbeslissing. Het totale gebrek aan interculturele
training, het eenzijdige bronnenmateriaal waaraan asielverhalen getoetst worden en
de uiterst ongunstige omstandigheden waarbinnen het asielgesprek moet plaatsvinden,
doen vermoeden dat een ‘objectieve beslissing’ veeleer de uitzondering dan de regel
is. Op z'n minst suggereren de hier aangehaalde factoren dat de bewijslast omgedraaid
moet worden en dat de verdedigers van de procedure nu maar moeten uitleggen
waarom ze overtuigd zijn dat men op die manier inderdaad ‘echte’ van ‘onechte
vluchtelingen’ kan onderscheiden.
Er zijn nog meer factoren te noemen die een objectieve beslissing in de weg kunnen
staan. Asielzoekers worden vaak geïnterviewd terwijl ze in een gesloten
detentiecentrum vastzitten. Sommigen onder hen lijden onder posttraumatische
stressverschijnselen die - althans volgens deskundigen uit de ngo-sector - door de
ambtenaren niet altijd tijdig als dusdanig herkend worden. Voorts geven de nadruk
op mondelinge communicatie, en meer bepaald de vereiste van een coherent en
samenhangend verhaal welbespraakte, intelligente en goedopgeleide asielzoekers
bij het indienen van hun verzoek een hele voorsprong. Geen van die elementen heeft
iets te maken met de vraag van de gegronde vrees voor vervolging. Toch is er veel
kans dat ze het beslissingsproces in hoge mate beïnvloeden. Ik zie nergens een signaal
dat de beleidsmakers dat soort
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moeilijkheden au sérieux nemen. De officiële retoriek blijft ons nochtans verzekeren
dat we ‘de echte vluchtelingen er wel uithalen’.

Hoop voor de toekomst?
In theorie is het uiteraard goed mogelijk de kwaliteit van de asielprocedure te
verhogen. Het personeel kan beter en vooral anders opgeleid worden, er kan meer
tijd uitgetrokken worden voor de interviews, meer aandacht besteed worden aan een
adequate psychologische omkadering, enz. Dergelijke maatregelen zijn dringend
nodig om te maken dat de bevoegde instanties vaker dan nu het geval is de juiste
beslissing nemen. Maar een dergelijke hervorming vraagt veel tijd en inspanning.
Een negatieve organisatiecultuur kan niet in één nacht veranderd worden, en culturele
blindheid is een euvel dat dagelijks bestreden moet worden, - maar het is mogelijk.
Wat een dergelijk scenario thans onwaarschijnlijk maakt, is het aantal mensen dat
op dit moment op de asielprocedure een beroep doet. Het organiseren van een echte
kwaliteitsprocedure vergt in die omstandigheden aanzienlijke middelen. Het is weinig
waarschijnlijk dat ze in de huidige politieke context voor dit doel ter beschikking
worden gesteld.
Een ander mogelijk scenario is het verlichten van de druk op de asielprocedure.
Dat lijkt op korte termijn alleen haalbaar door het instellen van een systeem van
‘green card’, waarbij bv. twintigduizend mensen per jaar de toestemming krijgen
om zich definitief in België te vestigen. Niets wijst erop dat het opnieuw toelaten
van legale immigratie op dit moment een reële politieke optie is. Totdat dit het geval
is, kunnen we ons misschien afvragen of we werkelijk prat mogen gaan op ons
‘humaan asielbeleid’. Ik ben er niet zo zeker van.
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Eindnoten:
[1] Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling, in België in werking sinds 22
april 1954. De volledige definitie van de term in artikel 1, A 2 van het verdrag definieert een
vluchteling als een persoon die ‘uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich
bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die bescherming van dat land niet
kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die indien hij geen nationaliteit
bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet
kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren’.
[2] De globale erkenningsgraad voor de periode 01.02.1988-31.12.1998 bedraagt volgens het
Commissariaat-generaal 9,2% (bron: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatslozen, Elfde jaarverslag van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatslozen. Werkingsjaar 1998, blz. 22).
[3] Ministerraad van 24 september 1999, Persbericht, Het immigratie- en asielbeleid
(http://www.fgov.be/pc/19990924).
[4] Ibid.
[5] Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen, Elfde Jaarverslag van de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen. Werkingsjaar 1998, blz. 21.
[6] Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
(23 juni 1998), Parlementaire Stukken, Senaat, nr. 768/1, 21.
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Forum
‘Boven zal ik Oranje handhaven’
Nederland is een land van discussies en discussianten. Dat is iets waarmee je als
Nederlander leert leven, als je er al niet geestdriftig aan meedoet. Maar er zijn zaken
die ook bij ons boven discussie staan. Over van alles en nog wat mag, nee, moet
gediscussieerd worden. Liefst op het scherp van de snede, dus ten principale. Maar
- om een paar markante uitzonderingen te noemen - niet bespreekbaar is de
legendarische rolverdeling tussen vaderlanders en moffen in de Tweede Wereldoorlog;
evenmin de fiscale aftrek van de hypotheekrente; noch de gevoelige activiteiten van
het Leger des Heils in de kersttijd. En zeker niet het staatshoofd de koningin en haar
huis. Zo'n setje taboes geeft enige stabiliteit in een maatschappij waarin voortdurend
van alles en nog wat verbaal op losse schroeven wordt gezet. Soms retorisch, soms
argumentatief. En altijd de suggestie wekkend dat er een roer om moet en er, met
alle ongerief van dien, eens grondig verbouwd moet worden. Maar gelukkig, ergens
blijft de nationale identiteit verankerd in een collectief cluster, waarin loyaliteit jegens
onze geëerbiedigde vorstin de kroon spant. Echter, onverwacht is de majesteit onder
vuur komen te liggen. Niet van een anarchistische bende of slaperige sociëteit vol
salonrepublikeinen. Het vuurtje werd aangestookt door de politieke leider van een
fractie uit het parlement. Het greep niet om zich heen omdat zijn collega's zijn
opmerkingen als bevrijdend parool beschouwden. Integendeel: in eerste instantie
haastten zij zich om zijn pleidooi voor een principiële discussie over de rol van het
staatshoofd af te doen als volstrekt overbodig en inopportuun. Maar enkele externe
omstandigheden verhinderden dat de geest weer in de fles kon worden geduwd. Zo
viert onze geliefde vorstin dit jaar het vierde lustrum van haar regering, overigens
zonder vuurwerk of staatsbanket. Bij die gelegenheid zijn twee boeken over haar
regeerperiode verschenen. Daarin de suggestieve vraag
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of wij, haar onderdanen, ons niet in haar vergissen. Majesteit vervult haar protocollaire
en representatieve taken uiterst professioneel en is, als hoofd van de regering, zeer
ijverig en plichtsgetrouw. Zij oogt wat elitair, maar zij kent de dossiers op haar
duimpje. Haar notoire perfectie verankert ons staatsbestel in stabiliteit. Dat bepaalt
haar voorsprong op de politici. Die hebben het al heel ver geschopt als ze het tien
jaar lang in het centrum van de macht volhouden. Maar de koningin houdt zich daar
al twintig jaar op; dossiers uitvlooiend, alles controlerend en erop uit het naadje van
de kous te weten. Welnu, majesteit is er niet vies van om van die voorsprong gebruik
te maken. Of met andere woorden, zij speelt handig, geraffineerd zelfs, maar willens
en wetens, het politieke spel mee. En dat is constitutioneel op het randje.
In de media gaat zo'n suggestie uiteraard een eigen leven leiden: gretig uitvergroot,
met halve aanwijzingen onderbouwd. Twee zaken in het bijzonder worden in dit
verband door de media met graagte uitgemolken. Op de eerste plaats: op haar rol als
echtgenoot lijkt weinig aan te merken. Maar niet zo duidelijk is haar rol als moeder
in het liefdesleven van haar zonen, m.n. in dat van haar eersteling. Natuurlijk is dat
niet duidelijk; dat is het nooit, in geen enkel gezin. Maar de suggestie dat het er,
richting vriendinnen van de kroonprins, tot nu vooral een is/was van gemene
schoonmoeder, die, linksom of rechtsom, altijd kans ziet de oprechte passies van
haar zoon wenend het paleis te doen ontvluchten, hangt in de lucht. De media zorgen
wel dat zij er blijft hangen. Dat is, ten tweede, een aardig opstapje voor de suggestie
dat haar regeerstijl na twintig jaar sleetse plekken begint te vertonen. De charme, in
de oorspronkelijke zin van betovering, raakt er een beetje van af. ‘Echt aardig is zij
niet, vindt u wel?’ ‘Maar toch ook niet echt onaardig!’ ‘Maar vindt u dan niet dat zij
nogal bazig is?’ ‘Nou ja, ze weet wel wat ze wil.’ En dus koppen de kranten met de
uitslag van alweer een enquête die bewijst dat onze wilskrachtige vorstin nog steeds
groot respect geniet, maar dat de echte liefde voor haar taant. Dat was met haar
moeder, de vorige majesteit, toch wel anders. Die was veel liever. Het koninklijk
omaatje van de natie.
Om een beetje zicht te houden op de nu lopende discussie is het zaak de
verschillende lagen waarop die speelt duidelijk te onderscheiden. Ook: om er bedacht
op te zijn dat sommige discussianten een talent hebben om, zo gauw het hun op de
ene laag niet meezit, over te schakelen op de andere. Het maakt de discussie niet
helderder. Maar het houdt de bal wel in de lucht. Zoveel is ondertussen duidelijk
geworden: noch het volk, noch de politieke verantwoordelijken denken er serieus
over om het Koninkrijk der Nederlanden om te bouwen tot een republiek. Wat wel
in discussie is, kan algemeen worden omschreven als ‘de modernisering van het
koningschap’. Maar onder die algemene noemer verstaan verschillende betrokkenen
verschillende dingen. Zo vinden vertegenwoordigers van de media dat het hof te
krampachtig met hen omgaat en veel openhartiger zou moeten zijn over het lief en
leed ten paleize. De ziektes van de Prins-Gemaal, de huwelijken van de zussen en
vooral natuurlijk het liefdesleven van de jonge prinsen. Dat is moderner in hun
betekenis; persoonlijke zaken als soap over straat. Majesteit zit daarop niet te
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wachten. De adel heeft ter zake vanouds een reputatie van discretie; zij had die
overigens ook hard nodig. Maar juist afgezien van verschrikkelijke skeletten in de
kast begrijp ik best dat Majesteit de privé-sfeer van haar en de haren wil afschermen
van media, uit op sensatie. De politici lijken onder modernisering ondertussen iets
anders te verstaan. Mij dunkt iets nogal paradoxaals. Inzet van (sommigen van) hen
is het koningschap ontdoen van elke politieke functie en terugsnoeien tot een puur
ceremonieel iets. De paradox zit voor mij in het feit dat je anno 2000 denkt te
moderniseren door te de-functionaliseren. Deze onverwachte insteek wordt bovendien
nogal theoretisch beargumenteerd en moet dus worden opgeklopt met een retorisch
element. Hier worden de politici de onverwachte bondgenoten van de media; het kan
de populariteit van Majesteit alleen maar ten goede komen als ze wat minder hard
en degelijk werkt en zich wat meer onder het volk begeeft. De koningin zelf heeft
bij herhaling betoogd dat populariteit niet het belangrijkste is waarnaar ze streeft.
Zij wenst in te zetten op kwaliteit. Tel uw zegeningen met een staatshoofd die dat
zo eerlijk zegt en nog waar maakt ook. Maar daarin zit juist voor de politici de angel.
Want die kwaliteit bepaalt precies haar voorsprong en zou juist daarom een
democratisch deficit inhouden. Democratie en kwaliteit, water en vuur?
Dit democratieargument verdient het dus, wat preciezer tegen het licht te worden
gehouden. Basisformule is: het staatshoofd is onschendbaar, de minister is
verantwoordelijk. Daarin zit een frictie naar twee kanten. Het staatshoofd wordt
gedwongen tot de rol van sfinx, mag zich niet op naam en toenaam over iets uitlaten,
mag zelfs geen gebruik maken van het fundamentele democratische recht om te
stemmen, en nog zo het een en ander. Kortom: kwaliteit en voorsprong, zaken die
ieder van ons in de dagelijkse struggle for life moet inzetten om de eigen positie te
rechtvaardigen, kan het staatshoofd niet direct en herkenbaar in stelling brengen; de
verantwoording ter zake is toebedeeld aan een ander. Anderzijds: de ministers moeten
soms dingen verantwoorden, zelfs verdedigen, waarvan zij niet mogen duidelijk
maken wat precies eigen aandeel en wat inbreng van het staatshoofd is. Echt
bevredigend is dat niet. De vraag is alleen of je de doorzichtigheid vergroot als je
het anders regelt. Dwing je dan het staatshoofd niet invloed nog indirecter, dus
onnaspeurbaarder aan te wenden?
Met alle risico vandien, zowel van verdacht succes als van suspecte ellende. Hoe
het zij, zelf vermoed ik dat hier niet het eigenlijke democratische probleem ligt. Dat
ligt in de rolverdeling tussen staatshoofd en regeringsleider. In enkele systemen
vallen die twee functies samen. Maar in de meeste democratieën heeft men ze uit
elkaar gelegd. Nu is de prangende vraag of een democratie wel een staatshoofd nodig
heeft. Qua profiel en naar wezen is het een toegevoegde functie, die ondemocratisch
van aard is. Toch hebben alle democratieën wel voor zo'n aanvullende
systeemcorrectie gekozen. Reden: een tegenwicht voor het partiële en partijdige, dat
inherent is aan het democratische systeem. Boven alle verschillen uit moet het beginsel
van de eenheid van de natie/staat in het bestuurssysteem zelf present zijn. Die reden
zelf relativeert het verschil tussen de monarchale of republikeinse invulling
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van de rol van het staatshoofd. Een president is nauwelijks democratischer dan een
koningin; evenmin - gevoelig argument in de Noordelijke Nederlanden - goedkoper.
De rol zelf van staatshoofd is wezenlijk ondemocratisch. Traditionele monarchie
concentreerde de politieke macht in de top van de hiërarchie en schiep zo ruimte
voor autocratie en absolutisme. Dus ook voor gevaarlijke willekeur in de
machtsuitoefening. Het historisch verzet daartegen - wellicht verbetener nog tegen
die uitwassen dan tegen het onderliggende beginsel - brengt democratie voort. Die
deelt macht op en scheidt de machten. Opdat zij elkaar kunnen controleren. Zelfs bij
bureaucratische of oligarchische verharding van het democratisch systeem - het een
zowel als het ander doet zich momenteel voor - blijft verdeling van macht in machten
kern van democratie. Meer nog dan verkiezingen; die zijn slechts een middel om een
der betrokken partijen - ons dus, het volk, - in dat verdeelproces een rol te geven.
Die rol is overigens vrij relatief, wat wij allen op onze klompen aanvoelen. De meesten
van ons liggen dan ook niet echt wakker van verkiezingen. Boven die verdelingen
uit blijft het staatshoofd de eenheid van de macht van de natie, haar soevereiniteit,
representeren. Dat is per definitie een ondemocratisch gegeven. Als dat toch zo is,
kan juist het met die invulling gegeven aspect van erfopvolging een voordeel zijn.
De zekerheid van de opvolging plaatst het monarchale staatshoofd boven de
partijstrijd, die een tijdelijke ad-hocinvulling van de functie naar zich toe zal trekken.
Het geeft bovendien enige invloed op de opleiding van het toekomstige staatshoofd.
De kwestie is in Nederland in discussie gebracht door de leider van een partij die
zich al sinds 1966 inzet voor versterking van het democratische gehalte van het
staatsbestel. Daarbij bijt zij zich vast in een verregaande identificatie van democratie
met verkiezingen. Verdergaande democratisering impliceert: de gekozen
burgemeester, de gekozen regeringsleider, dus ook de gekozen kabinetsformateur,
en zo nog wat zelf kiezen van culturele en sociale arrangementen. Het is de partij in
haar bijna veertigjarig bestaan niet gelukt deze paradepaardjes in de coalities waarin
zij een rol mocht spelen gerealiseerd te krijgen. Zij is er zelfs niet in geslaagd de
passie van de bevolking voor verkiezingen op te poken. Integendeel: de deelname
daaraan blijft teruglopen, met volgens de peilingen, vooral voor deze partij desastreuze
gevolgen. Het wat onverwachte pleidooi voor een zoniet gekozen, dan toch volledig
gedepolitiseerd staatshoofd heeft dan ook iets van de rare sprongen die een kat in
het nauw maakt. Dat besef had de genadeslag voor het pleidooi kunnen zijn. Ware
het niet dat de media in staat bleken om in enkele dagen een hype te maken van een
irrelevante probleemstelling. Alsof de politieke invloed van een intelligent staatshoofd,
dat in de gewetensvolle ijver intelligentie uitbouwt tot structurele kwaliteit en
voorsprong, verdwijnt door de functie te depolitiseren. Ervaringen elders bewijzen
dat dat niet het geval is. Wel dat er dan niet eens meer een minister verantwoordelijk
zal zijn. Mij lijkt dat, met het oog op de kwaliteit van de democratie, een dubieuze
uitruil.
Zoals er volgens sommige cultuurfilosofen een ‘algemeen menselijk patroon’
bestaat, zo bestaat er ongetwijfeld ook zoiets als een ‘markant Hollands patroon’.
Het begint zich
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half zestiende eeuw te ontwikkelen, het vestigt zich in de daaropvolgende eeuwen
en functioneert tot in onze dagen heel behoorlijk. In dat patroon speelt het Huis van
Oranje een centrale rol. Sinds Philip II in 1559 bij zijn vertrek naar Spanje Willem
van Oranje tot stadhouder van Bourgondië, Holland, Zeeland en Utrecht benoemde,
zijn de Oranjes een centrale factor gebleven in de geschiedenis van onze noordelijke
gewesten. Zij hebben het hunne bijgedragen aan de vorming van het Hollandse
patroon. Eerst door zich tot spreekbuis te maken van het ongenoegen jegens de
soeverein, vervolgens door zich geleidelijk aan het hoofd te plaatsen van de opstand
tegen hem, daarna door zich te wagen aan confrontaties met stedelijke en gewestelijke
regenten. Aanvankelijk functioneerden zij in een republikeinse, sinds het Congres
van Wenen in een monarchale constructie. Noch de dynastieke wisseling van de
zuidelijke naar de Friese tak, noch het bijna uitsterven van de tak rond de voorvorige
eeuwwisseling - die gonsde van republikeins-revolutionair elan - heeft daaraan een
einde gemaakt. Zou het democratisch spijkers op laag water zoeken van een politieke
club in ontbinding dat wel kunnen? Men schatte de werkelijke voorsprong van het
Huis van Oranje niet te zuinig in. Op dit moment krijgt zij reliëf in de onbetwiste
kwaliteiten van de regerende vorstin. Maar die zijn toch vooral een momentaan
fragment in een rijke familiegeschiedenis. Eeuwenlange interactie met de politieke
krachten in de noordelijke Nederlanden - je nu eens voegen, je dan weer verzetten heeft die familie geleerd hoe je je wapenspreuk waarmaakt. Voor goed begrip: die
luidt niet ‘Oranje boven’, maar ‘Je Maintiendrai’. Dat is Frans voor ‘Ik zal
handhaven’. Maar het wordt - wat mij betreft: niet ten onrechte - doorgaans vrij
vertaald met: Oranje boven.
□ Pieter Anton van Gennip

Verzoening: een politiek incorrecte term?
Vandaag, meer dan een halve eeuw na de feiten, nu de meeste daders en slachtoffers
verdwenen zijn, lijkt het nog steeds niet mogelijk in Vlaanderen op een serene manier
over de collaboratie en de repressie te spreken. De respectievelijk ‘zwarte’ en ‘witte’
mythes blijven met overminderde emotionele kracht voortleven. Voor de
nakomelingen van de collaborateurs waren hun ouders en grootouders eerlijke
idealisten die gemeend hadden, met de hulp van de bezetter een aantal rechtvaardige
Vlaamse eisen te kunnen verwezenlijken. Na de oorlog werden zij daarvoor op een
in hun ogen onmenselijke en wederrechtelijke wijze gestraft. De kinderen en klein-
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kinderen van de verzetslui zien het volkomen anders: door met de bezetter mee te
werken hebben de collaborateurs zich medeplichtig gemaakt aan de vervolgingen,
de deportaties, de folteringen en de moorden waarvan duizenden onschuldige burgers
het slachtoffer geweest zijn. Het is in hun ogen dan ook maar normaal dat deze
‘zwarten’ na de oorlog hun verdiende loon ontvingen.
Intussen heeft de geschiedschrijving op basis van historische documenten deze
mythes reeds lang bijgestuurd en gedeeltelijk ontkracht, zoals iedere
onbevooroordeelde lezer van de werken van Luk Huyse en Steven Dhondt voor
zichzelf kan uitmaken[1]. Daaruit blijkt dat veel collaborateurs zich om ideologische
en opportunistische redenen wel degelijk schuldig gemaakt hebben aan misdaden
tegen de menselijkheid, én dat tijdens de repressie inderdaad heel wat mensen op
een onrechtvaardige en soms buitensporige manier voor hun foute houding tijdens
de oorlog zijn gestraft. Alle pogingen om uit dit meer genuanceerde historische beeld
de nodige juridische en ethische consequenties te trekken, zijn tot nog toe gebotst
op de onverzoenlijke houding van beide kanten. De harde kern van de collaborateurs
en hun geestesgenoten weigerde schuld te bekennen of zelfs maar fouten toe te geven,
zolang hun tegenstanders zich niet voor de uitwassen van de repressie
verontschuldigden. Omgekeerd bleven de verzetslui en hun medestanders hardnekkig
ontkennen dat er met die repressie een en ander verkeerd gelopen was, zolang de
‘zwarten’ hun ongelijk niet openlijk toegaven.
Wie gehoopt had dat met de dood van de betrokkenen het probleem voorgoed van
de baan zou zijn, heeft zich vergist. De mythes zijn na verloop van jaren zo mogelijk
nog verstard, en de hardnekkigheid ervan verklaart waarom elk gesprek al bij voorbaat
een dovemansgesprek is. Enerzijds verklaart de hardnekkige repressie-mythe voor
een deel het succes van uiterst rechtse organisaties en partijen, die dit ressentiment
als een emotioneel wapen tegen het Belgische establishment in het collaborerende
kamp konden uitbuiten. Omgekeerd leidde het feit dat de eis tot ‘amnestie’ vooral
in het uiterst rechtse kamp gehoord werd, tot een verstrakking van de weigering van
hun tegenstanders om de repressie ook maar bespreekbaar te maken. De heftige
commotie rond de in feite voorzichtige poging van Herman Suykerbuyk, om de nog
bestaande sociale gevolgen voor intussen juridisch gerehabiliteerde collaborateurs
en hun nabestaanden enigszins te lenigen, is daar een treffende illustratie van.
In het najaar van 1999 hebben zeventien Vlaamse progressieve intellectuelen die
de collaboratie en het uiterst rechtse gedachtegoed uitdrukkelijk verwerpen, in een
open brief opnieuw gepleit voor een dialoog tussen beide kampen op basis van een
zo objectief mogelijke benadering van de historische feiten[2]. Hoewel hun oproep
op veel steun kon rekenen, werd er tot nog toe in de politieke wereld niet op
gereageerd. Dat heeft waarschijnlijk zowel te maken met de weigering van Waalse
en Franstalige kant als met de druk van vaderlandslievende verenigingen en
verzetskringen in Vlaanderen.
De recente oproep van Lionel Vandenberghe, de voorzitter van het
IJzerbedevaartcomité, tot wederzijdse erkenning van de fouten die tijdens de
collaboratie én de repressie gemaakt
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werden, gaat echter nog een stap verder. Hier wordt, door iemand uit, ja een voorman
van de Vlaamse Beweging zelf, voor het eerst gebroken met de vaak dubbelzinnige
en vaag apologetische houding binnen die beweging tegenover de fouten van de
collaboratie. Dat is een eerste en belangrijke stap naar een dialoog. Maar die kan pas
tot stand komen als dit gebaar van goede wil door het andere kamp beantwoord
wordt, bijvoorbeeld door de erkenning van fouten en vergissingen die tijdens de
repressie hebben plaatsgevonden. Alleen zó kan, op termijn, een streep worden gezet
onder een onverwerkt, en daarom nog steeds etterend verleden.
Is een dergelijke oproep al die commotie wel waard? Zijn er vandaag geen
dringender problemen aan de orde dan dat van de amnestie? Is dit wel een relevant
debat voor jongeren van de eenentwintigste eeuw? Twee kanttekeningen bij die vaak
gehoorde vragen. Natuurlijk is het zo dat vele jongeren nauwelijks weet hebben, en
al evenmin wakker liggen van wat zich tijdens en na de oorlog tussen hun ‘witte’ en
‘zwarte’ grootouders en overgrootouders in Vlaanderen heeft afgespeeld. Er daarom
dan maar liever over zwijgen zou echter een foute reactie zijn. Een gebrekkig
historisch inzicht eist immers altijd zijn tol. In dit geval kan een ongenuanceerde,
ongedifferentieerde benadering van de collaboratie in Vlaanderen, die ze simplistisch
voorstelt als één schuldig fascistisch complot, vandaag alleen maar de zaak van
extreem-rechts dienen. Alleen door op een genuanceerde manier over collaboratie
en repressie te spreken, kun je een morele last afschudden, die nog steeds politiek
wordt misbruikt. Wie zich engageert voor een democratisch Vlaanderen moet uiterst
waakzaam zijn, zeker ten opzichte van degenen die opnieuw een Vlaanderen
aanprijzen waarin onder het motto ‘eigen volk eerst’ humane en democratische
verworvenheden worden weggezuiverd. Die waakzaamheid veronderstelt een gedegen
historisch inzicht. Zonder die historische achtergrond wordt het verzet tegen
extreem-rechts in Vlaanderen geleidelijk gebanaliseerd tot een kwestie van ‘politieke
correctheid’.
Voorts zijn er de bezwaren van degenen die een pragmatische houding voorstaan,
de propagandisten van de Realpolitik. Oproepen tot verzoening zijn wel goed bedoeld,
zo opperen ze wat ironisch-geringschattend, maar brengen in concreto geen zoden
aan de dijk. Ze zijn ‘moedig en opbouwend’, zo heet het dan, maar ‘onrealistisch’
en ‘politiek slecht getimed’. Maar wat wil men eigenlijk? Het probleem van de
amnestie laten verdwijnen, samen met de laatste overlevenden, omdat men zich nu
eenmaal neerlegt bij de wederzijdse onverzoenbaarheid (het gaat tenslotte om maar
een kleine groep)? Of kiest men voor de moedige, want ondankbare stelling, dat
erkenning van de eigen fouten de enige weg is om verzoening tot stand te brengen?
Het is een bijna universeel menselijk verschijnsel, de oorzaak van het kwaad in
zichzelf te miskennen en ze te leggen in een zondebok buiten zichzelf. Zich opsluiten
in de burcht van zijn eigen gelijk en dat eigen gelijk luidkeels verkondigen is daarvan
de psychologisch begrijpelijke, maar ethisch verwerpelijke consequentie. Ook in de
Vlaamse Beweging is dit vaak gebeurd. Nu iemand, binnen die Beweging zelf, de
vinger op de wonde durft te leggen en de fout ook binnen het eigen kamp situeert,
heeft dit een
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belangrijke symbolische waarde. Waarom? Echt trouw aan een ideaal is men niet
alleen door het te belijden, maar evenzeer door de pervertering ervan aan te klagen.
Toegepast op het vraagstuk van collaboratie en repressie: men blijft trouw aan de in
hoofdzaak democratische en emancipatorische geest van de Vlaamse Beweging als
men de geschiedenis ervan kritisch bekijkt en de gebreken ervan aanwijst, en niet
door het eigen gelijk voortdurend en heel stoer uit te schreeuwen. De tweede houding
is gemakkelijk, ze immuniseert je tegen elke kritische opwerping; de eerste houding
is moeilijk, ze maakt je uitermate kwetsbaar. Daarin schuilt de grote symbolische
waarde van de oproep van Vandenberghe, ook al gaat het over een probleem dat
maar een kleine groep van mensen echt aanbelangt en dat meer dan vijftig jaar geleden
gebeurde.
Niets van wat er tijdens de woelige (na)oorlogse periode gebeurd is, mag of moet
vergeten worden, integendeel. Maar betekent dit ook dat we, twee generaties later,
nog steeds niet in staat zijn om een verzoeningsproces in te zetten? En dat er een
taboe op rust om dit ter sprake te brengen?
□ Ludo Abicht en Guido Vanheeswijck

Na de boekenweek
De Nederlandse boekenweek in maart heeft ieder jaar een ander thema, dat dan zeer
nadrukkelijk op de voorgrond treedt. De afgelopen jaren konden we bijvoorbeeld
genieten van weidse thema's zoals ‘mijn God’ en ‘de poëzie’. Dit jaar was een
nauwelijks minder ruim thema gekozen, waarmee veel uitgevers opnieuw aardig uit
de voeten konden: ‘de klassieken’.
Vanzelfsprekend krijgen boeken rond het thema altijd veel aandacht gedurende
de boekenweek (of beter: de boekentiendaagse, want in de praktijk is de feestperiode
opgerekt tot anderhalve week). Volgens een haast onvermijdelijk patroon zakt die
aandacht na afloop snel weg. Het wordt al gauw Pasen, het weer knapt op, en de
belangstelling gaat eerder naar andere zaken. En zodra het eenmaal zomervakantie
is, treedt in het boekenvak een windstilte in die wel tot eind augustus, begin september
voortduurt. Het lijkt of veel serieuze lezers dan nog hun stapels achterstallige lectuur
van het afgelopen seizoen moeten doorwerken.
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Gezien deze achtergronden is er een flinke kans dat u al bij het lezen van de titel van
deze bijdrage een zucht slaakt: u heeft er genoeg van, u wilt even iets anders. Op uw
salontafel ligt misschien wel zo'n stapeltje aangekochte klassieken in vertaling, dat
u met een licht schuldgevoel vervult: u hebt ze tijdens de boekenweek in een vlaag
van enthousiasme gekocht, maar u komt er nauwelijks aan toe. Wellicht zit de nieuwe
volledige Aeneïs-vertaling van M. d'Hane-Scheltema erbij, of de Pindarus-vertaling
van Patrick Lateur, beide zo bejubeld door de critici: schitterende, kloeke boeken
van belangrijke dichters, maar er lijkt geen beginnen aan. Pindarus bijvoorbeeld is
beslist geen gemakkelijke lectuur, ook niet in vertaling, want de wereld en de
denkwereld van de Vroeg-Griekse lyricus verschillen enorm van die van ons. Je zou
al een week vakantie alleen voor die ene klassieker moeten hebben. Maar wie kan
daar zoveel tijd voor vrijmaken?
Als u tot hiertoe hebt doorgelezen in dit stuk, bezit u waarschijnlijk een meer dan
gemiddelde interesse in ‘de klassieken’. Voor werkelijke belangstellenden houdt het
thema natuurlijk niet op bij de grens van de commercieel bepaalde boekenweek,
maar is het, letterlijk, iets van alle tijden. Daarom lijkt het goed om even terug te
blikken op die boekenweek, die alleszins succesvol leek, en te kijken naar mogelijke
effecten op de langere termijn. Een uitvoerig praktijkonderzoek kan ik hier helaas
niet bieden, maar er zijn wel een paar algemene opmerkingen te maken bij de
ontwikkelingen.
Aanvankelijk wisten veel verantwoordelijken in het boekenvak, naar verluidt, niet
precies wat ze met het thema aan moesten. Wat is ‘klassiek’ eigenlijk? Homerus en
Vergilius, allicht. Maar is Dante ook klassiek? Of de Edda? Of Couperus en Vestdijk?
Maar de verwachte vloedgolf van halve en onechte klassieken bleef gelukkig uit.
Het werd snel duidelijk dat het om de Griekse en Romeinse klassieken moest gaan.
Veel uitgevers konden daarvoor volstaan met enkele titels die al langer in hun fonds
zaten, of ze poetsten voor de gelegenheid oude titels nog eens op (ik zag onder meer
een mythologieboek en een historische studie uit de jaren vijftig).
De lezer had daar, in het algemeen gesproken, baat bij. Goedkope herdrukken van
zowat alle grote namen uit de klassieke oudheid verschenen in de winkel: Homerus
en Vergilius, maar ook Ovidius en Suetonius, Plato en Herodotus. Nog nooit kon
een Nederlandstalige lezer voor zo weinig geld zijn klassieke toppers inkopen.
Natuurlijk werden hier en daar ook bestaande titels voor aanbiedingsprijzen van de
hand gedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de voordeelactie van uitgeverij Ambo voor
haar gebonden serie vertalingen met rode stofomslagen. (Het was helaas niet de
eerste keer dat die serie in de aanbieding ging; door die herhaalde acties daalt ze
onvermijdelijk in waarde en prestige.)
Natuurlijk verscheen er ook het een en ander aan nieuwe boeken. Daaronder zaten
enkele voorspelbare ‘maakboekjes’, die vooral appelleerden aan de boekenweeklezer:
overzichten van antieke auteurs, boeken met een snufje ‘klassiek’ in de titel, en
allerlei bloemlezingen. Soms leken die uitgaven in een vloek en een zucht in elkaar
gezet, maar ook hier viel de gemiddelde kwaliteit toch alleszins mee. En soms was
ook die schijn bedrieglijk: bloemlezingen zoals het abecedarium Van Alfa tot Omega
(door Patrick De Rynck en Mark Pieters, Athenaeum,
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Polak & Van Gennep), of de bundel De randen van de aarde (door Jona Lendering,
Ambo) waren zeker geen haastwerkjes, maar gedegen projecten. Het eerste bevat
talloze highlights, maar ook de nodige onbekende passages uit de antieke literatuur,
goed gekozen en met zorg en humor gepresenteerd. Het tweede beschrijft aan de
hand van vele boeiende tekstfragmenten de kijk van de Romeinen op de landen
‘tussen Schelde en Eems’. Zulke boeken zullen de tand des tijds nog wel even
weerstaan en ook na de boekenweek relevant blijven.
Dat geldt zeker ook voor Ilja Pfeijffers literatuuroverzicht De antieken
(Arbeiderspers), waarin de auteur een verfrissende en persoonlijke kijk op de hele
antieke literatuur geeft. Dat is een knappe prestatie, al hoef je het met zijn standpunten
niet steeds eens te zijn. Zo vind ik Pfeijffers denigrerende opmerkingen over het
Nieuwe Testament nogal misplaatst. Volstrekt nieuw in het Nederlands is Pfeijffers
geïntegreerde behandeling van de Griekse en Latijnse literatuur uit de Keizertijd. De
antieken kreeg veel publiciteit, maar ook nu het stof van het boekencircus is gaan
liggen blijft het boek van grote waarde. Een antieke literatuurgeschiedenis was al
jaren een desideratum. Maar ja, wie waagde zich eraan? Pfeijffer heeft dat nu dus
gedurfd, en alleen al daarom is hij te prijzen. Als de boekenweek de aanleiding was
om dit boek te maken, dan is die al ergens goed voor geweest.
Het is hier niet de plaats om een uitputtend overzicht te geven van wat er nu
allemaal beschikbaar is over en uit de Oudheid in het Nederlands. Daarvoor verwijs
ik graag naar de aardige cd-rom die de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse boek) voor de boekenweek maakte. Daarop kan de lezer zich
muisklikkend een weg banen door de veelheid aan leverbare boeken. Of de flitsende
vormgeving van het programma ook werkelijk tot lezen van boeken uitnodigt lijkt
mij de vraag, maar voor de PR van de antieke wereld was de cd-rom zeker positief:
zelden leek de Oudheid minder stoffig.
Al met al heeft de boekenweek dus een aantal belangrijke nieuwe boeken en nuttige
herdrukken opgeleverd die er anders niet snel waren gekomen. Voorts heeft de
belangstelling voor het hele gebied ongetwijfeld een impuls gekregen door alle
publiciteit. Natuurlijk is dit effect moeilijk te meten, maar het valt te constateren dat
de sfeer rondom de klassieken ronduit positief was. In de media was nauwelijks een
negatief woord te lezen of te beluisteren over het thema. In eerdere boekenweken
was dat beslist wel eens anders.
Een misser was hierbij wel dat het gratis boekenweekgeschenk dit jaar niets met
het thema van doen had. Topauteur Harry Mulisch had al bij het aanvaarden van de
opdracht gesteld dat hij gewoon zijn eigen gang zou gaan. Die arrogante houding is
men van Mulisch zozeer gewend dat niemand ervan opkeek. Maar was het niet veel
beter geweest om een schrijver te kiezen die de Oudheid werkelijk gezicht geeft én
een groot publiek aanspreekt? Ik noem met name iemand als Imme Dros, die met
haar Homerosvertalingen en creatieve bewerkingen van antieke verhalen zelfs
jongeren weet te boeien. Wat was een boekenweekgeschenk van haar hand een mooi
gebaar geweest!
Niet alles is meetbaar, maar verkoopcijfers zijn toch een belangrijke indicatie voor
het succes. Na de boekenweek klonken voornamelijk tevreden geluiden: de meeste
Nederlandse
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boekhandels hadden heel behoorlijk verkocht, zo'n drie procent meer dan vorig jaar.
Volgens krantenberichten zijn naar schatting in totaal een miljoen boeken verkocht
gedurende de boekenweek. In de top 100 van bestverkopende boeken in die week
namen ‘klassieke’ titels maar liefst tweeëntwintig plaatsen in. Vanzelfsprekend namen
grote namen als Homerus en Ovidius topposities in. Exacte verkoopcijfers zijn niet
gemakkelijk op tafel te krijgen, maar we kunnen er veilig van uitgaan dat het bij
zulke auteurs om aantallen rond de tienduizend exemplaren gaat. Dat betekent dat
bijna alle andere titels, ook de veelbesproken boeken, daaronder blijven. Dat is
overigens niet meteen een schande. De genoemde nieuwe Aeneïs-vertaling van M.
d'Hane-Scheltema bereikte een kleine vierduizend exemplaren, wat voor een nieuw,
relatief duur boek tamelijk veel is, zeker als we in aanmerking nemen dat er andere
integrale vertalingen van dat dichtwerk bestaan.
De absolute topper van de boekenweek was een onverwachte. De vertaling in het
Latijn van Neerlands trots Jip en Janneke door Harm-Jan van Dam (Querido) was
bedoeld als een grapje, maar werd een bestseller met ruim 35.000 verkochte
exemplaren. Nog altijd is de vraag naar Annie M.G. Schmidts Jippus et Jannica niet
opgedroogd en verschillende herdrukken volgen elkaar op. De reacties op dit
merkwaardige boekje zijn uitgesproken wisselend geweest. Tegenover enthousiaste
juichkreten van scholieren en ex-scholieren staan de vaak meer ingehouden of zuinige
kritieken van classici. Ik moet bekennen dat ik zelf eerder bij de tweede dan de eerste
groep hoor. Zou iemand dat Latijn echt lezen? Jip en Janneke zijn toch beter
bereikbaar in het Nederlands? Ik vrees zelfs voor wat ik het ‘Nationale Dictee-effect’
noem: een wedstrijd in spelling is op zichzelf goed, maar er kan de suggestie van
uitgaan dat correcte spelling zo raar en moeilijk is dat het alleen iets is voor
specialisten, iets wat ‘gewone mensen’ niet serieus hoeven te nemen. Analoog
daaraan: een boek in het Latijn vertalen is prachtig als tijdverdrijf, maar het resultaat
kan ook de indruk wekken dat de Oudheid zelf niets te bieden heeft voor een groot
publiek.
Ik hoop intussen van harte dat ik het mis heb, en dat alle lezers van Jippus et
Jannica de weg naar klassieke boeken juist beter weten te vinden. Dat is in het
algemeen ook het gewenste effect van zo'n boekenweek. De kortstondige piek in
aandacht en aanbod wordt gevolgd door de onvermijdelijke inzinking, maar als na
de zomer de lezers in de winkel terugkeren en dan iets vaker bij de klassieken stilstaan
en daar hun keus maken, dan is het effect per saldo werkelijk positief. Anders gezegd:
de vraag zakt altijd weer terug, maar in het gunstige geval komt die vraag toch op
een iets hoger basisniveau te liggen dan tevoren. Of dat ook in dit geval zo zal
uitpakken is iets wat pas tegen het eind van het jaar kan worden overzien, maar de
vooruitzichten zijn voorlopig niet slecht.
De boekenweek blijft intussen de gemoederen bezighouden. Voor volgend jaar
staat het thema ‘tussen twee culturen’ centraal, een onderwerp dat weer heel andere
perspectieven opent. De keuze voor Salman Rushdie als schrijver van het
boekenweekgeschenk staat in elk geval garant voor veel onenigheid en rumoer. We
zullen er ongetwijfeld nog veel over horen en lezen.
□ Vincent Hunink
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Eindnoten:
[1] Luk Huyse en Steven Dhondt, Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België
1942-1952, Leuven, 1991.
[2] Op 17 september 1999 verscheen in De Standaard onder de titel ‘Voorwaarts, en niet vergeten’
een oproep om bij de overstap naar de komende eeuw het blad van repressie en collaboratie
definitief om te draaien. De tekst was ondertekend door Ludo Abicht, Bruno De Wever, Willy
Courteaux, Robert Crivit, André De Beul, Jan Debrouwere, Eric Defoort, Robert De Gendt,
Jaap Kruithof, Jozef Maton, Willy Minnebo, Jan Olsen, Paul Pataer, Koen Raes, Harry Van
Velthoven, Adriaan Verhuist en Frans-Jos Verdoodt.
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Podium
Als een prismaslijper
Het dichterlijke oeuvre van K. Michel
‘Een dichter is geen filosoof. Hij bouwt geen theorieën en in principe heeft hij een
hekel aan abstracties: “de mond / die oudergewoonte balloons blaast: / filosofie”,
zegt Gerrit Kouwenaar.’ Met dit citaat opent een opstel van A.L. Sötemann over de
levens- en wereldbeschouwing van de geciteerde dichter[1].
K. Michel (o1958) die in Groningen filosofie studeerde, is het daarmee eens. Hij
schrijft gedichten waarin weliswaar een wijsgerige ondertoon aanwezig is, maar
waarin hij terzelfder tijd de traditionele denkpatronen feestelijk bedankt voor de
bewezen diensten. Eigen inzichten probeert K. Michel heel persoonlijk, concreet en
beeldrijk te formuleren. In zijn derde dichtbundel, Waterstudies, recent bekroond
met VSB Poëzieprijs (‘uiterst zorgvuldig dichter met een uniek eigen geluid’,
verklaarde het juryrapport) wordt in het gedicht ‘Inblazing’ de suggestieve kracht
van Michels paradoxale stijl en van zijn denken via beelden en niet via redeneringen
erg overtuigend gedemonstreerd:
Als iemand die van je houdt niet van je houdt
maar je wel op wil eten terwijl je geen appel bent
noch de wortel uit drie, dan mag nee niet
en kan ja niet
een raadsel dat je rok na rok
afpelt als een ui, treurwerksgewijs
tot alle generaties op zijn
en een stem klinkt
die op oudtestamentische toon beveelt
zit niet zo te kutviolen
(blz. 13)
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K. Michel relativeert danig de opvatting dat woorden even reëel zijn als de dingen
waarnaar ze verwijzen. Voor hem functioneren ze als tekens binnen een netwerk
waarin de verhoudingen complex zijn en nooit vastliggen. Die visie op het teken
heeft hij naar eigen zeggen ontleend aan de semiotiek van Umberto Eco. ‘Je kunt
deze opvatting over de hoedanigheid van woorden vergelijken met de hoedanigheid
van waterdruppels in de zee. Die druppels bestaan ook niet als dingen op zich, ze
bestaan slechts in relatie tot de watermassa die hen omgeeft.’ Deze toelichting gaf
Michel in een lezing over zijn eigen poëzie. Die bestond uit een antwoord op een
college dat Kopland, in 1977 gastdocent in Groningen, aan Michels poëzie had
gewijd[2].
In het slotgedicht van Waterstudies, ‘Glas is een trage vloeistof’, valt op dat Michel
een waterdruppel dan toch weer als een op zich staand ding beschouwt, waarvan hij
in twee strofen de val bestudeert:
Recentelijk hebben Amerikaanse onderzoekers
ontdekt hoe een waterdruppel valt
Te zwaar geworden, glijdt hij van de kraantuit
hangend aan een draadje van water
dat steeds dunner wordt en dan knapt
(...)
Maar de waterdraad wordt niet
in een vloeiende beweging steeds
dunner, nee hij blijkt zich in etappes
telescopisch uit te schuiven
als een nek die schoksgewijs weerstand
biedt tegen het lostrekken van de romp
(blz. 44)

Uit deze verzen blijkt de fascinatie van de dichter voor alles wat zich aan zijn oog
en geestesoog aanbiedt. Het domein van de poëzie is voor Michel onbeperkt. Alles
kan in een gedicht geïntegreerd worden: toevallige wetenschappelijke observaties
over de val van een waterdruppel horen evengoed thuis in een gedicht als de
beschrijving van het effect van het uitspreken van de Hebreeuwse woorden waarmee
het tweede vers van het eerste boek Genesis begint (blz. 9). Waterstudies bevat dan
ook geen cycli, maar bestaat uit aparte gedichten die gemeenschappelijk hebben dat
ze zekerheden, vanzelfsprekendheden en vaste overtuigingen ter discussie stellen.
In het gedicht ‘Nee en ja’ (blz. 18) wordt gepleit voor nuancering, meerduidigheid,
complexiteit. Poëzie voor K. Michel is iets anders dan sommen maken die kloppen
of denkoefeningen uitvoeren die stap voor stap gecontroleerd kunnen worden en
waarvan de uitkomst vastligt. Voor K. Michel is de ratio niet zo maar de hamer
waarmee de spijker - de wereld - zijn definitieve bestemming krijgt.

Nee en ja
Nee en ja er is altijd
meer dan één keus
En voor je iets doet (of laat)
kun je altijd tot basta tellen
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Een ruzie vraagt twee meningen
een kus vier lippen
een lichaam vijf liter bloed
Om regen te maken, een boom
een huis, muziek, een droom
zijn meerdere elementen vereist
En in de sporen van schichtige dieren
rond een modderige drinkplaats
schitteren 's nachts ontelbare sterren
Voor iemand die slechts denkt
met de één (en niet de ander)
is dat getal een hamer
en is de hele wereld een spijker

In een pastiche van de methode ‘indringend lezen’, ontwikkeld door dr. W. Drop en
toegepast op een gedicht van Gerrit Kouwenaar, toont K. Michel de grenzen aan van
het interpreteren en parafraseren van zgn. moeilijke poëzie. Men gaat ervan uit dat
in een gedicht alles uitlegbaar is, op een paar ‘blinde vlekken’ na. ‘Dat zijn plaatsen
waar de associaties / van de dichter kennelijk / zo persoonlijk zijn geweest / dat het
min of meer toeval is / of je ze kunt navoelen’, legt de betuttelende maar geduldige,
belerende instantie uit die zich solidariserend met de onmondige lezer ‘we’ noemt
(blz. 24). Het ideaal van het indringend lezen bestaat erin de sleutels te zoeken en te
vinden waardoor je het gedicht ten slotte moeiteloos in je eigen woorden kunt
navertellen. Zo staat het laconiek in de concluderende slotregel van het gedicht.
De karikatuur die Michel maakt is erg nuttig. Op een ironische, averechtse wijze
maakt hij duidelijk dat poëzie er niet is om de werkelijkheid te ontsluieren of de taal
te ontraadselen, maar om zich te laten verrassen door de veelkantige, grillige, door
de ratio en de logica nooit (volledig) te vatten spelingen van het leven, de natuur,
het lot. De dichter slijpt het prisma van de werkelijkheid.
In het voorlaatste gedicht van de bundel heeft Michel het over een manuscript uit
de negende eeuw (‘Het Leidse manuscript van Aldhelm’), gesteld in een ‘prachttaal
/ waarvan ik nagenoeg niets begrijp’, terwijl hij anderzijds bekropen wordt ‘door het
akelige / gevoel dat de tekst mij wel begrijpt’ (blz. 41).
Hier grijpt het tegenovergestelde plaats van wat met ‘indringend lezen’ wordt
beoogd: niet de tekst wordt door de kundige lezer geassimileerd, maar de lezer wordt
door de tekst opgeslorpt en verdwijnt erin. K. Michel geeft hiermee ook te kennen
wat de gepaste leeshouding is voor zijn en voor alle poëzie. ‘Zin is een watermerk
dat opdoemt in het rimpelende vel waarop het gedicht geschreven staat in de blik
van de lezer, uw blik, mijn blik, ons heden’, schrijft K. Michel aan het einde van een
essay over Faverey[3].
K. Michel begon poëzie te schrijven in de tweede helft van de jaren tachtig, toen
jonge dichters die de groep van de Maximalen zouden vormen zich afzetten tegen
de wat gezapige, ernstige, ambachtelijk knappe maar risicoloze poëzie van hun
voorgangers. In zijn al geciteerde lezing vermeldt K. Michel hoe hij tijdens zijn
Groningse studententijd met twee vrienden allerlei druksels maakte in de geest van
dada en Van Doesburg, geïnspireerd door Satie en John Cage. Dat vrolijke en ludieke
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treffen we in zijn debuutbundel Ja! Naakt als de stenen (1989) aan in de
jongensachtige manier waarop hij bekken trekt tegen ‘de grote boze wereld’, de
regels van de volwassenen ontregelt of zichzelf als dichter
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de opdracht geeft de wereld in te trekken met eenzelfde elan dat ook de poëzie van
de jonge Vijftigers kenmerkt. Ik citeer de tweede helft van ‘Dichter!:
We gaan de handpalm van de wind lezen.
We geven de dingen een andere naam.
We slaan de idiomen met stomheid.
We spreken de horizon onder vier ogen.
Ja! Ja! We ontmoeten, we groeten iedereen.
Douane, wolken, rondvaartbootjes.
Lakens in de wind, meeuwen, lindebomen.
Muziek, atleten, streekgerechten.
Obers, lokale gebruiken, zebrapaden.
Alles!
We reizen zonder landkaart.
We komen overal.
En we schudden alle handen, alle dingen
alle namen door elkaar.
En we roepen, we brullen overal:
Aap!Noot!Mies! Aap! Noot! Mies!
(blz. 40)

Deze slotregel moet gelezen worden in samenhang met een eerder gedicht uit de
bundel, waarin Michel pleit voor een nieuwe visie op de werkelijkheid, waarbij de
woorden, die ons door het alfabetiseringsproces in al hun eenduidigheid zijn
opgedrongen, de dingen niet afschermen maar openbaren in al hun facetten. Michel
pleit in dat gedicht voor het ophalen van de schotbalken tussen de woorden en de
dingen opdat de betekenissen zouden kunnen vloeien en opdat we in staat zouden
zijn de wereld ‘te zien zonder / aap noot mies ertussen’ (blz. 13).
Het gedicht moet geen muur van woorden zijn waarop we ons blind staren, maar
het moet een wad vormen tussen de oevers van de taal en de werkelijkheid, van de
werkelijkheid en de verbeelding, van het hier en het andere waarnaar verlangd en
uitgekeken wordt. In zo'n gedicht zijn de woorden geen bruggen die veilig naar de
vanouds bekende realiteit voeren, maar losse stapstenen in een grillige bedding die
je tegen alle gangbare logica in meevoeren naar het mysterieuze. Hoe K. Michel dat
genereert mag o.m. blijken uit ‘zonder gebladerte geen wind’, een gedicht uit zijn
tweede bundel Boem de nacht (1994).
zonder gebladerte geen wind
zonder ijsbloemen geen vorst
de klap op de spijker
trilt in de hamer door
zonder kruispunten geen richting
zonder wassende maan niet dit getij
doe op de roltrap je handen
voor je ogen ‘rara wie ben ik’
licht kan zowel uit golven
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bestaan als uit deeltjes
voor de goudvissen op het balkon
is het aquarium een duikerklok
rondom mijn lichaam
stuift nu een wolk veren op
dan moet ik dus een gebarsten
hoofdkussen zijn, liefste
of een vogel die wordt geplukt.

In de drie bundels die K. Michel tot nog toe gepubliceerd heeft, laat de dichter zowel
de kracht van de suggestie zien die van de woorden uitgaat als hun onmacht om onze
ervaringen in al hun complexiteit en subtiliteit uit te drukken.
□ Joris Gerits
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Drie vorstelijke larven in een dramatisch concert
‘Wij hadden het larvestadium niet moeten verlaten, niet moeten evolueren,
onvoltooid blijven; behagen moeten scheppen in de siësta der elementen
en vredig moeten vergaan in een embryonale extase.’
E.M. Cioran
De voorbije editie van het tweejaarlijkse Time-festival in Gent (van 26 april tot 6
mei jl.) was in dit drukke herdenkingsjaar opgedragen aan Keizer Karel. De dwarse
geest die het Time-festival telkenmale uitstraalt, zorgde allerminst voor een glorificatie
van de keizer. Het Gentse theaterhuis Victoria, dat het festival dit keer artistiek
gestalte gaf, koos als bindend thema de macht en de waanzin: de macht die de koning
tot waanzin drijft, en de gek die zich vorst of keizer waant. De inspiratie haalden ze
uit de tentoonstelling Gestoorde Vorsten die, in het kader van dit Keizer Kareljaar,
te zien was in het Museum Dr. Guislain.
Met de macht als centraal thema en uitgangspunt creëerde theatermaker Josse De
Pauw voor Victoria een nieuwe voorstelling: Larf. Zo eigenzinnig en allesomvattend
de persoonlijkheid van De Pauw is, zo rijk en totaal is ook deze productie geworden.
In Larf komen theater, concert en de beeldende kunst vloeiend samen, alsof er nooit
een scheiding der disciplines heeft plaatsgevonden. Larf, een bruisende golfslag in
de zee van nieuwe crossovervoorstellingen.
Op een kale scène ligt een groot glasvezelblad. Beeldend kunstenaar Koenraad
Tinel komt op met borstel en zwarte verfpot en schildert in hijgende streken de aanzet
van een larf. De verf druipt nog wanneer het doek wordt opgetrokken. Het blijft de
hele voorstelling als achtergrond aanwezig. Dat beschilderde doek vormt niet de
enige creatieve inbreng van Tinel. Vooraan
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op het toneel staat een gebeeldhouwde aap op een stok, die later in likkende vlammen
wordt gezet. Ook de drie tronen, eigenlijk omgebouwde scheidsrechtersstoelen voor
het tennis, zijn van Tinels hand. Intussen heeft de zestienkoppige big band The Flat
Earth Society onder leiding van klarinettist Peter Vermeersch de scène ingenomen.
Tussen de muzikanten en hun lessenaars is het eerst zoeken naar de drie acteurs:
Josse De Pauw, Tom Jansen en Dirk Roofthooft. Ze verschijnen niet als
gekostumeerde vorsten, maar gaan bijna doordeweeks gekleed: Jansen in pantalon
en hemd, De Pauw in kreukelig pak én sandalen, en Roofthooft met de obligate muts
op de kaalgeschoren kruin. De acteurs vertolken geen personages, zijn veeleer
stemmen die een verhaal vertellen.

Tom Jansen, Josse De Pauw, Dirk Roofthooft en The Flat Earth Society in Larf (© foto Phile
Deprez).

Tom Jansen, die eerder dit seizoen al te zien was als de gekwelde koning Lear in
de versie van de Needcompany, begint het verhaal te vertellen van Kindje wordt
Koning. ‘We noemen Kindje Larfken, omdat het daar, in het begin, het meest op
leek.’ Luid aanzwellende muziek stuwt het verhaal dan naar een eerste hoogtepunt,
de geboorte van Larfken: ‘Wat een moeder! Wat een werk! Wat een vader! Wat een
zaad! Wat een lul! Wat een geluk! Wat een weergaloos geluk! En we zijn zo blij,
zooo blijijij...’. De acteurs verhelen hun sarcasme hoegenaamd niet bij het opzeggen
van die regels. Larfken is geboren, en meteen rijst de vraag wat het kindje later zal
worden en hoe het zal zijn. Het kindje heeft nog geen vijf woorden uitgesproken Ik. Ik. Ikik...IKKE-IKKE - en we vermoeden het al. Larfken eist niets anders dan de
directe en onvoorwaardelijke inwilliging van de meest egocentrische verlangens. ‘Ik
ben de wereld. Ik wil. Ik. Ik wil. Geef mij wat mij toekomt.’ Larfken heeft zich
ontpopt als een tiranniek
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schepseltje. Dit koningskind is amper een fractie van een ogenblik onschuldig geweest.
Bloeddorst van Theatergroep Hollandia toonde ook al de ogenschijnlijke onschuld
van een kind dat is verwikkeld in een machtsspelletje. In hebzucht en wreedaardigheid
moet hij niet onderdoen voor zijn volwassen medemens. Wie spiegelt zich aan wie?
Een mens zou soms voor minder de misantropische verzuchting van E.M. Cioran
onderschrijven.
Larfken is nu koning. De Pauw, Roofthooft en Jansen tooien zich met een kroon
en kostbare sieraden. Zoals ze daar hoog op hun tronen zetelen, doen ze denken aan
de vadsige koningstaferelen van Jacob Jordaens. Ze zwatelen maar, strelen hun
ijdelheid en bulderen onbetamelijk hard. Zie hier de verveling en de arrogantie van
de macht. Eerst situeer je de retoriek van de koning nog in een historisch verleden;
de teksten zouden fragmenten kunnen zijn uit redevoeringen van absolute monarchen
en andere potentaten. Naderhand echter wordt de tekst grimmiger, omdat hij plots
veel dichter blijkt aan te leunen bij de politieke actualiteit. Haast ongemerkt wentelt
de vorst zich in een fascistoïde gedachtegoed. De eigen volksaard wordt bezongen,
en zij die de staat van geluk in de weg staan worden valselijk bejegend. ‘Wij zijn
van oudsher een gastvrij en hulpvaardig volk. Maar als ze met hele horden uit de
woestijn opdoemen om hier in onze oase neer te strijken, als ze op gammele schepen
de grote wateren oversteken om hier op onze kusten hun tenten op te slaan, als ze
zoals Ikaros vleugels beginnen te naaien en wild om zich heen slaan om op te stijgen
naar onze zon, dan moeten wij niet zwijgzaam blijven toekijken! Er is geen god die
onze ondergang vraagt.’ Meteen daarop zingt iedereen De Vlaamse Leeuw. Een
politieke sneer die er mag zijn. Vervolgens stropen de drie heren hun broeken af.
Halfnaakt staan ze daar alles te ontkennen, dat ze nooit zoiets hebben gezegd. Wat
hun woorden teweeg hebben gebracht, willen ze niet geweten hebben. Potsierlijk
zijn ze in die onbeschroomdheid. Potsierlijk en wanstaltig zoals menig echt politiek
tafereel.
Larf is een dwingende en krachtige voorstelling. Dwingend in zijn inhoudelijke
stellingname en krachtig in de uitvoering. De Pauw, Roofthooft en Jansen spelen
samen één enkele koning. Ze zijn naamloos, afsplitsingen van één heerser, die allen
dezelfde tekst zeggen. Gestoorde vorsten zonder meer. Vooral de interactie tussen
de drie acteurs enerzijds en de zestien muzikanten van The Flat Earth Society
anderzijds verleent aan de productie een enorme intensiteit. De muziek van componist
Peter Vermeersch is geen ondersteunend of illustratief gegeven. Wisselen tekst en
muziek elkaar nog af in de aanhef van de voorstelling, gaandeweg schuiven tekstlijnen
en muzikale frasen moeiteloos in elkaar. Zelden zie je zo'n samenspel tussen
tekstacteurs en muzikanten als in dit dramatisch concert, zoals De Pauw Larf zelf
noemt. Waarlijk, dit is swingend toneel!
□ Koen Van Kerrebroeck

Eindnoten:
[1] A.L. Sötemann, ‘Gerrit Kouwenaar en de paradoxen van leven en dood’, in Wiel Kusters (red.),
In een bezield verband, 1991, blz. 251.

Streven. Jaargang 67

[2] Rutger Kopland, Mooi, maar dat is het woord niet, 1998, blz. 80.
[3] K. Michel, ‘Stapvoets door de appels, breukwaarts door het ei’, in Wiel Kusters, op. cit., blz.
318.
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Boeken
Filosofie
De denkers
In 1985 werd een begin gemaakt met het Kritisch Denkers Lexicon, een losbladig
naslagwerk waarin het gedachtegoed van de belangrijkste twintigste-eeuwse denkers
werd uiteengezet. Daarbij ging het uitdrukkelijk niet alleen om filosofen, maar ook
om theologen, mathematici, sociologen, economen, psychologen, taalwetenschappers,
natuurkundigen, enzovoort. De losbladigheid van het systeem maakte het mogelijk
de lemmata voortdurend actueel te houden. Na vijftien jaar was het werk van zo'n
tweehonderd denkers beschreven, in systematische lemmata van steeds ongeveer
vijftien bladzijden.
In de onlangs verschenen bundel De denkers is hieruit een selectie gemaakt van
58 (het Woord Vooraf zegt 59) lemmata, die tezamen volgens de ondertitel van het
boek een ‘intellectuele biografie van de twintigste eeuw’ pretenderen te geven. Binnen
de beperkingen van een boek als dit is men daarin goed geslaagd. De
vertegenwoordigde denkers bestrijken een zeer breed intellectueel veld, al zal men
altijd aanmerkingen kunnen maken op de selectie. Of Dorothee Sölle het werkelijk
méér verdient opgenomen te worden dan de ontbrekende Henri Bergson, en of Jan
en Annie Romein, Ilya Prigogine of Umberto Eco in het licht van de eeuwigheid
meer aanspraak kunnen maken op die eer dan Niels Bohr, Jacques Lacan of Gottlob
Frege is een vraag die aanleiding kan zijn voor een aardig gezelschapsspel. Voor
zover daar op dit ogenblik iets zinnigs over te zeggen valt, lijkt het denken van de
twintigste eeuw in dit boek zeer behoorlijk en representatief te zijn vertegenwoordigd.
De lemmata werden steeds geschreven door specialisten in het werk van de
betreffende auteur, en dat heeft onvermijdelijk tot fikse verschillen in stijl en niveau
geleid, hoewel de strakke opzet van het boek wel een redelijke eenvormigheid in de
aanpak heeft weten te bewerkstelligen. Deze nieuwe uitgave is geen aanleiding
geweest om de stukken grondig te herschrijven, en ook de actualisering ervan laat
soms te wensen over. Doordat er hier sprake
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is van een selectie uit een lexicon dat veel breder van opzet was, heeft het boek als
naslagwerk zijn beperkingen. Wanneer men ‘in het wilde weg’ informatie zoekt over
een bepaalde denker, zal men vaak misgrijpen. Maar wil men zich informeren over
een van de figuren die in dit boek wel zijn opgenomen, dan vindt men steeds een
breed opgezette inleiding die binnen het bestek van tien (goedgevulde) bladzijden
zo compleet is als men maar wensen kan. Het boek is bovendien zeer goed ontsloten
door namen- en zakenregisters, en door een fijnmazige onderwerpaanduiding in de
marge extra overzichtelijk gemaakt.
□ Ger Groot
Hans Achterhuis e.a., De denkers. Een intellectuele biografie van de
twintigste eeuw, Contact, Amsterdam / Antwerpen, 1999, 639 blz., 1990
fr., ISBN 90-254 9883-3.

Psychologie
Uittocht
Het interessante aan Uittocht van Mariet van Zanten-Van Hattum is vooreerst dat de
auteur de relatie tussen religie en psychologie nu eens niet theoretisch benadert, maar
dat zij gewoonweg vier casussen uit haar praktijk als psychologe voorstelt. Dat
verhoogt in hoge mate de herkenbaarheid en de leesbaarheid. In elk van die casussen
komen bijbelse motieven ter sprake, niet omdat de psychologe dat zo oplegt, maar
omdat deze motieven tot de culturele achtergrond van de cliënten en hun begeleidster
behoren: allen komen ze uit de gereformeerde traditie. De bijbelse taal kan dan al
tot hun gemeenschappelijke verleden behoren, maar het is nog iets anders dezelfde
boodschap als bevrijding in het heden te verwerken, eerder dan ze als een drukkende
schuld uit het verleden te torsen. Het is dan ook niet te verwonderen dat het verhaal
van de Uittocht en de strijd tegen Abimelek centraal staan in deze praktijk. In het
nawoord licht de auteur een tipje van de sluier op, en verklaart ze hoe ze ertoe is
gekomen deze aandacht voor bijbelse motieven in haar praktijk te ontwikkelen. Zoals
vaak blijkt de beste heler een wounded healer te zijn. Het werkt verademend,
religieuze taal eens ongedwongen gesitueerd te zien binnen een proces van
psychologische begeleiding, eerder dan andersom (d.w.z. psychologische duiding te
krijgen van religieuze taal en ervaring).
□ Jef Van Gerwen
Mariet van Zanten-Van Hattum, Uittocht. Verhalen uit de praktijk van een
psycholoog, Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Gezondheidszorg,
Nijmegen, 1999, 160 blz., f 32,50, ISBN 90-75886-12-8.

Ethiek
Het symposium van Ronald Commers
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Na het lezen van De val van Eros kijk je met andere ogen naar een film als The Cook,
The Thief, His Wife and Her Lover van Greenaway. Auteur Ronald Commers, docent
ethiek en wijsbegeerte aan de universiteit van Gent, brengt in dit nieuwe werk de
hedendaagse seksuele armoede in beeld. De westerse omgang met de seksualiteit
heeft volgens de auteur een rampzalig stadium bereikt. Commers brengt deze val
van
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Eros in verband met de kapitalistische massaconsumptie. Hij omschrijft het heersende
economische systeem kernachtig als een ‘verspileconomie’, die op grote schaal alles
in het leven tot koopwaar omvormt en die op een goed georkestreerde verslaving
aan zogenaamde behoeften berust. Mensen worden herleid tot loutere consumenten.
Deze bewering wordt overtuigend gestaafd op grond van inzichten van sociologen,
wetenschappers, wijsgeren, literaire auteurs, psychologen, kunstenaars en economen,
- te veel namen om op te noemen. De auteur beschikt over een enorme culturele
achtergrond. Ook voorbeelden uit films, strips en websites weet hij treffend aan te
wenden om te bewijzen dat de ‘bevrijde’ westerse mens na drie seksuele revoluties
in feite een illusie is.
Hoewel hij voorzichtig blijft en het moraliserende vingertje achterwege poogt te
laten, neemt Commers duidelijk stelling tegen een ontspoorde vorm van seksualiteit,
die de redeloze en oncontroleerbare passie doet zegevieren, de andere onderwerpt
en geweld aandoet, de ideale vrouw beschouwt als een synthetische pop die je in om
het even welke positie kimt zetten en naar believen penetreren.
Ondanks enkele taaiere stukken is Commers' betoog toegankelijk: het vierde
hoofdstuk bv. geeft een heldere uiteenzetting van verschillende economische
denkbeelden. In het achtste hoofdstuk voert de auteur in de stijl van Diderot een
gesprek met een vriend over diens erotische ervaring en toetst hij die aan theoretische
beschouwingen van moralisten als Thomas Nagel en Alan Soble. Ook in een volgend
hoofdstuk herbegint hij de dialoog met meer persoonlijke ervaringen, om vervolgens
over te gaan op het ideeëngoed van Emmanuel Levinas. Soms levert dat prachtige
literaire passages op, zoals over de dood (blz. 196), maar evengoed blijft het soms
een verwarrend gestotter. Dat hoort erbij: in de lijn van Plato's Symposium is het
spreken immers een aftasten van de mogelijke betekenis van seksualiteit en liefde.
Het is geen classificatie, maar een exploratie, een aanzet om een filosofie van de
Eros te formuleren. Met deze bouwstenen levert Commers na zijn kritisch afbraakwerk
meteen ook een positieve bijdrage die onze aandacht vestigt op de verzorgende,
weerbarstige en creatieve kracht van de Eros.
□ Dimitri De Gruyter
Ronald Commers, De val van Eros. Over seksuele armoede vandaag,
Houtekiet, Antwerpen, 2000, 254 blz., 890 fr., ISBN 90-5240-496-8.

Kerk en theologie
De mooiste joodse legenden
In de eerste eeuwen van onze jaartelling waren het harde, soms meedogenloze tijden
voor het joodse volk: de Romeinse bezetting. Ook werden er scherpe polemieken
uitgevochten met vertegenwoordigers van nieuwe sekten en godsdiensten, met name
de christenen. Als gevolg van dergelijke ontwikkelingen ontstond een uitermate
veelzijdig geheel van anekdotes, morele en educatieve voorschriften, en legenden:
de aggada. Niet alleen wilde men er joden mee ontmoedigen die erover dachten om
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naar de nieuwe godsdienst over te gaan, ook kon men op deze wijze het lot van de
joodse gemeenschappen in Palestina en Babylonië verlichten door ze tot hoop op te
roepen.
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Victor Malka, journalist, medewerker van France-Culture, docent aan de Universiteit
van Parijs X Nanterre, en zoon van Mosje Malka, opperrabbijn van Israël, heeft uit
die enorme aggadische collectie een aantal legenden, anekdotes en aforismen
geselecteerd en ze in een twaalftal hoofdstukken ondergebracht.
De Nederlandse vertaling heeft een titel meegekregen die enigszins afwijkt van
de oorspronkelijk Franstalige uitgave. Daar is namelijk sprake van ‘de mooiste joodse
legenden’. En die typering laat iets meer zien van hun eigenlijk karakter: boordevol
humor, grootmoedigheid en paradoxen. Hoewel de auteur zelf opmerkt dat de
bloemlezing die hij presenteert geen enkele wetenschappelijke pretentie heeft (blz.
16), is het niettemin erg jammer dat nergens in de uitgave een bronvermelding te
vinden is van waar de opgenomen teksten oorspronkelijk vandaan komen. (Dat was
wél het geval in een eerder boek van dezelfde auteur bij dezelfde uitgever: Wijsheid
in woorden. Joodse spreuken, 1995).
Al met al blijft het een kostelijke onderneming om deze, meestal korte
levenswaarheden en vlijmscherpe impressies te lezen, en ze te overdenken. Ze geven
namelijk geen informatie, maar kostbare levenswijsheden.
□ Panc Beentjes
Victor Malka, De mooiste joodse verhalen, Ten Have, Baarn, 1999, 191
blz., f 29,90, ISBN 90-259-4797-2 (verspreiding in België:
Verkoopmaatschappij Bosch & Keuning, Antwerpen).

Nahum: rehabilitatie van een verguisd profeet
Het uit slechts 47 verzen bestaande profetenboek Nahum is in de loop der eeuwen
zoniet zelden volledig genegeerd dan wel zwaar verguisd. Het mooie commentaar
dat Dr. Spronk, docent Oude Testament aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
heeft gepubliceerd, kan beschouwd worden als een geslaagde poging tot volledige
rehabilitatie van deze kleine profeet. Spronk baseert zich in zijn analyse van de
bijbeltekst op de methode van de zgn. ‘Kamper school’, de stad waar hij zijn
theologieopleiding heeft genoten. Uitgangspunt is de massoretische indeling van de
tekst, zoals te vinden in de officiële Hebreeuwse uitgaven. Alle mogelijke literaire
hulpmiddelen van de bijbelse dichter worden in kaart gebracht. Daarbij wordt vooral
gelet op markeringen van begin en einde van grotere en kleinere teksteenheden, en
op de relatie tussen die eenheden. Volgens Spronk moet het boekje Nahum kort na
de val van Thebe in 663 geschreven zijn (zie Nah. 3:8). Veel uitspraken in Nahum
kunnen beschouwd worden als een herinterpretatie van woorden uit het boek Jesaja.
Naast aandacht voor de structurele en stilistische aspecten van het boek Nahum wordt
ook de theologie van het boek niet vergeten, een aspect waaraan in bijna geen enkele
‘Theologie van het Oude Testament’ aandacht wordt besteed. Ook is er ruimte voor
de geschiedenis van de uitleg van het boek Nahum in Qumran, bij Josephus,
Hiëronymus, Luther en Calvijn, enz.
Naast deze geslaagde commentaar - een herziene versie van een eerder in het
Engels verschenen editie - wil ik nog wijzen op een kleine studie van dezelfde auteur
die in 1995 verscheen onder de titel Worstelen met een wrekende God. De uitleg van
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de profetie van Nahum (Kampen). Het bevat enerzijds een vertaling alsmede
belangwekkende aantekeningen van prof. Nic. H. Rid-
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derbos, en anderzijds een door Spronk geschreven beschouwing over Nahum en
voorts bijna vijftig bladzijden over hoe het boekje Nahum in de loop der eeuwen is
uitgelegd. Beide boeken vormen tezamen een prachtig naslagwerk op een bij nader
inzien intrigerend bijbels geschriftje.
□ Panc Beentjes
Nahum, vertaald en verklaard door Dr. K. Spronk (= Commentaar op het
Oude Testament), Kok, Kampen, 1999, 172 blz., f 49,90, ISBN
90-242-6188-0.

Onderbroken traditie
‘Een monografie over christelijke traditie in de postmoderne context’, aldus
presenteert de auteur zijn werk in het Voorwoord. Hij nodigt de lezer uit te reflecteren
over de ‘stokkende overlevering van de christelijke traditie’ (blz. 12), de ‘groeiende
kloof tussen de actuele cultuur en het christelijk geloof’ (blz. 13) en stelt de vraag:
‘Hoe kan het christelijk geloof zich geloofwaardig recontextualiseren in een context
die gekarakteriseerd is door radicale veelheid?’ (blz. 14). Als antwoord op deze vraag
stelt de auteur het model voor van het ‘open verhaal’ dat in tegenstelling tot het ‘grote
verhaal’ ‘de veelheid en andersheid respectvol én resoluut aangaat’ (blz. 15). Een
open verhaal vooronderstelt echter dat wij de traditie zien in een dynamisch
perspectief, waarin we niet alleen erfgenamen maar ook erflaters zijn (blz. 27). Het
breukmoment in de traditie voltrok zich in de Moderniteit, met name door de
emancipatie van de wetenschappen, de economie, het recht, enz. tot autonome
leefwerelden en al vlug tot eigenstandige grote verhalen als communisme, kapitalisme,
liberalisme, enz. Het christendom heeft deze verhalen ofwel gerecupereerd ofwel
afgestoten en aldus respectievelijk slechts één pool van de traditie gehonoreerd. De
postmoderne context heeft de legitimiteit van het grote verhaal, van welke makelij
ook, ondergraven, maar ook een nieuw perspectief geopend: ‘Omdat geen enkel
groot verhaal nog de dienst uitmaakt (tenzij misschien dat van de economisering)
wint het intreden in een levende traditie opnieuw aan belang’ (blz. 52). Dit ‘intreden’
wordt mogelijk via een open verhaal dat ons in staat stelt ‘diverse maatschappelijke
en individuele verhalen te duiden, eventueel te evalueren en te kritiseren’ (blz. 75).
Zo geformuleerd lijkt het open verhaal wel een metaverhaal en de theologie, zoals
de huidige toonaangevende filosofie, een theologiekritiek. Het besef geen neutrale
observatiepost te bezitten t.o.v. het eigen verhaal, verplicht ons weliswaar tot een
vernieuwd ernstig nemen van het eigen verhaal zowel als van de eigengeaardheid
van andere verhalen.
In deel drie schetst de auteur de ‘krachtlijnen voor een open christelijk verhaal’
en voert hij Jezus op als ‘wellicht hét paradigma van het open verhaal’ (blz. 94). Een
open verhaal wordt gekarakteriseerd door een open houding tegenover het andere,
door een erkenning van de grenzen van het eigen verhaal en door kritiek op gesloten
verhalen (blz. 77). Juist deze drie kenmerken typeren het Jezusverhaal, zowel zijn
eigen verhaal als het verhaal dat over hem verteld wordt. Het naast elkaar bestaan
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van vier uiteenlopende evangelies getuigt van de open structuur van het getuigenis
over het christelijk geloof (blz. 111).
Terwijl in de Moderniteit de breuk met de traditie leidde tot een veelvoud
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van grote verhalen, ondermijnt de Postmoderniteit elke poging het onbeheersbare te
beheersen en het onbekende te recuperen. Niet te verwonderen dat ‘postmoderne
filosofen sinds enige tijd verhoogde aandacht (hebben) voor de aloude traditie van
de negatieve en apofatische theologie’ (blz. 117). ‘Postmoderne mystieke theologen
(sic) vinden daar een aanknopingspunt [...] om juist vanuit de radicale
on(be)-grijpbaarheid een poging te ondernemen God als God te denken, over God
als God te spreken’ (blz. 120). Toch is de auteur er zich van bewust dat er ‘geen
negatieve theologie (is) zonder positieve theologie, geen pure “openheid” zonder
“verhaal”’ (blz. 125). Maar, naar de inhoud van die positieve theologie laat de auteur
ons raden.
In een boeiend laatste hoofdstuk - een staaltje van narratieve theologie - toont de
auteur aan waarom het christelijk verhaal te midden van een pluraliteit van verhalen,
niet hoeft gerelativeerd te worden, samen met die andere verhalen blijft het immers
een wegwijzer naar de Deus semper major (blz. 137).
Het zal wel duidelijk zijn dat dit boek geen makkelijke lectuur is. De auteur schuwt
het theologisch vakjargon niet en de sporen van een collegedictaat zijn nauwelijks
weggewist. Toch wist dit boek mij te boeien, al was het maar omdat het een staal
biedt van een postmoderne manier van theologiseren.
□ Hugo Roeffaers
Lieven Boeve, Onderbroken traditie. Heeft het christelijk verhaal nog
toekomst?, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1999, 164 blz., 595 fr., ISBN
90-289-27581.

Maatschappij
Marcel Mauss
Toen uitgeverij Peeters enige tijd geleden Kok-Pharos overnam, is ook de reeks
Morality and the Meaning of Lik in de korf van de Leuvense uitgeverij beland. In
het negende deel van deze reeks heeft onze oud-redacteur Toon Vandevelde een
aantal bijdragen verzameld van verschillende auteurs over het klassieke Essai sur le
don van de Franse socioloog Marcel Mauss. In tegenstelling tot wat velen spontaan
zouden denken, levert de analyse van het geven aanleiding tot heel wat hoofdbreken
en meningsverschillen tussen sociologen, economen en filosofen. Dat heeft onder
meer te maken met het methodische individualisme van hedendaagse
menswetenschappers, die relaties moeilijk anders dan in termen van eigenbelang
(lees: ruil of wederkerigheid) kunnen verstaan. Een bijkomende moeilijkheid is echter
dat de gemeenschappelijke vlag van de gift meer dan één lading dekt: agonistische
verhoudingen zowel als offervaardigheid, solidariteit en vertrouwen, godsgeloof en
berekening. De bijdragen vormen de neerslag van een colloquium dat enige tijd
geleden aan de Leuvense universiteit plaatsvond. Ze zijn in drie subgroepen verdeeld:
kritieken van Mauss, historisch-vergelijkende perspectieven, en filosofische
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benaderingen van het fenomeen van de gift. Het inleidende artikel van de eindredactor
levert een goede inleiding en overzicht van de materie. Het is wel spijtig dat van het
oorspronkelijke werk van Mauss geen samenvatting wordt gegeven, en dat men er
niet aan heeft gedacht er een paar centrale passages uit op te nemen. Er wordt veron-
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dersteld dat de lezer Mauss' essay zelf kent, wat niet zo vanzelfsprekend is.
□ Jef Van Gerwen
Antoon Vandevelde (red.), Gifts and Interests (= Morality and the Meaning of
Life Series, nr. 9), Peeters, Leuven, 2000, 225 blz., €25, ISBN 90-429-0814-9.

Cultuur
Antwerpen - Den Haag retour
In 1980 sloten België en Nederland het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie,
waarin beide landen overeenkwamen intensief te gaan samenwerken op cultureel
terrein. De gemeenschappelijke taal en literatuur van Vlaanderen en Nederland
vormen de grondslag voor deze samenwerking. Maar de roep om culturele
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is uiteraard veel ouder dan dit verdrag.
In het boek Antwerpen - Den Haag retour van Ludo Simons zijn vijf al eerder
verschenen, maar nu geactualiseerde artikelen gebundeld die juist betrekking hebben
op (aspecten van) de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland vanaf
het einde van de achttiende eeuw tot nu. Het eerste essay is gewijd aan Jan Baptist
Verlooy, die in 1788 het pamflet Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in
de Nederlanden liet verschijnen. Daarin pleitte hij ervoor, dat in Vlaanderen en
Nederland werd gewerkt aan het bevorderen van een en dezelfde taal en literatuur.
Met zijn pleidooi stond Verlooy aan het begin van een traditie die tot in de huidige
tijd voortbestaat. Zo bepleitte in het recente verleden Johan Fleerackers (1931-1989),
van 1965 tot 1977 kabinetschef van de verschillende ministers van Nederlandse
cultuur, evenzeer de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.
Fleerackers, aan wie het vierde artikel van Simons is gewijd, wilde zelfs verder gaan:
hij zag culturele integratie met Nederland als sluitstuk van de geestelijke en culturele
emancipatie van Vlaanderen. Maar - zo blijkt uit het laatste essay, het spraakmakende
‘Het ravijn tussen Essen en Roosendaal’ - dit streven stuitte zowel in Vlaanderen als
in Nederland op verzet. In Vlaanderen werd ‘integratie’ al snel opgevat als
‘verhollandsen’, en daartoe voelden slechts weinigen zich geroepen; en in Nederland
overheerste de mening dat met samenwerking kon worden volstaan.
Hoe dit ook zij: op grond van een gemeenschappelijke taal en een ten dele
gemeenschappelijke geschiedenis ligt voor Vlaanderen samenwerking op cultureel
gebied met Nederland meer voor de hand dan met welk ander land ook. De historische
dimensie van dit gegeven schetst Ludo Simons in dit boek in vijf helder geschreven
essays.
□ Herman Simissen
Ludo Simons, Antwerpen - Den Haag retour. Over twee volken gescheiden
door dezelfde taal, Lannoo, Tielt, 1999, 133 blz., 695 fr., ISBN
90-209-3633-6.
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Kunst
Cézanne onafgewerkt, en toch voltooid
Een boek met reproducties van bijna honderdvijftig werken van Cézanne, en prachtige
detailopnames, is op zich
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al de moeite waard. Vollendet - Unvollendet is wel geen anthologie van Cézannes
bekendste en belangrijkste stukken. Het brengt in vier afdelingen - portretten,
stillevens, badenden en landschappen - een overzicht van de centrale thema's van
zijn oeuvre, met de bedoeling te onderzoeken wat ‘afgewerkt zijn’ en ‘voltooid zijn’
in het werk van Cézanne betekenen. Daarom worden heel wat verwante schilderijen,
aquarellen en tekeningen naast elkaar geplaatst, waarin je de verschillende gradaties
van afwerking gemakkelijk kunt nagaan. Typisch voor Cézanne is immers, dat hij
bijzonder veel onafgewerkte stukken heeft nagelaten: daarin blijven heel wat open
plekken over, en zijn een aantal motieven niet volledig uitgevoerd. Het gaat niet
alleen om werken die na het overlijden van de kunstenaar in zijn atelier zijn
teruggevonden. Sommige van die onafgewerkte stukken zijn gesigneerd, of werden
tijdens het leven van Cézanne tentoongesteld.
Opvallend is dat ook onafgewerkte doeken en aquarellen door ons, zo'n eeuw later,
als meesterwerken worden beschouwd. De tijdgenoten van Cézanne zagen het meestal
anders. Gelukkig begrepen zijn impressionistische vrienden, van wie enkelen zijn
werk begonnen te verzamelen, ook al dat een doek voltooid kan zijn, zelfs als de verf
niet alle hoeken bedekt. Het lijkt wel, of de werken van Cézanne in alle fasen van
hun wordingsproces evenwicht, ritme en volheid bezaten. Dat heeft daarmee te
maken, dat voor hem kunst niet in de eerste plaats een afbeelding van de werkelijkheid
is, maar de vertaling in een plastische realiteit van een visuele ervaring. En een
kunstwerk kan die visuele ervaring opnieuw oproepen, ook als het volgens de criteria
van de klassieke kunst onaf is. Het is overigens in dat perspectief dat Cézanne geldt
als een voorloper van de twintigste-eeuwse niet-figuratieve kunst.
Alle afgebeelde werken worden in dit fraaie boek afzonderlijk besproken. Telkens
wordt de graad van afwerking en voltooiing onderzocht. Wie de commentaar leest,
gaat aandachtiger naar het oeuvre kijken. Ook uit de essays die aan de afbeeldingen
voorafgaan, kun je heel wat leren. Felix Baumann herinnert eraan dat er ook al in de
klassieke kunst een tegenstelling was tussen strenge weergave van de realiteit en
voorstanders van een vrijere, temperamentvolle penseelvoering (Vermeer tegenover
Rembrandt, of Poussin tegenover Rubens bv.). Volgens Gottfried Böhm was Cézanne,
die zich met Frenhofer, de schilder uit Balzacs novelle Le chef-d'oeuvre inconnu
identificeerde, op zoek naar een volmaaktheid die niet te bereiken is, en liet hij heel
wat doeken waarmee hij niet tevreden was, halverwege liggen. Terence Maloon wijst
erop dat Baudelaire al in 1845, om de stijl van Corot te verdedigen, een onderscheid
maakte tussen ‘le fait’ (voltooid werk) en ‘le fini’ (afgewerkt doek). Intrigerend is
de stelling van Friedrich Teja Bach, die de typische storingselementen in het latere
werk van Cézanne - bv. een abstracte vorm in een landschap - interpreteert als een
overblijfsel van het motief van de gewelddadigheid dat in het vroege werk van de
kunstenaar sterk aanwezig is.
Cézanne is een paradoxale figuur. Terwijl Monet oog had voor de poëtische kant
van de nieuwe, industriële omgeving - denk aan zijn onvergetelijke serie doeken
over stoomlocomotieven in het Gare Saint-Lazare - verafschuwde Cézanne
gaslantaarns en walgde hij van de elektrische verlichting die men overal begon te
plaatsen.
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Het is deze man die, trouw aan een opvallend beperkt aantal nogal klassieke motieven,
maar gedreven door een eigenzinnig elan, en daarnaast vaak geplaagd door een
verscheurd gemoed, voor de moderne kunst nieuwe wegen heeft gebaand. Wie het
tasten en zoeken van deze pionier van nabij wil volgen, kan ik Vollendet - Unvollendet
aanbevelen. De tentoonstelling waarvan deze uitgave de catalogus is, loopt nog tot
eind juli 2000 in Zürich.
□ Jan Koenot
Felix Baumann, Evelyn Benesch, Walter Feilchenfeldt en Klaus Albrecht
Schröder (uitg.), Cézanne: Vollendet - Unvollendet, Hatje Cantz Verlag,
Ostfildern, 2000, 408 blz., 360 afbeeldingen (waarvan 168 in kleur), DM
98, ISBN 3-7757-0878-2 (Duitstalig), ISBN 3-7757-0879-0 (Engelstalig).

Theater
De Honden van King Lear
De Honden van King Lear van Jürgen Pieters dient zich aan als een essaybundel over
theater, over de maatschappelijke, historische werkelijkheid waarin theater wordt
opgevoerd en over de (on)mogelijkheid van politiek theater. Het engagement van de
kunstvorm ‘theater’ kortom. Vanuit de sociaal-politieke context stapt Jürgen Pieters
in deze bundel over naar esthetische vragen: wat is de eigenheid van de theatrale
kunstvorm en legt deze formele eigenheid een specifieke manier van kijken op? Als
dusdanig legt Pieters een weg af van het kunstwerk - als een mogelijk politieke daad
- langs de kunstvorm zelf naar de ervaring van het kunstwerk, het kijken en denken.
Auteur Jürgen Pieters schrijft / schreef theaterrecensies en artikels over theater en
literatuur voor het Nieuw Wereldtijdschrift, Yang en De Vlaamse Gids, en doceert
Nederlandse literatuur en algemene literatuurwetenschap aan de UG. Hij eet dus van
twee walletjes, theorie en praktijk, zou je denken. Het is nu net de link tussen theorie
en praktijk die in deze essaybundel problematisch is.
Kern van Pieters' verhaal is de paradox van het theater. Aan de ene kant ‘leeft’
theater: het woord wordt er vlees, om Jan Decleir te parafraseren; met andere woorden,
theater representeert niet, maar presenteert. Aan de andere kant is er niets zo
artificieels als theater! Die spanning tussen echtheid en onechtheid brengt heel wat
boeiende implicaties mee voor de kunstvorm zelf en de perceptie ervan. Toch slaagt
deze bundel er niet in, al dat ‘boeiends’ op een consequente manier op te delven. De
auteur jongleert met zijn mateloze ‘belezenheid’ - een punt waar hij minder erudiete
lezers graag op aanvalt - en haalt hiermee het hele opzet van het boek onderuit. Als
ik de inleiding of zelfs maar de achterflap mag geloven, is dit een boek over ‘theater’,
over discussiepunten binnen het hedendaagse theater. De bundel voldoet echter niet
aan deze verwachtingen. De ene literatuurwetenschappelijke paus na de andere
passeert de revue, waardoor een heel ondoordringbaar kluwen wordt gecreëerd. De
voorbeelden van concrete hedendaagse voorstellingen worden te weinig uitgewerkt
(bv. ‘ironie’ als politieke daad bij het gezelschap Stan), te nonchalant uitgekozen...
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Theaterwetenschap lijkt een goedkoop slippertje, literatuurwetenschap het echte
‘grote werk’. In het boek verdedigt Pieters dat theater in zijn meest perfecte vorm
gekenmerkt wordt door

Streven. Jaargang 67

668
‘een harmonieus organisch samengaan van al zijn componenten’. Wel, de
verschillende componenten van zijn eigen bundel leven allesbehalve harmonieus
samen. Pieters krijgt het theater niet ‘levend’. Om een goede voetbalcommentator
te zijn moet je een voetbalbeest zijn. Voor theater geldt hetzelfde. Pieters is minder
theaterbeest dan wel literatuurwetenschapper. Op zich is dat niet verkeerd, maar voor
wie is dit boek dan bedoeld? Voor theaterliefhebbers zit er te veel, zelfs hermetische
theorie in, en literatuurwetenschappers zullen er niets nieuws in ontdekken.
De stilistische onvolkomenheden en de mislukte cocktail van theater en theorie komt de theorie niet pas in de praktijk tot leven? - niet te na gesproken, levert deze
bundel wel een hoop interessante invalshoeken op: over de ironie in onze maatschappij
en de weerslag ervan in het theater, over kijkend denken en denkend kijken, over de
meerwaarde van Muller op het werk van Brecht, over theater als denkplaats, over
kunst als ontmoetingsplek met de ander en het ‘zelf’...
□ Joost Houtman
Jürgen Pieters, De Honden van King Lear. Beschouwingen over
hedendaags theater, Historische uitgeverij, Groningen, 1999, 164 blz.,
800 fr., ISBN 90-6554-482-8.

Literatuur
Oversteegen en Nord
Lezers van J.J. Voskuils monumentale debuutroman Bij nader inzien (1963) zullen
zich ongetwijfeld Paul Dehoes herinneren, de arrogante, betweterige Forum-epigoon
die naast Maarten Koning, Voskuils alter ego, het hoofdpersonage van het boek is.
Minder bekend is dat de onlangs overleden hoogleraar Nederlandse letterkunde J.J.
Oversteegen (1926-1999) model heeft gestaan voor deze Paul Dehoes. Wie echter
de lectuur aanvat van Etalage, Oversteegens memoires, al wilde hij het zelf zo niet
noemen, wordt meteen geconfronteerd met het verwaande toontje dat Voskuil Paul
Dehoes aanmat. Een toontje dat ik nochtans niet ken uit Oversteegens
literair-wetenschappelijke publicaties zoals Vorm of vent (1969). Een toontje dat mij
in Paul Dehoes enkel kon amuseren, maar mij hier danig geïrriteerd heeft.
In Etalage probeert Oversteegen aan de hand van zijn leeservaringen zijn leven
te schetsen. Een beetje zoals zijn, ietwat geheimgehouden grote voorbeeld, Du Perron,
deed in Cahiers van een lezer. Hij begint dus bij zijn vroegste lectuur: heel
nauwkeurig, iets té naar mijn mening om geloofwaardig te kunnen zijn als
herinneringen. Geleidelijk aan moet Oversteegen echter dat pad verlaten - omdat hij
zo gedetailleerd te werk gaat - en wandelt hij verder door zijn leven aan de hand van
portretten van vrienden en kennissen.
Dan wordt het ook iets interessanter, want Oversteegen heeft, eerst als directeur
van de Stichting voor Vertalingen en later als hoogleraar, natuurlijk een boel
interessante mensen ontmoet. Ik noem slechts Nescio, T.S. Eliot, J.-P. Sartre, E.
Doctorow. Opvallend veel aandacht gaat naar ene Roberto ‘Bobi’ Bazlen. Deze Bobi

Streven. Jaargang 67

moet in Italië een hele meneer zijn geweest, maar is mij volslagen onbekend, en de
bladzijden die Oversteegen hier aan de man besteedt, hebben mijn interesse ook
helemaal niet kunnen wekken. Dat komt vooral ook weer door dat irritante toontje
van ‘kijk mij eens!’ dat de
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lectuur van dit boek grotendeels vergalt. Oversteegen heeft het overigens slechts
even over zijn ‘goede vriend’ Han Voskuil. Over Bij nader inzien zwijgt hij als
vermoord. Begrijpelijk misschien, want Voskuil heeft hem in die roman verre van
vleiend, maar zeer zeker raak geportretteerd.
Heel anders zijn de memoires, die in de ondertitel ook zo mogen heten, van Max
Nord (o1916), Achterwaarts. Max Nord is tien jaar ouder dan Oversteegen en wat
het karakter betreft diens antipode: terwijl laatstgenoemde zichzelf graag in het
zonnetje zet, lijken de gedenkschriften van Nord wel de memoires van een loser.
Nord beschrijft immers met een haast masochistische precisie zijn professionele
mislukkingen en andere ongelukkige levenservaringen: hoe de oorlog uitbreekt kort
voor hij als jonge journalist naar Nederlands-Indië kon vertrekken; hoe er later aan
zijn zo nagestreefde correspondentschap in Parijs, dat hij zo geambieerd had, een
einde komt door een zwaar auto-ongeval waarin hij zijn vrouw verliest; hoe hij in
1956 moet aftreden als voorzitter van de Vereniging voor letterkundigen. Voorts was
Max Nord als journalist, criticus, vertaler en auteur weliswaar een figuur van het
tweede plan, maar zijn vriendenen kennissenkring moet met namen als Menno ter
Braak, Jacques Bloem, Simon Vestdijk, Simon Carmiggelt en Yasunari Kawabata
absoluut niet onderdoen voor die van Oversteegen. Spectaculaire onthullingen bevatten
deze memoires niet, maar voor de liefhebber van het genre is Achterwaarts eenvoudige
doch voedzaame lectuur.
□ Manu van der Aa
J.J. Oversteegen, Etalage. Uit het leven van een lezer, Meulenhoff,
Amsterdam, 1999, 285 blz., ISBN 90-290-5927-3. Max Nord,
Achterwaarts. Memoires, Meulenhoff, Amsterdam, 1998, 287 blz., ISBN
90-290-5747-5.

Alles over de Germanen
Over de oude Germanen zijn we tamelijk slecht ingelicht. De belangrijkste bron is
een klein geschrift van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus. Op het eind van de
eerste eeuw stelde deze een beknopte etnografische beschrijving samen van land en
volk van de Germanen. In dit werkje, de Germania, krijgt de lezer een algemeen
overzicht van de Germaanse cultuur, gevolgd door een overzicht van bijzonderheden
per stam. De grenzen tussen feit en fictie blijken nogal eens vaag, zeker als het om
stammen in het verre noorden en oosten gaat. Tacitus baseerde zich dan ook niet
alleen op ooggetuigenverslagen, maar staat in een traditie van etnografische literatuur,
die teruggaat tot de vroegste Griekse proza-auteurs.
In Duitsland wordt de Germania telkens weer uitgegeven en bestudeerd, maar
daarbuiten was de belangstelling tot voor kort veel geringer. Engelstalige lezers
moesten het lange tijd doen met een verouderd vooroorlogs commentaar. Onlangs
zijn, vrijwel tegelijkertijd, twee nieuwe Engelse uitgaven met commentaar verschenen.
Het boek van Rives bevat een heel uitgebreide inleiding en commentaar, waarin de
nadruk ligt op de talloze historische problemen die met de tekst verbonden zijn. Ook
maakt Rives gebruik van recent archeologisch onderzoek. Zijn commentaar laat zich
haast zelfstandig lezen, als een historische studie naar de Germanen. Wie dus meer
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wil weten van onze verre voorvaderen, kan hier terecht voor een rijkdom aan
historische achtergronden. De editie van Be-
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nario is veel beknopter en is vooral bedoeld om de tekst van Tacitus zelf te kunnen
lezen. Het boek bevat een overzichtelijke, goede inleiding, Latijnse tekst en vertaling
en nuttig commentaar, dat dicht bij de tekst blijft.
Met beide nieuwe commentaren gewapend kan de lezer het intrigerende werkje
van Tacitus met vrucht bestuderen. Latijn behoeft men er niet eens voor te kennen:
beide commentaren zijn ingericht op de Engelse vertalingen. Twee zeer welkome
aanwinsten dus, die beide warm zijn aanbevolen.
□ Vincent Hunink
Tacitus, Germania. Translated with introduction and commentary by J.B.
Rives (= Clarendon Ancient History Series), Oxford University Press,
Oxford, 1999, 346 blz., ca. f 80, ISBN 019-924000-0.
Tacitus, Germany. With an introduction, translation and commentary by
Herbert W. Benario, Aris & Phillips Ltd., Warminster, 1999, 123 blz., ca.
f 50, ISBN 0-85668-716-2.

Nachtvlucht en Aarde der mensen
De meesten onder u kennen Antoine de Saint-Exupéry waarschijnlijk als de auteur
van Le Petit Prince. Zelf ontdekte ik dit prachtige sprookje relatief laat: via een
leerkracht Frans die het ons in het vijfde jaar van het secundair onderwijs (!) met
tranen in de ogen voorlas. Voor mij was dat toen de aanleiding om op zoek te gaan
naar andere boeken van Saint-Exupéry. Die vond je enkel in tweedehandsboekhandels
- tenminste als je op zoek was naar Nederlandse vertalingen. Zo kwam ik in het bezit
van een Nederlandse vertaling uit 1960 van Courrier Sud (Postvlucht naar Dakar)
en eentje uit 1982 van Vol de nuit - Nachtvlucht, zoals de titel ook luidt in de nieuwe
vertaling die door Meulenhoff recent op de markt werd gebracht. In die nieuwe
vertaling vinden we ook nog een vertaling van de autobiografische notities Terre des
Hommes.
In het woord vooraf van Hugo Pratts stripverhaal Saint-Exupéry. De laatste vlucht
(1995) stelt Umberto Eco dat de magie van Saint-Exupéry enkel werkt als je hem
tijdens je jeugd leest. Ik vermoed dat daar iets van aan is. Als ik de boeken doorblader
die ik rond mijn zeventiende kocht, vind ik allerlei passages aangekruist, en ik herinner
me enigszins euforisch te zijn geweest over het poëtische gehalte van bv. Postvlucht
naar Dakar. Toen ik nu aan Nachtvlucht begon, verwachte ik opnieuw zo'n poëtische
ervaring te ondergaan, maar ik kwam nogal bedrogen uit. De tekst kwam me bijzonder
archaïsch voor en ik schrok van clichés als: ‘Hij merkte dat hij gaandeweg al wat
het menselijk leven veraangenaamde, had uitgesteld tot zijn oude dag, voor “wanneer
hij eindelijk de tijd zou hebben”’ (blz. 15). Het boek leert me hoogstens iets over de
sfeer die er moet geheerst hebben onder de pioniers van de eerste (post)vluchten in
de jaren twintig-dertig - een sfeer van ‘heroische kameraden’, die nu nogal
bevreemdend overkomt. Als literatuur valt dit moeilijk te verteren. Daarom misschien
ook dat ik me minder geergerd heb aan Aarde der mensen, dat gelezen kan worden
als een verslag over de ervaringen van Saint-Exupéry als piloot. Maar zelfs dan kun
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je bijna niet anders dan je (toch) ergeren aan de pathetische ondertoon die je op elke
bladzijde terugvindt.
Ik heb al vaker bedacht dat je boeken waaraan je goede (jeugd)herinneringen
bewaart, niet opnieuw mag vastnemen, anders loop je het risico teleurgesteld te
worden - niet alleen in
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het boek, maar ook in wie je zelf vroeger was, en wat je als belangrijk en waardevol
aanzag. En dat eigenlijk geheel onterecht het is maar door hoe je vroeger over dingen
(na)dacht, dat je nu kritischer kunt aankijken tegen soortgelijke ervaringen. Neen,
dan is het vaak beter de herinnering te koesteren en ze af en toe opnieuw te laten
opborrelen, zoals ik ervaarde toen ik een gesluierd moslimmeisje op een vochtige
en rumoerige tram in le bas Sint-Gilles in Brussel plots Le petit prince uit haar tas
zag halen en beginnen te lezen. Pure poëzie vond ik dat.
□ Johan Van der Auweraert
Antoine de Saint-Exupéry, Nachtvlucht & Aarde der mensen, Meulenhoff,
Amsterdam, 1999, 253 blz., 798 fr., ISBN 90-290-5793-9.

Geschiedenis
Hakenkruistocht
Is Arno J. Mayer de noodzakelijke correctie op Daniël Goldhagen? Verschillende
critici willen het ons doen geloven: terwijl Goldhagen al te vooringenomen en al te
fanatiek op de Duitsers zou inhakken, en zijn thesis niet voldoende wetenschappelijk
zou ondersteunen, zou Mayer veel objectiever, gefundeerder, serener en dus beter
de jodenvervolging behandelen. Maar dat is niet zo.
Mayer evoceert de geschiedenis van het nazisme vanaf Mein Kampf tot het zeer
bittere einde van de uitroeiingskampen. Hij situeert dit in zijn persoonlijke
(Luxemburgs-joodse) familie-geschiedenis en in het antisemitisme in de Europese
geschiedenis; waarbij hij zich zeer gewaagde parallellen veroorlooft tussen de
middeleeuwse pogroms n.a.v. de Kruistochten en het nazisme - de ‘rituele’
overeenkomst tussen beide vindt hij zeer frappant. Hij benadrukt het parallellisme
tussen antibolsjewisme en antisemitisme, en trekt die sfeer door tot de Koude Oorlog:
het gaat steeds om een (rituele) kruistocht tegen ‘rood en jood’.
Binnen deze algemene tendens stelt Mayer dat de nazi's slechts laat tot de
Endlösung beslisten, en wel toen de andere mogelijkheden (zoals het Madagascarplan)
uitgesloten waren en de joden rechtstreeks als zondebok voor al de Duitse ellende
werden voorgesteld. Geen wonder dat zijn stellingen door de joodse gemeenschappen
niet overal in dank zijn aanvaard; in een slotessay gaat Mayer op die tegenstand in,
en hij grijpt de gelegenheid aan voor een zeer ruime beschouwing over de
problematiek van de Holocaust en de herinnering.
Het boek van Mayer is uiteindelijk onbevredigend, omdat zijn opvattingen even
polemisch, en dikwijls even weinig onderbouwd worden geponeerd als die van
Goldhagen. Bovendien zijn Mayers epische gaven beperkt: hij kan zijn verslag niet
individualiseren, en grote gedeelten van zijn relaas bestaan dan ook uit gortdroge
cijfers die de echte tragiek maskeren. Jammer.
□ Jacques De Maere
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Het cordon sanitaire
Vóór en tegen
Sofie Damen
Een historisch overzicht
Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in aantocht, flakkert de discussie
over het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok weer op. Wat houdt dat cordon precies
in? Hoe is het tot stand gekomen? De effectiviteit van het cordon is niet meetbaar.
Wel kunnen we nagaan of het cordon wordt nageleefd op gemeentelijk niveau. Is
het cordon op de vooravond van de verkiezingen nog springlevend?

Het begrip cordon sanitaire
Vaak gebruikt men het begrip cordon sanitaire zonder erbij te vermelden wat men
ermee bedoelt. Laten we beginnen met het opruimen van een aantal inhoudelijke
misverstanden. Ten eerste verbiedt het cordon sanitaire andere partijen niet, met het
Vlaams Blok in discussie te treden. Het is evenmin de bedoeling dat het Blok wordt
uitgesloten van werkzaamheden waarop het reglementair aanspraak kan maken, zoals
het zetelen in commissies. Naast het formele cordon sanitaire is er sprake van een
informeel cordon. Zo weigert bijvoorbeeld Jos Geysels (Agalev)
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naast Filip Dewinter (VB) te gaan zitten in het Vlaams Parlement, en zal Paula
D'Hondt (CVP) Gerolf Annemans (VB) de hand niet drukken. Strikt genomen gaan
ze daarmee verder dan hetgeen door het cordon sanitaire wordt verlangd.
Hans De Witte omschrijft het cordon als het vermijden van (politieke)
samenwerking met extreem-rechts[1]. Formeel verbiedt het cordon politieke akkoorden
of afspraken met het Vlaams Blok. Volgende vormen van samenwerking worden
uitdrukkelijk uitgesloten:
- bestuursakkoorden met het Blok;
- gezamenlijke wetgevende activiteiten (decreten, wetten, amendementen);
- steun vragen aan het Blok bij het indienen van eigen resoluties;
- resoluties steunen die ingediend worden door het Blok;
- gezamenlijke persconferenties of verklaringen naar de pers toe;
- stemafspraken met het Vlaams Blok.

Het cordon op Vlaams niveau
Een eerste poging om tegen het Vlaams Blok een strategie van cordon sanitaire te
ontwikkelen werd in 1988 ondernomen. Voor een aantal politici waren de Europese
verkiezingen een aanleiding om iets tegen het Blok te ondernemen. Het initiatief
vond echter onvoldoende steun. Een jaar later, na de electorale doorbraak van het
Blok bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in 1989, lukte het wel om een
protocol af te sluiten. Hierin verklaren de voorzitters van de CVP, SP en PVV alsmede
de algemeen secretarissen van de VU en Agalev dat hun partij geen politieke
akkoorden afsluit of afspraken maakt met het Vlaams Blok, ‘noch in het kader van
democratisch verkozen organen op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, nationaal
en Europees niveau, noch in het kader van verkiezingen voor de genoemde niveaus’
(Tekst protocol). Amper veertig dagen later werd het protocol opgeblazen door de
toenmalige VU-voorzitter Jaak Gabriëls. Hij vond het absurd een verbond van één
tegen allen aan te gaan. Bovendien kwam het Blok in de kijker te staan dankzij het
protocol (Gazet van Antwerpen, 26 mei 1989). Omdat de VU zich terugtrok,
beschouwden CVP en PVV het protocol niet langer als een officieel document.
Agalev en de SP bleven wél achter het protocol staan; zij keurden het VU-standpunt
krachtig af (Financieel-Economische Tijd, 27 mei 1989).
Naar aanleiding van de publicatie van het eerste zeventigpuntenprogramma van
het Vlaams Blok, stak de anti-Blokreflex opnieuw de kop op. Op 19 november 1992
veroordeelde de meerderheid van de leden in het Vlaams Parlement het ideeëngoed
van het Vlaams Blok via een
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resolutie. Officieel betrof het een voorstel van resolutie betreffende het algemeen
migrantenbeleid. Hoewel het dus niet nadrukkelijk op papier stond, werd deze
gemeenschappelijke veroordeling van het zeventigpuntenprogramma algemeen toch
begrepen als een uiting van politieke wil om een soort cordon sanitaire rond het
Vlaams Blok te leggen.
Later werd de interpretatie van het cordon herhaaldelijk ter discussie gesteld. Zo
verzette bijvoorbeeld VU'er Herman Lauwers zich ertegen dat Agalev en de SP elk
voorstel van de tafel vegen dat het stempel van het Blok draagt (De Morgen, 5 januari
1996). Niet alleen de ideeën over de invulling van het cordon liepen uit elkaar, ook
de strategie van het cordon op zich werd voortdurend opnieuw in twijfel getrokken.
Het cordon zou het Blok in een comfortabele underdogpositie brengen, waarin het
niets hoeft te bewijzen. Er gingen dan ook stemmen op ten voordele van een
zogenaamde ‘verbrandingsstrategie’, die veronderstelt dat het Blok door de mand
zal vallen als het eenmaal aan de macht komt.
Na de publicatie van het hernieuwde zeventigpuntenprogramma van het Vlaams
Blok wenste Agalev een ‘straffere formulering van het cordon sanitaire’. Onmiddellijk
zegde de SP haar steun toe, in tegenstelling tot de CVP en VLD. Uiteindelijk kwam
er toch een resolutie, goedgekeurd op 19 maart 1997. De straffere formulering waar
Agalev op gehoopt had, bleef uit. De oude veroordeling werd alleen maar herhaald;
over het hernieuwde zeventigpuntenprogramma werd met geen woord gerept. Het
cordon sanitaire was duidelijk afgezwakt.

Op gemeentelijk niveau
Niet alleen op het niveau van de Vlaamse regering was er sprake van een cordon
sanitaire. Naar aanleiding van de eerste formele resolutie in het Vlaams Parlement
van 1992 lanceerde Charta '91 de idee om een campagne op te zetten tegen elke vorm
van samenwerking met het Vlaams Blok op gemeentelijk niveau. In het
verkiezingsjaar 1994 werd de campagne voortgezet in samenwerking met Hand in
Hand. De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen werd via hun nationale
partijvoorzitters gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin zij afzien van
politieke akkoorden met het Blok. Een week voor de verkiezingen werden de
resultaten van de campagne voorgesteld: meer dan vijfduizend kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen bleken het cordon onderschreven te hebben. Dat is een
indrukwekkend aantal, dat echter slechts een kleine 12% van alle kandidaten
vertegenwoordigt[2].
Na de verkiezingen van 9 oktober 1994 zijn Charta '91 en Hand in Hand gestart
met fase twee van het cordon sanitaire. Ze vroegen de lokale partijafdelingen van de
zesentachtig gemeenten waar het Blok één
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of meer zetels had behaald, op een van de eerste bijeenkomsten van de gemeenteraad
een beginselverklaring ter ondertekening voor te leggen aan de nieuwe
gemeenteraadsleden. Dit keer vermeldde de verklaring de naam ‘Vlaams Blok’ niet.
Daaraan verleende de toenmalige VU-voorzitter Bert Anciaux geen medewerking.
Van die tweede fase bestaan geen cijfers; het resultaat werd niet systematisch
nagegaan. Wel kon men bij Hand In Hand vertellen dat er heel wat minder respons
was dan bij fase één. Ook op gemeentelijk niveau kunnen we dus spreken van een
afzwakking van het cordon sanitaire.

Het cordon doorbroken
Hoe wordt het cordon sanitaire nageleefd op lokaal niveau? Blijven de zes elementen
van de vastgelegde definitie overeind? Zetelt het Blok in geen enkele meerderheid?
Zijn er nooit stemafspraken gemaakt met het Blok? Wat de gemeentelijke
coalitievorming betreft, kun je een waterdicht cordon sanitaire vaststellen. In de
zesentachtig gemeenten waar het Blok één of meer zetels heeft behaald, kwam deze
partij telkens in de oppositie terecht. In tweeëndertig gemeenten zetelt het Blok in
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het is niet bekend in hoeveel gemeenten het
Blok in de PWA-raad[3] zetelt. Mogelijk beschikt het Blok zelf over voldoende
stemmen in de gemeenteraad om iemand van de eigen partij in de OCMW-raad te
kiezen. Het cordon kan dit niet verhinderen. Het is echter ook mogelijk dat het Blok
het op een akkoordje gooit met een andere partij over de te verdelen (rest)stemmen.
Hier kunnen drie pistes bewandeld worden. Het Blok kan, ten eerste, haar
(rest)stemmen geven aan een kandidaat van een andere partij. Zulk een passieve
doorbraak van het cordon kan gebeuren zonder medeweten of zonder akkoord van
die partij. Dankzij de stemmen van het Blok werd bijvoorbeeld de CVP verzekerd
van een OCMW-zitje in Denderleeuw. Uiteraard kan men nooit met absolute zekerheid
nagaan of er al dan niet een akkoord met het Blok is geweest. Het is dan ook
onbegonnen werk de gevallen van passieve doorbraak voor alle zesentachtig
gemeenten op te sporen.
Ten tweede is het mogelijk dat een andere partij een akkoord sluit met het Vlaams
Blok. Zo'n actieve doorbraak van het cordon heeft op z'n minst in vier gemeenten
plaatsgevonden: Boechout, Schilde, Willebroek en Beringen. Bij de samenstelling
van de OCMW-raad in Boechout (meerderheid VLD-Agalev-CVP) kon de Volksunie
rekenen op de reststemmen van het Vlaams Blok. In ruil voor de verleende stemmen
werd een Vlaams Blokker aangeduid als kandidaat-opvolger. Ook in Schilde
(meerderheid CVP-VLD) bestond er een akkoord tussen het Vlaams Blok en de VU,
waarbij het Blok zijn reststemmen aan de VU
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beloofde. Hierdoor heeft deze partij een OCMW-mandaat bekomen. Voor de gegeven
stemmen kreeg het Blok niets terug, zo werd althans in een persoonlijk gesprek
gezegd. In Willebroek (meerderheid SP-CVP) is er eveneens een duidelijke actieve
doorbraak van het cordon sanitaire geweest. De VU maakte een schriftelijke
overeenkomst met het Vlaams Blok over aan de pers: ‘... een konkrete afspraak om
een derde OCMW-mandaat voor de oppositie veilig te stellen, doordat de reststemmen
van het Vlaams Blok aan de VU-VVD-kandidaat zullen worden toegekend. VU-VVD
en Vlaams Blok willen hiermee voorkomen dat de SP opnieuw over een absolute
meerderheid zou beschikken in het OCMW. VU-VVD-afdeling Willebroek stelt hierbij
overigens dat het door sommige partijen gewenste “cordon sanitaire” reeds
meermaals zijn onwerkzaamheid heeft bewezen en in de praktijk maar al te vaak
leidt tot een SP-vrijgeleide voor machtsdeelname’. In Beringen ten slotte kon de
CVP-VLD-meerderheid op de stemmen van het Blok rekenen om de personenbelasting
te verhogen.
Het geven van (rest)stemmen aan het Blok is de derde manier waarop het cordon
doorbroken wordt. Dit is eveneens een vorm van actieve doorbraak. Voorbeelden
ervan vind je in Zoersel, Asse, Kontich en Turnhout. In Zoersel (meerderheid
DDV-CDU-VU-Agalev) is het Blok ‘per toeval’ aan een OCMW-zitje geraakt.
Mathematisch beschikten zij niet over een voldoende aantal stemmen. Volgens een
plaatselijke mandataris heeft iemand van een andere partij zijn stemmen lukraak
uitgedeeld, zonder op de hoogte te zijn van de stemmenverdeling[4]. Hier zou het dus
niet gaan om een ‘bewuste’ doorbraak van het cordon. In Asse (meerderheid
CVP-GELLUK) is er sprake van een duidelijke actieve doorbraak van het cordon.
Daar sloten Volksunie en Vlaams Blok een akkoord om een OCMW-zetel te delen.
Na drie jaar Blok werd de fakkel doorgegeven aan de VU. Deze partij had zelf niet
genoeg stemmen voor een tweede zetel. En het Vlaams Blok beschikte niet over
voldoende stemmen voor een OCMW-mandaat. In onderling overleg hebben beide
partijen daarom hun reststemmen samengevoegd. De meest bekende barst in het
cordon is waarschijnlijk de verkiezing van Vlaams Blokker Ludo Switsers in de
PWA-raad van Kontich (meerderheid VLD-CVP). In Turnhout (meerderheid
CVP-VLD) is het cordon sanitaire eveneens doorbroken in de PWA-raad. Dat is
echter nooit in de media gekomen. Binnen de raad werd de Vlaams Blokker aangeduid
als secretaris.
Deze voorbeelden bewijzen dat het cordon niet overal werd nageleefd. Niet alleen
passief, ook actief werd de bufferzone rond het Blok doorbroken: er werden
stemafspraken gemaakt met het Vlaams Blok over OCMW- of PWA-zitjes, en men
heeft de steun van het Blok voor eigen initiatieven gevraagd. Bovendien legden in
Willebroek de Volksunie en het Blok een gezamenlijke verklaring af aan de pers.
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Tot besluit
Als we de vastgestelde gang van zaken vergelijken met de aanvankelijke afspraak,
waarin zes vormen van samenwerking met het Blok uitdrukkelijk werden verboden,
blijkt dat op gemeentelijk niveau alleen de eerste twee elementen ongeschonden
blijven: er is geen sprake van bestuursakkoorden, noch van wetgevende activiteiten
met het Blok. Het cordon sanitaire op lokaal niveau staat dus nog overeind, maar het
vertoont duidelijke barsten. Op het eerste gezicht zijn hiervoor een aantal factoren
verantwoordelijk: ideologische affiniteit, pragmatische redenen, strategische
overwegingen, het lokale karakter van gemeentepolitiek en de beperkte zichtbaarheid
van de besluitvorming in de OCMW- of PWA-raden.
Over de inhoud en de werkzaamheid van het cordon sanitaire is het laatste woord
duidelijk nog niet gezegd. Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, is dé
vraag uiteraard of het cordon zal standhouden of nog verder zal afbrokkelen. Hierop
biedt deze bijdrage geen antwoord. Het was alleen maar de bedoeling een beter
inzicht te verschaffen in de geschiedenis van het cordon sanitaire en aandacht te
wekken voor het specifieke karakter van de lokale politiek.
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Paul Janssens
Het cordon sanitaire moet waterdicht blijven
Een democratisch politicus stelt in het parlement zijn kunstwerkjes tentoon, samen
met een Blokker die, net als hij, een amateurschilder blijkt te zijn. Een ander
parlementslid kan in een onderzoekscommissie bijzonder goed opschieten met
diezelfde Blokker, die hij zegt ‘te waarderen’. Een democratische politica neemt na
de verkiezingen van 13 juni 1999 op de Antwerpse Grote Markt, onder het oog van
de televisiecamera's, al lachend de gelukwensen in ontvangst van - alweer hij, dit
kan geen toeval zijn - diezelfde Blokker. ‘Ja, bedankt, en gij ook hé!’, luidt haar
antwoord. Is in al deze gevallen het cordon sanitaire doorbroken? Strikt genomen
niet. Maar de drie feiten zijn wel onaanvaardbaar: omdat ze ertoe bijdragen dat het
Vlaams Blok langzaamaan beschouwd en behandeld wordt als ‘een partij als een
andere’. En dat is ze allerminst.
De ‘banalisering’ van het Blok is volop bezig, bij een deel van de publieke opinie
en van de politieke klasse. Als deze evolutie zich voortzet, leidt ze op termijn
onvermijdelijk tot de vraag: als het Blok dan toch een gewone partij is, waarom
zouden we er dan niet mee in zee gaan? Wie aan deze banalisering meewerkt, schept
een klimaat waarin het politieke cordon sanitaire uiteindelijk helemaal opgegeven
wordt. Gezamenlijke tentoonstellingen, schouderklopjes en gelukwensen voor een
extreem-rechtse verkiezingsoverwinning zijn allesbehalve onschuldige details. Ze
passen perfect in de strategie van het Blok om zich aanvaardbaar te maken. Politici
zouden dat spel moeten doorzien. Ze zouden moeten begrijpen dat het in dit spel
altijd dezelfde Blokkers zijn die worden opgevoerd als façadebouwers van
degelijkheid, gematigdheid en democratie. Ze zouden voor ogen moeten houden wat
er werkelijk achter die façade schuilgaat.
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In de gemeenteraad neemt een democratische fractie over een bepaald onderwerp
eenzelfde standpunt in als het Blok. ‘Cordon sanitaire doorbroken te...’, schrijven
de kranten. Is dat altijd zo? Kenners vertellen ons dat een democratische partij over
voldoende middelen beschikt om zo'n gezamenlijk stemgedrag te vermijden, maar
dat die vaak niet worden benut. Kritische parlementsleden stellen dan weer dat je
toch moeilijk systematisch kunt tegenstemmen, alleen maar omdat het Blok voor is?
Het klassieke voorbeeld: als het Blok stelt dat de treinen op tijd moeten vertrekken,
moet je dan als democraat tegenstemmen? En dan heb je nog de media. Ook daar
worden Blokkers geregeld opgevoerd als mandatarissen van een doodgewone partij.
Vaak krijgen ze zonder meer een forum aangeboden om hun ‘waarheden’ te debiteren,
zonder ernstig weerwerk vanwege de journalist. Vaak laat die kansen onbenut om
de geinterviewde kritisch op de rooster te leggen, hem of haar te confronteren met
de werkelijke inhoud van het Blokprogramma. Ook democratische politici laten er
zich graag toe verleiden in een televisiedebat een Blokker te aanvaarden als
doodgewone gesprekspartner.
Waar ligt het verband tussen dit alles? Dat het het Blok de kans biedt zich alsmaar
sterker te profileren als ‘een partij als een andere’. Dat dit imago - waar die partij
bewust op aanstuurt - langzaam maar zeker doorsijpelt in de geesten van de mensen.
Daardoor komt het nog zover dat politici op termijn onvermijdelijk de vraag zullen
stellen: waarom zouden we met zo'n ‘gewone’ partij geen coalitie mogen vormen?
En de kiezer: waarom zouden we er niet op stemmen? Zowel de politici als de media
zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de voortgaande ‘banalisering’ van het Blok.
Centraal in het debat staat het eigenlijke cordon sanitaire. Er heerst verwarring
rond het begrip. Wie niet beter weet - en sommigen houden de verwarring bewust
in stand - zou geloven dat er van het cordon nauwelijks nog iets overblijft. Niets is
minder waar.

Het cordon sanitaire, waarom?
Laten we beginnen met een duidelijke definitie: voor ons is het cordon sanitaire het
uitdrukkelijke engagement van democratische partijen om met het Vlaams Blok geen
politieke samenwerking aan te gaan, geen akkoorden te sluiten, geen coalities op te
zetten, op geen enkel niveau. Nagenoeg alle studies wijzen uit dat het cordon sanitaire
een zeer effectieve strategie is in de strijd tegen extreem-rechts. Ik noem maar het
onderzoek van de Gentse socioloog Hans De Witte[1]. Naast kritische, ontmaskerende
informatie en andere middelen, vormt het cordon een
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noodzakelijk onderdeel in een globale strategie om het Blok politiek te isoleren en
de democratie te vrijwaren.
- Door het cordon sanitaire krijgt het Blok geen kans om zijn ideeën en zijn
programma in de praktijk om te zetten. Het kan zijn macht en zijn invloed niet
versterken.
- Het cordon sanitaire is een signaal aan de kiezer: een stem voor het Blok is een
verloren stem. Wie er toch voor kiest, weet op voorhand dat die partij haar
beloften niet zal kunnen realiseren: ze wordt namelijk tot geen enkele coalitie
toegelaten. Op termijn zal de kiezer het nut van een stem voor het Blok
betwijfelen.
- Het cordon sanitaire remt het proces af waarbij het Blok gaandeweg zou worden
beschouwd als ‘een partij als alle andere’. Het in stand houden ervan bevestigt
het principiële onderscheid tussen het Vlaams Blok aan de ene kant en de
democratische partijen aan de andere kant.
- Het cordon sanitaire versterkt de interne spanningen tussen de verschillende
strekkingen binnen het Blok, vooral tussen de radicalen die liever geïsoleeerd
blijven dan toegevingen te doen, en degenen die zich gematigder en soepeler
opstellen om aan de macht te kunnen deelnemen. Zulke spanningen tasten de
cohesie en slagkracht van de partij aan en verzwakken haar positie.

Het cordon sanitaire vertrekt van één basisprincipe: met het Blok samenwerken doe
je niet, nooit, op geen enkel bestuursniveau. Ik herhaal het, die houding is gebaseerd
op de diepe overtuiging dat het Vlaams Blok geen partij is als de andere, er integendeel
fundamenteel van verschilt. Dat onderscheid blijkt in de eerste plaats uit het verlangen
van het Blok, hele bevolkingsgroepen - inwoners van niet-Europese herkomst die
niet tot ‘het eigen volk’ behoren - te discrimineren en tot tweederangsburgers te
degraderen, met het oog op hun uitsluiting en uiteindelijke verwijdering uit de
samenleving. Het zeventigpuntenplan laat er geen enkele onduidelijkheid over bestaan.
En dat de officiële houding van de partij terzake recent werd aangepast, verandert
in essentie weinig. Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat ook andere
groepen in de samenleving - degenen die wél deel uitmaken van ‘het eigen volk’ het slachtoffer zouden worden van een eventuele extreem-rechtse deelname aan de
macht. Men denke aan de standpunten van het Blok wat de sociale zekerheid, het
OCMW, de mutualiteiten, de vakbonden, enz. betreft. Of aan de avondklok voor
jongeren en de vrouw aan de haard. Door elke politieke samenwerking af te wijzen
maken democratische politici duidelijk dat er geen enkele verzoening mogelijk is
met een partij die staat voor discriminatie, uitsluiting en inperking van democratische
rechten en vrijheden.
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Ten slotte: elke democratische politicus of politica die met het Blok een coalitie
aangaat, geeft die partij de kans om een deel van haar programma uit te voeren. Dat
is nu eenmaal het gevolg van het sluiten van een bestuursakkoord. Geen enkele
democraat, van welke politieke inspiratie ook, kan dat met zijn of haar overtuiging
in overeenstemming brengen.

Argumenten tegen het cordon?
‘Het is niet democratisch, niet te willen samenwerken met een democratisch verkozen
partij die een groot aantal kiezers vertegenwoordigt.’
Dit wel vaker gehoorde argument houdt geen steek. Er zijn op z'n minst vier
tegenargumenten.
Één. Elke politieke partij beslist autonoom, op basis van haar programma,
overtuiging, mens- en maatschappijbeeld, met welke andere partij zij al dan niet in
zee gaat. Het cordon sanitaire is een afspraak tussen de democratische partijen. In
die zin maakt het deel uit van de democratie.
Twee. Dat een groot aantal kiezers voor die partij stemt, verandert er niets aan.
Overigens, wie dan toch het argument van de democratie inroept, mag niet vergeten
dat 85 procent van de stemgerechtigde Vlamingen NIET voor het Blok stemt...
Drie. Het Vlaams Blok wordt niet met ondemocratische middelen bestreden. Net
als alle democratisch verkozen partijen beschikt het Blok reglementair over een aantal
rechten. We hoeven maar te denken aan haar zitjes in raden en commissies, haar
zendtijd op de televisie, en de vele miljoenen partijfinanciering: uw en ons aller
belastinggeld waarmee de partij o.a. haar propaganda in uw en mijn brievenbus dropt.
Vier. Het feit dat een partij via democratische weg verkozen is, betekent daarom
niet dat haar programma op alle punten in overeenstemming is met de democratische
beginselen. Dat zijn twee nogal verschillende zaken. Zelf verwijs ik liever niet te
vaak naar de Tweede Wereldoorlog, maar mag ik er toch aan herinneren dat Hitler
en zijn nazi's via democratische weg aan de macht gekomen zijn? Radikaal, het
partijblad van de CVP (september 1999) laat niet na deze historische herinnering
even op te frissen:
‘Thüringen, december 1929. Bij de regionale verkiezingen halen de Nazi's
11 procent van de stemmen. Wilhelm Frick krijgt de “eer” om als eerste
nationaal-socialist een ministerambt op te nemen in een van de Duitse
deelstaten. De definitieve weg naar de macht ligt nu open, niets of niemand
zal de NSDAP nog stoppen...
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Toen al zullen er enkelen gedacht hebben dat zo'n extreem-rechtse partij
als de NSDAP - de Nazi's - door regeringsdeelname wel van binnenuit
zou verschrompelen. Het tegendeel was waar! Vandaag worstelen sommige
politici en partijen met hetzelfde vraagstuk en wordt er hier en daar al eens
geponeerd om met het extreem-rechtse Vlaams Blok in zee te gaan. Door
ze te laten deelnemen aan de macht denken ze deze partij te compromitteren
en electoraal schade toe te dienen. Het gevaar bestaat hier echter in dat
het omgekeerde even goed kan gebeuren zoals het voorbeeld van de
geschiedenis ons leert.’
‘Met het cordon sanitaire plaats je het Blok in zijn geliefkoosde rol van underdog,
van één tegen allen. En dat heeft die partij graag, het maakt haar alleen maar sterker.’
Ook tegen deze stelling zijn een serie tegenargumenten in te brengen.
Één. Studies tonen aan dat het cordon sanitaire, en in het algemeen elke druk op
een extreem-rechtse partij juist de spanningen tussen de verschillende strekkingen
binnen die partij vergroot en haar cohesie aantast. Die bevinding weerlegt de vrees
dat die strekkingen wel eens zouden kunnen samenklitten (‘samen tegen de
gemeenschappelijke vijand’) onder druk van het cordon sanitaire. Ik verwijs opnieuw
naar het onderzoek van de socioloog Hans De Witte.
Twee. Het Blok is helemáál niet gediend met het cordon sanitaire, en dat bewijst
op zich al de juistheid van de strategie. De partij zou niets liever willen dan dat het
cordon doorbroken wordt, en doet er alles aan opdat het zou gebeuren. Al de rest is
façade. Marc Reynebeau heeft dat goed doorzien:
‘Geregeld laat het Vlaams Blok uitschijnen dat het blij is met het cordon
sanitaire en dat zijn politieke opponenten daarmee vooral moeten doorgaan.
Het zou daar immers als enige garen bij spinnen. Het publiek zou het
gekwelde Blok erdoor percipiëren als de sympathieke underdog. [...] Het
wat paradoxale effect hiervan is dat de partij haar opponenten hiermee een
argument schijnt aan de hand te doen om voor hun eigen goed maar op te
houden met dat cordon sanitaire. Het zou immers contraproductief uitvallen
in hun strijd tegen het Blok. Het klinkt alvast een beetje gek dat een partij
aanbevelingen doet over wat de beste manier is om haar te bestrijden’
(Knack, 17 november 1999).
Drie. Ook zonder cordon sanitaire plaatst het Blok zichzelf in de rol van ‘één tegen
allen’. Die rol ligt de partij het best en is zelfs een essentieel onderdeel van haar
strategie om zich tegenover de andere partijen te

Streven. Jaargang 67

686
profileren. Zich tegen de gevestigde politieke stromingen afzetten is een van de pijlers
van alle extreem-rechtse partijen.
Vier. Laten we toch even veronderstellen dat het cordon sanitaire het Blok bevestigt
in zijn rol van underdog. Wie er om die reden voor pleit het cordon sanitaire dan
maar te doorbreken en het Blok aan de macht te laten deelnemen, kiest logischerwijze
ook voor de gevolgen van deze keuze: dat het Blok zich nog meer dan nu al het geval
is zal kunnen voordoen als ‘een partij als alle andere’ en, vooral, dat het de kans
krijgt een deel van haar programma uit te voeren. Is dát dan het alternatief voor het
zogenaamde underdogeffect?
‘Geef hun eens de kans om mee te besturen. Ze zullen meteen door de mand vallen.
Ze zullen zich verbranden aan de macht. De partij zal als vanzelf terugvallen.’
Één. Wie ervoor pleit het Blok ‘eens de kans te geven’ kiest er automatisch voor dat
deze partij een deel van haar programma kan uitvoeren, bijvoorbeeld op gemeentelijk
vlak. Welke democraat wil deze optie verdedigen?
Twee. In Frankrijk zijn er vier gemeenten waar men ‘het hen eens heeft laten
proberen’: Vitrolles, Orange, Marignane en Toulon worden bestuurd door de
extreem-rechtse geestesverwanten van het Blok. Ik ben de toestand zelf ter plaatse
gaan bestuderen en heb erover gepubliceerd. Wat daar in enkele jaren is gebeurd aan
sociale afbraak, culturele verarming, het droogleggen van het verenigingsleven, het
monddood maken van de oppositie en het discrimineren van de allochtone bevolking
toont overduidelijk wat de gevolgen zijn als een extreem-rechtse partij een
gemeentehuis verovert. Bovendien heeft zo'n partij zes jaar lang het heft in handen
om een aantal zaken naar eigen hand te zetten en op termijn haar macht nog uit te
breiden. Als bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de democratische partijen
deze vier Franse gemeentehuizen opnieuw veroveren, staan ze voor een
onoverzichtelijke opdracht.
Laat ze het eens proberen?
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Bart Brinckman
Het cordon sanitaire voedt de intellectuele luiheid
Een samenleving gaat er alleen op vooruit wanneer mensen met elkaar praten en naar
elkaar luisteren. In het aanslepende debat over de noodzaak van een cordon sanitaire
rond het Vlaams Blok gebeurt dat veel te weinig. Voor een stuk is dat begrijpelijk.
De werkwijze en het gedachtegoed van de extreem-rechtse partij wekken terecht een
sterke morele afkeer. Maar de blindheid voor de redenen van het zwarte succes slaat
soms met stomheid. De kennis van de tegenpartij is onontbeerlijk als men voor eens
en altijd afstand wil nemen van het Vlaams Blok. Even goed moeten we leren inzien
dat een multiculturele samenleving alleen gebaseerd kan zijn op gelijkheid, niet op
tolerantie.
Soms voel ik me vermoeid als de noodzaak van het cordon nog maar eens ter
discussie staat. Niet omdat alle argumenten tot in den treuren toe zijn gehoord. Neen,
gewoon omdat het debat meestal zonder argumenten wordt gevoerd. Zo gaan vooren tegenstanders, niet het minst het opportunistische Vlaams Blok zelf, voorbij aan
een goede definitie van het begrip. Dat wordt of veel te ruim, of veel te eng ingevuld,
naargelang het uitkomt. Voor alle duidelijkheid, zelf definieer ik een cordon sanitaire
als de weigering om met het Vlaams Blok samen te werken in een coalitie of bij om
het even welke politieke actie (bijvoorbeeld de voorbereiding van elk wetgevend
werk of de opstelling van resoluties). Een cordon betekent dus niet dat je
Vlaams-Blokkers als pestlijders beschouwt en elk gesprek weigert. Even goed komen
in de discussie nauwelijks inhoudelijke stellingen aan de orde. Ofwel vervalt het in
een karikaturale scheldpartij, in de trant van: ‘het Vlaams Blok zijn fascisten en met
fascisten praat je niet’. Ofwel zoeken rechtse politici wanhopig naar smoezen om
met extreem-rechts te kunnen praten, in de hoop hun machtspositie te vergroten. De
afwezigheid van empirisch materiaal versterkt het dialectisch vacuüm. Doordat het
cordon sanitaire
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vooralsnog in België standhoudt, kan niemand met zekerheid stellen of de partij nu
aanhangers wint of verliest wanneer ze in een regering of in een gemeentebestuur
zou stappen. In die zin blijft Oostenrijk een politologisch laboratorium. Het eventuele
succes van de extreem-rechtse FPÖ van volkstribuun Jörg Haider in de conservatieve
regering van kanselier Wolfgang Schüssel kan een mooie vingerwijzing betekenen
voor de toekomst.
Meteen belanden we bij het eerste argument tegen het cordon. Protestpartijen, of
noem het one-issuepartijen, komen in een regering steevast onder druk. De Volksunie
ondervond het aan den lijve. Deze partij heeft haar regeringsdeelname aan de laatste
regering-Tindemans (met het onzalige Egmontpact in 1978) nooit helemaal verteerd.
Half jaren zeventig klom de partij gestadig naar de twintig procent. Na het
regeringsavontuur was het uit met de groei. Voortaan lijkt een resultaat tussen negen
en twaalf procent het maximum, de strapatsen van Bert Anciaux en ID21 ten spijt.
De VU-kiezer oordeelde dat de partij zich veel te soepel had opgesteld, de
compromissen waren te lauw. Ook de groene partijen Agalev en Ecolo riskeren
tegenwoordig hetzelfde lot. In gevoelige dossiers zoals Doel, het Ozonplan of het
asielbeleid werd reeds duidelijk dat de realiteit van een regeringspartij wel eens haaks
staat op het ongegeneerd freewheelen in de oppositie. Op zich is dat niet verwonderlijk
of schandelijk. Maar een trotse en / of koppige kiezer wil zich achteraf bij de
eindbeoordeling weleens minder vergevingsgezind tonen, omdat hij het gevoel heeft
dat de partijpropaganda hem een oor heeft aangenaaid. Waarom zou het het Vlaams
Blok anders vergaan?
Het cordon versterkt bovendien de cohesie van een extreem-rechtse partij. Het
Vlaams Blok doet niets liever dan de indruk te wekken dat het een hecht en knus
vriendenteam is. Natuurlijk is dit een fabeltje. Naarmate de partij groeit, wordt een
electoraal clientèle aangeboord dat gewoontegetrouw niet tot de traditionele achterban
behoort. Het federaal kamerlid Alexandra Colen, sterk in gezinsvraagstukken, en het
Brussels parlementslid Johan Demol, sterk in veiligheidsvraagstukken, zijn hiervan
traditionele voorbeelden. Beiden mogen dan al een eigen discours opbouwen, zij
slaan bepaald een onnozel figuur als het bijvoorbeeld over het terugkeerbeleid of
over Vlaamse onafhankelijkheid gaat, de respectieve speeltuintjes van Philip Dewinter
en Gerolf Annemans. Intern veroorzaakt dit heel wat heisa. Onlangs nog zorgde de
hertaling van het zeventigpuntenplan voor de nodige ruzies. Het cordon verhindert
dat deze tegenstrijdigheden worden uitgebuit. Slechts weinig journalisten beschikken
over goede bronnen bij het Blok. Meteen wordt van de interne moeilijkheden haast
met geen woord gerept, meningsverschillen worden nooit uitvergroot. Zo ontstaat
de illusie als zou het Vlaams Blok een
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uitzondering vormen op het gebruikelijke gekrakeel binnen politieke formaties.
Zo'n ‘één tegen allen’-situatie is bovendien handig voor de volkstribunen van het
Vlaams Blok. Zij kunnen hun militanten makkelijk voorhouden dat de andere partijen
tegen hen zijn, en zoiets versterkt de geborgenheid binnen de partij, als een schild
tegen die boze buitenwereld. Bovendien kunnen zij de andere partijen als
ondemocratisch brandmerken omdat die geen rekening houden met vijftien procent
van de kiezers (het jongste stemmencijfer van het Vlaams Blok). Het bevestigt bij
de militant de indruk dat het er in een democratie maar allemaal weinig toe doet. En
dan geeft het ook niet wanneer een partijvoorzitter niet democratisch wordt verkozen,
zoals dat bij het Vlaams Blok steevast het geval is. Voor de antidemocratische
krachten bij het Blok is het cordon veeleer een zegen dan een vloek. Democraten bij
het Blok - jawel, die zijn er ook - blijven verstoken van valabele gesprekspartners,
waardoor hun positie binnen de partij marginaal blijft.
Maar bovenal weerhoudt het cordon mensen ervan over hun stellingen na te denken.
Misschien is dat wel het belangrijkste argument contra. Om het eigen gelijk te halen
is niets zo gemakkelijk dan te weigeren de tegenpartij of de kiezers ervan au sérieux
te nemen. Naar de argumenten van het Blok of van zijn kiezers wordt nooit geluisterd.
Al te gemakkelijk wordt de extreem-rechtse kiezer afgedaan als een proteststemmer,
een platte racist of een ultraconservatief die geen discussie waard is. Meteen gaan
we voorbij aan die talrijke mensen - het wordt dringend tijd om eens fatsoenlijk
onderzoek te doen naar de redenen waarom voor extreem-rechts wordt gestemd - die
gewoon voor het Vlaams Blok stemmen omdat ze van oordeel zijn dat die partij het
dichtst bij hun overtuiging staat. Als je die overtuiging elke repliek onwaardig acht,
dan moet je niet verbaasd zijn dat die mensen met de dag overtuigder raken van hun
keuze. Bij gebrek aan een Vlaamse conservatieve partij hebben ze bovendien geen
alternatief.
Graag citeer ik hier even de schrijver Tom Naegels: ‘Door de weigering om in
debat te gaan met ideologische tegenstrevers en de vaagheid over zijn eigen project
verspeelt multicultureel links niet alleen elk moreel krediet maar verliest het ook de
kracht om met haar argumenten hen te overtuigen’. Naegels schreef dit naar aanleiding
van de manier waarop Ward Beysen het voorzitterschap van de Antwerpse Hogeschool
werd ontzegd. Nu is het verre van mijn bedoeling, Beysen hier te verdedigen. Maar
het gebrek aan argumenten waarmee de VLD-politicus werd aangepakt, was
verbijsterend. In mijn ogen is het nog altijd geen schande, als een conservatief door
het leven te gaan. Progressieve intellectuelen kunnen behoorlijk onverdraagzaam
zijn als ze in debat moeten treden
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met andersdenkenden. Het luisteren moet kennelijk slechts van één kant komen. Ik
krijg het daarvan behoorlijk op de zenuwen.
Het cordon voedt een intellectuele luiheid in plaats van een reflectie aan te
moedigen over de al dan niet vermeende weldaad van onze multiculturele
samenleving, - een van de belangrijkste redenen om voor het Vlaams Blok te stemmen.
Migranten worden al te vaak voorgesteld als lieve doetjes voor wie we alles over
moeten hebben, in de hoop dat ze toch maar geïntegreerd raken. Meteen wordt
vergeten dat je geen multiculturele samenleving bouwt op basis van tolerantie, maar
enkel op basis van gelijkheid. Het moet uiteindelijk gaan om een volwaardig
burgerschap, niet om een paternalistisch of evangeliserend tijdverdrijf dat de ongelijke
behandeling van ‘het eigen volk’ suggereert. Voor sommige linkse moraalridders
gaat het behoud van de eigen migrantencultuur zelfs boven een als neokolonialistisch
afgeschilderde integratie. En dan hoeft zelfs de kennis van de Nederlandse taal niet
meer, laat staan dat er op dat punt enige dwang mag worden uitgeoefend. De gevolgen
van zo'n bekrompen visie kun je in een aantal concentratiescholen gadeslaan. Want
de pleitbezorgers van een ruimhartig asielbeleid maken zich meestal geen zorgen
over de enorme aanpassingsproblemen, tenminste, ze zwijgen erover. Haast wanhopige
leerkrachten proberen er het beste van te maken, maar krijgen door leerlingen en hun
aanverwante familie soms beledigingen en bedreigingen naar het hoofd geslingerd
wanneer ze pedagogisch verantwoord willen optreden. Aan deze vorm van feitelijke
onderwijssegregatie in witte en zwarte (concentratie)scholen kan slechts een einde
komen wanneer de vrijheid van onderwijs ondergeschikt wordt gemaakt aan een
gelijkekansenbeleid. Kortom, wanneer scholen zich niet langer achter de grondwet
kunnen verschuilen om hun inrichting vrij van vreemdelingen te houden. Maar dan
moet men eindelijk de moed vinden om het debat hierover aan te zwengelen, zonder
dat kritische stemmen onmiddellijk onder een storm van politiek correcte verwijten
van een aantal onwetende apologeten worden bedolven.
Het cordon sanitaire heeft geleid tot een verschrikkelijke schraalheid in de discussie
over de manier waarop allochtonen in onze samenleving moeten worden opgenomen.
Elk ongewoon maar stevig pleidooi voor insluiting wordt verward met een pleidooi
voor uitsluiting, zoals laatst in Nederland, toen de publicist Paul Scheffer in een
schitterende analyse het ‘multiculturele drama’ aan de kaak stelde. Onlangs deed de
CVP-fractieleider in de Kamer, Marc Van Peel, een verdienstelijke poging om op
dat punt een aantal nuances aan te brengen. ‘Men is bang om voor racist te worden
uitgescholden als men problemen benoemt die het Blok opklopt’, vertelde hij terecht.
Prompt werd hij verguisd. Toch zullen we die weg moeten opgaan. Toch zullen we
veel meer moeten praten met,

Streven. Jaargang 67

691
en luisteren naar die conservatieve kiezers van het Blok om een afdoend antwoord
te formuleren op de noden. Daarbij moeten we er ons voor hoeden, als een soort
progressieve paters met het morele vingertje te wijzen. Zoiets verraadt een totaal
gebrek aan empathie, en dat kan nooit een goede basis voor een verstandhouding
worden. Graag besluit ik dan ook met een citaat van de Duitse socioloog Hans Magnus
Enzensberger: ‘De multiculturele samenleving blijft een loze kreet zolang de
moeilijkheden die door dat begrip worden opgeroepen, worden getaboeïseerd maar
niet opgelost’.
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Wouter van der Burg en Meindert Fennema
Is een cordon sanitaire wel gezond?
Als men in België van het cordon sanitaire spreekt, dan bedoelt men niet de afsluiting
van een pesthaard of een miltvuurepidemie van de rest van de wereld door quarantaine,
systematische ontsmetting en andere maatregelen van bestuur die ervoor moeten
zorgen dat de besmettelijke ziekte zich niet uitbreidt. In België is deze
medisch-bestuurlijke term in zwang geraakt om er een politieke strategie mee aan
te duiden. Men doelt dan op een aantal afspraken tussen politieke partijen om te
voorkomen dat het Vlaams Blok regeringsmacht krijgt. De belangrijkste van die
afspraken is dat men op geen enkele wijze samenwerkt met het Blok, zodat het Blok
alleen met een absolute meerderheid bestuursverantwoordelijkheid kan krijgen. Dat
gaat soms ver. Zelfs voorstellen waar andere partijen zich wel in kunnen vinden,
worden niet gesteund als ze van het Blok afkomstig zijn. Een dergelijk cordon sanitaire
is tot nu toe vrij effectief geweest, dat erkent zelfs Filip Dewinter. Maar is het ook
democratisch? Formeel wel, althans zolang het cordon sanitaire zonder intimidatie
tot stand komt en in stand gehouden wordt. Niemand kan immers in een democratisch
bestel een partij dwingen samen te werken met een partij waarmee men niet samen
wenst te werken. In een democratisch bestel kan ook niemand gedwongen worden
te discussiëren met mensen met wie men niet wil discussiëren.
Toch is er meer aan de hand. De voorstanders van het cordon sanitaire beschouwen
het Vlaams Blok als een extreem-rechtse partij met een racistisch programma. Dat
men met zo'n partij niet samenwerkt is logisch. Maar men gaat verder. De term cordon
sanitaire geeft aan dat men het Vlaams Blok ziet als een medisch probleem. Het
politieke programma van het Blok wordt beschouwd als een kwaadaardige ziekte,
en de Vlaamse kiezer is in dat perspectief een potentiële zieke die
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gemakkelijk besmet kan worden met het virus dat racisme heet. Een erg zelfstandige
rol is voor de Vlaamse burger niet weggelegd. Zelfs een publiek debat met het Vlaams
Blok wordt vaak uit de weg gegaan, uit angst dat men in een openbaar debat de
kiezers niet kan overtuigen van het eigen gelijk. De boodschap van het Vlaams Blok
is: Eigen Volk Eerst. Die boodschap lijkt een zo grote aantrekkingskracht te hebben
dat men ze in Nederland zelfs verboden heeft.
De kiezer wordt door hen die het cordon sanitaire als een goede strategie
beschouwen vaak niet voor vol aangezien. Zo wordt door sommigen de nadruk gelegd
op het feit dat degenen die op het Vlaams Blok stemmen gemiddeld lager opgeleid
zijn dan de Vlamingen die op een andere partij stemmen, dat zij gemiddeld een lager
inkomen hebben en vaker sociaal geïsoleerd zijn. Die resultaten versterken het beeld
dat de aanhangers van het Vlaams Blok arm, dom en eenzaam zijn. Die
neerbuigendheid van antiracisten geldt niet alleen de kiezers, maar ook de kaders
van de partij. Een antiracistische Blokwatcher in Antwerpen zegt tegen een redacteur
van het Nederlandse dagblad Trouw: ‘Het niveau is abominabel. Ik heb niks tegen
schoonmaaksters, maar die horen niet in de politiek’ (2 maart 2000).
Met zulke vijanden heeft het Vlaams Blok geen vrienden meer nodig. Een
veelgehoorde beoordeling van de extreem-rechtse kiezer is dat deze geen
politiek-ideologische redenen zou hebben om op de partij van zijn keuze te stemmen.
Velen menen dat de kiezers op het Vlaams Blok proteststemmers zijn die zich vooral
keren tegen de corruptie en het nepotisme in de Belgische politiek. Proteststemmers
baseren hun keuze op het schrikeffect dat hun stemmen bij de politieke elite
veroorzaken. Zij stemmen, om een plastische uitdrukking te gebruiken, ‘met de laars’.
Dat is in zekere zin een geruststellende gedachte, omdat de proteststemmer in deze
redenering niet door racisme of door rechtse sympathieën geleid zou worden.
Uit onze analyses van enquêtes die ten tijde van de Europese verkiezingen in 1999
zijn uitgevoerd, blijkt echter dat weinig stemmers op het Vlaams Blok als
proteststemmers kunnen worden aangemerkt. De aanhangers van het Vlaams Blok
definiëren zich in de eerste plaats als rechts en zijn (zeer) ontevreden over het
gevoerde immigratiebeleid. De verschillen in opleiding en inkomen tussen aanhangers
van het Vlaams Blok en aanhangers van andere partijen zijn veel minder groot dan
vaak wordt aangenomen. Daarnaast zijn de traditionele sociaal-economische en
religieuze scheidslijnen voor het Vlaams Blok minder belangrijk dan voor de overige
partijen in Vlaanderen. De betekenis van deze scheidslijnen neemt overigens ook af
voor de overige Vlaamse partijen. Het Vlaams Blok ontwikkelt zich dus in snel tempo
tot een moderne partij
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wier aanhangers vooral op politiek-ideologische gronden hun stem uitbrengen.
Daarin komt zij overeen met een andere succesvolle radicaal-rechtse partij: de
Oostenrijkse FPÖ. De kiezers die in 1999 op de FPÖ gestemd hebben, blijken een
ideologische voorkeur te hebben voor een (zeer) rechtse partij. Die ideologische
motivatie is bij FPÖ-stemmers groter dan bij de Oostenrijkers die op ÖVP, SPÖ of
de Groenen gestemd hebben. Voorts blijkt de keuze voor de FPÖ in sterke mate
bepaald te zijn door onvrede over het migratiebeleid van de regering. Uit onze analyse
blijkt ook dat de FPÖ haar aanhang rekruteert onder alle sociale en religieuze groepen
in de bevolking. Voor de andere partijen in Oostenrijk spelen inkomen, opleiding en
religie wél een rol bij de stemkeuze. De leidster van het Liberale Forum, Heide
Schmidt, heeft het zo gezegd: ‘De SPÖ, dat zijn de arbeiders en de vakbonden. De
ÖVP, dat zijn de ambtenaren’. De aanhangers van de FOÖ en van het Vlaams Blok
zijn dus beslist niet te karakteriseren als een groep kiezers die het
moderniseringsproces niet kan bijbenen en daarom op een partij stemt die in nostalgie
terugkijkt op een bruin verleden. Het zijn kiezers die zichzelf als rechts beschouwen
en wier partijkeuze niet bepaald wordt door traditionele loyaliteiten als kerkelijkheid
of sociale klasse. Bovendien spelen anti-Europese ressentimenten een veel geringere
rol dan vaak wordt aangenomen.
Maar er zijn ook verschillen. De aanhangers van het Blok zijn jonger dan de
aanhangers van de andere Vlaamse partijen, terwijl de FPÖ onder alle leeftijdsgroepen
in gelijke mate zijn aanhang mobiliseert. Voor Vlaams-Blokkiezers is de
immigratieproblematiek belangrijker dan voor de aanhang van de FPÖ, terwijl de
links-rechts tegenstelling er iets minder toe doet. Het Vlaams Blok is dus in sterkere
mate een anti-immigrantenpartij dan de FPÖ. De FPÖ is dus bij uitstek een
radicaal-rechtse partij met een anti-immigrantenaccent. Het Vlaams Blok is een
anti-immigrantenpartij met een rechts-radicaal accent.
De achterban van twee andere radicaal-rechtse partijen in Europa, te weten de
Deense Fremskridtspartiet en de Alleanza Nationale in Italië, blijkt een profiel te
hebben dat in hoge mate overeenkomt met dat van de FPÖ en het Vlaams Blok. Ook
deze partijen rekruteren hun aanhang uit alle lagen van de bevolking en voorkeuren
voor deze partijen worden grotendeels bepaald door politiek-inhoudelijke factoren,
zoals ideologische voorkeuren en opvattingen over immigratiebeleid. Gezien het feit
dat mensen kennelijk op deze partijen stemmen omdat ze het eens zijn met het
gedachtegoed dat deze partijen uitdragen, kunnen de stemmen op deze partijen niet
worden gekenschetst als proteststemmen.
De conclusies van ons onderzoek geven aanleiding om ernstige bedenkingen te
hebben bij de strategie van het cordon sanitaire. Deze strategie
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is erop gericht rechts-radicale partijen en organisaties van bovenaf te bestrijden door
uitsluiting. Afgezien van de praktische houdbaarheid van deze strategie heeft ze
principiële en strategische bezwaren. Principieel is het onjuist, in een democratische
rechtsorde een substantieel deel van het electoraat buitenspel te zetten. Het gaat zeker
niet aan dat democraten zich bij de bestrijding van deze partijen bedienen van
juridische middelen die op andere partijen niet van toepassing zijn, zoals in Nederland
is gebeurd en zoals sommigen in Vlaanderen ook bepleiten.
Strategisch is het daarnaast gevaarlijk te pogen deze partijen te isoleren in plaats
van het debat aan te gaan. Aangezien het niet gaat om de bestrijding van partijen of
organisaties, maar om de bestrijding van intolerantie en vreemdelingenhaat, dient
men zich te richten op de beïnvloeding van het gedachtegoed van de potentiële
Blokkiezer. Zeker nu we weten dat kiezers op radicaal-rechtse partijen geen
proteststemmers zijn, maar op deze partijen stemmen omdat zij het in het algemeen
eens zijn met het gedachtegoed dat deze partijen uitdragen. De strategie van het
cordon sanitaire speelt de antidemocratische krachten binnen de rechts-radicale
partijen in de kaart. Zij kunnen hun achterban immers voorhouden dat de politieke
klasse die zich beroept op democratische waarden zelf lak heeft aan democratische
procedures. Het cordon sanitaire roept een sfeer op van burgeroorlog, en dat is nu
juist een sfeer waarin links- en rechts-extremisme het best gedijt. Het leidt op z'n
best tot een van boven af geleide democratie die ‘partijen die hun identiteit ontlenen
aan het integrale nationalisme van de oude stijl’ uitsluit. Professor Stuurman pleit in
NRC Handelsblad van 19 februari voor zo'n karteldemocratie.
Een van de leuzen van anarchisten die om principiële redenen niet stemmen luidt:
‘gestemd is getemd’. En zij hebben daarin gelijk. Daarom zien wij liever dat
extreem-rechtse partijen binnen de gedragsregels van de parlementaire democratie
opereren dan dat zij via extra-parlementaire activiteiten hun ‘gelijk’ proberen te
halen. We weten allemaal waar dat toe leidt. De consequentie daarvan is dat men
bereid moet zijn een partij die zich aan de democratische spelregels houdt als een
normale tegenstander te beschouwen. Als democratische partijen zich niet aan de
spelregels van de democratie houden (zoals bijvoorbeeld bij de boycot tegen
Oostenrijk het geval is), dan bevinden wij ons op een hellend vlak. De uitsluiting
van een politieke stroming die van oorsprong toch al sceptisch staat tegenover de
parlementaire democratie ondermijnt op termijn de stabiliteit van die Europese
democratie. De gevestigde partijen tonen een gebrek aan politiek leiderschap door
het debat met de rechts-radicale partijen niet aan te gaan. Tegelijkertijd nemen
Europese regeringen stilletjes de voornaamste programmapunten op het terrein van
het
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immigratiebeleid over. Zo hoopt men het rechts-extremisme de wind uit de zeilen te
nemen.
De wezenlijke uitdaging waarvoor de Europese democratieën staan, is volgens
ons niet de uitsluiting maar de incorporatie van die partijen in een democratisch
bestel. Politieke partijen zouden het rechts-radicalisme moeten bestrijden in een
harde, maar faire confrontatie. Daarbij is het van belang dat alle partijen zich houden
aan de democratische spelregels. Ideologische geschillen moeten in een publiek debat
en met vreedzame middelen worden uitgevochten. De electorale achterban van de
rechts-radicale partijen lijkt daartoe in grote meerderheid bereid. De rechts-radicale
partijen zelf schuiven daarom langzaam naar een meer gematigde positie op. Zo heeft
het Vlaams Blok, bij monde van de partijvoorzitter, afstand genomen van het beruchte
zeventigpuntenplan en is de Oostenrijkse FPÖ als regeringspartij akkoord gegaan
met een migratiepolitiek die ruimhartiger is dan die van Nederland. Deze aanpassingen
kan men natuurlijk als opportunistisch beschouwen, maar het is een soort
opportunisme dat door de democratische concurrentie wordt uitgelokt. Partijen die
streven naar electoraal succes en politieke macht zullen - noodgedwongen - hun
programma afstemmen op een zo groot mogelijk deel van het electoraat. Zo hoort
het natuurlijk ook, want in een democratie dient de mening van de kiezer voorop te
staan.

Eindnoten:
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PWA: Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.
Persoonlijk gesprek, 18 april 1998.
H. De Witte, Een overzicht en evaluatie van diverse strategieën tegen extreem-rechts, colloquium
‘Ondergesneeuwde sporen’, 10 februari 1998.
H. De Witte, Hoe racisme en rechts-extremisme bestrijden?, HIVA (KUL) en Centrum voor
Sociologie (VUB), 1996, een onderzoek in opdracht van Hand in Hand.
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Ger Groot
Wittgensteins grens
Filosofie in brieven en dagboeken
Op 16 november 1944 schreef Ludwig Wittgenstein een brief aan Norman
Malcom, een voormalige Amerikaanse student van hem, die op dat
ogenblik dienst deed bij de Amerikaanse Navy. In die brief kwam
Wittgenstein terug op een voorval dat vijf jaar eerder had plaatsgevonden
en waarbij Malcom tijdens een gesprek nietsvermoedend naar de ‘Engelse
volksaard’ verwezen had. Die opmerking, schrijft Wittgenstein in 1944,
‘schokte mij door de primitiviteit ervan. Ik dacht toen: wat heeft het voor
zin om filosofie te studeren als het enige wat het oplevert is dat je met
enige mate van plausibiliteit over een paar duistere vraagstukken uit de
logica kunt praten, etc, & als het je denken over de belangrijke kwesties
van het dagelijks leven niet verbetert, als het je niet consciëntieuzer
maakt dan de eerste de beste ... journalist’.
Deze brief is er één van de ruim zeventienhonderd die van Wittgensteins
correspondentie bewaard zijn gebleven en die her en der zijn uitgegeven. Daaruit
koos de Antwerpse hoogleraar Joachim Leilich er 244, die werden samengebracht
in een bloemlezing die het hele leven van Wittgenstein beslaat, vanaf het moment
waarop hij in Cambridge filosofie is gaan studeren tot vlak voor zijn dood in 1951[1].
Wie de Wittgenstein-biografie van Ray Monk, de levensschets van de jonge
Wittgenstein door Brian McGuiness, het prachtige tijdsbeeld in Het Wenen van
Wittgenstein van Allen Janik en Stephen Toulmin, of andere van de talloze boeken
over en rond Wittgensteins persoonlijkheid kent, zal in deze brieven geen opvallende
nieuwigheden vinden. We zien Wittgenstein naar voren komen in al zijn
neerslachtigheid en zijn soms onuitstaanbare arrogantie, zijn meedogenloze
veeleisendheid, allereerst jegens zichzelf, zijn zelfverachting en zijn verlangen naar
het absolute, zowel in religieuze als in ethische zin.
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Toch is de uitgave van zijn brieven van groot belang, net als die van zijn dagboeken,
waarvan er onlangs opnieuw enkele werden teruggevonden die inmiddels eveneens
in het Nederlands zijn vertaald[2]. In zijn brieven en dagboeken spreekt Wittgenstein
zich uit over zaken die hem sterk bezighielden, maar die hij uit zijn filosofische
geschriften verbande. Het principe van die scheiding had hij neergelegd en toegepast
in zijn tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog geschreven Tractatus
logico-philosophicus, dat een scherpe grens trok tussen datgene waarover volgens
Wittgenstein gesproken kon worden en datgene wat slechts kon worden getoond.
Wat tot het eerste behoorde, stond onder de voorschriften van de logica en de
wetenschappelijke helderheid, waarvan Wittgenstein in zijn Tractatus de regels
formuleerde. Onder het tweede vielen zaken als ethiek, godsdienst en kunst, die
Wittgenstein samenvatten onder de term ‘het mystieke’.
Deze tweedeling, en vooral Wittgensteins uitgangspunt dat er over die tweede
categorie niet te praten viel, hebben onvermijdelijk misverstanden opgeroepen. Tot
aan het begin van de jaren zeventig gold Wittgenstein bij velen als een wat excentrieke
aanhanger van het logisch positivisme. Berucht is zijn ontmoeting met de leden van
de neopositivistische Wiener Kreis in de jaren twintig, die hem hadden uitgenodigd
voor een discussie over zijn Tractatus logico-philosophicus. Tot hun stomme
verbazing begon Wittgenstein in plaats daarvan poëzie voor te dragen van de mystieke
dichter Rabindranath Tagore.
Hoeveel misverstanden waren hun niet bespaard gebleven, wanneer zij de brief
hadden gelezen die Wittgenstein al in 1919 geschreven had aan Ludwig von Ficker,
de beoogde uitgever van de Tractatus. ‘[Dit] boek heeft een ethische betekenis’,
schreef hij. ‘Ooit wilde ik in het voorwoord een zin opnemen die er nu niet in staat
[...]: ik wilde namelijk schrijven dat mijn studie uit twee delen bestaat: uit datgene
wat er feitelijk in staat en uit alles wat ik niet geschreven heb. En dat tweede deel is
nu juist het belangrijkste. [...] Ik ben van mening dat ik al datgene waarover
tegenwoordig door zovelen wordt gezwijmeld, in mijn boek, juist door erover te
zwijgen, heb vastgelegd.’
In plaats daarvan moesten de lezers het doen met de beroemde opmerking: ‘Wat
gezegd kan worden, kan duidelijk worden gezegd; en waarover men niet spreken
kan, daarover moet men zwijgen’. Dat was zo bondig, dat het de Wiener Kreis niet
kwalijk genomen kon worden dat zij die woorden niet onmiddellijk goed
interpreteerden. Zij voelden zich in hun positivisme ongetwijfeld nog gesterkt, omdat
Wittgenstein ‘datgene wat over de grens ligt’ een paar regels verder ‘eenvoudigweg
onzin’ noemde. Dat het Wittgenstein in werkelijkheid om een veel gecompliceerder
wereldbeeld te doen was en dat hij daarbij - zoals Janik, Toulmin en

Streven. Jaargang 67

699
McGuinness hebben laten zien - sterk wortelde in de Duits-Oostenrijkse traditie van
de negentiende eeuw, drong pas gaandeweg door tot de Angelsaksische filosofie,
die aanvankelijk gemeend had hem moeiteloos te kunnen inlijven.

Levensvragen
Vaak heeft men dan ook een scheiding willen aanbrengen tussen de professionele
filosoof Wittgenstein en de existentieel en religieus gekwelde mens Wittgenstein,
die voor de filosofie geen wezenlijke betekenis zou hebben. Symptomatisch daarvoor
was de jarenlange onwil van de beheerders van Wittgensteins nalatenschap, de tekst
vrij te geven van de ‘geheime dagboeken’ die hij tijdens zijn diensttijd in de Eerste
Wereldoorlog had bijgehouden. Het betrof hier een in een eenvoudig geheimschrift
geschreven reeks overpeinzingen, die Wittgenstein parallel aan een in gewoonschrift
opgetekend dagboek had vastgelegd. Dat laatste bevatte voornamelijk
technisch-filosofische en logische aantekeningen en werd in 1961 gepubliceerd Maar
in het geheime gedeelte gaf Wittgenstein de vrije teugel aan zijn religieuze
worstelingen, aan zijn bewondering voor Tolstojs Korte uitleg van het evangelie en
aan zijn persoonlijke wanhoop en zelfverachting. Nadat er in 1985 in een Spaans
tijdschrift al een clandestiene uitgave van verschenen was[3], heeft het nog tot 1991
geduurd voordat deze teksten voor publicatie werden vrijgegeven.
Dat levensvragen en technische filosofie in Wittgensteins eigen ogen niet van
elkaar konden worden losgemaakt, blijkt uit zijn brief aan Malcom. Daarin maakt
hij ondubbelzinnig duidelijk waarom het hem als filosoof te doen was en wat haar
bestaansreden was. Deze lag er, zo schreef hij in het vervolg van zijn brief, niet in
dat je ‘met enige mate van plausibiliteit over een paar duistere vraagstukken uit de
logica kunt praten’, maar lag in het verbeteren van ‘de belangrijke kwesties van het
dagelijks leven’.
Wat Wittgenstein kennelijk in Malcoms opmerking gestoord had, was wat we nu
het ‘discriminatoire’ karakter ervan zouden noemen. Praten over een ‘nationaal
karakter’ is het toepassen van een paar algemene kenmerken op een zeer grote groep
mensen. Wittgenstein vond dat gevaarlijk en daar had hij - met de Tweede
Wereldoorlog op de achter-grond - alle reden toe. Maar simpel is die kwestie daarmee
nog niet. We kunnen algemene uitspraken nu eenmaal niet zonder meer verbieden,
want daarmee zou de taal zelf teloorgaan. De vraag wanneer we mogen
veralgemeniseren, vooral ten aanzien van groepen mensen, en wanneer niet, ligt dus
niet op het niveau van de logica, maar op dat van de praktische prudentie.
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Nadenken over ‘zekerheid’, ‘waarschijnlijkheid’, ‘waarneming’ is op zich al heel
lastig, zo vervolgt Wittgenstein zijn brief aan Malcom. ‘Maar het is zo mogelijk nog
veel moeilijker na te denken, proberen na te denken, werkelijk oprecht, over je leven
& het leven van anderen. En het vervelende is dat over deze dingen na te denken niet
opwindend is, maar vaak regelrecht lastig. En als het lastig is, is het uiterst belangrijk.’
Hoe lastig dat wel niet is, blijkt al uit Wittgensteins opmerking zelf, want aan datgene
wat hij Malcom verwijt maakt hij zich vervolgens zelf schuldig ten aanzien van het
gilde der journalisten. Terwijl in Wittgensteins standje de ene discriminatie door de
voordeur wordt weggejaagd, sluipt zo de andere door de openstaande achterdeur
weer binnen[4].

Brieven
Een van de meest problematische kanten van het publiceren van persoonlijke
documenten is dat zij gemakkelijk aanleiding geven tot een gniffelend soort
voyeurisme. Alleen dat al zou Wittgenstein waarschijnlijk in deze uitgaven hebben
tegengestaan. Want hij laat zich in zijn brieven en dagboeken gevoelig in de kaart
kijken. Hij betoont zich vaak een onuitstaanbaar mens. Fanja Pascal, bij wie hij in
de jaren dertig wat Russisch probeerde te leren, heeft ooit opgemerkt dat Wittgenstein
een ‘groot talent had om te kwetsen’. Daaraan twijfel je niet meer na het lezen van
een brief uit 1937, waarin hij commentaar geeft op een voordrachtstekst die zijn
vriend Ludwig Hänsel hem heeft toegestuurd. ‘Als de oppervlakkige & gemakzuchtige
geest niet uit jouw opstel spreekt, dan weet ik niet waar deze woorden anders op van
toepassing zijn!’, zo schrijft hij. ‘Wat een ratjetoe van volstrekt onvoldoende verteerde
& doordachte zaken! En dan de onnauwkeurigheid: bijv. de vierde dimensie, een
paradox van de wetenschap?! Wie heeft je dat verteld? [...] Wanneer ik dit opstel
lees, doet het me denken aan wat iemand uitbraakt: halfverteerde stukken eten &
eigen slijm.’
Iets minder bont maakt hij het in de correspondentie met zijn collega-filosofen en
leermeesters, maar ook jegens hen ontwikkelt Wittgenstein binnen de kortste keren
een onafhankelijkheid die vaak uitmondt in regelrechte arrogantie. Al in de eerste
brief die in deze bundel is opgenomen (uit 1912) schrijft hij Russell geen hoge dunk
te hebben van het werk van George Edward Moore, de aartsvader van de analytische
wending die de filosofie in Cambridge had doorgemaakt. Vrijwel direct begint de
aankomende student Wittgenstein de eerbiedwaardige Moore ongevraagd van advies
te dienen, om in 1937 tegenover Ransel te concluderen dat de man die hij twee jaar
later als hoogleraar zou opvolgen ‘nooit een beslissende ontdekking heeft gedaan’.
Opgenomen is ook de beruchte

Streven. Jaargang 67

701
brief uit 1914 waarin Wittgenstein uitvalt tegen Moore omdat deze de oerversie van
zijn Tractatus om formele redenen niet als eindscriptie wilde accepteren. ‘Als ik het
niet waard ben dat u een uitzondering voor mij maakt [...], dan kan ik maar beter
meteen naar de hel lopen; en als ik het wel waard ben, en u blijft weigeren, dan - bij
God - kunt u erheen lopen’, schrijft hij.
Maar Moore is niet de enige filosoof die het moet ontgelden. Ook de door
Wittgenstein veel hoger geschatte Russell krijgt al in maart 1919 te horen dat hij de
Tractatus zonder nadere toelichting onmogelijk kan begrijpen. Wittgenstein wordt
in dat vermoeden kennelijk bevestigd door het antwoord van Russell (de
antwoordbrieven zijn niet in deze uitgave opgenomen), want drie maanden later
schrijft hij: ‘Het kleine restje hoop dat mijn ms. [manuscript] jou iets zou kunnen
zeggen, is geheel verdwenen’. En hij sluit af: ‘Hartelijke groeten en denk niet dat
alles wat jij niet zult begrijpen, onzin is’. Dat onderstreept hij: het moest kennelijk
met nadruk worden gezegd en het zou - zo zagen we - in de Angelsaksische receptie
van Wittgensteins werk nog lang een probleem blijven.
Toch erkende Wittgenstein dat de vorm die hij voor zijn Tractatus gekozen had,
het begrip ervan niet vergemakkelijkte. Dat dit boek zelfs voor Russell moeilijk te
doorzien was, kwam allereerst doordat ‘het geschreven is in de vorm van korte
opmerkingen’, gaf hij toe. Veel van de behandelde problemen vragen een uitgebreid
antwoord, maar ‘je weet hoe moeilijk het voor me is over logica te schrijven. Dat is
ook de reden waarom mijn boek zo dun is, en dus zo duister. Maar ik kan er niets
aan doen’. Een echo daarvan weerklinkt, bijna twintig jaar later in de brief aan Hänsel,
waarin hij hem voor het aforistische genre waarschuwt. Maar, zo voegt Wittgenstein
er dan aan toe, ‘ik weet hoezeer de aforistische schrijfwijze - vooral door Kraus thans in zwang is. En hoezeer ben ik zelf niet door hem beïnvloed. Ook in slechte
zin’.
Wittgensteins bekentenis over de ‘duisterheid’ van de Tractatus is opmerkelijk,
omdat het boek zelf één lang pleidooi is voor een helder spreken - waartoe zich
Wittgenstein zelf dus op hetzelfde moment onmachtig verklaart Dat wijst erop dat
hij, ondanks zijn gebetenheid en zijn aanvankelijke overtuiging ‘dat ik onze problemen
heb opgelost’ (in een brief aan Russell), een zekere afstand bewaarde ten opzichte
van zijn Tractatus. Soms leidt dat zelfs tot een schaars moment van ironie. Wanneer
zijn Engelse vertaler Charles Key Ogden in 1922 suggereert de tekst aan te vullen
met enkele supplementen om het boek meer volume te geven, wijst Wittgenstein dat
beslist van de hand, en vervolgt: ‘In plaats van de Ergänzungen af te drukken om
het boek dikker te maken, kunt u beter een dozijn bladzijden wit laten, zodat de lezer
er zijn verwensingen in kwijt kan, als hij het boek gekocht en het niet begrepen heeft’.
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Dagboeken
In 1930 zou Wittgenstein zich over de Tractatus veel sceptischer uitlaten. Het ‘bevat
naast goede & echte dingen ook kitsch, oftewel passages waarmee ik leemten heb
opgevuld’, bekent hij in zijn nu gepubliceerde dagboeken. Maar dan hebben zijn
gedachten al een andere wending genomen en beschouwt hij de taal niet langer als
een beeld van, maar als een praktijk in de werkelijkheid (een ‘levensvorm’). Hij
wilde die visie ontvouwen in een boek waaraan hij tot aan zijn dood gewerkt heeft
en dat ten slotte in 1952 onder de titel Philosophische Untersuchungen postuum
verscheen. Wittgenstein begint daarin met erop te wijzen dat wij taal op zeer veel
verschillende manieren hanteren en dat elk van die manieren haar eigen logica heeft.
In de beroemd geworden drieëntwintigste paragraaf geeft hij een hele lijst van
dergelijke ‘taalspelen’, die begint met ‘Bevelen en naar bevelen handelen’ (pas dan
gevolgd door: ‘Beschrijven van een voorwerp volgens de aanblik ervan, of volgens
meting’) en die wordt afgesloten met: ‘Vragen, danken, vloeken, groeten, bidden’.
Dat Wittgenstein met ‘bidden’ eindigt is in het licht van de nu teruggevonden
dagboeken uit de jaren 1930-1932 en 1936-1937 minder opmerkelijk dan het lijkt.
Vooral in die laatste periode wordt Wittgenstein intensief door het vraagstuk van het
geloof in beslag genomen. Zo schrijft hij op 27 januari 1937: ‘De prediking kan de
premisse van het geloof zijn, maar door wat daarin gebeurt, kan ze het geloof niet
willen bewegen. [...] Het geloven begint met het geloof. Je moet met het geloof
beginnen; uit woorden komt geen geloof voort’. Net als in de periode van de Eerste
Wereldoorlog zijn deze dagboeken doorspekt met aanroepen van God om geloof
(‘God, laat me godvruchtig zijn, maar niet overspannen’) en net zoals hij zich toen
door Tolstoj tot het Nieuwe Testament liet brengen, zoekt hij ook nu in de Bijbel de
weg naar God, maar blijft daarbij rusteloos. ‘Zoals een insect gonzend rond de lamp
vliegt, zo doe ik het rond het Nieuwe Testament’, schrijft hij op 15 februari van dat
jaar.
En net als in zijn Oorlogsdagboeken vertrouwt hij die religieuze noodkreten en
overpeinzingen voornamelijk in geheimschrift aan het papier toe. Het is alsof hij
daarmee de grens tussen het zegbare en het onzegbare, die hij in de Tractatus zo
scherp getrokken had, in zijn eigen dagboeken herhaalt. Een mooi voorbeeld daarvan
vinden we op 16 februari 1937, wanneer Wittgenstein afwisselend in geheimschrift
(hier cursief) en gewoon schrift schrijft:
‘O God, vergun mij een relatie met U waarin ik “vrolijk kan zijn in mijn
werk”! Geloof dat God op ieder moment alles van je kan eisen! Wees je
daar echt bewust van! Vraag dan dat Hij jou het geschenk van het leven
geeft! Want jij kunt te allen
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tijde aan waanzin ten prooi vallen of volslagen ongelukkig worden als je
niet doet wat van jou verlangd wordt!
Het is één ding om met God te praten & een ander ding om met anderen
over God te praten.
Houd mijn verstand zuiver & onbevlekt! Ik zou graag diepzinnig willen zijn; - & toch deins ik voor de afgrond in
het menselijk gemoed terug!! -’
Wittgensteins opmerking, dat over God praten iets anders is dan met God praten,
lijkt die tweedeling te bevestigen. Met God praten zou dan behoren tot het zuivere
innerlijk en eigenlijk geen echt ‘spreken’ zijn. Maar wat is het dan wel, wanneer
daarin toch ontegenzeglijk zinnen worden gevormd die tot op zekere hoogte
begrijpelijk zijn? De gedachte van een privé-taal heeft Wittgenstein altijd verworpen,
en daarmee zouden - volgens de neopositivistische opvattingen - geloofsuitingen
slechts een soort pathologie van de taal kunnen zijn. Dan zou de religieuze taal
simpelweg teruggaan op een soort kortsluiting van de woorden, waardoor een
schijnwerkelijkheid wordt opgeroepen die door middel van een eenvoudige analyse
zou kunnen worden ontmaskerd.
In de Tractatus had Wittgenstein een dergelijke analyse verdedigd en ook later
zou hij nog zeggen dat de filosofie de taak had ‘de vlieg de weg te wijzen uit het
vliegenglas’. Maar dat het zo simpel niet lag, realiseerde hij zich in zijn dagboeken,
waarin hij terloops de inzet van de Philosophische Untersuchungen formuleert: niet
uitleggen wat de taal betekent, maar beschrijven hoe zij werkt. Twee dagen na de
vorige aantekening schrijft hij:
‘Niet het knielen helpt bij het bidden, maar knielen doe je.
Noem het allemaal ziekte! Wat heb je daarmee beweerd? Niets.
Niet uitleggen! - Beschrijven! - Onderwerp je hart & wees niet kwaad dat
je zo moet lijden! Dat is de raad die ik mezelf moet geven. Als je ziek bent,
stel je dan op die ziekte in; wees niet kwaad dat je ziek bent.
Doch dit is waar: zodra ik ook maar opgelucht adem kan halen, roert de
ijdelheid zich in mij.
Laat ik dit toegeven: na een voor mij zware dag knielde ik vandaag bij het
avondeten & bad & zei, terwijl ik knielde & omhoog blikte, plotseling:
“Er is niemand hier”. Tegelijk kreeg ik een prettig gevoel van binnen,
alsof me op een punt van belang opheldering was verschaft.
Maar wat het eigenlijk betekent, dat weet ik nog niet. Ik voel me lichter.
Maar dat betekent niet zoiets als: eerder heb ik gedwaald.’
Dat er maar weinig mee gezegd is wanneer men het religieuze aan een ziekte
toeschrijft (of dat nu de ziekte van de persoon of van de taal is):
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daarvan was Wittgenstein overtuigd. Maar daarmee schuiven deze werkelijkheid en
de analytische werkelijkheid waarover men helder kan spreken nog niet zonder meer
in elkaar. Ze blijven tegen elkaar inschuren, zoals in de typografie van Wittgensteins
dagboeken al duidelijk wordt. Ze staan niet op dezelfde voet, maar ze laten elkaar
evenmin onverlet.
Veelzeggend is een opmerking die Wittgenstein zich op 31 oktober 1931 laat
ontvallen: ‘Op de studie filosofie zijn tegenwoordig studenten natuurkunde nog het
beste voorbereid. Dankzij het evidente gebrek aan helderheid in hun wetenschap zijn
zij vlotter van begrip dan de wiskundigen, die in een zelfverzekerde traditie zijn
blijven steken’. Dat betekent dat Wittgenstein het onontbeerlijk achtte dat de filosofie
zich met een zekere mate van onhelderheid afgaf en dat die onhelderheid ook een
beter inzicht verschafte in datgene waarom het in de filosofie eigenlijk ging - zij het
om daarin vervolgens wel zo veel mogelijk klaarheid te scheppen.

Anekdotisch of filosofisch?
De gecompliceerde denkwereld waarin Wittgensteins filosofie ligt ingebed, komt
pas in zijn persoonlijke papieren goed naar voren - eenvoudigweg omdat ze op grond
van zijn eigen uitgangspunten in zijn ‘strikte’ filosofie niet tot uitdrukking komen
kon. Alleen dat al rechtvaardigt de uitgave van deze documenten en maakt de
bestudering daarvan onmisbaar, al ligt het voyeurisme steeds op de loer. We hoeven
daarvoor ook in de nu gepubliceerde dagboeken niet ver te zoeken, want in 1930
tobt Wittgenstein uitvoerig over zijn liefdesrelatie met Marguerite Respinger, op wie
hij schrijft verliefd te zijn geworden, terwijl de gedachte aan een burgerlijke verloving
met haar hem tegelijk ‘onpasselijk’ maakt. Vanwege het burgerlijke of vanwege de
verloving zelf? Daarover geeft de context geen uitsluitsel.
Maar opmerkelijk zijn deze passages wel, want sinds William Bartley in 1974 zijn
boek Wittgenstein publiceerde, staat die laatste algemeen als homoseksueel te boek.
Bartley wekte daarmee indertijd veel beroering (de beheerders van Wittgensteins
erfenis probeerden zijn boek zelfs in Engeland te laten verbieden), maar inmiddels
is zijn visie zozeer gemeengoed geworden, dat deze heteroseksuele affaire eerder
verbazing wekt. Trachtte Wittgenstein zijn geaardheid voor zichzelf te verdringen
of was hij veeleer biseksueel? Hoe dat ook zij, in het tweede gedeelte van deze
dagboeken (daterend uit 1936-1937) tobt Wittgenstein niet langer over Marguerite,
maar over zijn nieuwe geliefde Francis Skinner.
Ongetwijfeld behoren deze levensdetails tot het materiaal dat Wittgenstein voor
vreemde ogen ongeschikt zou hebben geacht. En hetzelfde zou hij waarschijnlijk
gemeend hebben over de talrijke uitroepen van zelfver-
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wijt die men in zijn dagboeken aantreft en de extreme eisen die hij aan zichzelf stelt,
zoals hij in zijn brieven ook het hoogste eist van zijn correspondenten en hen bitter
aanvalt wanneer zij daaraan niet voldoen. Het is dan ook niet verwonderlijk wanneer
Wittgenstein in 1922 aan de architect Paul Engelman (met wie hij voor zijn zuster
Margarete het beroemde Wittgensteinhuis in Wenen bouwde) schrijft: ‘Tot mijn
grote schande moet ik bekennen dat het aantal mensen met wie ik kan praten steeds
kleiner wordt’.
Vooral in zijn jongere jaren worden er in zijn brieven voortdurend vriendschappen
opgezegd, die door zijn correspondenten dan weer sussend moeten worden hersteld[5].
Ook Ludwig Hänsel is daarvoor kennelijk goed genoeg. Een maand nadat Wittgenstein
hem, in de boven geciteerde brief, de mantel heeft uitgeveegd, heeft hij hem al weer
beminnelijk geantwoord en kan Wittgenstein hem danken ‘voor je vriendelijke brief’.
Maar mild maakt het hem niet. ‘Met wat ik schrijf zal ik wederom zeer “hard” zijn’,
antwoordt hij. ‘Je schrijft dat je lange tijd met de gedachten over het relatieve &
absolute te maken hebt gehad & dat het je ernst is geweest. Dat geloof ik [...] Maar
daarmee is niet gezegd dat het nu ook ernst is tegen onontwikkelde mensen te spreken
als iemand die de waarheid in pacht heeft, - in plaats van als iemand die zoekende
is.’ Daarom ging het hem immers zelf: om het zoeken naar inzicht, waarbij hij zichzelf
voortdurend laksheid verweet en leed aan het feit dat hij niet helder zag.
Hoe anekdotisch en voor de filosofie irrelevant is deze constante trek in
Wittgensteins karakter, die hem ertoe dreef van zichzelf en van anderen het uiterste
te vergen en met niets minder genoegen te nemen dan het zuivere en het absolute?
Het is opnieuw Wittgensteins brief aan Malcom die op deze vraag een verhelderend
licht werpt. Want wanneer Wittgenstein eenmaal heeft uitgesproken hoe belangrijk
het is na te denken ‘over je leven & het leven van anderen’, scheidt hij dit nadenken
toch weer van de filosofie. ‘Ik wil u heel graag weer zien’, schrijft hij Malcom, ‘maar
als we elkaar ontmoeten zou het verkeerd zijn het praten over serieuze,
niet-filosofische zaken uit de weg te gaan’.
Heeft de Angelsaksische receptie van Wittgenstein dan toch gelijk met haar
uitgangspunt, dat men de filosofie van Wittgenstein streng moet scheiden van diens
‘levensvragen’ - zelfs wanneer men erkent dat hij uiteindelijk aan de laatste het
hoogste belang toekende? Kan men zich bij die scheiding hier niet op de woorden
van Wittgenstein zelf beroepen?

Definities
Daar heeft het alle schijn van, maar dat betekent niet dat we ons bij Wittgensteins
woorden moeten neerleggen. Tot op zekere hoogte kunnen we
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de vraag wat wel en wat niet tot de filosofie behoort afdoen als een definitiekwestie.
Dan staat de Angelsaksisch-analytische definitie van een geprofessionaliseerde,
gespecialiseerde filosofie tegenover de traditionelere opvatting die ‘levensvragen’
nu juist als de kernopdracht van de filosofie beschouwt. Toch is zo'n definitie niet
geheel willekeurig. Want in de ‘professionele’ opvatting van filosofie zullen de
levensvragen hun oplossing elders moeten zoeken. Dan moeten godsdienst, literatuur,
gevoel of mystiek de vragen gaan beantwoorden die de rede minacht, opgezogen als
ze wordt door de professionele filosofie met haar quasi-wetenschappelijke status.
De filosofie heeft zich - minstens in haar academische vorm - de afgelopen decennia
inderdaad in belangrijke mate langs die lijnen ontwikkeld. Maar een wenselijke
ontwikkeling is dat niet. Niet alleen laat ze de levensvragen daarmee aan hun stuurloze
lot over en maakt ze zichzelf steeds ontoegankelijker, maar elk van beide verliest
ook de voeling met de ander. Het resultaat is een soort schizofrenie waarin aan de
ene kant steeds slimmer gedacht wordt over dingen die er steeds minder toe doen,
en aan de andere kant helemaal niet meer gedacht maar alleen nog ‘gevoeld’ wordt
ten aanzien van dingen die - in de woorden van Wittgenstein - ‘uiterst belangrijk’
zijn.
Wanneer Wittgenstein de filosofie weinig waarde toedicht als ze niet bijdraagt
aan inzicht in deze belangrijke kwesties, dan had hij haar grens beter wat poreuzer
kunnen laten dan hij ook na de Tractatus deed. Wie Wittgensteins brieven en
dagboeken leest, ontkomt niet aan de indruk dat juist de scherpte van deze tweedeling
heeft bijgedragen aan zijn bijna hysterische hang naar zuiverheid en aan de reddeloze
en vaak ook radeloze mystiek waarin deze werd beleden. In dat opzicht was zijn
verlangen naar volstrekte helderheid slechts het theoretische spiegelbeeld van een
ethische hang naar volmaaktheid (‘heiligheid’ noemt hij het soms) die hem als mens,
ook voor zichzelf, vaak zo onmogelijk maakte.
Dat heeft hem tot een icoon van de filosofie gemaakt: een wijsgerig genie naar
negentiende-eeuwse gestalte en bijna een moderne heilige. Maar het heeft de oplossing
van de levensvragen waarmee hij worstelde niet naderbij gebracht. Daarvoor was
hij, juist dankzij zijn dualisme, te veel gefixeerd op het absolute, terwijl prudentie
juist om het betrekkelijke vraagt. Voor wie in dat laatste een authentieke opdracht
van de wijsbegeerte ziet, heeft het afbakenen van een ‘zuivere filosofie’ even weinig
zin als het afgrenzen van een ethiek of een godsdienstigheid waarover niet te spreken
valt.
Wittgenstein heeft daarover ten slotte toch gesproken, zij het in het verborgene
van zijn brieven en zijn dagboeken. Hoewel het filosofische model dat in de
Philosophische Untersuchungen naar voren komt, veel
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toleranter is dan dat van de Tractatus, bleef de schaduw van de daarin getrokken
grens altijd over zijn denken hangen. Daarom konden de worstelingen rond het goede
en het goddelijke die hij uit zijn ‘echte’ geschriften verbannen had en waarnaar die
laatste alleen zwijgend konden wijzen, alleen in zijn persoonlijke aantekeningen aan
het woord komen. Ze bieden iets ongeziens: niet omdat ze zich zo goed lenen voor
biografisch voyeurisme, maar omdat daarin filosofisch gedacht wordt aan de beide
zijden van Wittgensteins grens.

Eindnoten:
[1] Ludwig Wittgenstein, Brieven. Gekozen en bezorgd door Joachim Leilich. Vertaald door Hans
Driessen, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2000, 254 blz., ISBN 90-284-1852-0.
[2] Ludwig Wittgenstein, Denkbewegingen. Dagboeken 1930-1932/1936-1937. Vertaald door
Wilfred Oranje, Boom, Amsterdam, 1999, 155 blz., ISBN 90-5352-463-0.
[3] Zie Ger Groot, ‘De geheime dagboeken van Ludwig Wittgenstein’, in Streven, april 1986, blz.
594-607.
[4] De zaak is in feite nog ironischer. In 1931 had Wittgenstein in zijn dagboek zelf het ‘Engelse
karakter’ becommentarieerd. Hij spreekt dan over ‘de problemen om me verstaanbaar te maken
(vanwege het karakter van de Engelsen, niet vanwege hun taal)’, en schrijft zelfs: ‘De mensen
[hier] zijn scrupuleus, deskundig & behendig, maar het ontbreekt hen aan kunst en subtiliteit’.
[5] Alleen op zijn boven geciteerde brief aan Moore laat Wittgenstein zelf een poging tot excuus
en verzoening volgen, maar dan is het Moore die geruime tijd niets van zich laat horen.
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Jan Roes
De eeuw van kardinaal Alfrink
Kan er uit Nijkerk wel iets goeds komen? Katholieken mogen dan niet zo bijbelvast
zijn, maar in deze vraag herkennen zij meteen die naar de afkomst van Jezus van
Nazareth, de zoon van een timmerman die al twee millennia wereldgeschiedenis
maakt. Bernard Alfrink, die vandaag precies honderd jaar geleden in Nijkerk werd
geboren, was ook de zoon van een timmerman, en hij heeft eveneens geschiedenis
gemaakt. Hij heeft Nijkerk in de twintigste eeuw op de kaart van Nederland gezet,
en zelfs op die van de wereldkerk. Om hem te herdenken wil ik het niet in de eerste
plaats hebben over zijn persoon, hoezeer dat ook de moeite waard zou zijn, maar
over de eeuw die hij in kerk en wereld heeft méégemaakt, in de dubbele betekenis
van het woord. Wie zich overigens in zijn ‘Leven in de kerk’ verdiepen wil, verwijs
ik naar hetgeen hij Michel van der Plas daarover verteld heeft in het boek met de
gelijknamige titel. En de lezers onder u, die van lange adem zijn, zullen aan de hand
van de monumentale biografie van dr. Ton van Schaik een onvergetelijke reis door
de eeuw van Alfrink maken.
Het aanschijn van de aarde is grondig veranderd tussen 1900 en 2000, op vrijwel
alle terreinen van het menselijk leven en samenleven. Om verschillende redenen
kunnen we de twintigste eeuw als een kardinale eeuw betitelen, zowel uit het
perspectief van de wereldgeschiedenis als van de kerkgeschiedenis. Gelet op de titel
van deze bijdrage zal de lezer ‘kardinale eeuw’ wellicht spontaan verstaan als de
eeuw van onze kardinaal, de eeuw van Alfrink dus. Op zich is die keus heel terecht,
maar als historicus moet ik er toch aan herinneren, dat hij minstens de derde
Nederlandse ‘prins der kerk’ van de twintigste eeuw is geweest, die deze eretitel van
‘onze’ kardinaal heeft ontvangen.
Trouwens, voor het eerst sedert de tijd van de Reformatie - met de Nederlandse
paus Adrianus VI en kardinaal van Enckevoirt - zijn er in
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de twintigste eeuw weer Nederlanders vertegenwoordigd in het kardinalencollege,
zelfs met vijf leden. Dat feit op zich is al een bewijs voor de nieuwe positie van de
Nederlandse kerk in de wereldkerk.
Bovendien, ook voor kardinalen schijnt op te gaan, dat elke tijd en elk land de
kardinaal krijgen die ze verdienen: aan het begin van de eeuw Van Rossum, die
vanuit Rome de geestdrift voor de missie heeft wakker geroepen; De Jong, die in de
moeilijke tijd van de Tweede Wereldoorlog de vaderlandse rug recht heeft gehouden;
Alfrink, die zijn kerkprovincie door de stormachtige vernieuwingen van het Vaticaans
Concilie en het Pastoraal Concilie heeft geloodst; en ten slotte Willebrands, de pionier
van de oecumene in de wereldkerk. De laatste in de rij - hier in ons midden - zal
uiteindelijk wellicht meer een kardinaal van de overgang naar de eenentwintigste
eeuw blijken te zijn, en valt daarmee buiten het kader van mijn onderwerp: de eeuw
van Alfrink, d.w.z. de twintigste eeuw.
Behalve in de kerkelijke betekenis van het woord kunnen we de eeuw van Alfrink
ook in de oorspronkelijke ambachtelijke betekenis als een kardinale eeuw betitelen.
Het woord ‘kardinaal’ is immers afgeleid van het latijnse cardo, dat deurhengsel
betekent. Om kardinaal te zijn moet iemand of iets dus scharnieren, niet zelf draaien
maar het houvast bieden waarlangs de deur van de tijd soepel kan draaien, niet
klemmen noch klapperen. De titel ‘een kardinale eeuw’ is dan ook niet alleen bedoeld
als eerbetoon aan de timmermanszoon Alfrink, die in overdrachtelijke zin blijk heeft
gegeven van kardinaal vakmanschap, maar vooral ook als een aanduiding van de
eminente plaats die de eeuw van Alfrink inneemt in de geschiedenis van het
Nederlands katholicisme.
In dit digitale tijdperk, waarin de kennis van hele encyclopedieën op een schijfje
kan worden samengeperst, wordt van de historicus verwacht dat hij een kardinale
eeuw ‘Van Nijkerk tot wereldkerk’ ook wel even in een kwartiertje kan samenpersen.
Hoewel het vak van historicus erin bestaat de geschiedenis tot overzichtelijke
proporties terug te brengen, gaat het de krachten van deze historicus te boven, de
kardinale betekenis van de twintigste eeuw in enkele bladzijden duidelijk te maken.
Zo'n kampioen tijdpersen ben ik niet, zelfs niet met het gemak van allerlei
naslagwerken die bij de overgang van eeuw en millennium zijn verschenen.
Raadpleging van zulke naslagwerken brengt je trouwens ook in verwarring, of
noopt minstens tot historische relativering van de ‘eeuw van Alfrink’. Om maar een
simpel voorbeeld te noemen: de Nederlandse kwaliteitskrant NRC Handelsblad heeft
een ‘Een eeuw in voorpagina's’ uitgegeven. Ook al is dat maar een willekeurige
selectie, veelzeggend is het toch wel dat men op geen van deze voorpagina's een
kerkelijke gebeurtenis aantreft, geen paus, geen kardinaal, geen Vaticaans Concilie.
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Moeten we daaruit de conclusie trekken dat kerkelijk nieuws kennelijk geen
historische nieuwswaarde heeft, met één uitzondering: op de voorpagina van 1 oktober
1970 staat de kop ‘Vaticaan ontkent handel in meisjes’! Bij zo'n karige en bovendien
nog dubieuze berichtgeving is zelfs een paar bladzijden volschrijven over de eeuw
van Alfrink nog te veel, zie ik u al denken.
Desondanks van een kardinale eeuw durven spreken binnen dit kleine bestek is
een historisch avontuur. Op z'n best kan ik pogen u een glimp te laten opvangen van
die eeuw van Alfrink aan de hand van drie stellingen, onder het motto: grote stappen,
snel thuis. De stellingen zijn echter zo boud en bondig geformuleerd, dat ze van een
korte toelichting worden voorzien.

De eeuw van Alfrink is de katholieke eeuw van Nederland
De twintigste eeuw kan als een tweede gouden eeuw in de geschiedenis van Nederland
worden beschouwd, deze keer niet alleen voor de sociale bovenlaag maar voor heel
het volk, inclusief het katholieke volksdeel. Nadat zij eeuwenlang uit het publieke
leven waren geweerd, zijn de katholieken in de twintigste eeuw op bijna elk terrein
van het sociaal-economische, politieke en culturele leven actief in de weer geweest.
Mede door hun toedoen is de Nederlandse samenleving in de twintigste eeuw
omgevormd tot een verzorgingsstaat. Hun bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs
en de volksgezondheid, hun inzet voor de hervorming van de maatschappij, van
medezeggenschap tot herverdeling van inkomens, heeft tussen 1900 en 2000
Nederland grondig veranderd.
Tot ver in de negentiende eeuw verstond Nederland zichzelf als een ‘protestantse
natie’ en werden de katholieken als ‘niet-volk’ beschouwd, een soort gastarbeiders
in eigen land. ‘In vrijheid herboren’ hebben zij - in een prikkelende competitie met
andere emancipatiebewegingen, met name de socialisten en de gereformeerden zich weten op te werken tot gelijkwaardige medeburgers. Aan het einde van de
twintigste eeuw zijn de katholieken - al dan niet van huis verdwaald - in de voorste
gelederen van politiek en maatschappij terug te vinden.
Als zodanig, een successtory zonder weerga in de geschiedenis van het Nederlands
katholicisme, maar zoals zo vaak bij geslaagde bevrijdingsbewegingen, bijna
onvermijdelijk door hun eigen succes ingehaald. Emancipatie verandert namelijk
niet alleen structuren, maar ook mensen, inclusief hun gelovig bestaan. Een behoeftige
die moet leven van kerkelijke bedeling staat anders in het leven dan een medelander
die een beroep kan doen op sociale hér-verdeling; voorzieningen van gezondheidszorg
creëren een ander perspectief dan louter barmhartigheid; geletterde
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katholieken geloven anders dan ongeletterde, om maar enkele van de belangrijkste
veranderingen te noemen.
Als katholieken mogen wij ons erop beroepen én beroemen dat wij deze
veranderingen mede tot stand gebracht hebben. Het is historisch wel verklaarbaar,
maar het heeft tegelijk toch iets tragisch te moeten constateren dat bij de Nederlandse
katholieken de interne bevrijding geen gelijke tred heeft gehouden met de externe
ontwikkelingen in de twintigste eeuw.

De eeuw van Alfrink is de eeuw van de vrouw
Wat over de emancipatie van het Nederlandse volk, inclusief het katholieke volksdeel
is gezegd, geldt heel in het bijzonder voor de emancipatie van de helft van de
bevolking, de vrouwen. En katholieke vrouwen hebben met hun dubbel
emancipatieproces - als vrouw en als katholiek - misschien nog wel de grootste
overgang doorgemaakt. Een ander recht dan het aanrecht kenden zij een eeuw geleden
niet. De overgang heeft weliswaar erg lang geduurd, maar aan het einde van de
twintigste eeuw zijn vrouwen - minstens principieel - gelijkberechtigd geworden.
Het feit dat vrouwen intussen de meerderheid van de studenten in het hoger
onderwijs vormen, is het beste bewijs voor de nieuwe plaats van de vrouwen in de
samenleving. Maar vooral door de medische ontwikkelingen, speciaal op het gebied
van geboorteregeling, is het leven van vrouwen ingrijpend veranderd. De moeder
van Bernard Alfrink, die in juli 1901 in het kraambed is gestorven, zou dit lot honderd
jaar later waarschijnlijk bespaard gebleven zijn. Ook de positie van juridische,
culturele, sociaal-economische en politieke onmondigheid en ondergeschiktheid aan
de man, is gewijzigd in een relatie van gelijkwaardige partners.
Kortom, de twintigste eeuw heeft de vrouw enorm veel vooruitgang gebracht.
Natuurlijk, we zijn er nog niet, maar een onomkeerbaar proces ten goede is op gang
gebracht. Moeten we echter niet constateren dat de schaarbeweging van de
emancipatie, die boven al ter sprake kwam, a fortiori van toepassing is op de rol van
de vrouw in de kerk? In de achttiende eeuw heeft de kerk de intellectuelen verloren,
in de negentiende eeuw de arbeiders, en in de twintigste eeuw de vrouwen. De
gevolgen van dit laatste verlies zijn vele malen ernstiger dan de vorige, aangezien
hierdoor een gapend gat is ontstaan in het overdragen van het geloof aan volgende
generaties.
Momenteel spelen vrouwen nog een hoofdrol als vrijwilligsters, met name in
parochies. Dat is een reden voor grote dankbaarheid, maar tevens van grote zorg
voor de continuïteit, want zullen volgende generaties vrouwen nog bereid zijn zich
op die basis met de kerk te engageren?
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Overigens mag in dit verband nog opgemerkt worden, dat het aartsbisdom Utrecht
een relatief vrouwvriendelijk figuur slaat. Dat is al begonnen met Alphons Ariëns,
die begonnen is de katholieke vrouwen te organiseren. Toon Ramselaar heeft die
traditie voortgezet en Rie Vendrik is als een van de vrouwelijke lichtbakens in
katholiek Nederland te beschouwen. Ook de pastorale werksters hebben in het
aartsbisdom vroeger en méér kansen gekregen dan elders.
Nu we het toch over de vrouw in het aartsbisdom hebben, maak ik van de
gelegenheid ook graag gebruik om met ere Dora Kingma te gedenken, de vrouw die
een leven lang aan de zijde van priesters heeft gestaan, bijna veertig jaar aan die van
kardinaal Alfrink, langer dan enige andere vrouw in zijn leven. Zij is op 2 maart van
dit jaar op 94-jarige leeftijd gestorven. Een dergelijke gedienstige vrouw, vroeger
pastoriehuishoudster en tegenwoordig priesterassistente geheten, zal door priesters
van de eenentwintigste eeuw zelfs met een kaarsje niet meer worden gevonden.
Intussen trekt een andere vrouw aan de touwtjes op de Maliebaan[1], met meer
charme dan Dora, maar zeker niet minder kordaat. Maar bovenal trekt zij aan een
heel ander touwtje; een zwaluwdun touwtje nog, maar toch een lijntje naar de toekomst
van vrouwelijke prelaten. En het is een levensnoodzakelijke lijn om de band van de
vrouwen met de kerk niet te verliezen. Om het nog plastischer te zeggen: het is de
navelstreng zonder welke de moederkerk niet kan leven.

De eeuw van Alfrink heeft een kardinaal tekort
Op het eerste gezicht lijkt deze stelling in strijd te zijn met de twee voorgaande: hoe
valt het te rijmen dat de eeuw van Alfrink de katholieke eeuw van Nederland, en de
eeuw van de vrouw wordt genoemd, en dat zij toch een kardinaal tekort zou hebben?
Heel de twintigste eeuw zijn de Nederlandse katholieken achtervolgd door tekorten.
Het is begonnen in 1899 met de befaamde rede van Poelhekke over het tekort van
de katholieken in de wetenschap. Hij stelde toen het kwantitatief tekort aan de kaak:
slechts een enkele hoogleraar was katholiek, en het aantal studenten bleef ver achter
bij het procentuele aandeel van de katholieken in de Nederlandse samenleving. Twee
generaties later, toen het kwantitatieve tekort al aardig was ingelopen, stelde Rogier
het kwalitatieve tekort aan de kaak, in een al even befaamd geworden rede over het
verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken.
Er is nog een derde vorm van tekort, dat zich heeft voorgedaan sinds de jaren
zestig van de twintigste eeuw. In plaats van een stimulerende
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bevruchting van maatschappelijke en kerkelijke vernieuwing, openbaarde zich een
pijnlijke tweestrijd. Het gevolg was een gemankeerde emancipatie, die als een ‘grosse
Unvollendete’ op het slagveld van de polarisatie is achtergebleven, met het averechtse
resultaat dat de sluimerende inertie is omgebogen in een sluipende desertie: weg van
het huis der vaderen. Overal in de Nederlandse samenleving zijn de
van-huis-uit-katholieken tegenwoordig present, behalve in de kerk. Te kort hebben
ze de tijd gekregen óf genomen, om de brug te slaan tussen maatschappelijke en
religieuze bevrijding.
Of is de hamvraag: kunnen katholieke benen de weelde van de vrijheid wel dragen?
Volgens sommigen wreekt zich hier het feit dat de katholieken gewend zijn hun
geloof te praktiseren en niet te belijden, zoals hun reformatorische geloofsgenoten,
met het onvermijdelijke gevolg dat - als de praktijk van het dagelijks leven zo
ingrijpend verandert als in de twintigste eeuw is gebeurd - de geloofspraktijk mee
verandert; volgens anderen is dit tekort te wijten aan de moeite die de kerken hebben
met de moderne ontwikkelingen. In ieder geval zijn de reformatorische kerken ook
niet bestand gebleken tegen dit onstuitbare proces van secularisering in de twintigste
eeuw. Het is overigens geenszins mijn bedoeling de secularisering als een noodlottige
ontwikkeling af te schilderen. Veeleer ben ik geneigd de positieve kanten te
benadrukken, ook om de hervormende en zuiverende werking die ze voor het geloof
heeft.
Is het geen winst dat de armenbanken uit de kerken zijn verdwenen, dat de sociale
discriminatie van de vele klassen bij huwelijks- en requiemmissen zijn afgeschaft?
Dat de katholieke apartheid tussen klompen- en schoenenscholen is verdwenen?
Evenals de klassenafdelingen in de katholieke ziekenhuizen, of het weinig zusterlijke
onderscheid tussen soeurs en mères? Om slechts enkele voorbeelden uit het katholiek
leven te grijpen.
Moeten wij ons juist als christenen niet ook verheugen over deze vooruitgang in
vrijheid, gelijkheid en broederschap? Humanisering, mensenrechten en
medezeggenschap zijn positieve waarden, die helaas in de kerk zelf nog niet voldoende
tot gelding komen; in het bijzonder vrouwen ervaren dit als een tekort. Anderzijds,
om met Alfrink te spreken, kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten voor de
leegloop van de kerken, de katholieke zeker niet uitgezonderd. Indien we niet in staat
zijn dit kardinale tekort te verhelpen, dan zal in de eenentwintigste eeuw de vraag
naar de overleving van het katholicisme prangender worden dan ooit tevoren in zijn
geschiedenis.
Opdat de eeuw van Alfrink niet uit de tijd valt, d.w.z. verdwijnt uit het collectieve
geheugen van de Nederlandse samenleving, is het onze opdracht ervoor te zorgen
dat de deur naar de volgende eeuw niet
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definitief achter de Nederlandse katholieken dichtslaat, maar blijft scharnieren naar
de toekomst. De eeuw van Alfrink verdient het niet een onvoltooid verleden tijd te
worden, juist omdat ze zoveel veranderingen ten goede heeft gebracht. Nu begint
het pas goed, de kansen die we als talenten van de twintigste eeuw hebben geërfd,
moeten we dan ook niet uit angst dat ze verloren raken, alleen maar bewaren als een
kostbare schat - dat moet ook gebeuren -, maar wij dienen vooral op een evangelische
manier met de overgeleverde talenten te woekeren.
Wat is hiervoor nodig? In de eerste plaats dat ervoor gezorgd wordt dat het
katholieke erfdeel als een wezenlijk deel van het Nederlands erfgoed beschouwd
wordt, als voltooiing van de maatschappelijke en culturele emancipatie. Vervolgens
is het echter vooral zaak, dat het een levend erfgoed wordt, d.w.z. dat het wordt
onderzocht opdat het in verrijkte vorm kan worden doorgegeven. Moeten we ons
niet de vermaning aantrekken die de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen heeft
gegeven: ‘Blust de geest niet uit, kleineert de profetische gaven niet, maar onderzoekt
alles en behoudt het goede’?
Kunnen we de eeuw van Alfrink niet beschouwen als profetische gaven voor het
derde millennium? En als dat zo is, waarom besluiten we dan niet vandaag, op zijn
honderdste verjaardag, als een blijvende gedachtenis aan zijn profetische gaven, een
nationaal ‘Kardinaal Alfrink Documentatie- en Onderzoekcentrum’ in het leven te
roepen? Voor het onderzoeken en doorgeven van het erfgoed van de Nederlandse
katholieken is namelijk dringend een werkplaats nodig, waar gewerkt wordt aan een
scharnierende overgang naar het nieuwe millennium.
Aan geld ontbreekt het toch niet in deze gouden eeuw? Middelen voor
kennisoverdracht en evangelisatie zijn ruimer voorhanden dan ooit. Maar hebben we
het ook over voor de toekomst van het Nederlands katholicisme? Dat is de kardinale
vraag die we niet langer kunnen ontlopen. De kairos - de huidige gunst der tijden mogen we niet voorbij laten gaan; over twintig jaar hoeft het niet meer.
Aldus kunnen wij er zelf aan meewerken, dat behalve kardinaal Alfrink en die
andere befaamde priester-zoon Henri Nouwen, wiens boeken en gedachten over heel
de bewoonde wereld gaan, nog veel meer goeds uit Nijkerk kan komen; tot geestelijk
en tijdelijk welzijn van een eeuwig ‘nije kerk’ binnen de wereldkerk.
Lichtelijk bijgewerkte versie van een toespraak, in juli 2000 in Nijkerk
gehouden bij de herdenking van de honderdste geboortedag van kardinaal
Alfrink.

Eindnoten:
[1] Residentie van de aartsbisschop van Utrecht.
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Erik Faucompret
Vrede in Noord-Ierland?
‘My dad said that Saint Patrick drove the snakes out of Ireland and that
the English brought in the flees and the damp.’
Frank McCourt in Angela's Ashes
Op 10 april 1998 is in Stormont Castle het Goede Vrijdag Akkoord ondertekend.
Britse, Ierse en Noord-Ierse politici wilden daarmee een einde maken aan de
burgeroorlog die al meer dan dertig jaar had gewoed en al aan meer dan drieduizend
mensen het leven had gekost. In een referendum ondersteunt 71% van de Noord-Ieren
(maar slechts 55% van de protestanten) het akkoord. Op 25 juni 1998 wordt een
Noord-Iers parlement gekozen en de architecten van het akkoord, John Hume en
David Trimble, krijgen de Nobelprijs voor de vrede. Maar de Noord-Ierse regering
ziet pas anderhalf jaar later het daglicht en de situatie blijft gespannen! Waarom
kunnen protestanten en katholieken zo moeilijk samenleven? Hoe is het mogelijk
dat in het Europa van de eenentwintigste eeuw dit conflict niet kan worden opgelost?

Historische breuklijn
Het conflict in Noord-Ierland / Ulster[1] is tragisch én complex: niet alleen historische
en godsdienstige, maar ook economische, sociale, demografische en electorale
breuklijnen verdelen de twee gemeenschappen. De Ieren zijn Kelten, en sinds de
kerstening door de heilige Patrick in de zesde eeuw katholiek. De Keltische cultuur
en het katholicisme zijn door de eeuwen heen op een zeldzame manier met elkaar
vergroeid[2]: de Ierse folklore heeft zijn eigen religieus geïnspireerde mythen, liederen,
dansen, feesten en nationale helden. In de twaalfde eeuw wordt Ierland
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door de Angelsaksen gekoloniseerd: Schotse kolonisten vestigen zich in het noorden.
Vier eeuwen later wordt het anglicanisme staatsgodsdienst: wie zich niet wil bekeren
- o.a. de katholieke Ieren -, wordt voortaan gediscrimineerd. Met enthousiasme
verspreiden de Noord-Ierse protestanten de ideeën van de Franse Revolutie, en juichen
ze de ondergang van de gehate katholieke kerk toe. In 1801 wordt Ierland officieel
een deel van het Verenigd Koninkrijk. Als de Ieren verhongeren, voeren de Engelsen
liever voedsel uit naar het buitenland dan naar hun katholieke onderdanen. De Ieren
komen in opstand: het Iers Republikeins Leger (Oglaigh na hEireann, letterlijk ‘de
Ierse Vrijwilligers’; beter bekend als het IRA) neemt de wapens op tegen het Britse
leger.
In 1917 wordt de Ierse Paasopstand bloedig onderdrukt. Pas vier jaar later krijgen
de Ieren zelfbestuur binnen het Britse Gemenebest, op voorwaarde dat de zes
graafschappen van het noorden blijven behoren tot het Verenigd Koninkrijk. De
meerderheid rond Michael Collins aanvaardt het compromis. De minderheid, geleid
door Eamonn de Valera, komt in verzet: heimelijk steunt ze het IRA, dat de wapens
niet neerlegt. In 1949 roept de Ierse Republiek haar onafhankelijkheid uit. Volgens
artikel 2 van de grondwet bestaat ‘het nationaal territorium uit het hele Ierse eiland’,
en artikel 3 voegt eraan toe dat de Ierse wetten ook van toepassing zijn op het noorden.
Die artikelen staan haaks op de Britse Government of Ireland Act (1920): ‘The
supreme authority of the United Kingdom parliament at Westminster remains
undiminished’.
De Britse conservatieven nemen het op voor de Noord-Ierse unionisten: ze hebben
hun stemmen nodig in het Britse parlement. De Ierse nationalisten van Fianna Fáil
steunen de Noord-Ierse katholieken: zij moeten de strijd tegen de Britse koloniale
heerser voortzetten. De katholieke nationalisten van het noorden voelen zich in de
steek gelaten: zij worden uitgeleverd aan de goodwill van de protestanten. De
protestantse unionisten willen geen minderheid worden in een katholieke staat die
prat gaat op een bijzondere relatie met het gehate Vaticaan[3]. Alle voorwaarden voor
een nieuw gewelddadig conflict zijn aanwezig.

The troubles
Van 1921 tot 1972 wordt Noord-Ierland onafgebroken bestuurd door de Ulster
Unionist Party (UUP). De protestanten bekleden de leidinggevende posities in het
economische en sociale leven: zij zijn gekant tegen elke hervorming die de katholieken
meer zeggenschap geeft. Katholieken hebben geen stemrecht bij lokale verkiezingen.
Zij krijgen geen woningen toegewezen en moeten vaak buiten de oude stadsmuren
wonen. Die discriminatie wordt aangemoedigd door de regering, zoals uit de vol-
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gende uitspraken blijkt: ‘Loyalisten mogen geen katholieken in dienst nemen, want
die zijn onbetrouwbaar. Loyalisten die dat toch doen, verlagen zichzelf’ (Basil Brooke,
toekomstig Noord-Iers premier); ‘Wij zijn een protestantse natie en ons parlement
moet altijd protestants blijven’ (eerste minister Sir James Craig)[4]. De Royal Ulster
Constabulary[5] treedt zeer streng op tegen katholieken, en laat protestanten
ongemoeid.
Het jaar 1965 is een eerste keerpunt in de geschiedenis van het Noord-Ierse conflict.
Labour komt aan de macht in Groot-Brittannië. Premier Harold Wilson pleit voor
een nieuwe aanpak van het Noord-Iers probleem: ‘Wij moeten de verdeling van
Ierland beëindigen. [...] We kunnen zelfs uitkijken naar de dag dat een verenigd
Ierland weer lid wordt van het Britse Gemenebest. [...] Tot dan moeten we blijk
geven van een houding van welwillende onthechting [...]’[6]. Tegenover de welwillende
onthechting van de Britse regering staat het toegenomen engagement van de Ierse
regering, ten gunste van de katholieken, vooral sinds Seán Lemass Eamonn de Valera
is opgevolgd als president. Lemass wil niet ‘langer lijdzaam toezien hoe onschuldige
mensen worden gediscrimineerd en gewond’[7]. De Ierse Republiek bewapent de
paramilitaire katholieke defensiecomités. Voor steun aan de katholieken ageren in
de VS Ierse lobby's, zoals de militante Irish National Caucus van pater Seán McManus
en de meer gematigde Friends of Ireland (onder leiding van Edward M. Kennedy).
De Noord-Ierse katholieken krijgen meer zelfvertrouwen. Beïnvloed door de
Amerikaanse burgerrechtenbeweging richten ze in 1968 de Northern Ireland Civil
Rights Movement (NICRA) op. Die beweging wordt de spreekbuis van de katholieke
minderheid die de discriminatie in het politieke, sociale en economische bestel van
Ulster niet langer neemt. Ze publiceert het volgende eisenpakket[8]:
- One man, one vote
- Fair boundaries
- Houses on need
- Jobs on merit
- Free speech
- Repeal of the Special Powers Act.
Voor het eerst zijn de protestanten onzeker: ze voelen zich verwaarloosd door
Westminster en bedreigd door de Ierse Republiek en de VS. Hun reactie laat niet op
zich wachten. In februari 1969 bewerken ze het ontslag van de gematigde eerste
minister Terence O'Neill. De nieuwe regering van James Chichester-Clark verbiedt
alle katholieke demonstraties, maar de Oranjemarsen[9] mogen gewoon doorgaan. De
loyalistische paramilitaire organisaties UFF (Ulster Freedom Fighters) en UVF
(Ulster Volunteer Force) plegen aanslagen in katholieke wijken. Het IRA opteert
eveneens voor stadsguerrilla. Nieuwe terreurorganisaties als de
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Ulster Defence Association en de Provisional IRA bieden op tegen de oude. De
troubles zijn begonnen. Op verzoek van de katholieken worden Britse troepen naar
Ulster gestuurd. Als begin 1971 de eerste Britse soldaat door het IRA wordt gedood,
verklaart Londen die verzetsbeweging de oorlog.

Direct Rule
Het jaar 1972 is het tweede keerpunt in de geschiedenis van het conflict. Het beleid
van de nieuwe Britse regering-Heath berust op volgende pijlers:
1. De RUC is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde.
2. Er moet een regering aan de macht komen met inspraak van de katholieke
minderheid.
3. Er moet een referendum worden georganiseerd met de vraag of Ulster tot het
Verenigd Koninkrijk wil blijven behoren[10].
4. Het probleem-Ulster moet geplaatst worden in een Ierse context: Londen wil
zowel met de Ierse Republiek als met het IRA onderhandelen.

Maar er worden meer Britse troepen naar Ulster gestuurd en er worden massaal
arrestaties verricht. Vooral (vermeende) IRA-leden zijn daarvan het slachtoffer. Het
geweld neemt toe: de paramilitaire organisaties vechten het conflict uit in de straten
van Belfast. Tussen 1972 en 1974 vallen er gemiddeld negenentwintig doden per
dag. Op Bloody Sunday worden dertien ongewapende katholieke burgers
doodgeschoten. Op Bloody Friday vallen er nog eens vijfenveertig slachtoffers. Heath
staat voor een dilemma: de Britse soldaten kunnen in Ulster de orde niet handhaven,
terwijl de Noord-Ierse regering koppig weigert hervormingen door te voeren. Er is
slechts één uitweg: Londen neemt zelf de macht over. Op 22 maart 1972 wordt de
Stormont ontbonden.
Nu heeft Heath de handen vrij voor een nieuw beleid. De situatie lijkt gunstig: het
IRA heeft een bestand afgekondigd en in de Ierse Republiek is een gematigde Fine
Gael-Labour-regering aan de macht gekomen. Beide landen zullen vanaf 1 januari
1973 deel uitmaken van de Europese Gemeenschap. IRA-gevangenen krijgen een
speciaal statuut en voor het eerst zijn er in juli 1972 onderhandelingen tussen het
IRA en een afgezant van de Britse regering. Maar de besprekingen mislukken: het
IRA eist een verenigd Ierland en de volledige terugtrekking van de Britse militairen.
Daarop wil de Britse regering niet ingaan. De Britse en Ierse regering laten zich door
deze tegenslag niet ontmoedigen en proberen een oplossing uit te werken met de
gematigde partijen:
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de katholieke Social Democratic and Labour Party (SDLP) en de protestantse Ulster
Unionist Party (UUP). De extremistische partijen worden van deelneming aan het
overleg uitgesloten. Dat zijn aan unionistische kant Vanguard en Democratic Unionist
Party, met voorzitter Ian Paisley, en aan republikeinse kant Sinn Féin. In 1973 wordt
de overeenkomst van Sunningdale gesloten. Noord-Ierland zal opnieuw een parlement
en een regering krijgen, dit keer met een gewaarborgde vertegenwoordiging van de
katholieke minderheid. Een Raad voor Ierland zal samengesteld zijn uit
vertegenwoordigers van Noord en Zuid. Op 28 juni 1973 worden verkiezingen
gehouden voor een Noord-Iers parlement. Enkele maanden later wordt een regering
gevormd. Brian Faulkner, de voorzitter van de UUP, wordt eerste minister; de leider
van de SDLP, Gerry Fitt, wordt vice-premier. Helaas zal het Sunningdale-akkoord
om meerdere redenen niet lang standhouden:
- Na de regeringswissel in Groot-Brittannië gunt de minderheidsregering van
Labour de conservatieven geen diplomatiek succes, en weigert ze
IRA-gevangenen vrij te laten.
- De protestantse extremisten, vooral de DUP (die door middel van stakingen de
provincie lamlegt) en de republikeinen blijven zich verzetten.
- De UUP steunt het akkoord maar matig. In het parlement beschikt ze slechts
over vierentwintig zetels (tegenover zesentwintig voor de tegenstanders).
- De Ierse regering is wegens een te krappe meerderheid in het parlement niet bij
machte artikelen 2 en 3 van de grondwet te amenderen. Dit is koren op de molen
van de unionisten.

Op 28 mei 1974 trekt de UUP zich uit de regering terug. Een jaar later worden de
verkiezingen voor een Grondwettelijke Conventie gewonnen door de extremisten.
Sunningdale is dood: Ulster komt opnieuw onder Brits gezag.

Goede Vrijdag
In 1979 komen de Britse conservatieven weer aan de macht. Thatcher is (ook) wat
Ulster betreft onverzoenlijk. Om de ruggengraat van de republikeinse beweging te
breken worden er meer troepen naar de opstandige provincie gestuurd. De
IRA-gevangenen verliezen hun speciaal statuut, en aan de eisen van republikeinse
hongerstakers wordt niet tegemoetgekomen, ook niet wanneer een van hen, Bobby
Sands, tot lid van het parlement wordt verkozen[11]. Met bomaanslagen in Londen
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en Brighton demonstreert het IRA zijn ongenoegen. Thatcher probeert het geweld
dat ze zelf heeft ontketend te keren: met de Ierse premier Garret FitzGerald wordt
het akkoord van Hillsborough getekend. Zolang een meerderheid in Ulster dat niet
wil, komt er geen verandering in het grondwettelijke statuut van de provincie. Maar
de unionisten zijn niet tevreden: Paisley leidt een protestdemonstratie van 200.000
man. Hij jut de protestanten op met de volgende woorden: ‘Zij willen ons laten
annexeren door de Ierse Republiek. [...] Een vreemd volk zal ons lot bepalen. [...]
Neen en nog eens neen’[12].
8 november 1987 is een derde keerpunt in de geschiedenis van het conflict. In
Enniskillen pleegt het IRA een bloedige aanslag, die elf doden en drieënzestig
gewonden oplevert. Vanwege die tragische balans zullen zowel de Ierse regering als
de Iers-Amerikaanse geldlobby in de VS de aanslag veroordelen, en dat is een nieuw
gegeven. Ook een deel van de Noord-Ierse katholieken keert zich af van de terroristen.
Zanger Bono van U2 onderbreekt die dag zijn concert: ‘[...] Fuck the revolution!
They don't talk about the glory of killing for the revolution [...] Where's the glory in
bombing a Remembrance Day parade of old-age pensioners, [...] That leave them
dying or crippled for life or dead under the rubble of the revolution, that the majority
of the people in my country don't want. No more!’[13] Onder druk van de nieuwe
Amerikaanse president Clinton en de Ierse premier Reynolds bereiken de SDLP en
Sinn Féin een akkoord over een Minimum Platform (1992) van katholieke eisen. De
nieuwe Britse premier Major oefent druk uit op de unionisten. Major en Reynolds
verklaren zich bereid respectievelijk hun grondwet en wetgeving aan te passen, als
de meerderheid van Noord-Ierland dat verlangt (Downing Street Declaration, 1993).
Met de verkiezingsoverwinning van Tony Blair (1997) verliest de UUP haar
sleutelpositie in het Britse parlement. In september 1997 worden alle Noord-Ierse
partijen uitgenodigd onderhandelingen te beginnen. Alleen de DUP en twee kleinere
unionistische partijen (UK Unionist Party en Northern Ireland Unionist Party)
weigeren. Goede Vrijdag 1998 is het vierde keerpunt: dankzij de intensieve
bemiddeling van de persoonlijke gezant van de Amerikaanse president, senator
George Mitchell, zetten die dag alle deelnemende partijen hun handtekening onder
een vredesakkoord. Het Goede Vrijdag Akkoord (door de tegenstanders smalend
Sunningdale 2 genoemd) is een handig, maar alweer opzettelijk dubbelzinnig
compromis van intentieverklaringen. Ik noem er even de belangrijkste elementen
van:
1. De katholieken zullen, via een kiessysteem van proportionele
vertegenwoordiging en gewaarborgde vertegenwoordiging, in de regering kunnen
deelnemen aan het beleid.
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2. Noord-Ieren zullen in een Noord-Zuid-Raad samen met de Ierse Republiek
beslissingen kunnen nemen op het domein van transport, toerisme, e.d.
3. Een Raad van de Britse eilanden (Engeland, Schotland, Wales, Ierland, Ulster,
Kanaaleilanden, het Eiland Man) zal vraagstukken van gemeenschappelijk
belang behandelen.
4. Er komen maatregelen om de discriminatie van katholieken op de arbeidsmarkt
weg te werken, en de RUC zal worden hervormd.
5. Alle IRA-gevangenen zullen binnen de twee jaar na inwerkingtreding van het
akkoord worden vrijgelaten.
6. Ierland herformuleert grondwetsartikelen 2 en 3. Het Verenigd Koninkrijk
herformuleert de Government of Ireland Act.
7. Tegen 22 mei 2000 moeten de paramilitaire groeperingen al hun wapens hebben
ingeleverd (decommissioning).

Het akkoord wordt geen succes. De UUP treedt slechts onder zware Britse druk tot
de Noord-Ierse regering toe, en dan nog onder de opschortende voorwaarde dat het
IRA met de inlevering van wapens begint vóór 12 februari 2000: ‘no guns no
government’. De enige concrete verbintenis die het verdrag oplegt én de enige deadline
die is overeengekomen, worden niet gerespecteerd: het IRA weigert te ontwapenen[14].
Het meningsverschil over de decommissioning is fundamenteel: het legt de zwakte
van het Goede Vrijdag Akkoord bloot. De unionisten gaan ervan uit dat de
nationalisten zich eindelijk bij de realiteit hebben neergelegd: Ulster zal bij het
Verenigd Koninkrijk blijven. Als Ulster een legitieme geopolitieke entiteit is, dan
mogen de strijdkrachten van die provincie wapens dragen, en moeten de paramilitaire
organisaties dus logischerwijze ontwapenen. De republikeinen zijn het daarmee niet
eens: Noord-Ierland is bezet gebied. Het Goede Vrijdag Akkoord opent de weg naar
een verenigd Ierland met het IRA als bevrijdingsleger. Als men het IRA ontwapent,
keert Ierland terug naar de situatie van vroeger, toen de katholieken zich als belaagde
minderheid niet konden verdedigen. Zolang de loyalisten, de RUC en het Britse leger
niet ontwapenen, zal ook het IRA zijn wapens niet neerleggen.

Economische breuklijn
Mirabeau schreef het reeds lang geleden: het volk is agressiever dan de vorst. Was
het conflict tussen de republikeinen en de unionisten alleen van politieke aard, dan
hadden de leiders allang een oplossing gevonden. Maar de twee gemeenschappen
worden nog door andere dan louter politieke breuklijnen verdeeld.
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De economische situatie van Ulster is niet rooskleurig. In het verleden werd de
Noord-Ierse economie gedomineerd door drie sectoren: scheepswerven[15], linnen en
landbouw. In de jaren zestig krijgen de eerste twee sectoren steeds meer buitenlandse
concurrentie. Met de Industries Development Act heeft de Noord-Ierse regering
geprobeerd buitenlandse investeerders te lokken naar nieuwe sectoren, maar als
gevolg van de eerste olieschok (1973) en de politieke onrust zijn ze weer
weggetrokken. Tussen 1976 en 1983 neemt de werkloosheid toe, van 10 tot 15,5%.
In 1986 is dat cijfer zelfs 18,6%, en dat ligt 7% hoger dan in de rest van het Verenigd
Koninkrijk. Dezelfde verschillen springen in het oog wanneer we enkele andere
sociaal-economische indicatoren bekijken (zie tabel).
Sociaal-economische
Noord-Ierland
indicatoren
Werkloosheidsgraad in
18,6%
aandeel van de
beroepsbevolking (1986)

Verenigd Koninkrijk

Aantal doodgeboren
kinderen per duizend
levendgeborenen (1990)

10,5

6,6

Gemiddeld wekelijks
inkomen in pond sterling
(1985)

108,75

216,63

Aantal gezinnen met een
inkomen lager dan 100
pond per week (1985)

37%

29%

11,8%

Bron: J. Bardon, blz. 793-796.
In de jaren negentig doet de Noord-Ierse economie het beter, maar de
werkloosheidsgraad van 8% blijft de hoogste van het Verenigd Koninkrijk. Ook de
andere sociaal-economische indicatoren blijven minder gunstig dan in de rest van
Groot-Brittannië, al wordt de kloof over de jaren kleiner (zie tabel).
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Sociaal-economische
Noord-Ierland
indicatoren
Werkloosheidsgraad in
8,2%
aandeel van de
beroepsbevolking (1997)

Verenigd Koninkrijk

Aantal doodgeboren
kinderen per 1000
levendgeborenen (1996)

5,8

6,1

Gemiddeld wekelijks
inkomen in pond sterling
(1997)

355,9 (m)

407,3 (m)

256,9 (v)

296,2 (v)

5,6%

Bron: ‘The UK in Figures’, in UK Wide Statistics.
Als we het BNP per hoofd van de verschillende regio's binnen het Verenigd
Koninkrijk vergelijken, dan blijft Noord-Ierland het zwakke broertje (zie tabel).

BNP per capita (Verenigd Koninkrijk = 100)
1991
100

1993
100

1996
100

Engeland

101,8

101,8

108,8

Wales

85,3

82,7

83,1

Schotland

97,5

98,6

99,1

Noord-Ierland

81,7

82,17

81,2

Verenigd
Koninkrijk

Bron: ‘The UK in Figures’, in UK Wide Statistics.

Sociale breuklijn
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De Britse regering heeft gepoogd de kloof tussen Ulster en de rest van het Verenigd
Koninkrijk te dichten. De cijfers verbergen echter een deel van de realiteit.
Katholieken zijn er slechter aan toe dan protestanten, maar daarover bestaan geen
officiële cijfers. Katholieken hebben bij-
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voorbeeld een grotere kans werkloos te worden dan protestanten, zoals de
onderstaande tabel aangeeft (de cijfers dateren van 1981).

Ards

Aantal werkloze
katholieken
in % van de
beroepsbevolking
21,2

Aantal werkloze
protestanten
in % van de
beroepsbevolking
9,8

Ballymena

22,1

11,1

Cookstown

43,3

14,4

Craigavon

30,4

11,0

Larne

24,4

13,1

Strabane

39,0

21,9

Merseyside

19,1

12,4

Bron: J. Bardon, blz. 797.
De achteruitgang van de tewerkstelling in de Noord-Ierse industrie wordt
gecompenseerd door de vooruitgang in de openbare sector. Veertig percent van de
actieve bevolking werkt voor de overheid. De Britse regering subsidieert de
Noord-Ierse economie en eist van de EG hetzelfde (in 1973/1974 bedragen de totale
subsidies 313 miljoen pond; twintig jaar later zijn ze opgelopen tot 3,5 miljard pond).
In tegenstelling tot de rest van het Verenigd Koninkrijk, waar de vrije markt wordt
geprezen, heeft Ulster een workhouse economy. Veel producten worden ingevoerd
uit de buitenwereld en er wordt weinig zelf geproduceerd. Zoals een Afrikaans
ontwikkelingsland heeft Noord-Ierland een duale economie, met een overheidssector
die aan de ambtenaren hoge salarissen betaalt, en een industriële sector in verval met
lage lonen en grote werkloosheid. Vooral de protestantse gemeenschap profiteert
van de workhouse economy. Een op tien protestanten werkt bij het leger of de politie,
waar het gemiddelde jaarloon in 1992 30.000 pond bedraagt. Zoveel kan een
geschoolde arbeider in de industrie niet verdienen. Weliswaar heeft de Britse regering
geprobeerd aan het lot van de katholieken te sleutelen. In 1989 wordt de Fair
Employment Commission opgericht, die de discriminatie moet tegengaan. Helaas
heeft de commissie niet veel kunnen uitrichten: de protestantse basis blijft zich
verzetten tegen gelijkberechtiging. Voor de republikeinen is de economische situatie
het tastbare bewijs van het falen van de Britse politiek: Noord-Ierland is als deel van
het Verenigd Koninkrijk economisch onleefbaar. De unionisten trekken
vanzelfsprekend de tegenovergestelde conclusie: als Ulster een onderdeel van de
Ierse republiek wordt, dan zou de levensstandaard van de (protestantse) bevolking
drastisch dalen; daarom moet het tot het Verenigd Koninkrijk blijven behoren.
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De duale economie heeft sociale gevolgen. Katholieken en protestanten leven
ruimtelijk gescheiden van elkaar, in verschillende gebieden van de provincie en in
andere stadswijken. Immigranten vestigen zich uitsluitend in districten van de eigen
gemeenschap. Ze spreken een ander soort Engels, en hebben ook wat ontspanning
en sport betreft uiteenlopende gewoontes. Er wordt niet getrouwd met leden van de
andere gemeenschap. Ook de scholen zijn gescheiden. In geschiedenis-lessen worden
de eigen heldendaden bejubeld en de tegenstanders verketterd. Vrijwel alle pogingen
om aan de basis contact te leggen tussen de twee gemeenschappen (o.a. door gemengd
onderwijs) zijn mislukt en afgestraft. In Noord-Ierland is er geen ‘samenleving’,
maar bestaan twee gemeenschappen naast elkaar[16].

Demografische breuklijn
De Noord-Ierse machtsverhoudingen worden beïnvloed door het aantal leden dat tot
elke geloofsgemeenschap behoort. Tot nu toe zijn de protestanten nog in de
meerderheid. Maar, er worden meer katholieke kinderen geboren dan protestantse
en in sommige steden zijn de katholieke inwoners al in de meerderheid. Uit de
onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de protestanten in de totale bevolking
van Noord-Ierland door de jaren heen vermindert.

Samenstelling naar godsdienst van de Noord-Ierse bevolking 1961-1991
Jaar

Totale
bevolking

RoomskatholiekProtestant
(%)
(%)

Geen (%)

1861

1.396.453

40,9

59

-

Geen
antwoord
(%)
0,1

1871

1.359.190

39,3

60,7

-

0,0

1881

1.304.816

38,0

61,9

-

0,1

1891

1.236.056

36,3

63,5

-

0,2

1901

1.236.952

34,8

65,1

-

0,1

1911

1.250.531

34,4

65,4

-

0,2

1926

1.256.561

33,5

66,3

-

0,2

1937

1.279.745

33,5

66,3

-

0,2

1951

1.370.921

34,4

65,2

-

0,4

1961

1.425.042

34,9

63,2

-

1,9

1971

1.519.640

31,4

59,2

-

9,4*

1981

1.481.959

28,0

53,5

-

18,5*

1991

1.577.836

38,4

50,6

3,7

7,3

*
*

onbetrouwbare gegevens
onbetrouwbare gegevens
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Bron: A. Aughley en D. Morrow, blz. 201.
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In het jaar 2070 zouden de katholieken in de meerderheid kunnen zijn[17].
Vanzelfsprekend maken de unionisten zich ongerust: als het aantal katholieken, die
van de paus niet aan geboortecontrole mogen doen, bij hetzelfde tempo blijft groeien,
zullen zij hun droom - de vereniging van Ierland - over enkele jaren vanzelf kunnen
verwezenlijken (the breeding game). De migraties versterken dat patroon: meer
protestanten dan katholieken verlaten Ulster. Protestantse jongeren gaan liever aan
een Britse universiteit studeren, en keren na hun studie niet meer terug. Geschoolde
protestanten verlaten het land, omdat er geen geschikte jobs zijn. In de jaren negentig
worden vooral nieuwe laaggeschoolde jobs aangeboden: overwegend katholieke
vrouwen gaan erop in. De protestanten willen dat het Verenigd Koninkrijk paal en
perk stelt aan de emigratie. Ulster heeft een perifere ligging en een te kleine
binnenlandse markt: de private sector heeft geen interesse voor de provincie. De
workhouse economy is daarom van vitaal belang om de demografische evolutie onder
controle te houden.

Electorale breuklijn
Hoewel de jongste jaren zowel de UUP als de SDLP hebben geprobeerd kiezers te
rekruteren in de andere gemeenschap, stemmen katholieken nagenoeg uitsluitend
voor de nationalistische en republikeinse partijen, protestanten voor de unionisten
en de loyalisten. Katholieken uit de middenklasse zijn meer geneigd voor de SDLP
te stemmen, katholieken uit de arbeidsklasse voor Sinn Féin. De DUP en UUP zijn
minder klassengebonden. Tot 1998 kregen in elke gemeenschap de gematigde partijen
(UUP en SDLP) meer stemmen dan de extremisten (DUP en Sinn Féin), zoals de
onderstaande tabel aantoont.

Behaalde stemmen bij lokale verkiezingen (in % van het totaal)

DUP

1973
4,3

1977
12,7

1981
26,6

1985
24,3

1989
17,7

1993
17,3

UUP

41,4

29,6

26,5

29,5

31,3

29,4

SDLP

13,4

20,6

17,5

17,8

21,0

22,0

NB

NB

11,8

11,2

12,4

Sinn Féin NB

Bron: A. Aughley en D. Morrow, blz. 71-72.

Streven. Jaargang 67

727

Zetelverdeling in het Noord-Ierse parlement in 1998
Partijen
UUP

Aantal zetels
28

SDLP

24

DUP

20

Sinn Féin

18

Alliance Party

6

UK Unionist Party/Northern Ireland

5

Democratic Left

6

Northern-Ireland Woman's Coalition

2

PUP

0

UDP

0

Bron: BBC on line
De verkiezingen van 25 juni 1998 geven een nieuw beeld (zie tabel). Heeft de
meerderheid van de katholieke middenklasse nog wel gestemd voor de SDLP, de
voorsprong van die gematigde partij op Sinn Féin is toch geslonken tot amper 10%.
Voor het eerst zijn de republikeinen doorgebroken bij de middenklasse: wil de SPLD
niet nog meer stemmen verliezen, dan moet de partij zich harder opstellen tegenover
de unionisten. Aan protestantste kant is de situatie nog dramatischer: de DUP en de
twee andere extremistische loyalistische partijen die het Goede Vrijdag Akkoord
verwerpen behalen bijna evenveel zetels als de UUP. De loyalistische PUP en UDP
(met als leider de charismatische Gary McMichael[18]) die het Goede Vrijdag Akkoord
steunen, behalen zelfs geen enkele zetel! Paisley, McCartney (leider van de UK
Unionists) en andere loyalisten hebben andermaal hun slag thuisgehaald. Van de 28
UUP-parlementsleden staat slechts de helft achter het Goede Vrijdag Akkoord. Eind
maart 2000 wordt Trimble nog wel herkozen als partijvoorzitter, maar hij moet
rekening houden met groeiende tegenkanting in eigen rangen.
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Besluit
In zijn meesterlijke De la Démocratie en Amérique schrijft Alexis de Tocqueville
dat zeden in een democratie belangrijker zijn dan instellingen. Ik moest aan die
woorden terugdenken toen ik het Noord-Ierse conflict aan het bestuderen was.
Groot-Brittannië en Ierland willen dat conflict begraven. Bill Clinton, Tony Blair en
Bertie Ahern hebben beurtelings op Trimble, Hume en Adams druk uitgeoefend
opdat ze een vredesakkoord zouden tekenen. Vredesakkoorden afgesloten onder
politici halen echter nauwelijks iets uit als ze niet worden gesteund door de bevolking.
Van een mentaliteitsverandering bij de Noord-Ierse bevolking is geen sprake.
Nationale bewegingen ontstaan niet uit het niets: ze spruiten voort uit tendensen
die in een samenleving embryonaal aanwezig zijn. Reeds vierhonderd jaar worden
de etnische identificatie en het gemeenschapsgevoel van de Noord-Ieren bepaald
door de godsdienst. Het wantrouwen tussen Noord-Ierse katholieken en protestanten
zit heel diep: de twee gemeenschappen verdragen elkaars aanwezigheid niet, verbitterd
als ze zijn door het eeuwenoude conflict. De unionisten hebben veel te verliezen bij
lossere banden met Groot-Brittannië. De nationalisten vrezen dat de unionisten hen
willen overheersen. Het Goede Vrijdag Akkoord bevestigt de economische, sociale,
demografische en electorale breuklijnen tussen de twee gemeenschappen. Het creëert
geen voorwaarden voor vrede, integendeel: door een ingewikkeld systeem van dubbele
meerderheden in het parlement houdt het de confessionele tweedeling van de provincie
in stand. Het moedigt de vorming van religieuze partijen aan: hoe meer kiezers, hoe
sterker de politieke vertegenwoordiging. Net als het akkoord van Sunningdale heeft
het Goede Vrijdag Akkoord de parameters gedefinieerd voor de volgende ronde van
het conflict: ‘the peace plan may be no more than an intermission marking out the
political battle lines around which the next phase of the conflict will occur’[19].
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Eindnoten:
[1] Zelfs de naam van de omstreden provincie verschilt. De unionisten spreken van Ulster; de
nationalisten houden het bij ‘de zes graafschappen’ of Noord-Ierland. De nationalisten willen
hereniging van hun provincie met de Ierse Republiek. Republikeinen (o.a. Sinn Féin en zijn
militaire arm, het Iers Republikeins Leger) zijn nationalisten die dat doel met geweld willen
bereiken. Unionisten willen de unie handhaven tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië.
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Loyalisten (o.a. de Progressive Unionist Party met haar militaire arm, de Ulster Volunteer
Force, en de Ulster Democratic Party met haar militaire arm, de Ulster Freedom Fighters) zijn
unionisten die de unie met geweld willen verdedigen.
J. Manssens, blz. 4.
Tot 1971 is het katholicisme de officiële godsdienst in de Ierse Republiek. Tot 1995 is
echtscheiding krachtens de grondwet verboden. Abortus is nog altijd grondwettelijk verboden.
Geciteerd door J.F. Benson, blz. 54.
De RUC is de Noord-Ierse politiemacht die zowat exclusief uit protestanten samengesteld is.
Geciteerd door B. O'Duffy, blz. 529.
B. O'Duffy, blz. 531.
A. Aughley en D. Morrow, blz. 13.
De Oranje Orde (genoemd naar de Hollandse stadhouder Willem van Oranje, die als koning
van Engeland de opstandige Ieren versloeg bij de Slag van de Boyne) is een broederschap die
het protestants geloof en de unie met Groot-Brittannië verdedigt. Ze heeft een gewaarborgde
vertegenwoordiging in de partijraad van de UUP. Ze is fel anti-katholiek en gekant tegen alle
vredesakkoorden.
Een referendum wordt in maart 1973 gehouden, maar wordt geboycot door de katholieken:
97,8% van de deelnemers (slechts 57% van de kiezers) verkiest de unie met het Verenigd
Koninkrijk boven de vereniging met de Ierse Republiek.
De begrafenis van Sands wordt bijgewoond door meer dan 100.000 mensen (5 mei 1981).
Geciteerd door A. Finlayson, blz. 97.
J. Bardon, blz. 777.
In mei 2000 heeft het IRA zich enkel bereid verklaard zijn wapens op te slaan in depots onder
internationaal toezicht.
De Titanic werd gebouwd in Ulster.
J. Manssens, blz. 9; P. Brusse, blz. 49.
J. Lloyd, blz. 8.
De vader van McMichael werd door IRA-terroristen vermoord, toch is hij een van de weinige
unionistische politici die opkomen voor vrede en verzoening.
M.R.L. Smith, blz. 6.
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Katrien Vloeberghs
Een onmogelijk criticus?
Jeugdliteraire kritiek en postmoderniteit
Is literatuurkritiek in een postmoderne context nog mogelijk? Literatuurkritiek
veronderstelt immers normen op grond waarvan werken beoordeeld kunnen worden.
Vallen die normen weg, dan is het schrijven over literatuur geen kritiek meer, maar
literatuurstudie of literatuurwetenschap, die zich geen objectieve waardeoordelen
ten doel stellen. Om evaluerende of normerende uitspraken te doen, hanteert de
traditionele literatuurkritiek een serie evaluatiecriteria. Elk ervan drukt een aspect
uit van het globale wereld- en mensbeeld dat de criticus als norm aanvaardt en dat
hij als gewicht in de weegschaal legt waarmee de literaire werken worden gewogen.
Beoordelingscriteria veronderstellen een zekere mate van consensus. Juist daarom
wordt de literatuurkritiek tegenwoordig moeilijk: het postmoderne denken aanvaardt
geen collectieve norm meer, geen algemeen geldig begrippenapparaat dat
onafhankelijk van de situatie beslist over goed of kwaad, mooi of lelijk, waar of
onwaar. Bovendien wordt de mogelijkheid van de taal als communicatiemiddel
radicaal ter discussie gesteld[1].
Moeten we ons erbij neerleggen dat postmoderne literatuurkritiek noodzakelijk
in het ijle zweeft en het niet verder brengt dan ‘alleen maar’ subjectieve meningen?
Of is er toch een uitweg? Een antwoord is er niet meteen. Maar het is op zich al
vruchtbaar, zich bewust te worden van de impasse waarin de literatuurkritiek door
de postmoderne conditie geraakt. Nadenken over de mogelijkheidsvoorwaarden van
kritiek in een postmoderne context kan nuttige inzichten opleveren m.b.t. het wezen
van de literatuurkritiek, vooral in verband met ethische vragen, maar eveneens m.b.t.
de diverse consequenties en mogelijke uitwassen van het postmodernisme.
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De theoretische discussie over de mogelijkheidsvoorwaarden van de literatuurkritiek
heeft tot nog toe een gebied onaangeroerd gelaten: de jeugdliteratuur. Het lijkt uit
pedagogisch en didactisch oogpunt nogal vanzelfsprekend dat critici - volwassenen!
- esthetische en ethische uitspraken doen over boeken die voor kinderen of jongeren
bestemd zijn. Toch is de opvoedkunde niet immuun voor de postmoderne relativering
van waardesystemen. Welke inhoudelijke en formele criteria kunnen nu dan nog
binnen de jeugdliteraire kritiek functioneren?
Tegen een postmoderne tendens in moeten we het verschil tussen literatuurkritiek
en literaire creatie benadrukken. Een schrijver hoeft geen rekening te houden met de
externe werkelijkheid, het staat hem vrij zich naar gelijk welke plaats of tijdstip te
verplaatsen, zich buiten tijd en ruimte te begeven, een spiegelwereld op te roepen of
extra dimensies aan de gewone werkelijkheid toe te voegen. De literatuurcriticus
daarentegen slaat onvermijdelijk een brug tussen het kunstwerk - mag het nog zo in
zichzelf gekeerd en exclusief op zichzelf betrokken zijn - en de omringende wereld,
de maatschappelijke, politieke, historische context, waaruit hij zijn
beoordelingscriteria put. Fundamenteel ethische kwesties kan hij niet uit de weg
gaan. Wie over de mogelijkheid en grenzen van de literatuurkritiek in een postmoderne
context nadenkt, raakt daardoor vanzelf aan de fundamentele vraag naar de
mogelijkheid en noodzaak van een postmoderne ethiek.
Ondanks het problematische karakter van het concept van ‘postmoderne kritiek’
wordt er vandaag op grote schaal en zelfs meer dan ooit aan literatuurkritiek gedaan.
Kwantitatief zit ook de kritiek van de jeugdliteratuur in de lift. Een analyse van de
eigenschappen van deze kritiek maakt het mogelijk de verschillende gedaanten van
de hedendaagse literatuurkritiek te onderscheiden. Al die gedaanten brengen telkens
bepaalde aspecten van het postmoderne bewustzijn tot uiting en werken zo - misschien
juist doordat ze dwars gaan liggen - mee aan de verspreiding van dat bewustzijn.

Diffuus postmodernisme
Het duidelijkst wordt de literatuurkritiek bedreigd door een bepaalde opvatting van
het postmodernisme, die een misvatting zal blijken. Dit diffuse postmodernisme[2]
aanvaardt als het belangrijkste en vaak ook enige principe een grenzenloos pluralisme.
Het wordt door een ‘anything goes’ mentaliteit gekenmerkt en nodigt uit tot
onverschilligheid en willekeur, twee houdingen die per definitie vijanden zijn van
elke kritiek. Literatuurkritiek die die mentaliteit overneemt, ondermijnt haar eigen
premissen. Een te radicaal doorgedreven postmodern pluralisme betekent bijna
automatisch het einde van de kritiek[3]. Naarmate deze vorm van postmo-
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derne literatuurkritiek zichzelf verabsoluteert, maakt ze haar eigen streven naar
pluraliteit onwerkzaam. Nergens mag ze dan nog blijven stilstaan, nergens zich
vastleggen, ze moet steeds in beweging blijven, als een perpetuum mobile. Daarbij
drijft ze niet meer op impulsen die uitgaan van het te bespreken boek of de omgevende
realiteit, maar op haar eigen, losgeslagen dynamiek. In het luchtledige verliest ze de
band met het literaire werk, en daarmee meteen ook haar kritische potentie. In
ongereflecteerde zelfgenoegzaamheid worden analyse en argumentatie vervangen
door associatie en - wat een nog groter gevaar vormt - een afkeer van de principes
van het rationele denken. Wolfgang Welsch drukt pittig en ironisch zijn recept voor
een geslaagde eigentijdse cocktail als volgt uit: ‘Man kreuze Libido und Ökonomie,
Digitalität und Kynismus, vergesse Esoterik und Simulation nicht und gebe auch
etwas New Age und Apokalypse hinzu -schon ist der postmoderne Hit fertig’[4]. Jürgen
Habermas denkt in dezelfde richting: in het poststructuralisme of deconstructiedenken,
dat steeds opnieuw met een onvoorwaardelijk respect voor de differentie schermt,
wordt volgens hem uiteindelijk elke differentie uitgevlakt. Hoewel in aanzet
interessant en vernieuwend, leidt het postmoderne discours tot een algemene
vervaging. Emancipatie en manipulatie, bewustzijn en onbewustzijn, productieve en
destructieve krachten, vrijheid garanderende en vrijheid beknottende omstandigheden,
waarheid en ideologie, al die tegenstellingen worden stuk voor stuk ongeldig
verklaard. Ze bewaren hoogstens de status van in elkaar overvloeiende filosofische
momenten. Contrasten en contradicties worden niet meer geanalyseerd in hun
dialectische, conflictueuze samenhang, ze worden gewoon opgeheven: ‘De verschillen
en tegenstellingen zijn nu dermate ondermijnd, zelfs in elkaar gestort, dat de kritiek
niet meer in staat is om in het vlakke en vale landschap van een volledig beheerde,
becijferde, overheerste wereld, de contrasten, nuances en meerduidige
kleurschakeringen te onderscheiden’[5].
Omdat in de jeugdliteraire kritiek de pedagogische bekommernis nog steeds
aanwezig is, is de ‘anything goes’-mentaliteit er nog niet manifest vertegenwoordigd.
Maar daarmee is de bedreiging nog niet afgewend. Ook voor kinder- en jeugdboeken
speelt het commerciële element een doorslaggevende rol: men is minder bekommerd
om de kwaliteit van het verkochte product dan om de verwachte financiële resultaten.
In dit artikel wil ik me echter beperken tot de kwestie van de literatuurkritiek. Er is
nu een tendens om de aandacht overwegend en soms zelfs uitsluitend te richten op
esthetische en vormelijke kwaliteiten van de kinderen jeugdliteratuur, met bv. een
toenemende belangstelling voor het visuele aspect. Zo gaan besprekingen van
prentenboeken vooral over de kwaliteit van de prenten, de vormgeving van het geheel,
ook wel over de muzikaliteit of ritmiek van de tekst. Is het voorts niet opvallend dat
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dé centrale discussie in het jeugdliteraire veld nu draait om het belang of onbelang
van de literair-esthetische kwaliteit van kinder- en jeugdboeken? Hoe verklaar je dat
critici populaire, literair niet ambitieuze veelschrijvers overwegend onbeschofte taal,
slordige plot en stereotiepe handelingsschema's aanwrijven, terwijl ze zwijgen over
hun onkritische houding tegenover gezag en patriarchale rolpatronen, hun
ongenuanceerde veroordeling van marginalen of het meer dan dubieuze sadisme
waarmee ze verregaande pesterijen en vernederingen als gewone verschijnselen van
de condition humaine beschrijven? Zo heb je aan de ene kant critici die pleiten voor
entertainment (spanning + humor = leesplezier), en aan de andere kant critici die
vinden dat van kinderen en jongeren meer literaire competentie mag worden verwacht.
Voor beide partijen lijkt inhoud bijkomstig. En daardoor verwaarlozen ze hun
verantwoordelijkheid als critici.
Hetzelfde geldt voor recensies van een te laag gehalte. Ze zijn niet alleen
nietszeggend - dat is een triviale vaststelling - maar door hun gebrek aan kwaliteit
verliezen ze ook hun kritische impact. Je doet de literaire productie onrecht aan, als
je voor een banale, voorspelbare griezelroman evenveel lege superlatieven in petto
hebt als voor een vernieuwende, literair ambitieuzere en psychologisch uitgewerkte
adolescenten-roman. Recensies die niet boven het niveau van de ‘aanbevelinkjes van
tien en een halve regel’[6] tussen de keukenrecepten en de lifestylerubriek van een
provinciaal dagblad uitstijgen, zijn anachronistisch: de emancipatie van de
jeugdliteratuur mag anno 2000 aanspraak maken op meer en beter.
Een recensie van goede kwaliteit valt op door een evenwichtige structuur en een
nauwkeurig onderbouwde stelling. De vaak geopperde vaststelling dat een failliet
verklaarde rationaliteit in de literatuurkritiek niets te zoeken heeft, dat logica in de
literatuur, dus ook in de kritiek ervan heeft afgedaan, moet in haar tegendeel worden
omgekeerd. Achter de bescheidenheid en de als postmodern gehuldigde tolerantie
van het wie-ben-ik-om-te-oordelen-argument kan de laffe houding schuilgaan van
de criticus die zijn verantwoordelijkheid van zich afschuift. De overtuiging dat
logische juistheid en waarschijnlijkheid als maatstaf bij de beoordeling van literatuur
hun geldigheid hebben verloren, staat haaks op het feit dat logische structuur
onontbeerlijk is voor een substantiële kritiek. Ik zou zelfs durven stellen dat een
gebrek aan kwaliteit, aan grondigheid, aan logische helderheid in een postmoderne
context het kritische betoog meer schade toebrengt dan wanneer esthetische en
pedagogische criteria te strak worden vastgelegd. Als elk referentiekader, elk
steunpunt voor de criticus ontbreekt, moeten juist de intrinsieke kwaliteit en inwendige
coherentie van zijn kritiek zijn argumenten dragen en gewicht verlenen. De kritiek
wordt in de waarste zin van het woord
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autonome kritiek. Om te voorkomen dat het kritische oordeel gewichtloos in de
luchtledige atmosfeer van ‘anything goes’ verdwaalt, is een immanente stevigheid
nodig - een stevigheid die paradoxaal genoeg kan bestaan in een consequente
ontkenning van elke externe stabiliteit. Willens nillens sluit kwaliteitsloze kritiek
aan bij de stroming van het diffuse postmodernisme, dat pluraliteit met
onverschilligheid en willekeur verwart, en gratuite uitspraken even serieus neemt
als een logisch onderbouwd argument.
Is er een alternatief? Om het diffuse postmodernisme tegen te gaan moet je kunnen
bouwen op een positieve autoriteit, die zichzelf legitimeert op grond van geldige
logische argumenten en niet op grond van vanzelfsprekendheid, traditie of psychische,
culturele of sociale (commerciële) druk. Het diffuse postmodernisme maakt paradoxaal
genoeg van de onvoorwaardelijke ontwaarding van alle bestaande waarden opnieuw
een soort absolute waarde. Maar niet alleen komt een radicale relativering van alle
waarden in tegenspraak met zichzelf. De programmatische en systematische
aanvechting van elke vorm van autoriteit mondt bovendien uit in een ongenuanceerde
en totalitaire houding. Je kunt geen criticus zijn zonder aanspraak te maken op enige
vorm van autoriteit. Op gezag waarvan spreek je anders je kritisch oordeel uit?
Daarom moet de literatuurcriticus zich bewust zijn van de dialectische verhouding
tussen autoriteit en anti-autoriteit, tussen normen en de stilaan normerende kracht
van normenloosheid. Hoe meer anti-autoritaire principes verdedigd worden op een
toon die geen tegenspraak duldt, hoe autoritairder het discours over de literatuur
wordt. Het is logisch onmogelijk van leer te trekken tegen alle gezag en tegelijk een
literaire tekst te evalueren aan de hand van criteria die absoluut gelden. Want dan
verheft de anti-autoritaire criticus zichzelf onkritisch tot een nieuwe autoriteit. Daarom
moet een literatuurcriticus het aandurven aanspraak te maken op de persoonlijke,
gelokaliseerde en beperkte autoriteit waarover hij beschikt als kritisch lezer van een
literair werk. Dan moet hij wel zijn eigen standpunt helder omschrijven en zijn
waarheidsaanspraak beperken.
Maar ook zo'n duidelijke standpuntbepaling krijgt in een postmodernistische
context een problematisch karakter. Bij gebrek aan algemeen aanvaarde criteria en
referentiekaders is het moeilijk je standpunt te definiëren. Is het dan een
voorbijgestreefde en/ of tot mislukken gedoemde onderneming, jezelf als criticus te
profileren?

Miskenning van de postmoderne context
Niet alle uitingen van de hedendaagse jeugdliteraire kritiek zijn te verklaren vanuit
een problematische diffuse opvatting van wat postmodernisme heet. Een tweede
categorie vormen de kritieken die er bewust

Streven. Jaargang 67

735
of onbewust geen rekening mee houden dat alle recente literaire werken ontstaan
zijn in een postmoderne context. Soms lijkt de literatuurkritiek - misschien te goeder
trouw - tegemoet te komen aan de kenmerken van de postmoderniteit, terwijl ze in
feite eenzelfde redenering volgt als een volgens haar achterhaalde vorm van kritiek,
of anachronistische concepten cultiveert zonder ze in een eigentijdse vorm te vertalen.
Een dergelijke literatuurkritiek negeert de postmoderne conditie en zo de eigenheid
van de literatuur die in de postmoderne context is ontstaan. De kwestie is niet dat de
literatuurkritiek deze conditie onderschrijft, wel dat ze ze onderkent.
Ik geef een voorbeeld. Hans-Georg Noack, een criticus die ook zelf jeugdboeken
schrijft, hekelt op het einde van de jaren tachtig, tijdens de hoogdagen van het
poststructuralisme, de ideologiekritiek van de jaren zeventig[7]. Toen moest immers
elk werk maatschappelijke relevantie hebben en een spiegel van de maatschappij
leveren. Daardoor werd van de literatuur te veel verwacht. ‘Het gevaar ontstaat dan
al te gemakkelijk dat de kinder- en jeugdliteratuur een spiegelpaleis wordt waarin
de spiegelbeelden verwarring zaaien, zodat gangen en uitgangen niet meer te vinden
zijn’. Noack vindt het dus geen goede zaak dat de kinder- en jeugdliteratuur zich zou
ontwikkelen tot een spiegelpaleis van de maatschappij, waarin tegenstrijdige projecties
verwarring en desoriëntatie veroorzaken. Tegelijk pleit hij echter voor de
pedagogische functie van het jeugdboek, dat jongeren tegen manipulatie weerbaar
moet maken. Hoezo ziet Noack dan over het hoofd dat juist een ‘spiegelpaleis’,
waarin beelden aan het wankelen gaan, een uitstekend middel is om tegen eenzijdige
indoctrinatie immuun te maken?
Een pedagogisch verantwoord kinderboek moet de lezer wijzen op de ‘Heilbarkeit’
(de mogelijkheid om te genezen, weer ‘heel’ te worden) van de wereld en oproepen
om mee te werken aan het genezingsproces van de maatschappij. Blijkt uit die keuze
van de term ‘heilbaar’, die dan (significant) met ‘veranderlijkheid’ gelijkgeschakeld
wordt, geen heimwee naar een premoderne gaafheid? Verandering ten goede zou
moeten bijdragen aan het genezen van de eigentijdse chaos. Noack mag dan nog de
critici van de jaren zeventig vanwege hun sterke ideologische aanpak op de korrel
nemen, uit zijn eigen retoriek blijkt hoezeer hij met hen verwant is Maar hij doet
alsof hij vrij van ideologische invloed is, terwijl een ‘objectief’ standpunt een
anachronistisch streven geworden is.
De postmoderne conditie wordt ook ontkend door wie anachronistische begrippen
hanteert zonder ze een eigentijdse invulling te geven. Zo wordt er over succesvolle
adolescentenromans geschreven dat ze functioneren als gidsen voor de lezer op weg
naar existentiële rijpheid[8].
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Volgens literatuurcritici moet de geslaagde initiatie van de adolescent-protagonist
dienen om de socialisatie van de adolescent-lezer aan te moedigen[9], - precies het
ideaal van de negentiende-eeuwse burgerlijke bildungsroman. Maar is het niet
premodern, en dus anachronistisch, de functie van literatuur te verankeren in het
identificatieproces van de lezer met het hoofdpersonage?
Hoewel deze critici gebruikmaken van concepten die tot het verlichte en
progressieve emancipatiediscours behoren, zoals de zoektocht naar de eigen identiteit,
ontwikkeling en vooruitgang, hervallen zij in de verdediging van behoudsgezinde
waarden, wanneer ze die begrippen concreet uitwerken. Er wordt bv. verwezen naar
de cultureel-antropologische analyse van inwijdings- en overgangsrituelen. Daarbij
legt de literatuurkritiek selectief de nadruk op het socialiserende en harmoniserende
karakter van die rituelen. Dat de ‘rites de passages’ op zich al heterogene en zelfs
onverzoenbare elementen inhouden, mag in een postmoderne context echter niet
zomaar verzwegen worden. De algemene veiligheid, de aanvaarding van de sociale
wetten en de bevestiging van de bestaande toestand enerzijds, en een drang naar
individualiteit, het tijdelijk ontheven zijn van elke sociale wet en de omverwerping
van de bestaande orde anderzijds staan gelijkwaardig naast elkaar - in een onopgelost
conflict. Met wat meer inzicht in de veranderingen die het concept van de
bildungsroman in de loop van de twintigste eeuw heeft ondergaan en wat meer
aandacht voor de complexe realiteit van de initiatierituelen zelf zou de literatuurkritiek
recht kunnen doen aan de eigenheid van de hedendaagse adolescentenroman én van
onze postmoderne context.

Criteria voor een nieuwe literatuurkritiek
Voed je de literatuurkritiek met voorbijgestreefde concepten, dan stel je haar einde
kunstmatig uit; laat je ze opgaan in een modieus relativisme, in de sfeer van het
diffuse postmodernisme, dan wordt haar einde bespoedigd. Die spanning tussen
normatieve kritiek en radicaal, postmodernistisch pluralisme leidt tot een aporie. Er
is al heel wat gewonnen als je die problematiek eenmaal onderkent: pas dan kan de
zoektocht naar antistoffen beginnen.
Hoe kan de literatuurkritiek zich zo heroriënteren, dat ze recht doet aan de
hedendaagse politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid? Ook
de jeugdliteraire kritiek staat voor die opdracht. Op zoek naar een vernieuwde aanpak
kan ze inspiratie vinden bij andere takken van de literatuurwetenschap en -kritiek,
die reeds eerder de confrontatie met dergelijke vragen zijn aangegaan. Waar het ook
in de jeugdliteraire kritiek nu op aankomt, zijn strategieën die ervan uitgaan
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dat waarheid altijd gelokaliseerd is en die zich bewust zijn van de eigenheid en
grenzen van het eigen discours. Bovendien moet de literatuurkritiek technieken
ontwikkelen om ‘tegendraads’ te lezen, zodat ze als springstof kan dienen om latente
aspecten van de tekst explosief aan het licht te brengen.
Tijdsgebonden criteria en thema's. Postmoderne denkers kritiseren de alwetende
houding van de wetenschapper, die zich boven en buiten het studieobject opstelt als
een neutraal en goddelijk observator. Zij verwerpen het streven naar zo'n zgn.
objectieve ‘view from nowhere’, maar dreigen in hun enthousiasme te dwepen met
het tegenovergestelde extreem, een ‘view from everywhere’. Wars van iedere behoefte
aan oriëntatie acht deze vorm van postmoderne kritiek elke poging tot
maatschappelijke, politieke, historische of psychologische situering even onmogelijk
als nutteloos. Elk duidelijk aanwijsbaar ‘standpunt’ wordt vermeden, en daardoor
komt deze kritische houding paradoxaal genoeg overeen met de ‘view from nowhere’
waartegen ze zich afzet: in beide gevallen wordt genegeerd dat ‘one is always
somewhere, and limited’[10], wordt bovendien de verantwoordelijkheid van de criticus
genegeerd. Wil je aan deze nieuwe vorm van totalisering ontkomen, dan moet je
ervan afzien het fragmentarische en particuliere omwille van zichzelf te zoeken.
Daarom pleit bv. de feministische literatuurstudie voor een zorgvuldig geconstrueerd
postmodernisme, waarin de beoordelingscriteria variëren naar gelang van de
historische en culturele context van de te bestuderen werken. Door zo'n beperkte
geldigheidsambitie worden meteen alle opvattingen verworpen die een
totaalperspectief van overal of nergens nastreven[11].
Hoe is de precieze historische en culturele context van het postmodernisme in
verband te brengen met de eigenschappen van de hedendaagse jeugdliteratuur en de
kritiek ervan? Dit artikel gaat niet over criteria om literatuur te beoordelen, maar, op
metaniveau, over criteria om de literatuurkritiek zelf te evalueren. Toch is hier wel
een korte schets op zijn plaats van drie belangrijke onderwerpen in (de kritiek van)
de hedendaagse jeugdliteratuur, die je met de volgende trefwoorden kunt samenvatten:
het ‘zelf’, het ‘andere’ en ‘autoriteit’, of de relatie tussen beide.
De kinder- en jeugdliteratuur is in de achttiende eeuw ontstaan onder invloed van de
Verlichting, en de beoordeling ervan is nog steeds beïnvloed door de basisconcepten
van de Verlichting. Centraal in kinder- en jeugdboeken staat vaak het opgroeien van
het kind tot een geïntegreerd lid van de maatschappij, de zelfbepaling en de
zelfontplooiing. Maar stilaan zijnde idealen van Selbstbestimmung en
Selbstverwirklichung onder vuur genomen. Wat betekent zelfverwezenlijking nog
nu het gevoel jezelf meester te zijn sinds Freud een illusie is gebleken? Wat betekent
de fase
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van de puberteit als het begrip van persoonlijkheidsontwikkeling afbrokkelt? Hoe
om te gaan met het idee van initiatie, als de overtuiging dat integratie in de
maatschappij wenselijk is op de helling komt te staan? Een eigentijdse kritiek van
de jeugdliteratuur moet de draagwijdte van zulke fundamentele vragen ten volle
beseffen.
De voor het jeugdliteraire discours van de laatste dertig jaar zo bepalende thematiek
van autoriteit en anti-autoriteit is hier onlosmakelijk mee verbonden. Autoriteit
veronderstelt het bestaan van een autonoom subject. De hedendaagse jeugdliteraire
kritiek - net als de primaire literatuur - kan dus niet anders dan zich te bezinnen over
de betekenis van het subject, over subversieve strategieën, over het verband tussen
individu en - zowel het ondergaan als het uitoefenen van - autoriteit.
Het derde, ook maatschappelijk en politiek relevante onderwerp van de
jeugdliteratuur betreft ‘het andere’. De manier waarop in de hedendaagse
jeugdliteratuur over aanvaarding van, en verdraagzaamheid tegenover minderheden
wordt geschreven, is vaak minder onschuldig dan het eruitziet (als gastvrijheid bv.
gekoppeld wordt aan de vereiste van nut voor de maatschappij). Het is de taak van
de literatuurkritiek zulke vooringenomenheden op te sporen en aan het licht te
brengen.
Een zelfkritisch discours. De kritiek van de jeugdliteratuur heeft baat bij een grotere
oplettendheid ten aanzien van de gebruikte terminologie. Om het literaire werk en
de buitenwereld aan elkaar te toetsen heeft de literatuurcriticus geen ander medium
ter beschikking dan de met uiteenlopende en onvermoede connotaties besmette
woorden, die zich onttrekken aan elke aanspraak op neutraliteit en soms tegen de
bedoelingen van de criticus een eigen dynamiek ontwikkelen. Taal blijkt meer te zijn
dan een instrument om argumenten uit te wisselen. Wil de jeugdliteraire kritiek
ernstig genomen worden, dan moet ze eerst zelf haar materiaal ernstig nemen: de
jeugdliteratuur allicht, maar ook de taal waarin ze over deze literatuur spreekt. De
criticus van jeugdboeken die mee wil doen aan het grote literaire gebeuren, moet
oog hebben voor de ontwikkelingen binnen de literaire theorie en de kritiek van de
literatuur voor volwassenen. Meer aandacht voor de onvoorspelbare
onbetrouwbaarheid van woorden, die vanwege hun verwevenheid met een
ideologische context plots veel meer kunnen betekenen dan hetgeen je als criticus
had bedoeld, zou het jeugdliteraire kritische discours voorzichtiger en (zelf)-bewuster
kunnen maken. Dat zijn ook allemaal voorwaarden om van de jeugdliteraire kritiek
een volwaardige tak binnen de kritiek te maken. De bewuste confrontatie van de
criticus met de postmoderne context zorgt niet alleen voor een zelfkritische
argumentatie, ze verschaft ook in de ethische en ideologische implicaties van de
keuze voor een bepaald discours.
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Tegendraadse lectuur. Een derde mogelijke strategie om een postmoderne
literatuurkritiek te ontwikkelen, is een tegendraadse lectuur. Walter Benjamin paste
een dergelijke lees- en beoordelingsstrategie al toe[12]. Die methode heeft een dubbele
en op het eerste gezicht zelfs tegenstrijdige bedoeling. Enerzijds wil ze waarschuwen
voor een eenzijdige interpretatie en beoordeling van de literaire werken, en anderzijds
roept ze een halt toe aan de inflatie van betekenissen, zoals je dat in het diffuse
postmodernisme meemaakt. Zoals dynamiet dat rotsblokken splijt en verborgen,
waardevol marmer aan de oppervlakte brengt, zo gaat ook de criticus te werk die de
eenheid van een literair werk openbreekt, schijnbare harmonie ontmaskert en de
gelaagdheid van een op het eerste gezicht eenvoudig boek zichtbaar maakt. Op die
manier kan hij van een werk dat misschien doorgaans als voorbijgestreefd terzijde
wordt geschoven, aspecten ‘redden’ die relevant zijn voor de actuele context. Die
aandacht voor de relevantie van verwaarloosd literair werk voor de huidige historische,
sociale en politieke context is niet het enige. Ook wat de huidige productie betreft,
heeft de criticus een rol te spelen. Als een seismograaf vangt hij signalen op die de
postmoderne context uitzendt. Zijn historisch besef stelt hem in staat de gevaren te
onderkennen en - heel belangrijk - te benoemen, waaraan onze huidige situatie
blootgesteld is.
Een dergelijke kritische lectuur legt ten slotte de gelaagdheid en de breuklijnen
bloot in een literaire tekst. Ook kinder- en jeugdboeken zijn kunstmatige gewrochten
die onderhuids de sporen dragen van hun ontstaansgeschiedenis. Wie dat inziet, kan
op zoek gaan naar verschillende betekenislagen en onderlinge verbanden. Een
dergelijk besef maakt de lezer immuun tegen een alleenzaligmakende, allesomvattende
en autoritaire interpretatie. Het gratuite en diffuse postmodernisme wijst eveneens
op de gelaagdheid van een literair werk, maar op een heel andere manier en met een
andere bedoeling. Elke duiding wordt daarin uit passie voor ambiguïteit gul
opgenomen, de meest uiteenlopende verklaringen mogen dan ongestoord naast elkaar
bestaan. Die houding mondt onvermijdelijk uit in een inflatie van betekenissen zonder
hiërarchie en zonder consequenties. En daarmee wordt het einde van de kritische
opdracht bezegeld. Het tegendraads lezen dat gebaseerd is op Walter Benjamins
opvatting van kritiek onderneemt daarentegen een poging om zowel het verabsoluteren
als het uithollen van de betekenis van het geschreven woord tegen te gaan. De
verschillende betekenislagen vloeien niet in elkaar over in een kleurloze, vormloze
brij, maar botsen en vloeken tegen elkaar. In een dynamisch conflict gaan ze
onverwachte en paradoxale allianties aan die de criticus in kaart brengt.
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Verantwoordelijkheid van de criticus
Aan het einde van deze beschouwingen mag naar de plaats van de literatuurkritiek
in het huidige landschap gepeild worden. De tegenstrijdigheden die ik besproken
heb, maken dat die niet meer vanzelfsprekend is. Enerzijds is de literatuurkritiek
onder de verleiding van willekeur en onverschilligheid komen te staan, en brengt
een doorgedreven postmodernistische houding het einde van de kritiek in zicht.
Anderzijds blijft er van de huidige situatie én van de literatuur zelf een appel uitgaan
om naar alternatieven te zoeken.
Deze problematiek laat ons niet koud. De eigenzinnige literatuurwetenschapper
en kunstcriticus George Steiner verwerpt de huidige trend om het wezenlijke
onderscheid tussen literaire creaties en literatuurkritiek uit te wissen. Volgens hem
vraagt literatuur om een persoonlijk antwoord, terwijl recensies, kritieken en
metakritieken niet dwingen tot een persoonlijk engagement[13]. Ik ben het met George
Steiner niet eens. Ook secundaire literatuur (literatuurkritiek) vraagt om
‘answerability’, om een ‘responding responsibility’, een morele, spirituele en
psychologische verantwoordelijkheid, met een sociale en politieke relevantie. Er
staat hier meer op het spel dan academische trots of intellectuele waardering voor
het vak ‘literatuurwetenschap’. Steiner vindt dat de literatuurwetenschap en de
literatuurkritiek thans op een gratuite wijze worden gepraktiseerd, en dat is volgens
hem onverantwoord. Zelf denk ik daarentegen dat de literatuurkritiek haar
verantwoordelijkheid gewoon niet ontkomt. Onvermijdelijk legt de criticus in zijn
besprekingen van literaire werken ook zichzelf in de weegschaal. Wil hij daaraan
ontsnappen, dan wordt hij vroeg of laat toch weer op zijn verantwoordelijkheid
gewezen.
De persoonlijke verantwoordelijkheid van de criticus van jeugdliteratuur wordt
nu juist groter in de postmoderne situatie, met een overvloed van opvattingen,
waarheden en wereldbeelden. De criticus vertelt niet langer een hoofdstuk uit een of
ander Groot Verhaal, dat onfeilbaar de weg wijst en waarachter hij zich anoniem kan
opstellen. Integendeel, steeds opnieuw verlangt men van hem een verantwoord en
verantwoordelijk standpunt. De taak van de criticus wordt enerzijds moeilijker en
anderzijds noodzakelijker. De literatuurkritiek, wil ze tenminste trouw blijven aan
de kritische opdracht en haar bestaan verzekeren, blijft immers onvermijdelijk een
van die activiteiten waar het ‘er wel toe doet’.

Eindnoten:
[1] Cf. Walter Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg, 1995, blz. 25-36.
Blz. 26: ‘Er betrachtet Sprache als Kämpfen im Sinne des Spielens. Sie ist auf das Gewinnen
ausgerichtet - und eben nicht auf Konsens und Wahrheit’. Met de stelling dat taal niet op het
bereiken van een compromis georiënteerd is, maar op een autotelisch genieten van het
taalspel-op-zich, stelt Lyotard zich lijnrecht tegenover Habermas' communicatietheorie en
consensusideaal.
[2] Cf. het inleidende hoofdstuk in Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Acta
Humaniora, Weinheim, 1991.
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[3] In juli 1999 publiceerde de vooraanstaande poststructuralist Norbert Bolz een
literatuurwetenschappelijk werk met de veelzeggende titel Die Konformisten des Andersseins.
Das Ende der Kritik.
[4] Wolfgang Welsch, op. cit., blz. 2.
[5] Jürgen Habermas, Der Philosophische Diskurs der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt, 1988, blz.
390-395, blz. 392.
[6] Geciteerd door Anne de Vries, in Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over
kinderliteratuur in Nederland sinds 1880, Querido, Amsterdam, 1989, blz. 75.
[7] Hans-Georg Noack, ‘Die Jugendliteratur - ein Spiegel der Gesellschaft?’, in Jugendliteratur,
1988 (3), zonder paginering (informatie uit de documentatiemappen van het Nationaal Centrum
voor Jeugdliteratuur, Realisme in het kinderboek).
[8] Cf. Alan Corkhill, ‘Darstellungen der Kindheit und der Adoleszenz in deutschen
Initiationsgeschichten seit 1945’, in Literatur für Leser, 1997, blz. 158-167; Heinrich Kaulen,
‘Jugend- und Adoleszenzromane zwischen Moderne und Postmoderne’, in 1001 Buch, 1999
(1), blz. 4-12; Marita de Sterck, ‘Grond onder de voeten; over de initiërende waarde van
jeugdliteratuur’, in Leesgoed, 1997 (3), blz. 107-113.
[9] Vooral in het discours en het interpretatiemodel dat Marita de Sterck gebruikt, komt dit aspect
sterk tot uitdrukking.
[10] Susan Bordo, ‘Feminism, Postmodernism and Gender-Scepticism’, in Linda Nicholson (ed.),
Feminism/Postmodernism, Routledge, New York / London, 1990, blz. 133-156, hier blz. 145.
[11] Cf. Jane Flax, ‘Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory’, in Linda Nicholson
(ed.), Feminism/Postmodernism, Routledge, New York / London, 1990, blz. 39-62.
[12] Cf. Walter Benjamins concept van kritiek als ‘Mortifikation der Werke.’ In deze formulering
komt het gewelddadige karakter van de ingreep tot uitdrukking, dat Benjamin noodzakelijk
acht om uit het werk die elementen te redden die weerstaan aan aangepaste belangeloosheid
(Walter Benjamin, ‘Ursprung des deutschen Trauerspiels’, in GS I, 1, blz. 357).
[13] ‘The customary ways in which we experience the aesthetic in our twentieth-century culture, the
customary ways in which we verbalize such experience [...] are opposite to the ideals of
immediacy, of personal engagement and answerability’, George Steiner, Real Presences, Faber
and Faber, London, 1989, blz. 47.
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Forum
‘Haal eruit wat erin zit!’
Guus Hendrichs s.j. over het canisius college
‘Het is een groot voorrecht voor onze stad, dat deze grootsche instelling
van onderwijs hier is mogen verrijzen’, schreef het lokale dagblad De
Gelderlander in juli 1900 over het Canisius College, het jezuïetencollege
dat in dat jaar in Nijmegen werd geopend. Het Canisius College heeft
in de honderd jaar van zijn bestaan niet alleen grote betekenis gehad
voor de stad Nijmegen, maar ook een belangrijke rol gespeeld in de
emancipatie van het katholieke volksdeel in Nederland. Kon M.A.P.C.
Poelhekke zich in 1900 in zijn vermaarde Het te-kort der katholieken
in de wetenschap nog beklagen over het geringe aandeel van de
Nederlandse katholieken in de wetenschap en, meer algemeen, het
intellectuele leven, het Canisius College was een van de instellingen die
dienden bij te dragen - en ook hebben bijgedragen! - aan het opheffen
van dit tekort. De emancipatie van de katholieken kwam niet alleen in
de wetenschap en het intellectuele leven, maar ook in de politiek tot
uitdrukking. Onder zijn oud-leerlingen telt het Canisius College
bijvoorbeeld de vroegere ministers Van Mierlo en Van der Stee, de
vroegere minister en premier R. Lubbers, maar ook de huidige generaal
van de jezuïeten, Peter-Hans Kolvenbach.
Voor het boek Meer dan het geweest is, dat bij gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van het Canisius College verschijnt, werden
gesprekken gevoerd met (oud)- leerlingen en (oud )medewerkers van de
school. Onderstaand een voorpublicatie uit dit boek: de uitwerking van
het interview met Guus Hendrichs, de enige jezuïet die momenteel op
het Canisius College werkzaam is[1].
Toen ik in 1962 naar Nijmegen kwam om klassieke talen te studeren, werd ik tevens
ingeschakeld op het internaat van Canisius College. Ik was betrokken bij de leerlingen
van veertien tot zestien jaar, de zogenaamde middencour, en bij de organisatie van
het voetbal. Voor die tijd kende ik Canisius niet. Ik kon de school alleen vergelijken
met het Aloysius College in Den Haag, de middelbare school die ikzelf heb gedaan.
Ik denk dat mijn
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oude school verder was dan Canisius, meer inspeelde op de moderne jeugd en de
ontwikkelingen van die tijd. Zo was op Aloysius de verplichte dagelijkse mis al
afgeschaft.
Andere zaken waren op beide scholen gelijk. Het surveillerende en straffende deel
van het schoolwerk en ook de organisatie van buitenlesactiviteiten bevonden zich
nog geheel in handen van de paters jezuïeten. Men was nog niet zover dat lekenleraren
verantwoordelijkheid op die gebieden kregen. Maar in de loop van de jaren zestig
was meer en meer steun van die groep nodig om de zaak draaiende te houden,
simpelweg omdat het aantal paters drastisch minder werd. Een kenmerkende
gebeurtenis op Canisius College is dan ook in 1968 de oprichting van het Moderamen,
een groep medewerkers van voornamelijk leken die zich met de buitenlesactiviteiten
ging bezighouden.

Andere omgang met leerlingen
Vanaf 1968 is er trouwens meer veranderd. Eerst zijn we in dat jaar gefuseerd met
Mater Dei en maakten we kennis met een wat persoonlijker, minder formele aanpak
en het voor Canisius nieuwe fenomeen van meisjes op school. Dan komt tussen 1970
en 1975, omdat de school toen groeide, een grote groep jonge docenten binnen met
een kritische houding die helemaal paste in de geest van die tijd. Zij stonden een
andere omgang met leerlingen voor, meer gebaseerd op onderling vertrouwen dan
op straf en discipline. Ik zie dat als een belangrijk moment in het groeiproces van
meer openheid en vertrouwen tussen leraren en leerlingen. Onder invloed van die
groep kwam ook de onderlinge samenwerking van docenten binnen een sectie op
gang. Een voorbeeld van een andere orde, maar wel tekenend voor die tijd is de
opening van de Praatkelder, de eigen ontmoetingsruimte van en voor leerlingen. Al
met al kun je stellen dat die nieuwe lichting docenten behoorlijk baanbrekend in de
omgang met leerlingen te werk is gegaan.
De fusie met Mater Dei zorgde voor eye-openers en dat deed de fusie met Canisius
Mavo in het midden van de jaren negentig ook. We maakten kennis met een aanpak
die wezenlijk verschilde van die van ons. Op de mavo is de eerste zorg een goede
verhouding met de leerling, daarna komt de stof. Terwijl wij van oudsher toch meer
stofgericht zijn.
De laatste vier, vijf jaar is er een duidelijke omslag naar een - laten we het zo maar
noemen - klantgerichte aanpak. Er wordt meer op wensen van ouders en leerlingen
ingespeeld; de school probeert het aanbod aan te passen aan wat de ouders willen.
Dat uit zich bijvoorbeeld in speciale aandacht voor dyslectici en in een therapeutische
omgang met lastige leerlingen. Vroeger werden die bij problemen simpel van school
gestuurd, nu probeer je door te praten ze juist op school te houden.

Begeleiding sterk ontwikkeld
Wat het begeleiden van leerlingen betreft is sowieso sprake van een sterke
ontwikkeling. De jongere jezuïeten constateerden rond 1968 dat Canisius van een
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patersschool een school met een paar paters werd. Zij vroegen zich nadrukkelijk af
wat ze in die nieuwe situatie voor de school zouden kunnen betekenen. De paters
Van Eijk, Sanders, Swüste en Raymakers zijn in die tijd begonnen met het
schoolpastoraat.
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Dat is later schoolmaatschappelijk werk geworden en staat nu bekend als het LBT,
het leerlingbegeleidingsteam. De mentor, de vroegere klassenleraar, heeft de afgelopen
dertig jaar een duidelijk begeleidende rol gekregen en ook de taak van de leraar is
aan het veranderen gegaan: van puur lesgever naar iemand die naast een lesgevende
ook een begeleidende taak heeft. Zo is begeleiding geen taak meer van een paar
medewerkers, maar van alle.

Normen en waarden
Een probleem van de laatste jaren is dat de school leerlingen veel meer op het gebied
van normen en waarden moet leren. Het betreft zaken die tot voor kort min of meer
normaal of vanzelfsprekend werden gevonden. Vaak heel simpele dingen zoals niet
op andermans fiets hangen en de aula netjes achterlaten. Er geen pestzooi van maken,
want volgende gebruikers moeten er hun boterham opeten. Of de rommel een keer
mee helpen opruimen, ook al heb je die niet zelf gemaakt.
Het aspect van rekening houden met een ander is voor een stuk zoek. Dat moet
weer geleerd worden en dan stuit je op het gigantische probleem wat de opvoedende
taak van de school is. Als je mij vraagt wat het grote verschil is tussen 1962 en nu,
dan denk ik dat er toen een vrij grote - weliswaar onuitgesproken - eensgezindheid
bestond in visie op opvoeden, in normen en waarden en het omgaan met elkaar. Dat
is nu helemaal niet het geval, het is totaal gefragmenteerd. Dé vraag van dit moment
is wat de school hieraan moet doen. Tot hoe ver moet de school gaan? Vooral nu je
merkt dat het parlement en allerlei instanties veel kwesties, soms zelfs op een toch
wel gemakzuchtige manier, naar het onderwijs doorschuiven.
Als je over dit soort zaken nadenkt, dan kom je ook uit op de identiteit van onze
school. De jezuïetencolleges zijn gesticht met het oog op emancipatie van de
katholieken. Die emancipatie is in zekere zin tot stand gekomen, is voltooid. Een
school als Canisius vraagt zich nu dan ook af welke emancipatoire rol ze nog wil
spelen. Deze school had een zekere identiteit, maar die is nu veel vager geworden.
Onze huidige slogan ‘Haal eruit wat erin zit!’ vind ik best een sterke. Die is ook
emancipatorisch, maar vraagt nog wel om meer invulling. Anderzijds is het prettig
te kunnen constateren dat de slogan werkt; ouders voelen kennelijk wat we ermee
bedoelen.

Emancipatie essentieel
Als ik over de taak van onze school filosofeer, dan vind ik dat wij wat emancipatie
betreft aan de totale mens moeten denken. De mens niet alleen als economisch object
moeten zien, bij wie je zoveel instopt omdat er dan ook zoveel uitkomt. Zeg maar,
het inputoutputmodel dat op het ogenblik nogal speelt. Met totale mens bedoel ik
dat hij ook kunstzinnig is, dat hij op sportief gebied zijn weg vindt, dat hij zijn vrije
tijd goed leert te besteden, dat hij belangstelling heeft voor levensbeschouwelijke
zaken en dat hij bij wijze van spreken ook op een gegeven moment verliefd mag zijn
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of zijn aandacht op een ander mag richten die dat even nodig heeft. En dat hij dan
economisch gezien ‘minder’ functioneert.
Bekijk je het Canisius College van 1900 en dat van 2000, dan blijft voor mij
emancipatie essentieel. Alleen de inhoud van dat begrip verandert: van
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ontwikkeling van het katholieke volksdeel naar ontwikkeling tot totale mens. Daarom
houdt de school zich ook bezig met economisch niet nuttige zaken. Het is goed dat
leerlingen die leren te waarderen en een plaats leren te geven in hun leven.
Vanzelfsprekend kun je het antwoord op de vraag naar de christelijke identiteit van
de school gaan zoeken in de sfeer van emancipatie. Het christelijk mensbeeld omvat
immers de hele mens en niet een stukkie.
□ Will Tromp
Will Tromp e.a., Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College,
Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels-Roncalli, De Kronenburg,
Michaël Mavo en hun voorgangers, De Valkhof Pers, Nijmegen, 2000,
136 blz, f 27,50, ISBN 90-5625-0973. Het boek is te verkrijgen via het
Canisius College, Berg en Dalseweg 207, 6522 BK Nijmegen, tel. (024)
3816816; de verzendkosten bedragen f 10.

Eindnoten:
[1] Guus Hendrichs s.j. is vanaf 1962 in verschillende functies verbonden aan Canisius College.
Na het afscheid - eind 1990 - van Leo Raymakers s.j., de huidige pastor van de Petrus
Canisiuskerk in de Nijmeegse binnenstad, is Guus Hendrichs de enige jezuïet op Canisius
College. Wel is diens medebroeder Theo van Eijk lid van het schoolbestuur.
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Podium
De dichter: haas of jager?
Over Hazen troepen samen van Jozef Deleu
Vijftien jaar geleden verschenen de hazen aan de kim in het oeuvre van Jozef Deleu.
In een lyrische reflectie over zijn leven en zijn liefde, zijn hoop en wanhoop, zijn
engagement en zijn angsten liet Deleu in De hazen aan de kim (1985) de jonge hazen
voor zijn open raam stoeien omdat hij zichzelf ‘nog jong voelde, vol levenskracht
en telkens bereid om opnieuw te beginnen en de sprong te wagen’ (Voorbij de grens,
blz. 163). De hazen betekenen voor Deleu energie, vitaliteit, speelsheid als
tegengewicht voor de in dezelfde tekst beleden sombere visie op het bestaan als een
besmettelijke ziekte (blz. 147) en voor zijn diepste overtuiging dat de twijfel in de
kern van zijn ziel zit (blz. 156). Vijftien jaar geleden, maar een paar jaar van zijn
vijftigste verwijderd, kon de dichter zich nog identificeren met de hazen die aan de
kim verschijnen en achter de horizon verdwijnen ‘om verder te spelen voordat ze de
vlucht moeten nemen om te ontkomen aan de dood’ (blz. 165).
Vijf jaar geleden verscheen de jager in de titel van een dichtbundel van Deleu: De
jager heeft een zoon. De jager staat er als een metafoor voor de gestorven vader, die
boeren-Vlaams praatte doorspekt met oud Frans en wiens woorden voortaan naklinken
in de zoon. Het bericht van de dood van de vader en van zijn opvolging door de zoon
brengt de dichter de haas ter ore in volgend gedicht:
De jager is dood.
Je ziet patrijzen
luid ontkomen
aan het lood.
Met grote oren
hoort de haas:
de jager
heeft een zoon.
(De jager heeft een zoon, blz. 27)
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In zijn jongste dichtbundel zijn de hazen opnieuw aanwezig in de titel: Hazen troepen
samen. Deze titel is tevens de openingsregel van ‘Na de storm’ (blz. 14):
Hazen troepen samen
naast de weerschijn
van de wolken
in de plassen.
De dood wordt
aangeleerd en eeuwigheid
voor straks
om in te spelen.

In De hazen aan de kim uit 1985 mochten de hazen nog verdwijnen achter de kim
om er te stoeien ver verwijderd van de dreigende schaduwen van de dood; nu, in
2000, troepen ze samen om de dood aan te leren als propedeuse voor de eeuwigheid.
De bundel Hazen troepen samen bevat vier cycli van zes gedichten die in- en uitgeleid
worden door een poëticaal gedicht. ‘Dichter I’ expliciteert in de eerste strofe de
belangrijkste taak van de dichter: ‘Hij houdt de woorden / staande in de praalstoet /
van de taal’. Dat is een actuele omschrijving van wat Roman Jakobson destijds ‘de
poëtische functie’ heeft genoemd. In de tweede strofe tekent Deleu in een chiasme
een bekentenis op, zo evident dat het toch goed is ze nog eens onder ogen te krijgen:
‘Van niets weet hij / alles. Van alles / weet hij niets’. Conform zijn melancholie en
pessimisme noteert hij in de derde strofe: ‘Al in het voorjaar / ziet hij de bladeren /
vallen’.
Het lijkt er volgens de slotstrofe op dat de dichter niet van plan is zich te laten
verrassen door de dood: ‘Zijn testament ligt / klaar’. En dan volgen de voor mij wat
enigmatische slotregels: ‘Alleen de blinden / heeft hij nooit mishaagd’. Wie zijn die
blinden? De lezers in het algemeen of zijn lezers in het bijzonder? Of is de blindheid
een metoniem, een pars pro toto voor alle defecten die het menselijk bestaan
kenmerken, waarvoor de filosofen het begrip ‘contingentie’ bedacht hebben? Betekent
het dan dat de dichter de blinden, deze mensen die hun condition humaine aanvaarden
met alle consequenties vandien, ‘nooit heeft mishaagd’, d.i. nooit heeft ontgoocheld
door in zijn lyriek het leven mooier en anders af te schilderen dan het in werkelijkheid
is? Of zijn de blinden diegenen die niet noodzakelijk met hun ogen kijken, maar
veeleer met hun hart? De eerste cyclus van de bundel heeft als overkoepelende titel
immers ‘Les yeux du coeur’. Jozef Deleu maakt in zijn lyriek geregeld een
onderscheid tussen ‘kijken’ en ‘zien’. Het tweede gedicht van de cyclus
‘Landschappen’ uit De jager heeft een zoon begint met ‘kijken’ en eindigt met ‘zien’.
Kijken
hoe het licht
wandelt
over het land
met de schaduw
aan de hand
hoe de ruimte
vorm krijgt
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van zien
(blz. 12)

In Hazen troepen samen lezen we in de slotstrofe van ‘Mistra’:
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De ogen die
kijken leggen
zich neer
bij de ogen
die zien ouder
dan het oudste
woord
(blz. 22)

‘Kijken’ is voor de dichter blijkbaar niet meer dan oppervlakkig waarnemen, ‘zien’
gebeurt met ‘les yeux du coeur’ en bewerkt wat hij in De hazen aan de kim de
‘intelligence du coeur’ (blz. 153) heeft genoemd. Kijken is naar buiten kijken, zien
is naar binnen zien. Alleen de mens die zo ziet verwerft inzicht in zichzelf, in de
wereld, in wat anderen beweegt.
De cyclus ‘Fin de siècle’ bevat een paar gedichten die de dood van de moeder
memoreren.
Deleu heeft in eerdere autobiografische geschriften de jansenistische ingesteldheid
van zijn Vlaamse moeder onderstreept, waardoor ook bij hem de overtuiging is
blijven hangen dat de mens eigenlijk niet deugt en dat het nooit goed kan komen met
hem. In ‘In memoriam matris’ wordt een portret geschetst van zo'n gestrenge moeder,
‘de titanne van hun hart’ (en ik neem aan dat daarmee naar het hart van haar kinderen
wordt verwezen), bekleed met een haast episcopale autoriteit, die zij in de confrontatie
met de dood moet afstaan: ‘Een laatste keer heft zij het hoofd / tot kromstaf van
weleer’ (blz. 20).
De cycli ‘De schreeuw’ en ‘Blauw licht’ bevatten gedichten die de expressie zijn
van een existentiële problematiek waarmee de dichter al zijn hele bewuste leven
worstelt. In De hazen aan de kim heeft hij die heel duidelijk voor zichzelf en zijn
lezers geëxpliciteerd: ‘De mens was in de wereld geworpen en moest zichzelf
voltooien tot de afbraak toe. Deze contradictie obsedeerde hem en het gebeurde dat
hij ervan wakker lag. Maar hij vond er geen verklaring voor. Van de wieg tot het
graf was er die onontkoombaarheid. Hij vocht daartegen en zou slechts berusten op
de dag dat hij besloot het leven te verlaten omdat hij alle hoop had verloren.
Ondertussen was de hoop een versterking die hij in zijn jeugd had ingenomen en
die hij tot zijn laatste snik wilde verdedigen’ (Voorbij de grens, blz. 157).
Die dualiteit en polariteit, hopen tegen de wanhoop in, komt tot uiting in gedichten
waarvan de titels al voor zichzelf spreken: ‘De schreeuw’, ‘Ontroostbaar’,
‘Drenkeling’. Sommige gedichten hebben zelfs een zeer beklemmende, suïcidale
ondertoon. Tot in het laatste gedicht van de laatste cyclus de dichter weer alle moed
samenraapt en in een programmatisch gedicht, aanvankelijk nog met een schild van
negaties, maar dan open en bloot zijn vertrouwen uitspreekt in de overtocht, met een
overkant als het kan, zonder overkant als het moet. In ‘Waar het op aankomt’ ontvlucht
de dichter / haas de dood / jager niet, maar accepteert hij zijn onvermijdelijke schot
in de hoop dat er overschot blijft.
Waar het op aankomt
Waar het op aankomt
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de trein die niet
voortijdig stopt
in het station
de zon die niet ongezien
wegzinkt in zee.

Streven. Jaargang 67

749
Waar het op aankomt
een werkwoord vervoegd
in een goede zin
een vraagstuk opgelost
zonder vermogen
en zonder verlies.
Waar het op aankomt
een verlicht meer
en verliefd tot over
de oren. Het gaat voorbij
maar er blijft
overschot.
Waar het op aankomt
gerijpt in een eiken
vat reisvaardig
voor de overtocht
zonder overkant
als het moet.
(blz. 40-41)

□ Joris Gerits
Jozef Delen, Hazen troepen samen, Van Halewyck, Leuven, 2000, 43 blz.,
ISBN 9-5617267- 0.

De gouden zalm
11

Herinner u Titanic, het kassucces van een paar jaar geleden, het epos van het
passagiersschip dat tegen de ijsberg liep en zonk. Ga in uw geheugen terug naar de
openingssequens. Wat is u daarin opgevallen? Ik help u een handje: open een tweede
scherm met daarop het begin van Saving Private Ryan. Twee historische films over
een verleden dat zich afspeelt in de twintigste eeuw. Niet zo lang geleden dus: mijn
grootvader was twee in 1912 toen de Titanic zonk, een glimmende baby, mijn vader
was een tiener toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij heeft herinneringen aan
de landing van de geallieerden in Normandië van 1944. Deels gaan die terug op toen,
deels komen die uit The Longest Day, dat is de Saving Private Ryan van zijn generatie.
In het perspectief van de geschiedenis zijn deze gebeurtenissen van gisteren en
eergisteren.
Wat mij in deze twee films opviel, is dat ze beginnen en eindigen in het heden.
De historische gebeurtenissen vormen met andere woorden een ingebed verhaal. In

Streven. Jaargang 67

Titanic gaan duikers met hightechmateriaal op zoek naar de resten van het beroemde
schip. In Saving Private Ryan zien we een oude veteraan aan het graf van zijn gevallen
makker. Dat is een omslachtige aanpak voor publieksfilms van een dergelijk formaat.
Wil men een groot publiek behagen, dan
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houdt men het toch simpel. Waarom dus die omweg via het heden naar het verleden?
Er zijn twee redenen, denk ik. Ten eerste, de gebeurtenissen in dat verleden hebben
een sombere afloop. Door ze te verbinden met het heden krijgen ze een positievere
lading. Met behulp van de juiste retoriek krijgen dood en vernieling in mindere mate
het laatste woord. We beginnen en eindigen bij mensen die niet dood zijn, we leggen
de klemtoon op de mensen die de catastrofe van destijds hebben overleefd.

Ten tweede, filmmakerszijnbang van het verleden. Ze gaan ervan uit dat het publiek
geschiedenis als voltooid verleden tijd beschouwt. De tijd van toen is niet modieus,
niet hip. Veel jongeren van nu (en dat is altijd de doelgroep voor een publieksfilm)
kennen het verleden slecht. Bij elke historische film hoort dus een uitgebreide
inleiding. Een gewone expositie is niet voldoende. Wat doet men dan? Men spreekt
de kijker aan op vertrouwd terrein, het heden, en pas dan neemt men hem mee naar
het verleden.
Het verleden is gevaarlijk domein voor de filmmaker. Het kost handenvol geld
om het te reconstrueren en de kans is groot dat het publiek er niet naar omkijkt. De
literair-historische prenten van James Ivory, de voorbije Jane Austenrevival zijn
uitzonderingen. Ze zijn bestemd voor een klein publiek. Het grote publiek heeft
alleen een rendez-vous met het verleden als er spektakel op het programma staat. De
geschiedenis fungeert dan minder als historisch gegeven dan als exotisch decor voor
grootse prestaties in liefde en oorlog. Romantiek en actie: Titanic, Saving Private
Ryan, Birth of nation, Cleopatra, Ben Hur, de oude peplumtraditie, en ook de nieuwe
peplumfilm. Ik heb het natuurlijk over Gladiator van Ridley Scott. Voor de eerste
helft van volgend jaar wordt van dezelfde regisseur een Hannibal verwacht.
Eigenlijk was ik niet van plan te gaan kijken, maar het toeval wou dat we de vorige
twee maanden een nichtje op bezoek hadden. Cleo zit in het eerste jaar klassieke
filologie. Haar vader is mijn neef Theo. Die werkt bij een verzekeringsmaatschappij.
Hij heeft ook klassieke filologie gestudeerd. Hij heeft lesgegeven, maar kreeg na een
paar jaar last van spataders. En dus is hij er, op doktersvoorschrift, en tegen zijn zin,
mee moeten ophouden, en van beroep moeten veranderen. Een pijnlijk moment in
zijn leven. Sindsdien zijn de klassieken nog prominenter aanwezig in zijn leven dan
voorheen. Elke vakantie voert het gezin van Theo en Gerda naar de Middellandse
Zeelanden, waar ze archeologische sites bezoeken. Theo leest alleen de klassieken.
Geen moderne literatuur, een boek over geschiedenis kan nog net. Hij laat zijn agenda
niet bepalen door de waan van de dag, zegt hij altijd. Zulke dure cultuur-ethische
bespiegelingen kan geen mens weerstaan en dus heeft Cleo zich in september
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vorig jaar ingeschreven in de eerste kandidatuur klassieke filologie. Jammer genoeg
had ze tien maanden later een heleboel onvoldoendes en zou ze tijdens de
vakantiemaanden moeten studeren voor de tweede zittijd. Intussen was de bestemming
in Italië al geboekt en betaald. Om zijn dochter niet moederziel alleen achter te laten
in deze moeilijke tijden vroeg Theo ons of Cleo in de maanden juli en augustus bij
ons kon komen studeren. Wij staan in onze familie bekend als een rustig gezin, een
ideale omgeving voor een hulpbehoevende jonge studente.

Maximus (Russell Crowe) in het defensief in de arena (© foto UIP).

Cleo heeft dus een tijdje bij ons gewoond. We hadden allemaal medelijden met
haar. Om haar wat op te beuren hebben we van alles ondernomen. Zwemmen,
wandelen, fietsen. Ik heb haar ook meegenomen naar Gladiator, wat mij met Theo
in het achterhoofd een verantwoorde uitstap leek. Zoals gezegd, ik had er niet veel
zin in. Ik weet dat je een film nooit mag beoordelen voor je hem gezien hebt, maar
je doet het toch. Gladiator, die titel alleen al, wat kan dat anders zijn dan een primaire
en voorspelbare actiefilm, stijl Conan the Barbarian, eventueel een soort
feestuitvoering, een platinum edition. Nadien bleek, zoals in de helft van de gevallen,
mijn instinct onfeilbaar. Ik vertel u waarover het gaat. De gladiator in kwestie heet
Maximus. Hij was vroeger generaal van Marcus Aurelius. In het begin van de film
voert hij een laatste oorlog tegen de Germanen. Dan zal er eindelijk vrede zijn in het
Romeinse rijk, zo klinkt het uit de mond van Marcus Aurelius. Oorlog voeren om
de vrede te bevorderen, dat kennen we. Met die verheven doelstelling mag Maximus
er dus een laatste keer op los hakken. Hoofden en ledematen vliegen in het rond,
maar het is voor de goede zaak. Marcus Aurelius beschouwt de nobele Maximus als
zijn eigen zoon. Hij vraagt hem ervoor te zorgen dat Rome opnieuw een republiek
wordt en dat de senaat in ere wordt hersteld. Maximus moet er ook over waken dat
het rijk niet in handen valt van de echte zoon van Marcus Aurelius, Commodus. Dat
is een man zonder moraal, een Minimus, een vadermoordenaar, pedofiel, incestbroer
en een propagandist van brood en spelen. Natuurlijk komt Commodus aan de macht.
Hij vermoordt zijn vader Marcus Aurelius en geeft zijn soldaten de opdracht ook
Maximus uit de weg te ruimen, want die weigert gehoorzaamheid aan de nieuwe
keizer. Maximus ontsnapt, maar kan niet verhinderen dat zijn vrouw en kind op
gruwelijke wijze worden omgebracht. Onze held heeft dus minstens drie motieven
voor een bloedige wraak: de moord op vrouw en kind, op Marcus Aurelius, en
daarnaast de morele plicht om ‘het oude Rome’ te herstellen. Een wraakfilm dus,
zoals negenennegentig procent van alle actie- en geweldfilms. Het vervolg laat zich
raden.
Wat ik niet begrijp, is hoe de scenarist de overgang van nobele gene-
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raal naar ster-gladiator motiveert. Maximus verafschuwt het gruwelijke massavermaak,
en toch bereikt hij de absolute top. Ik kan erin komen dat sommige kijkers die
overgang wel zien zitten. Een arena biedt een aantal mogelijkheden die op het slagveld
niet voorhanden zijn. Maar de moraliserende verwijzing naar het lage niveau van
het moderne massavermaak vind ik vreemd, want Gladiator maakt zelf deel uit van
deze cultuur. Gladiator is gesneden op de maat van het breedste publiek. Een bruut
verhaal, weliswaar meeslepend in beeld gebracht door Ridley Scott, schaamteloos
bombastisch en stijf van de oververhitte emotie. Kortom: dit zal een verse studente
klassieke filologie die haar examens moet overdoen, niet kunnen weerstaan.

Nog voor de oorlog in Ride with the Devil.

‘Schitterende film, oom!’, vertrouwt Cleo mij toe. ‘Moet je vader ook eens mee
naartoe nemen’.
‘Ik vraag me af in hoeverre de regisseur trouw is gebleven aan de geschiedenis?
Ben je Marcus Aurelius en die Commodus al tegengekomen in een of andere
syllabus?’, vraag ik.
‘Nou, ze moeten er ergens in staan. Maar waar, dat is de vraag.’
‘Denk je dat die Maximus heeft bestaan?’
‘Wees toch niet zo achterdochtig, oom, je ziet toch gewoon dat het echt gebeurd
is. En dat is een gevoel dat ik nooit heb gehad tijdens de colleges. Jammer dat
Maximus op het einde moet sterven. Dat vond ik wat sneu. Zou dat echt gebeurd
zijn?’
Heerlijk toch, de menswetenschappen: studie en vertier gaan hand en hand.

Ride with the devil
Het uitstapje naar de bioscoop was mijn nichtje goed bekomen. Haar humeur aan de
ontbijttafel verbeterde en dus ging ik ervan uit dat mijn behandeling de juiste was.
Ik nam me wel voor de volgende keer de lat hoger te leggen. Gewoon veilig spelen
tegenover Theo. De keuze viel op Ride with the Devil, toevallig een vergelijkbare
thematiek: de strijd om de macht in een groot imperium. De regisseur van dit epos
over de Amerikaanse burgeroorlog is de talentvolle Amerikaanse Taiwanees Ang
Lee, bekend van The Wedding Banquet, Eat Drink Man Woman, Sense and Sensibility
en The Ice Storm. Heel verscheiden, maar telkens boeiend werk. Het grote verschil
met Ride with the Devil is het brede perspectief, de epische invalshoek.
We hadden in dat verband Ride with the Devil natuurlijk naast The Patriot moeten
leggen, de film van Roland Emmerich met Mel Gibson over de Amerikaanse
Revolutie, maar we zijn er niet geraakt. Misschien kunt u ons werk afmaken. Terug
dus naar Ride with the Devil.
Ang Lee bekijkt de geschiedenis niet vanuit de invalshoek van de belangrijkste
actoren, dat wil zeggen, de keizer, de senaat, de generaals,
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maar vanuit die van het voetvolk. We maken het conflict van onderuit mee, aan een
overzicht komen we niet toe. Ook voor de hoofdpersonages is de schaarste aan
informatie een belangrijk probleem, want Ang Lee heeft het niet over netjes
gechoreografeerde gevechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld de veldslag van Maximus
tegen de Germanen in het begin van Gladiator, maar over het wezen van de
burgeroorlog. We volgen niet het treffen van legers met vlag en uniform, maar de
activiteiten van geregelde en ongeregelde bendes die niet alleen tegen soldaten
opereren, maar ook tegen burgers met verkeerde sympathieen. Een van dergelijke
milities noemt zichzelf de ‘Bushwhackers’. Ze vechten hun oorlog uit in hun eigen
streek, het gebied aan de grens tussen Kansas en Missouri, ver van de grote militaire
campagnes.

De Bushwhackers zijn een zuidelijke militie. De meeste figuren ervan zijn
sympathieke jongens. We weten uit de geschiedenis dat ze voor de verkeerde zaak
streden en dat ze in het zand zullen bijten, maar dat is niet voldoende om ze van hun
menselijkheid te beroven. Het hoofdpersonage is een zekere Jake Roedel, een jonge
snaak, die in de loop van de oorlog een kootje van zijn pink verliest, maar voor het
overige ongeschonden uit de strijd komt. Aan het einde van de film vindt hij een
echtgenote en blijkt zijn inzicht in de werkelijkheid verdiept. Sue Lee - de echtgenote,
vertolkt door popzangeres Jewel - is de enige moderne verschijning in de film. Voorts
leren we het zuiden van de Verenigde Staten kennen als een traditionele, landelijke
samenleving, waar lezen en schrijven het voorrecht is van een kleine groep. Het leven
is er ongecompliceerd, morele codes en gedragsregels hebben een grote
vanzelfsprekendheid. Volgens Ang Lee en David Woodrell, de auteur van het boek
waarop deze film is gebaseerd, vindt de oorlog zijn oorsprong in de angst voor de
teloorgang van die vertrouwde omgeving, de angst dat binnenkort het samenleven
door vreemde ideeën zal worden bepaald. De ware inzet van de strijd is het conflict
tussen moderniteit en traditie. In 1865 komt een einde aan de burgeroorlog: de
confederatie van zuidelijke staten delft het onderspit tegen de noordelijke unionisten
en daarmee wint het nieuwe mensbeeld het pleit.
Ride with the Devil is een echte oorlogsfilm, meer nog dan Gladiator, maar de
toeschouwer blijft hier buiten de geweldlogica. Hij kijkt toe, maar neemt er
psychologisch niet aan deel.
Naast de historisch-antropologische invalshoek gaat de aandacht van Ang Lee
naar de kleine dingen des levenso details die op zich rijk aan betekenis zijn. De
etiquette bijvoorbeeld: vrouwen worden altijd met de nodige plichtplegingen bejegend.
In het salon wordt met twee woorden gesproken en op zondag houden mannen en
vrouwen samen een singalong.
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Er zijn een aantal mankementen aan deze productie, die volgens mij te maken hebben
met de breedbeeldlogica waar Lee zich niet helemaal van heeft kunnen losmaken,
maar het blijft een boeiende en intelligente poging om het thema ter sprake te brengen.
‘Nee, oom, wat je hierin ziet, begrijp ik niet. Het gaat zo traag vooruit. Die oorlog
blijft maar duren, het lijkt zelfs niet op een oorlog. En die hoofdpersonages: zo'n
sukkels. Geen wonder dat ze de oorlog hebben verloren! Morgen kies ik de film.’

Vatel (Gérard Depardieu) op inspectie in zijn keukens.

‘Wat zeg je? Morgen studeren!’ De volgende keer moet ik ervoor zorgen dat we
niet opnieuw in de oorlog verzeilen. Meisjes houden daar niet van.

Vatel
De volgende dag zijn we gaan zwem men. De dag nadien doken we opnieuw de
bioscoop in. Vatel is de film die in Cannes eerder dit jaar het festival heeft geopend.
Het is een in hoofdzaak Franse film, gemaakt voor de internationale markt en dus in
het Engels gesproken. In elke recensie die ik onder ogen kreeg, werd de film met de
grond gelijkgemaakt. Recensenten vinden het een saaie, decoratieve film en maken
zich druk over de taal van de film: een Franse film over een Frans onderwerp, het
leven aan het hof van Lodewijk XIV, in het Engels! Met een Gérard Depardieu in
de titelrol, die er niet in slaagt fatsoenlijk Engels te praten. Dat kan toch niet!
We lieten de slechte recensies niet aan ons hart komen en we trokken opnieuw de
donkere zaal in voor wat een verrassend bevredigende ervaring bleek. Cleo is een
muzikaal meisje. Ze speelt viool en houdt van oude muziek. Als je dat mee hebt, dan
wordt Vatel een stuk toegankelijker. Waar ik zelf voor gevallen ben, is het originele
en goedgeschreven scenario van Jeanne Labrune en Tom Stoppard. Vatel is een
historisch personage. Men weet niet zoveel over hem: hij werd opgeleid aan het huis
van Fouquet, werd daar intendant, verantwoordelijk voor maaltijden en
feestelijkheden. Wanneer Lodewijk XIV Fouquet in de gevangenis gooit, verdwijnt
hij uit het zicht. Later duikt hij opnieuw op aan het hof van de prins van Condé, een
belangrijk huis, waar hij dezelfde functie waarneemt. Roland Joffé brengt alleen de
laatste dagen van het leven van Vatel voor de camera: in april 1671 komt Lodewijk
op bezoek aan het hof van Condé. Vatel is druk in de weer om hem op gepaste wijze
te ontvangen, met schitterende diners, en grandioos vermaak. Voor de belangrijkste
maaltijd worden van hem drie feestelijke gangen verwacht. Wanneer de vis voor de
laatste gang maar niet aankomt, pleegt hij zelfmoord. Die gegevens zijn historisch.
Het fijne aan deze film is dat we de grote geschiedenis op een onbewaakt moment
verrassen. Het betreft weliswaar de hoofdrolspelers van de geschiedenis,
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maar we bekijken ze vanuit de coulissen, vanuit het standpunt van het personeel, de
anonieme kleine man, die op de markt, in de keuken, voor de bediening, voor de
decoratie van de luisterrijke momenten in de weer is, maar zelf van generlei betekenis
is. Op een bepaald moment zien we Vatel in de enorme keukens van het kasteel een
peer schillen voor de afwerking van een schotel. In een volgende scène geeft Lodewijk
er een stuk van aan zijn hond. De functie van Vatel heeft veel weg van die van de
arenaregisseur in Gladiator. Beiden leveren een essentiële bijdrage tot het welslagen
van het vermaak, maar als mens verdwijnen ze in de schaduw van hun werk.
Inderdaad, net als de cineast.

Volgens Mike Leigh is The Mikado even Japan als ‘fish & chips’.

Critici van deze film hebben gelijk dat Vatel een decoratieve film is, maar daarmee
is de kous niet af. Via deze invalshoek slaagt Joffé er namelijk in een licht te werpen
op een aantal essentiële elementen van het hofleven. Decoratie, ritueel, etiquette zijn
de verpakking van machtsverhoudingen. Er wordt aan het hof gecommuniceerd door
middel van de vorm. De feestelijkheden van de prins van Condé zijn een niet verkeerd
te begrijpen vraag van de prins aan de koning om opnieuw in diens gunst te geraken.
‘Ik begrijp niet wat Ennio Morricone in deze film komt doen, Oom. Er is toch
schitterende muziek zat uit die periode? Je krijgt van die man altijd dezelfde vette
deuntjes, waardoor alles meteen zo goedkoop gaat klinken. Ik begrijp niet wat men
in die man ziet!’
‘Vond je het niet een beetje te veel schittering, dure taferelen, wat protserig? De
internationale sterren, het spektakel, het Engels... Misschien was de film beter af
geweest met wat minder geld.’
‘Nee, oom, je hebt het verkeerd voor: acteurs als Uma Thurman en Tim Roth
maken zo'n film juist leuk. En Gérard Depardieu, nu ja, het klinkt niet echt Engels,
maar ik vond hem best aardig. Hij speelt zo ingehouden, zo in-ernstig. Ik vond het
aandoenlijk, en eigenlijk goed passen bij zijn rol. Alles bij mekaar lijkt de eeuw van
Lodewijk XIV mij veel boeiender dan die van Marcus Aurelius. Oom, vind jij dat
ik de juiste studierichting heb gekozen?’

Topsy-Turvy
Mijn ontspanningstherapie heeft weinig uitgehaald. We hebben Cleo weliswaar
opgevrolijkt, maar met haar academische carrière loopt het niet goed. Na het eerste
examen, toevallig dat van Romeinse geschiedenis, haalde ze Marcus Aurelius en
Marcus Antonius door elkaar. Dat was een teken aan de wand, zei Cleo, en ze heeft
intussen besloten ermee op te houden. Theo vindt het natuurlijk erg jammer. Cleo
gaat iets doen met muziek, maar wat precies, weet ze nog niet.
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Voor het nieuwe academiejaar krassend en piepend op gang komt, neem ik haar nog
eens mee naar een film die ik onlangs zag en die onze reeks historische films mooi
afrondt: Topsy-Turvy, van Mike Leigh, de bekende sociale filmer, die met deze
operettefilm zijn carrière een verrassende wending geeft - zoals Cleo.

Mike Leigh is de man van de gouden palm met Secrets and Lies en van ander
geëngageerd werk over personages aan de rand van de samenleving. Topsy-Turvy
gaat over het Britse operettenduo Gilbert en Sullivan, en meer bepaald over de creatie
van hun bekendste werk, The Mikado (1885). We hebben in dit stukje het Romeinse,
het Amerikaanse, het Franse imperium gehad. Welnu, Topsy-Turvy verwijst op zijn
manier naar het late British Empire. Net als het Franse is ook het Britse rijk tuk op
theater en verkleedpartijtjes. Gilbert en Sullivan schreven in de periode van 1871 tot
1896 veertien muzikale komedies, de meeste ervan kenden een groot commercieel
succes. In de veertien maanden die aan de première van The Mikado voorafgingen,
liep hun samenwerking erg moeilijk. Sullivan was kennelijk uitgekeken op de
succesformule en wou eens iets anders. Tot Gilbert met het idee van de Japanse
muzikale komedie afkwam. Hij was samen met zijn vrouw de Japanse expo in Londen
gaan bezoeken en zag er meteen stof in. Het idee gaf de samenwerking een nieuw
elan en groeide uit tot wat hun bekendste werk zou worden.
Mike Leigh laat de structuur van zijn film dicht bij de historische werkelijkheid
aanleunen. Van een klassieke plot is geen sprake. Hij brengt ons veeleer een
samenvattende reconstructie van de gebeurtenissen, met veel aandacht voor periode
en tijdssfeer. We gaan van repetitie naar repetitie, met daaromheen fragmenten uit
de operettes. Leigh probeert zo veel mogelijk de onbevangen blik van de
negentiende-eeuwer te benaderen.
Leigh, zelf o o r s p r o n k e l i j k een theaterman, beeldt het leven op en rond de
scène uit met een bijna documentaire nauwgezetheid: de repetities, de regie, de
kostuums, de aanwezigheid van drank en drugs (morfine) in het acteursleven, tot het
loonzakje toe. Hij toont het kinderlijke plezier van het spelen, het ‘doen alsof’, het
zich verkleden. De grote en kleine vreugden, de angsten, de plankenkoorts, het
ensemble als een grote familie. Hij kijkt met nostalgie naar de hoogontwikkelde
verbale en literaire cultuur van toen, naar het gesofistikeerde spel met taal, ironie en
understatement. Ook hier leren we twee entertainers kennen, twee Vatels uit een
andere tijd.
Ik weet niet of Cleo van de muziek van Gilbert en Sullivan houdt. Of ze het
afstandelijke, observerende ritme van Mike Leigh zal waarderen, is ook niet zeker.
Behalve Gladiator zijn alle films die ik hier kort heb voorgesteld veeleer
character-driven dan plot-driven, zoals dat in het En-
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gels heet. Je ontmoet hier mensen met een eigen psychologie, die niet zonder meer
functioneel is, dat wil zeggen, samenvalt met de vereisten van het verhaal. Je zou
deze drie films ook history-driven kunnen noemen, omdat ze meer aandacht opbrengen
voor de eigenheid en complexiteit van tijd en ruimte dan strikt genomen nodig is
voor het verhaal.
Zowel Ride with the Devil, Vatel als Topsy-Turvy zijn films die alleen bestaan bij
de gratie van een geïnteresseerd publiek. Noch Vatel, noch Gilbert en Sullivan zouden
het ooit in hun hoofd hebben gehaald van een dergelijk uitgangspunt te vertrekken.
□ Erik Martens
Gladiator van Ridley Scott (regie), naar een scenario van David Franzoni,
John Logan en William Nicholson, met in de belangrijkste rollen Russell
Crowe (Maximus), Joaquin Phoenix (Commodus), Djimon Hounsou (Juba),
Connie Nielsen (Lucilla), Marcus Aurelius (Richard Harris), Oliver Reed
(Proximo), Derek Jacobi (Gracchus).
Vatel van Roland Joffé (regie) naar een scenario van Jeanne Labrune en
Tom Stoppard met in de belangrijkste rollen Gérard Depardieu (François
Vatel), Uma Thurman (Anne de Montausier), Tim Roth (markies van
Lauzon), Julian Glover (prins van Condé), Julian Sands (Lodewijk XIV).
>Ride with the Devil van Ang Lee (regie), naar een scenario van James
Schamus, gebaseerd op de roman Woe to Live On van Daniel Woodrell,
met in de belangrijkste rollen Tobey Maguire (Jake Roedel), Skeet Ulrich
(Jack Bull Chiles), James Caviezel (Black John), Jonathan Rhys Meyers
(Pitt Mackeson), George Clyde (Simon Baker), Jeffrey Wright (Daniel
Holt), Jewel (Sue Lee).
Topsy-Turvy van Mike Leigh (regie en scenario), met in de belangrijkste
rollen Allan Corduner (Arthur Sullivan), Jim Broadbent (William
Schwenck Gilbert), Alison Steadman (Madame Leon), Timothy Spall
(Richard Temple), Lesley Manville (Lucy Gilbert, of ‘Kitty’).
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Boeken
Filosofie
In gezelschap van filosofen
Wijsgeren zijn volgens de Franse journalist en filosoof Roger-Pol Droit mensen in
wier midden het goed verkeren is en in wier teksten steeds weer opnieuw hun
hoogsteigen persoonlijkheid tot uitdrukking komt. Dat is geen vanzelfsprekende
gedachte, want in de hedendaagse filosofiebeoefening dreigt de persoonlijkheid van
de denker steeds verder te verdwijnen. Veel filosofen beschouwen zichzelf als
beoefenaars van een wetenschap en daarin hoort het persoonlijke element niet thuis.
Filosofie zou zich richten op het oplossen van objectieve vraagstukken, niet een
oefening in denken die uiteindelijk moet uitmonden in een filosofisch leven.
Deze academiseringstendens dreigt de filosofie zowel van haar bestaansrecht als
van haar verworteling in de werkelijkheid te beroven. Want een wijsbegeerte die
geen betekenis voor het leven meer nastreeft, reduceert zich uiteindelijk tot een
hogere puzzelarij die alleen nog omwille van zichzelf wordt ondernomen. Daarmee
kan ze de persoonlijkheid van haar beoefenaren effectief buiten de deur houden,
maar verzaakt ze ook aan haar plicht iets te zeggen te hebben aan de wereld. Dat dit
uitgerekend gebeurt in een tijd waarin het grote publiek steeds meer bij de filosofie
om levenslessen te rade gaat, wordt dan nog eens te wranger.
In zijn bundel In gezelschap van filosofen keert Droit zich terecht tegen die
opvatting. In zijn inleiding houdt hij een welsprekend pleidooi voor het zoeken van
het gezelschap van filosofische persoonlijkheden, om de lezer daarna bijna
vierhonderd bladzijden lang te introduceren bij zulke uiteenlopende filosofen als
Aristoteles, Augustinus, Ockham, Hobbes, Kant, Schelling, Comte en Wittgenstein,
maar ook bij Boeddha, Mencius en Sankara. Hij brengt curieuze visites aan vergeten
denkers (Renan, Volney, Gassendi, Palente, Vildé) of schrijvers en avonturiers die
óók denkers waren (Sterne, Jaurès, Le Bon, Gauny) en gaat met
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zeer bijzondere warmte langs bij Foucault en Deleuze, die elk een eigen hoofdstuk
krijgen.
Helaas is dat laatste in dit boek te weinig het geval. Het is na Droits provocerende
inleiding, waarvan elke zin onderstreept zou kunnen worden, een beetje teleurstellend
dat hij de filosofen wier gezelschap hij zoekt niet wat meer ruimte heeft gegeven.
Juist de vlotheid waarmee hij hen voorstelt maakt het verlangen naar een wat nadere
kennismaking wakker, maar vaak blijft het bezoek tot het handje-schudden beperkt.
Dan wreekt zich het feit dat het boek oorspronkelijk teruggaat op de talloze
filosofische kronieken die Droit in dertig jaar tijd voor Le Monde geschreven heeft,
en die weliswaar vaardig werden samengevoegd maar soms te weinig zijn ‘onthaast’.
De uitgebreide bibliografie die bij het boek is opgenomen (en die door de vertaler
waar mogelijk werd vernederlandst) komt aan dat gemis enigszins tegemoet, maar
neemt de frustratie niet weg.
□ Ger Groot
Roger-Pol Droit, In gezelschap van filosofen, vertaald door Frans de Haan,
Atlas, Amsterdam, 1999, 448 blz., ISBN 90-4500-193-4.

Kerk en theologie
Alfred North Whitehead
In de jaren zeventig en tachtig was het procesdenken en meer bepaald de sterk
Amerikaans georiënteerde procestheologie in het Nederlandse taalgebied behoorlijk
populair. In het verlengde van de basisinzichten van Teilhard de Chardin trachtten
filosofen en theologen, geïnspireerd door het gedachtegoed van Alfred North
Whitehead (1861-1947), op een eigentijdse wijze - drijvend op de golven van een
pril postconciliair enthousiasme - het geloof te verbinden met nieuwe
wetenschappelijke verworvenheden. In Vlaanderen kreeg het procesdenken vooral
bekendheid dankzij het baanbrekende werk van Max Wildiers en Jan Van der Veken.
Whitehead was een uitgesproken metafysisch denker, die een eenheid nastreefde
te midden van de versplintering van diverse disciplines en benaderingen: hij zag
metafysica juist als een ‘kritiek op de abstracties’ die voortspruiten uit een tekort aan
interdisciplinaire samenwerking. Het laatste decennium is dit soort denken wat in
de verdrukking geraakt. Het zoeken naar een metafysische synthese werd met het
odium van niet-meer-bij-de-tijd beladen, de grenzen van de rationaliteit werden zwaar
benadrukt, geloof en weten moesten niet meer met elkaar in verband worden gebracht,
maar kregen, graag met verwijzing naar Ludwig Wittgenstein, elk een eigen domein
en ‘taalspel’ toegewezen. In plaats van te zoeken naar een eenheid tussen geloof en
inzicht, ging men er nu van uit dat de kloof tussen beide niet te dichten valt. Meer
nog, elke vorm van metafysische reflectie deed afbreuk aan de eigenheid van een
religieuze houding.
Tegen die achtergrond is de Nederlandse vertaling van Thomas Hosinski's
presentatie van het procesdenken (de oorspronkelijke versie dateert van 1993) meer
dan welkom. Hosinski kwijt zich trouwens uitstekend van zijn taak. Zonder enige
voorkennis te veronderstellen, geeft hij een uitermate heldere voorstelling van de
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kern van het denken van Whitehead, in drie delen. Deel I concentreert zich op
Whiteheads theorie van de actuele entitei
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ten, die de essentie vormt van zijn metafysica. Deel II behandelt Whiteheads visie
op Gods dynamische interactie met de wereld. In Deel III, een soort appendix, wordt
uitgelegd waarom vele christelijke theologen zich tot de denkbeelden van Whitehead
aangetrokken voelen. Nergens vervalt Hosinski in jargon: als hij technische termen
gebruikt, legt hij er de betekenis van uit en illustreert hij ze met concrete voorbeelden.
Één kleine opmerking: Hosinski wil vooral een voorstelling geven van Whitehead
en geeft nauwelijks kritische kanttekeningen. Het is me opgevallen dat hij zich
uitdrukkelijk distantieert van Charles Hartshorne en diens interpretatie van het
procesdenken (blz. 299).
Vandaag is het neowittgensteinse denken in de godsdienstfilosofie dominant.
Geloven in God wordt liever verbonden met een houding dan met kennis. Het
procesdenken, dat vanuit andere premissen vertrekt en ook andere klemtonen legt,
vormt m.i. nog altijd een zeer interessant tegenwicht. Dat laat dit boek alleszins op
een overtuigende manier zien. Een open confrontatie tussen beide stromingen kan
de discussie in de hedendaagse godsdienstfilosofie alleen maar levendiger en rijker
maken.
□ Guido Vanheeswijck
Thomas E. Hosinski, Wat gebeurt er in Gods naam?, uit het Engels vertaald
door Ben A. Crul, Agora / Pelckmans, Baam / Kapellen, 1999, 319 blz.,
ISBN 90-289-2755-7.

De dochter van Jefta door de eeuwen heen
In het Oude Testament vinden we in het boek Rechters een verhalencyclus over de
‘guerrillastrijder’ Jefta. In een van de episoden ervan (Rechters 11:29-40) wordt een
heel bizar verhaal verteld. Jefta belooft plechtig dat, als God hem zal helpen om de
overwinning op de Ammonieten te behalen, hij een brandoffer aan God zal opdragen
van wat bij zijn thuiskomst hem als eerste tegemoet zal komen. Dat zal zijn
(naamloze!) dochter zijn, zijn enig kind.
Dit intrigerende verhaal over een vader en zijn dochter heeft de eeuwen door de
aandacht getrokken en is de bron geworden voor een rijk geschakeerde uitleg, waaraan
naast theologen ook psychologen en kunstenaars hun bijdrage hebben geleverd. Een
boeiende selectie daaruit vinden we in een boek dat laat zien hoe uitleg van deze
bijbelpassage niet alleen zijn weg vindt in geleerde commentaren van rabbijnen,
kerkvaders en feministische theologen, in kinderbijbels, catechismus en preekbundels,
maar ook gestalte heeft gekregen in het werk van romanschrijvers, dichters,
toneelschrijvers, componisten (Händel!) en beeldend kunstenaars.
Het is interessant te zien hoe elke tijd zijn eigen culturele accenten, zijn eigen
levens- en wereldbeschouwingen aan het verhaal meegeeft. Vandaar dat een dergelijke
Wirkungsgeschichte (een overzicht hoe teksten in latere tijd doorwerken) altijd een
fascinerende, maar ook confronterende onderneming is. Hoewel het verhaal over
Jefta's dochter bij feministische theologen erg populair is, zijn het niettemin twee
mannen die dit overzicht hebben samengesteld; de een is hoogleraar te Kampen, de
ander universitair docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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Twee registers (onderwerpen, namen) zorgen voor een uitstekende naslagfunctie.
Overigens jammer dat dit
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interessante boek hier en daar storende taalfouten bevat (o.a. ‘rijkweidte’, blz. 12).
□ Panc Beentjes
Cees Houtman en Klaas Spronk, Jefta's dochter. Tragiek van een
vrouwenleven in theologie en kunst, Meinema, Zoetermeer, 1999, 192 blz.,
f 35, 700 fr., ISBN 90-211-3773-9.

Kunst
Mystiek en politiek
Onlangs heeft het Museum für Neue Kunst van Karlsruhe Stations verworven, een
video-installatie uit 1994 van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola. Het museum
had al twee werken van hem in zijn bezit - Treshold (1992) en The City of Man
(1989). Tot 1 oktober 2000 toont het zijn hele Viola-collectie. Een enige gelegenheid
om de drie topwerken samen te zien: geen enkel museum heeft voldoende ruimte
om zijn volledige eigen verzameling permanent tentoon te stellen, het nog vrij jonge
museum van Karlsruhe vormt daarop geen uitzondering.
Naar aanleiding van de tentoonstelling is een keurige uitgave verschenen, waarin
de drie werken uitvoerig worden voorgesteld. Maar eerst krijgt de lezer twee opstellen
te lezen, waarin voornamelijk het spirituele gehalte van Viola's kunst wordt belicht.
De titels van die opstellen spreken voor zich. Ralph Melcher heeft het over de westerse
mystici die Viola gelezen heeft (‘Die dunkle Nacht. Bill Viola und die Tradition der
abendlandischen Mystik’) en Dörte Zbikowski over de invloed op hem van oosterse
tradities (‘Zur Rezeption ostasiatischen Gedankengutes’). Beide essays vormen een
degelijke inleiding tot het hele oeuvre van Viola. De bespreking van de drie werken
van het Museum für Neue Kunst biedt daarop een goede aanvulling. Niet ten onrechte
legt Reto Krüger in zijn interpretatie van The City of Man de nadruk op de sociale
en politieke betekenis van dit werk. Die interpretatie sluit overigens een geestelijke
dimensie niet uit. Echte kunst kun je nooit tot één betekenis herleiden.
Vanwege de talrijke verwijzingen naar andere werken van Viola zal de lezer des
te meer aan deze uitgave hebben, naarmate hij meer met het oeuvre vertrouwd is.
Dankzij de uitvoerige beschrijving van de drie videoinstallaties van Karlsruhe kan
dit boek echter ook voor een eerste kennismaking dienen. Viola's werken zijn
prachtige voorbeelden van een dialoog tussen Oost en West, traditionele religieuze
iconografie en hedendaagse geestelijke zoektocht. Wie door het thema ‘kunst en
religie geboeid is, moet zich deze uitgave aanschaffen.
□ Jan Koenot
Bill Viola. Stations, publicatie van het Museum für Neue Kunst mnk /
zkm, Karlsruhe, onder redactie van Götz Adriani, Hatje Cantz Verlag,
Ostfildern, 2000, 88 blz., DM 48, ISBN 3-7757-9028-4.
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‘Primitieve’ versus hedendaagse kunst
De recente opening van de afdeling ‘Les arts premiers’ in het Louvre en de
tentoonstelling van het beeldhouwwerk van Picasso in het Centre Pompidou hebben
ervoor gezorgd dat het thema van de invloed van de zgn. ‘primitieve kunst’ op de
moderne kunst weer volop actueel is. De kleinschalige,
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maar rijke expositie ‘Les premiers et les derniers’ in het Centre Wallonie-Bruxelles
van Parijs - nog tot 8 oktober a.s. - past helemaal in de sfeer. Op die tentoonstelling
is werk van talrijke belangrijke hedendaagse namen (Warhol, Gilbert & George,
Penone, Delvoye,...) naast beelden uit andere culturen geplaatst. En dat heeft een
aantal fascinerende vergelijkingen opgeleverd, die ook in de catalogus terug te vinden
zijn. Als je een foto van Serrano uit zijn serie van het mortuarium naast een bewerkte
Vili-schedel ziet, een doek van Basquiat naast een Bakongo-spijkerbeeldje, het portret
van Lucy Ferry door Mapplethorpe naast de uitgepuurde vorm van een Lega-masker,
of een sculptuur van Tony Cragg naast een buikvormig Yorouba-masker, dan gaan
je ogen open. De inleiding van Philippe Dagen - kunstcriticus van Le Monde waarschuwt voor een modieuze bejubeling van al wat niet-westers is. De
onophoudelijke dialoog van westerse kunstenaars met andere culturen, nu al sedert
honderdvijftig jaar, is nooit gericht geweest op een oppervlakkig nabootsen van
vormelijke eigenschappen. Hun belangstelling vloeit voort uit een verwantschap in
de diepte. Dagen citeert enkele bekende uitspraken van Picasso, waaruit duidelijk
blijkt dat zijn interesse voor onder meer Afrikaanse beelden niets te maken heeft met
‘esthetica’, maar uit een ervaring van de ‘magische kracht’ van een aantal van die
beelden is gegroeid.
Niet alle afbeeldingen van deze catalogus zijn van de beste kwaliteit. En dat de
naam van de Duitse beeldhouwer Rückriem op blz. 35 ‘Ruckiem’ gespeld wordt, is
onbehoorlijk. Toch mag deze uitgave vanwege de interessante vergelijkingen die
erin getoond worden, en het korte opstel van Philippe Dagen dat de blik erop correct
focust, beschouwd worden als een bescheiden bijdrage tot de ontdekking van de ware
toedracht van het zgn. ‘primitivisme’ in de hedendaagse kunst.
□ Jan Koenot
Pierre Sterckx, Philippe Dagen en Michel Baudson, Les premiers et les
derniers, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, 2000, 72 blz., FRF 100
(besteladres: Centre Wallonie-Bruxelles, 7, rue de Venise, F-75004 Paris).

Matschappij
Tegen de barbarij
De lof van Herman Pleij moet niet meer worden gezongen. Hij heeft zich met studies
als De sneeuwpoppen van 1511 (over stadscultuur in Brussel, 1987) en Dromen van
Cocagne (over dromen van luilekkerland, 1997) opgeworpen tot de (vooral literaire)
expert van de late Middeleeuwen. Maar Pleij wil zich ook mengen in het
maatschappelijk debat van nu, en dat resulteert in zijn nieuw boek Tegen de barbarij.
Tegendraadse stukken over de Nederlandse beschaving, met teksten die vroeger al
verspreid zijn verschenen.
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Pleij heeft in dit nieuwe boek alles van de academicus in een ivoren toren. Zijn
voorgangers sloten zich in die toren op en schonken aan de wereld geen aandacht
meer, de huidige generatie loert over de balustrade en verlustigt zich in de gekke
capriolen beneden. Zo laat Pleij zich steeds kritisch, maar soms ook echt minachtend
uit over zo diverse terreinen als de televisie, het nieuwe irrationalisme, het kapitalisme,
het onderwijs, de teloorgang van het sprookje, onze houding tegenover dieren, de
rol van Sinterklaas, het Neder-
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land identiteitsgevoel en de perceptie van geweld.
Deze nieuwe auteurs zijn beslist niet sympathieker dan hun voorgangers; vanuit
hun niet ter discussie gestelde superioriteit oordelen en veroordelen ze, eigenwijs
maar in feite onkritisch, (over) moderne maatschappelijke verschijnselen. Pleij stelt
zich meestal conservatief op, maar als het zo uitkomt kiest hij resoluut voor het
tegendeel - hij countert het gezeur over het groeiende geweld met het argument dat
je in de Middeleeuwen honderdmaal meer kans had om doodgeslagen te worden dan
nu. Als hij maar op de opvattingen of wanen van de moderne mens (die overigens
nergens precies wordt omschreven) kan inhakken...
Uiteindelijk verschilt Pleij weinig van de talrijke moderne doemdenkers, behalve
op één interessant punt: hij is de aangewezen man om het nu te confronteren met het
toen dat hij in zijn wetenschappelijke studies heeft opgeroepen, en hij doet dat zeer
graag. En daardoor krijgen deze jeremiades toch nog een interessant surplus.
□ Jacques De Maere
Herman Pleij, Tegen de barbarij. Tegendraadse stukken over de
Nederlandse beschaving, Prometheus, Amsterdam, 1999, 158 blz., 495
fr., ISBN 90-5333-836-5.

Literatuur
Een boekenkast op reis
‘Waarom een dagboek gepubliceerd van een man die geen vriendenkring heeft, die
nooit uitgaat, feesten of partijen bezoekt en die niet rookt, drinkt of prikt?’
Boudewijn Büch stelt en beantwoordt deze vraag in het woord vooraf van zijn
eigenaardige dagboek gelukkig zelf. De argeloze, niet-bibliofiele lezer blijft aldus
een zekere teleurstelling bespaard. ‘Omdat ik een verzamelaar ben’, luidt immers
het antwoord, ‘een boekzoeker. Mijn leven speelt zich voor het grootste deel af in
boekhandels en bibliotheken. Van die speurtocht wil ik verslag doen, van deze
pathologie van een ongekende verzameldrift.’ Dat is alleszins duidelijk.
Büch is dus niet zomaar een bibliofiel, maar een onvervalste bibliomaan. Zoals
men ze wel eens in negentiende-eeuwse verhalen tegenkomt, in Flauberts Le
bibliomane bijvoorbeeld, of, niet zo lang geleden, in de heerlijke roman Peau de
Vélin van de Brusselaar Patrick Virelles (die daarvoor in 1993 de NCR-prijs kreeg;
van de Nederlandse vertaling die deel uitmaakte van de prijs, heb ik nooit iets
gehoord). Büch deed in 1998 dus echt niet veel anders dan de wereld afschuimen
naar boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen, en daar een fortuin aan
spenderen. Bij wijze van amuse-gueule een kleine greep: de Habsburgers, Sisi en
ene Ludwig Salvator staan in Wenen op de zoeklijst; in Zuid-Afrika zoekt Büch
onder meer naar publicaties over de Boeren en de coelacanth (een zeldzame vis), in
de VS over de burgeroorlog, de presidenten en Andy Warhol, en in Duitsland over
de, bij Büch, onvermijdelijke Goethe.
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Wie geen enkele affiniteit met het verzamelen van boeken heeft, zal zich
vermoedelijk snel ergeren aan de opsomming van aangeschafte boektitels en
beschrijvingen van antiquariaten en boekhandels, waarmee de bladzijden van dit
dagboek gelardeerd zijn. Ook het occasionele berichtje over alledaagse dingen als
eten en werk - me dunkt
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dat Büch hard moet werken om zich zijn manie te kunnen permitteren - zal geen
soelaas bieden aan de meerwaardezoeker. Diepzinnige overpeinzingen of emotionele
uitbarstingen bevat dit dagboek evenmin, hoogstens vindt men in de schaarse
persoonlijkere mededelingen een bevestiging van Büchs nogal zwaarmoedige karakter.
Maar wie, zoals ik, tevreden is met een boek over veel andere boeken, is bij Boudewijn
- what's in a name? - Büch duidelijk aan het goede adres.
□ Manu van der Aa
Boudewijn Büch, Een boekenkast op reis. Persoonlijke kroniek 1998,
Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 1999, 286 blz., ISBN
90-295-0342-4.

De gevaren van joggen
In zijn recentste boek heeft Maarten 't Hart de vooral autobiografische columns die
hij sinds 1995 schreef voor diverse periodieken - als ik mij niet vergis ook voor Gazet
van Antwerpen - bij elkaar gebracht. Na twee erg succesvolle thrillers voegt 't Hart
met dit kleinere autobiografische werk weer een nieuw aspect aan zijn schrijverschap
toe. In zijn vroegere columnachtige bundels als Een dasspeld uit Toela (1990) en
Een havik onder Delft (1992) ging bijna alles immers nog over literatuur en muziek.
Achter deze evolutie lijken wel commerciële motieven te schuilen. Niet dat daar iets
op tegen is, vooral niet omdat zowel de thrillers als deze columns getuigen van groot
vakmanschap. De in bepaalde literaire kringen zo nagejaagde street-credibility zal
Maarten 't Hart op deze manier evenwel nooit verwerven. Maar aangezien
tegendraadsheid zowat 't Harts tweede naam is - de ondertitel van deze bundel luidt
Dwarse boutades - zal zijn geloofwaardigheid als schrijver vermoedelijk de laatste
van zijn zorgen zijn.
In deze stukjes berijdt de schrijver enkele al uit zijn andere werk bekende
stokpaardjes, zoals zijn zuinigheid, zijn soms bizarre gezondheidsadviezen en zijn
afkeer van popmuziek. Een nieuw motief is 't Harts verbeten strijd tegen de
Nederlandse rij-instructeurs en rijexaminatoren. Hij vergelijkt hen, uit den treure,
met maffiosi en laat geen kans onbenut om hen te kakken te zetten. Zijn rijbewijs
kan hij nu helemaal vergeten. Voorts houdt hij er nog een paar politiek incorrecte
opinies op na zoals in het stukje ‘Ontucht’ (blz. 130-132), waarin hij pleit voor een
tolerantere houding tegenover bepaalde vormen van pedofilie. 't Harts mening over
het leraarschap (in ‘Lerarenstaking’, blz. 95-97) is, helaas, evenmin de communis
opinio: ‘Hoe iemand het uithoudt een leven lang voor de klas te staan, ik kan het niet
begrijpen. Leraar - het is zonder enige twijfel het zwaarste beroep dat er bestaat. Stuk
voor stuk verdienen ze niet alleen het salaris van een Procureur-Generaal, maar ook
nog een Gouden Handdruk’.
Deze bundel vormt amusante, af en toe prikkelende lectuur: een 't Hart die goed
is om erin te bladeren, even voor het slapen gaan.
□ Manu van der Aa
Maarten 't Hart, De gevaren van joggen. Dwarse boutades, Arbeiderspers,
Amsterdam / Antwerpen, 1999, 279 blz., ISBN 90-295-2151-1.
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De eeuwige mythe
De klassieke Oudheid blijkt in al haar veelzijdigheid telkens weer nieuwe generaties
kunstenaars te inspireren.
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En als er één gebied van blijvend belang genoemd mag worden, dan is dat de antieke
mythologie. De afgelopen tijd verschenen daarover tal van publicaties. Ik noem
bijvoorbeeld het aardige boekje De kleine Griekse mythologie door Patrick De Rynck
(Amsterdam, 2000), waarin een aantal van de belangrijkste verhalen wordt
geparafraseerd.
Ook aan geleerde beschouwingen ontbreekt het niet. Zo bundelde Paul Claes in
zijn boekje De gulden tak een aantal korte artikelen over de doorwerking van antieke
mythologie. Na een drietal inleidende essays over de mythe en de verschillende
interpretaties ervan (zoals de allegorische en dieptepsychologische), het beroemde
boek The Golden Bough van Frazer, en mythen in de roman, volgen negen stukken
over Vondel, Keats, Rilke, Gerhardt, Lucebert, Mulish, Claus, Ten Berge en Faverey.
Claes lijkt een voorkeur te hebben voor complexe of zelfs duistere gedichten, die
hij vervolgens met veel scherpzinnigheid en eruditie te lijf gaat. Soms zet hij daarvoor
ook harde middelen in: een gedicht van Lucebert krijgt een ruim zes pagina's tellend
regel-voorregelcommentaar Claes spreekt in een ander stuk van ‘plezierig puzzelen
om verdere allusies te vinden’ (blz. 96), woorden die veelzeggend lijken. Wat Claes
doet wekt steeds bewondering, maar in dit boek blijft het nogal cerebraal en
academisch, zoals ook blijkt uit de talloze namen, cijfers en verwijzingen. Wie daar
niet door wordt afgeschrikt kan veel over de antieke mythen leren. Al was het maar
dat ze bijna letterlijk onuitputtelijk zijn.
Overigens, zodra Claes buiten zijn specialismen komt, dreigt het gevaar van
ongenuanceerde oordelen. Zo rangschikt hij ‘mensen als Komrij en Kopland’ (zoals
hij ze noemt) onder neoromantiek en zet hij ze in hun ‘provincialisme’ tegenover de
‘kosmopolitische’ experimentelen (blz. 111). Daarmee doet hij deze twee grote
Nederlandse dichters beslist geen recht.
□ Vincent Hunink
Paul Claes, De gulden tak. Antieke mythe en moderne literatuur, De Bezige
Bij, Amsterdam, 2000, 142 blz., f 29,50, ISBN 90-234-3941-4.

Geschiedenis
Nationale identiteit
In Nationaal denken in Europa buigt Joep Leerssen (Universiteit Amsterdam) zich
over de nationaliteits- en nationaliteitenproblematiek, een thema dat na de Tweede
Wereldoorlog werd weggemoffeld (althans in Nederland) en nu weer terug is. Hij
wil het historisch karakter van het nationaal denken aantonen en er een cultuur- en
ideeënhistorisch overzicht van geven: er zijn immers vele vormen van (dikwijls
tegenstrijdig) nationalisme.
Hij begint in de Middeleeuwen, maar met ommetjes langs Aristoteles en Tacitus,
en doet allerlei landen en streken aan. Die methode is uiteraard zeer geschikt om
vaagheden en tegenstrijdigheden op het spoor te komen: hij ontleedt, in talrijke
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bronnen, de associaties van het ‘nationale’ met het eigen ‘karakter’, de ‘volksaard’,
staat en natie, met het klimaat, de taal, de grenzen... en toont aan dat het begrip
nationalisme en het besef van nationaliteit slechts zeer langzaam zijn gegroeid en
vaak anachronistisch waren: het romantisch nationalisme van (vooral) de negentiende
eeuw heeft in het verleden
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nationaliteiten geponeerd (meestal dient de literatuur als voorbeeld), en vooral het
voorbeeld van de Verlichting (speciaal in Duitsland) toont aan hoe het begrip zowel
tot progressief vrijheidsbeginsel als tot reactionair obscurantisme kan uitgroeien - al
zijn ook deze begrippen alweer anachronistisch. Het obscurantisme, uitmondend in
hysterisch patriottisme, rassenleer en ‘eugenetica’ krijgt de volle aandacht en de volle
laag. Ten slotte krijgen ook de moderne vormen de aandacht, gaande van
anti-kolonialisme, regionalisme versus staatsnationalisme (twee botsende vormen
van nationalisme!), tot euroscepsis. Het boek eindigt met een situatieschets van
Overmaas, een voorbeeld dat alle nationalistische vooroordelen in hun hemd zet. In
een appendix beschrijft Leerssen de stand van zaken in het wetenschappelijk
onderzoek. De illustraties zijn betekenisvol en zeer interessant: de afbeelding op de
titelpagina bijvoorbeeld zegt meer dan vele waarschuwingen of goedbedoelde lessen.
Niet onmiddellijk een tekst met veel ontdekkingen, maar een nuttig werk dat veel
vervalsingen relativeert, om te eindigen met een boodschap die de Vlaming uit het
hart is gegrepen: ‘Want als het gevaar van politieke pleinvrees, xenofobie en culturele
eenkennigheid bezworen moet worden, dan is de eerste opgave van een pluriforme
staatsgedachte precies... het recht van elke burger om in zijn of haar eigen moerstaal
te communiceren met zijn of haar eigen overheid’ (blz. 141).
□ Jacques De Maere
Joep Leerssen, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets,
Amsterdam University Press, Amsterdam, 1999, 173 blz., ISBN
90-5356-397-0.

Napels 1799
Maria Antonietta Macciocchi (o1922) is haar bijzonder geëngageerde bestaan in het
verzet tegen het fascisme begonnen en was daarna bijna dertig jaar actief in de
Italiaanse communistische partij. Toen die haar in 1972 uitsloot, schakelde ze over
naar een hoogleraarschap in Paris-Vincennes, ook weer een traditioneel ‘militante’
campus. In 1993 publiceerde ze een boek waar ze al jaren van gedroomd had, een
biografie van Eleonora Fonseca Pimentel (1752-1799).
De nu voorliggende vertaling geeft de kans kennis te maken met een minder
bekende maar wel bijzonder belangwekkende episode uit de late achttiende eeuw.
In het kielzog van de Franse Revolutie en van de vele oorlogen die volgden, kwam
het ook in Napels, toen de hoofdstad van een onafhankelijk Koninkrijk der Beide
Siciliën, tot een kortstondig republikeins experiment: de Parthenopeïsche republiek
hield maar vijf maanden stand en werd na de restauratie van de Bourbonkoning
gestraft met een eindeloze reeks terechtstellingen, een des te gruwelijker stuk
contrarevolutionaire terreur omdat de veroordeelden gecapituleerd hadden op belofte
van vrije aftocht. De koning zag er blijkbaar geen been in zijn erewoord te verbreken.
Eleonora Fonseca Pimentel was een van de weinige vrouwelijke slachtoffers van
die repressie. Ze had zich in de voorbije maanden vooral gewijd aan de Monitore
Napolitano, een opinieblad in het Napolitaans dat vooral beoogde de lazzaroni tekst
en uitleg te geven bij de voor hen nagenoeg ondoorzichtige politieke aardverschuiving.
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Het was de zwakke plek en het noodlot van deze revolutie dat de onmiskenbaar
nobele
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bedoelingen van de verlichte initiatiefnemers elke populaire basis misten. Eleonora's
snelcursus Verlichting heeft daar weinig - of absoluut niets - aan kunnen verhelpen,
maar blijft een indrukwekkende poging om een kloof te overbruggen die veel andere
‘burgerlijke’ revolutionairen nauwelijks opmerkten.
Macciocchi vond in Eleonora een voorbeeldfiguur en onderbreekt haar stevig
gedocumenteerde relaas geregeld voor autobiografische uitweidingen of rechtstreekse
vergelijkingen tussen toen en nu. Het corrupte regime in de Beide Siciliën, dat cynisch
teert op het gebrek aan politieke cultuur van zijn onderdanen, blijkt dan voort te leven
in meer eigentijdse wansmakelijke praktijken, Eleonora c.s. zouden ondanks hun
falen een inspiratiebron kunnen worden voor nieuwe pogingen om de augiasstal te
reinigen - en meteen kunnen bewijzen dat ook Zuid-Italië, het vaak uit de hoogte
bekeken Mezzogiorno, minstens één consistente bijdrage tot de opbouw van een
Italiaanse democratie heeft geleverd. Typisch beschouwingen waar de buitenlandse
lezer misschien niet direct een boodschap aan heeft; ze klinken hier zo eerlijk dat ze,
zeker omdat ze zorgvuldig naast de historische vertellijn blijven staan, veeleer voor
een meerwaarde zorgen. Waarom zou Macciocchi haar betrokkenheid moeten
verzwijgen?
□ Paul Pelckmans
Maria Antonietta Macciocchi, Dierbare Eleonora. Een gepassioneerd
vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw, Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1999, 400 blz., f 59,50, ISBN 90-284-1839-3.

Varia
Katholieke Nederlandse Periodieken
Van meet af aan (1969) heeft het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen
beoogd katholieke periodieken te verzamelen, te bewaren en te ontsluiten. Van de
5800 opgespoorde titels zullen er uiteindelijk 3900 opgenomen worden in de vijf
delen tellende bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken, waarvan thans
het eerste deel met 314 titels van dag- en weekbladen is verschenen. Samen bestrijken
zij een periode van ruim tweehonderd jaar, van 1781 tot 1980, het jaar waarin niet
meer van een katholieke Nederlandse pers gesproken kan worden. Voor het eerste
deel van deze waardevolle serie tekent als eindredacteur Otto Lankhorst, die met een
ongeëvenaarde acribie, eindeloos geduld en hardnekkige verzameldrift het moeilijk
te bemeesteren materiaal heeft verzameld en beschreven, en het met een verbluffende
helderheid weet te presenteren. Zijn inventiviteit, gezond verstand, brieven en
telefoongesprekken zijn hem van pas gekomen bij het opsporen van veelal verloren
gewaande en verborgen exemplaren. Elke historicus bedient hij op een manier die
nauwelijks te wensen overlaat. De materiële beschrijvingen zijn inzichtelijk, en de
nadere informatie omtrent redactie, bijzonderheden en typering is terzake. Zijn
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inleidende opstel over de manier waarop hij deze bibliografie heeft samengesteld
laat zich lezen als een detectiveroman.
Aan bod komen bladen met een betrekkelijk of zeer lange adem zoals De Tijd, de
Gelderlander, de Volkskrant en De Linie, maar ook kortstondige
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publicaties zoals De Toekomst (1848-1851), de Geluksbode (1905-1908), en de
rabiaat antisemitische Talmudjood (1890-1892) uit Zuid-Limburg. Tezamen geven
zij een beeld van een explosieve periode in het Nederlands katholicisme, waarvan
grote delen nog deels of volledig onontgonnen zijn.
De aantrekkelijkheid van het in linnen band gebonden boek wordt nog vergroot
door de prachtige, scherpe letter ‘Tret’ die Gerrit Noordzij speciaal ontworpen heeft,
gedachtig zijn adagium dat elk boek eigenlijk zijn eigen letter zou moeten hebben.
Na de eigenlijke beschrijvingen van de afzonderlijke periodieken volgen systematische
en chronologische overzichten en een register van namen, titels en zaken. Dit is een
boek dat meer dan één prijs verdient.
□ Paul Begheyn
Otto S. Lankhorst (eindred.), Bibliografie van Katholieke Nederlandse
Periodieken, Deel 1, Dagen weekbladpers, Valkhof Pers, Nijmegen, 1999,
360 blz., f 135, ISBN 90-5625-061-2.

De catacomben van Rome
Al eeuwen lang oefenen de catacomben van Rome een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit op bezoekers van die Eeuwige Stad. In de duistere krochten
en schier eindeloze gangen van de catacomben zijn immers de indrukwekkende
materiële resten bewaard gebleven van een van de oudste en belangrijkste
vroegchristelijke gemeenschappen uit de antieke wereld. Hier wordt de bezoeker op
indringende wijze geconfronteerd met de idealen van een tijd waarin het christendom
voor het eerst daadwerkelijk zijn beslag begon te krijgen binnen het maatschappelijk
bestel van Europa.
Dr. Leonard Rutgers, docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Universiteit
Utrecht, en internationaal expert op het gebied van de catacomben van Rome, heeft
een boek geschreven waarin iedereen in kort bestek inzicht kan krijgen in de huidige
stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.
Het boek voert de lezer mee naar de graven van de eerste christenen en vandaar naar
de rijk gedecoreerde grafkamers van pausen en martelaren. Ook maakt de lezer kennis
met de onalledaagse belevenissen van de onderzoekers van het eerste uur. Daarnaast
bevat het boek een praktische gids met plattegronden, openingstijden,
busverbindingen, bedoeld voor ieder die zelf als toerist of pelgrim een bezoek wil
brengen aan deze fascinerende onderaardse begraafplaatsen. De prachtige illustraties
in het boek zijn een echte stimulans om direct naar Rome te vertrekken!
□ Panc Beentjes
L.V. Rutgers, Onderaards Rome. Een speurtocht naar de wortels van het
Christendom in de catacomben van de Eeuwige Stad, Peeters / Damon,
Leuven / Leende, 2000, 153 blz., 595 fr., ISBN 90-429-0817-3 / ISBN
90-5573-058-0.
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Erratum
Door een onoplettendheid werd op de blz. 673, 692 en in de personalia de naam van
Wouter van der Brug verkeerd gespeld. Overal waar ‘van der Burg’ staat, moet ‘van
der Brug’ gelezen worden.
Wij vragen de auteur en de lezers ons voor deze vergissing te verontschuldigen.
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binnenkant achterplat

Personalia
BART BRINCKMAN (o1963), studeerde nieuwste geschiedenis en
communicatiewetenschap aan de Universiteit Gent. Momenteel leidt hij de politieke
redactie van de krant De Morgen. Adres: Saturnusstraat 19, B-2600 Berchem.
SOFIE DAMEN (o1976), studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA-UIA) en maakte haar licentiaatsverhandeling over
het ‘cordon sanitaire’ rond het Vlaams Blok. Was twee jaar lang assistente aan de
faculteit PSW van de UIA en is momenteel OCMW-secretaris van de gemeente
Beerse. Adres: Doomstraat 213, B-2610 Wilrijk.
ERIK FAUCOMPRET (o1950), doctor in de toegepaste economische wetenschappen.
Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Verantwoordelijk voor o.a. de
cursussen Internationaal Publiekrecht en Internationale Politieke Betrekkingen.
Publiceert over internationale politiek en migrantenproblematiek. Adres: Prinsstraat
13, B-2000 Antwerpen.
MEINDERT FENNEMA (o1946), studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en
politieke wetenschappen aan de Universiteit Amsterdam. Hoogleraar politicologie
aan de Universiteit Amsterdam en programmaleider van het Instituut voor Migratie
en Etnische Studies. Publiceerde recent De moderne democratie (1995) en
verschillende artikels over extreem-rechts in West-Europa en over de regels van het
democratisch debat. Adres: Oude Zijds Achterburgwal 237, NL-1012 DL Amsterdam.
JORIS GERITS (o1943), studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven.
Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Ter Rivierenlaan 57, B-2100 Deurne.
GER GROOT (o1954), studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Doceert filosofie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is medewerker voor filosofie en literatuur
van NRC Handelsblad en De groene Amsterdammer. Hij vertaalde Husserl, Derrida,
Duby en Schama en leverde bijdragen aan o.a. Streven, Wijsgerig perspectief, Tmesis
en Krisis. In 1998 publiceerde hij de bundel Twee zielen, gesprekken met hedendaagse
filosofen (SUN) en in 2000 De uitgelezen Sartre (Lannoo/Boom). Adres:
Hobbemastraat 69, B-1000 Brussel.
PAUL JANSSENS (o1947), reeds vele jaren medewerker van VAKA - Hand in Hand.
Adres: Breughelstraat 31, B-2018 Antwerpen.
ERIK MARTENS (o1962), studeerde Germaanse filologie, filosofie, dramaturgie en
audiovisuele communicatiemedia aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen
(UFSIA). Filmmedewerker van Streven, De Standaard, Ons Erfdeel en Radio 3.
Adres: Mellinetplein 11, B-2600 Berchem.
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JAN ROES (o1939), studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Voortgezette studie
aan het Institut für Europäische Geschichte te Mainz. Directeur van het Katholiek
Documentatie Centrum te Nijmegen sinds de oprichting in 1969. Sinds 1994
hoogleraar geschiedenis van het Nederlands katholicisme aan de KU Nijmegen.
Adres: Katholiek Documentatie Centrum, Postbus 9100, NL-6500 HA Nijmegen.
WILL TROMP (o1951), is Hoofd Communicatie bij Helicon Opleidingen. Als
tekstschrijver en conceptmaker betrokken bij uiteenlopende publicaties en projecten.
Van 1975 tot 1996 was hij docent Nederlands aan het Canisius College. Adres: Prof.
Van der Grintenstraat 5, NL-6524 RG Nijmegen.
WOUTER VAN DER BURG (o1963), doctor in de politicologie. Universitair docent
methodenleer aan de afdeling communicatiewetenschap van de Universiteit
Amsterdam. Publiceerde nationaal en internationaal over kiezersgedrag, politieke
partijen en politieke campagnes. Adres: Oude Hoogstraat 24, NL-1012 CE
Amsterdam.
KATRIEN VLOEBERGHS (o1976), studeerde Duitse en Nederlandse literatuur aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA-UIA). Is assistente aan de UIA en werkt aan een
doctoraat over jeugdliteratuur. Recensente voor het Vlaamse tijdschrift
Leesidee-jeugdliteratuur. Adres: Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk.
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Rob Faesen
De kus van zijn mond
Onlangs hebben de uitgeverijen Kok (Kampen) en Carmelitana (Gent) in hun reeks
‘Mystieke teksten en thema's’ een vertaling van de eerste negen preken van Bernardus
van Clairvaux op het Hooglied gepubliceerd[1]. De vertaler, de benedictijn Nico Visser,
kondigt aan dat het zijn bedoeling is eerlang een tweede deel uit te geven met de
veertien volgende preken. Zo wordt dan na meer dan driehonderdvijftig jaar de start
gegeven voor de publicatie van een nieuwe Nederlandse vertaling van dit meesterwerk.
De vorige vertaling, van de hand van Lieven Gillis, monnik van de Gentse
Baudelo-abdij, dateert immers van 1626, als we de vertaling uit 1960 (door drie
cisterciënzers) niet meetellen; die is immers nooit gepubliceerd, en alleen bekend
voor ingewijden.
De jongste vertaling is, op een enkel schoonheidsfoutje na, verzorgd en leesbaar.
De uitgave is eenvoudig gehouden. Wie dit bescheiden werkje in een boekwinkel
ziet liggen naast vele andere publicaties, beseft nauwelijks dat het hier een literaire
mijlpaal betreft - Erasmus vond dat het Latijn van Bernardus op het niveau stond
van dat van Vergilius - die bovendien de Europese christelijke cultuur ingrijpend
beïnvloed heeft. Het mag gerust naast de Dialogen van Plato of de Belijdenissen van
Augustinus worden geplaatst. Wat is er zo belangrijk aan deze bundel preken?

Bernardus en het Hooglied
Op het einde van het jaar 1135 begint Bernardus, de op dat ogenblik reeds beroemde
abt van Clairvaux, aan een reeks homilieën op het Hooglied. In de jaren die volgen
blijft hij met dit onderwerp bezig. De serie wordt zijn magnum opus, dat hij in 1153
beëindigt: het is dan een bundel van
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zesentachtig toespraken - waarin hij amper een vierde van het Hooglied besproken
heeft. Op zichzelf was een commentaar op het Hooglied in de twaalfde eeuw natuurlijk
niets nieuws. Het Hooglied was voordien, zoals trouwens vrijwel alle andere boeken
van de Bijbel, reeds talloze malen becommentarieerd. De overgrote meerderheid van
deze besprekingen ging er echter van uit - volledig in de lijn van de joodse exegese
- dat het erotische Hooglied gelezen kan worden als een metafoor voor de liefde van
God voor zijn volk. In die mystagogische lezing staat de bruidegom voor God en de
bruid voor het volk, of - in christelijke termen - respectievelijk voor Christus en de
Kerk. Bernardus doet echter iets nieuws. Voor hem staat de bruid inderdaad voor de
Kerk, maar ook - en vooral - voor de individuele mens. Om drie redenen is dit een
innovatie die verreikende gevolgen zal hebben.
Om te beginnen betekent dit dat Bernardus expliciet de relatie tussen God en de
individuele mens als een gepassioneerde liefdesrelatie gaat beschrijven. Het is voor
zijn lezer of toehoorder al snel duidelijk dat Bernardus niet de bedoeling heeft een
filologische exegese van het Hooglied te geven. Hem gaat het om de relatie tussen
God en mens; het Hooglied neemt hij hierbij als een leidraad. Hij had, zoals dat vóór
hem gebruikelijk was, die relatie in termen van ‘geloof’ kunnen bespreken, - van
‘gehoorzaamheid’, ‘toewijding’ of ‘overgave’. Dat alles kent en waardeert Bernardus
vanzelfsprekend, maar hij verkiest de onverbloemd erotische liefdestermen van het
Hooglied. Dat God de mens liefheeft en dat de mens uitgenodigd wordt tot
wederliefde, is eeri thema dat reeds in het Oude Testament uitdrukkelijk aanwezig
is. Deze relatie begrijpen volgens het model van het Hooglied - met de passie, het
liefdesspel, de uniciteit en de gelijkwaardigheid van de twee partners, die eigen zijn
aan deze tekst - dát is echter een nieuw inzicht van Bernardus.
Vervolgens laat Bernardus er geen twijfel over bestaan dat zijn aanpak allerminst
een louter theoretische aangelegenheid is. ‘Heden lezen wij in het boek van de
ervaring’, zo zegt hij bij het begin van de derde preek. De liefdesrelatie van bruid en
bruidegom als een model om de wederzijdse liefde tussen God en mens te exploreren,
is gebaseerd op ervaring. Vanaf het begin laat Bernardus verstaan dat dit een
eigensoortige ervaring is in het geestelijk leven. In de relatie met God zijn er vooreerst
de daadwerkelijke keuze voor de waarheid en de oprechte zorg om een ethisch
verantwoord leven te leiden. Bernardus gaat ervan uit dat hij die aspecten mag
vooronderstellen bij zijn lezers of toehoorders. Wat hij echter beschrijft is van een
andere aard. De liefdesbeleving tussen God en mens veronderstelt dat de mens zich
afwendt van het kwaad en bewust kiest voor het goede, maar er is nog iets anders,
wat zich op het vlak van de ervaring bevindt.

Streven. Jaargang 67

773
Deze liefdeservaring beschrijft Bernardus specifiek als een verlangen, naar de
rechtstreekse ontmoeting met de Geliefde. Het Hooglied begint immers met een zin
die zulk een verlangen uitdrukt: ‘Hij kusse mij met de kus van zijn mond’. Aan dit
verlangen gaat vooraf, zo schrijft Bernardus, dat de mens zich afkeert van het kwaad
- wat volgens hem weergegeven kan worden met het beeld van de mens die berouwvol
Gods voeten kust - en daadwerkelijk het goede kiest, wanneer hij als een eerbiedige
dienaar de hand van zijn Meester kust. Toch is dit nog niet het eindpunt. Laten we
hier Bernardus aan het woord:
‘Ik heb geen rust’, luidt het antwoord van de bruid, ‘als hij mij niet kust
met een kus van zijn mond. Ik bedank hem voor de voetkus en ook de
handkus, maar als hij om mij geeft, dat hij mij dan kusse met een kus van
zijn mond. Ik ben niet ondankbaar, maar ik bemin. Ik erken dat ik meer
gekregen heb dan ik verdien, maar beslist minder dan ik verlang. Het
verlangen sleept mij mee, niet de rede. Geef de schuld niet aan
verwaandheid, terwijl genegenheid de drijfveer is. Schroom roept mij wel
terug, maar liefde heeft de overhand. [...] Door zijn genade tracht ik al
vele jaren lang kuis en sober te leven, volhard ik in de lezing, weersta ik
de ondeugden, buig mij dikwijls ter aarde voor gebed, waak tegen de
bekoringen en overdenk mijn jaren in de bitterheid van mijn ziel. Ik denk
dat ik, voor zover het van mij afhangt, zonder onenigheid met mijn broeders
omga; aan gezagdragers boven mij ben ik onderdanig, ik ga en ik kom
terug op bevel van een oudere. Wat anderen toebehoort begeer ik niet;
liever heb ik mijn bezit en tevens mijzelf weggegeven. In het zweet van
mijn aanschijn eet ik mijn brood. Wat mij bij dit alles overblijft, is een en
al sleur, aan smaak ... niets. [...] De geboden vervul ik wel zo goed en zo
kwaad als het gaat, maar mijn ziel voelt zich daarbij als een land zonder
water. Dus als hij mijn brandoffer graag vet ziet worden, dat hij mij dan,
smeek ik, kusse met een kus van zijn mond.’[2]
De mens die daadwerkelijk en met juiste intenties het goede nastreeft, kan zich toch
nog voelen als in een dor land zonder water. Er bestaat immers een verlangen dat
verder reikt, namelijk naar de ontmoeting met God. Door dit verlangen te beschrijven
via het beeld van de mondkus uit het Hooglied - onderscheiden van de ‘voetkus’ en
de ‘handkus’ - is Bernardus in staat op subtiele wijze te suggereren dat dit verlangen
uitgaat naar een liefdesontmoeting die rechtstreeks is, waarbij bovendien de twee
partners in hun liefdesbeleving evenwaardig zijn.
De verwijzing naar het Hooglied om de relatie van de mens met God te beschrijven
stelt Bernardus in staat aspecten ervan te verwoorden die vóór hem nauwelijks ter
sprake kwamen, - zoals de passie, het verlangen, en de rechtstreekse ontmoeting. In
de patristische literatuur vindt men daar slechts heel occasioneel verwijzingen naar.
Door deze innovatie heeft Bernardus de weg geopend voor een nieuwe richting in
de geestelijke
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literatuur, waarin deze aspecten vrijmoedig worden verkend. In het spoor van
Bernardus ontstaan meesterwerken uit de Europese literatuur, waarin op onvergetelijke
manier over de grondeloosheid van de liefde gesproken wordt - men kan denken aan
Hadewijchs Strofische Gedichten, aan het Cántico Espiritual van Johannes van het
Kruis of de aangrijpende bladzijden uit Jan van Ruusbroecs Vanden blinkenden steen.
Het is verheugend dat Bernardus' tekst in Nederlandse vertaling verschijnt, en het
is te hopen dat de vertaler de kans ziet om de volledige bundel te vertalen. Toch zou
het ook goed zijn dat de lezer in een van de volgende delen iets meer verneemt over
de bijdrage van Bernardus aan de christelijke geestelijke literatuur. In zijn inleiding
bij dit eerste deel signaleert Jeroen Witkam heel terecht: ‘Het is zeker dat Bernardus
een grote bijdrage heeft geleverd aan de westerse mystiek. Alle latere westerse mystici
zijn aan hem schatplichtig’[3]. De lezer die de Franse uitgave van Bernardus'
Hoogliedpreken ter hand neemt, verneemt in de inleiding door Paul Verdeyen[4] waaraan de bovenstaande paragraaf schatplichtig is - méér over de redenen waarom
Bernardus deze belangrijke plaats inneemt.

Bernardus en het ontstaan van de christelijke mystieke literatuur
In de zojuist geciteerde zin verwijst Jeroen Witkam niet alleen naar Bernardus' rol
in de ontwikkeling van de christelijke geestelijke literatuur, hij gebruikt bovendien
het woord ‘mystiek’. Nu zijn er wellicht weinig woorden in het moderne taalgebruik
die zo disparaat en willekeurig gehanteerd worden als ‘mystiek’. Sinds Jean-Jacques
Rousseau en de Romantiek voor het religieuze - dat in deze optiek veelal het
religieus-irrationele betekent - het woord ‘mystiek’ hebben gebruikt, heeft het alle
precisie verloren. Het volstaat lemmata als ‘mystiek’, ‘mysticism’, ‘mystique’, e.d.
in enkele moderne beschrijvende woordenboeken te vergelijken om zich ervan te
vergewissen. Wie hedendaagse publicaties over ‘mystiek’ ter hand neemt, weet
eigenlijk niet wat hij kan verwachten. In de christelijke traditie heeft dit woord
nochtans een heel nauwkeurige betekenis. Johannes Tauler spreekt van ‘een ervaring
van Gods aanwezigheid in de geest, door een innerlijk genot dat hiervan een intiem
besef geeft’[5]. Een van de beste moderne kenners van de mystieke traditie, Albert
Deblaere, s.j. (1916-1994), formuleert het als volgt:
‘Een directe en passieve ervaring van Gods tegenwoordigheid: zo kan men
de wezenlijke karakteristiek van de christelijke mystiek definiëren - op
voorwaarde dat men deze definitie niet wil zien als het resultaat van een
systematische, deductieve redenering, maar eenvoudigweg als een
beschrijving waarbij men de ervaring die de mystici verhalen zo kort
mogelijk samenvat.’[6]
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Het gaat dus om een ervaring van God die direct en passief is. ‘Direct’, omdat er in
dit geval, anders dan bij de meeste godservaringen, geen woord of beeld is dat de
mens naar God verwijst (en hem of haar aldus onrechtstreeks God doet ervaren). In
tegenstelling tot de indirecte godservaring is het contact met God in de mystieke
ervaring on-middel-lijk, rechtstreeks, zonder bemiddeling. Deze ervaring is ‘passief’,
wat niet betekent dat de mens zijn of haar eigen werkzaamheid zou hebben verloren,
maar wel dat de ervaring volkomen plots en onverwacht gebeurt, zonder dat de mens
erop voorbereid was. Ze is dus niet het resultaat van eigen inspanningen of methodes.
Wanneer men het woord in deze nauwkeurige betekenis gebruikt, dan is het
mogelijk een zicht te krijgen op de plaats en de omvang van de mystieke traditie in
de Europese literatuur. Het gaat dan om een opmerkelijk aantal literaire werken
waarin deze ervaring beschreven wordt, die ze als vertrekpunt of vooronderstelling
nemen, of die erop reflecteren. Tegelijk wordt ook duidelijk dat Bernardus een grote
bijdrage heeft geleverd aan de westerse mystiek. Men zou zelfs kunnen zeggen dat
Bernardus een keerpunt betekent:
‘Gedurende eeuwen is het onmogelijk het concept en het veld van de
mystiek los te maken van dat van de theologie. Vanaf Bernardus
(1091-1153) tekent zich evenwel een specifiek mystieke literatuur af. Deze
situeert zich graag in de lijn van de patristische erfenis, en plaatst zich
tegenover een schooltheologie die zich meer en meer van haar
contemplatieve grondvesten verwijdert. Men kan stellen dat in de
veertiende eeuw deze afstand een echte breuk wordt in het Westen, wanneer
de mystiek als bron van kennis definitief haar autonomie opneemt - wat
blijkt uit bijvoorbeeld de methodologische overwegingen van Jean Gerson
in zijn Mystieke Theologie (1402-1408).’[7]
Hoe komt het dat de abt van Clairvaux in de Europese geestesgeschiedenis wat dat
betreft een keerpunt betekent? Wellicht omdat hij als eerste een een taal gevonden
heeft om te expliciteren wat in de christelijke literatuur vóór hem meestal slechts
impliciet aanwezig was, namelijk de onmiddellijke liefdesontmoeting tussen God
en mens. Toen eenmaal deze taal gevonden was, konden de afgrondelijke dimensies
van de ervaring van zulk een ontmoeting vrijmoedig worden verkend. Het is trouwens
opvallend dat Bernardus' ontdekking van deze taal juist in een gesprek heeft
plaatsgevonden. Men weet dat hij omstreeks 1125 zijn vriend Willem, abt van het
benedictijnerklooster van Saint-Thierry (nabij Reims), gastvrijheid heeft verleend,
om hem van een zware ziekte te laten herstellen. In die periode hebben de twee
mannen samen het Hooglied gelezen, en wellicht ook de Hoogliedcommentaar van
de grote Alexandrijnse kerkvader Origenes. Tijdens hun gesprekken over de
geestelijke betekenis van het
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Hooglied is dit erotische boek onverwacht een nieuwe metafoor geworden, een beeld
dat een ongekend inzicht schonk en een wereld opende, die weliswaar reeds bestond,
maar nog verborgen was.
De meeste mystieke auteurs na Bernardus zullen de hoogachting voor de menselijke
taal behouden. Meer nog, velen van hen worden grootmeesters van de taal, aangezien
zij zich steeds begeven naar de uiterste grenzen ervan: de ervaring die ze beschrijven
is immers een onmiddellijke ontmoeting met God (die vanzelfsprekend onzegbaar
is), een ervaring van eenheid, waarbij bovendien, zoals Johannes van het Kruis het
zegt, ‘de ziel verenigd [is] geweest in een puur inzicht, dat zich niet in de tijd
bevindt’[8]. Taal daarentegen moet zich noodzakelijkerwijs in de veelvuldigheid van
de opeenvolgende tijdsmomenten uitdrukken. Deze haast onmogelijke opgave voert
mystieke auteurs naar de uiterste grens van de talige mogelijkheden. Het is bijgevolg
niet toevallig dat een aantal mystieke auteurs in hoge mate bijgedragen hebben tot
de vorming van hun taal; men denke aan Meister Eckhart voor het Duits, Teresa van
Avila en Johannes van het Kruis voor het Spaans, Franciscus van Assisi voor het
Italiaans, Hadewijch en Ruusbroec voor het Nederlands, of François de Sales voor
het Frans.

Mystieke literatuur en leesproblemen
Merkwaardig genoeg krijgt de christelijke mystieke literatuur momenteel - met name
vanwege theologisch geschoolde lezers - een vrij onfaire behandeling. Deze
indrukwekkende culturele monumenten worden door filologen met schier grenzeloze
eerbied behandeld, aan de faculteiten der letteren worden dure en prestigieuze kritische
uitgaven bezorgd, historici en paleografen wijden jarenlange studies aan de lotgevallen
van de handschriftelijke overlevering ervan, maar de inhoud van deze teksten wordt
voortdurend geweld aangedaan. Waar komt die paradoxale situatie vandaan? Men
zou hierbij interessante beschouwingen kunnen maken over hoe de scheiding tussen
theologie en mystiek is gegroeid - een onderwerp dat weinig ten gronde is bestudeerd
- maar een origineel antwoord wordt door Max Huot de Longchamp gegeven in een
van zijn jongste publicaties: ‘Waarom slaagt men er zo zelden in deze auteurs goed
te lezen? Volgens mij omdat ze te eenvoudig zijn - onze tijd verwart “diepzinnig”
en “gecompliceerd” met elkaar’[9]. Deze befaamde kenner van de karmelitaanse
mystieke literatuur heeft in de genoemde publicatie een aantal artikelen gebundeld
waarin hij de hedendaagse lezer wil laten zien dat de beste toegang tot mystieke
auteurs erin bestaat eenvoudigweg te lézen wat deze auteurs zelf zeggen.
In het Nederlandse taalgebied is Huot de Longchamp al bekend door de (niet steeds
even geslaagde) vertaling van zijn boek Saint Jean de la
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Croix: Pour lire le docteur mystique, uitgegeven in dezelfde reeks ‘Mystieke teksten
en thema's[10]. Zijn nieuwe boek verdient evenzeer een vertaling. Aan de lezer wordt
een uiterst scherpzinnige lectuur aangeboden van teksten, meestal van Johannes van
het Kruis, die betrekking hebben op centrale thema's van de mystieke literatuur. Wie
dit boek doorneemt, leert lezen. Want de auteur ervan is zelf een lezer, die met grote
intellectuele eerlijkheid mystieke auteurs tot in de laatste consequenties ernstig neemt.
Het kortste hoofdstuk draagt trouwens als titel ‘Lire honnêtement les mystiques’.
Daarin komt de methode om correct te lezen ter sprake, en de moeilijkheden die erbij
kunnen rijzen. In een voetnoot bij de titel vermeldt de auteur: ‘Article refusé par
différentes revues de spiritualité’ - wat niet echt verwonderlijk is, want het bevat een
hoffelijk maar raak antwoord op een lang artikel dat de Osservatore Romano in 1992
gewijd had aan zijn Pour lire le docteur mystique. In dat boek had Huot de Longchamp
als uitgangspunt genomen dat men een mystiek auteur vanuit zijn eigen teksten moet
proberen te begrijpen. Een auteur is zelf de beste gids voor het lezen van zijn werk,
was de premisse. Het boek is dan ook een lectuur van Johannes van het Kruis vanuit
de leessleutels die deze literair hoogbegaafde mysticus zelf aanreikt, en biedt, op
basis daarvan, enkele algemene beschouwingen over diens religieuze antropologie.
De recensent van de Osservatore had echter opgeworpen dat zulk een methode naar
fundamentalisme neigt en dat het beter ware de mystieke auteur in kwestie te lezen
vanuit de inzichten van de hedendaagse theologie. Hij verwoordt daarmee een bij
vele theologisch geschoolde lezers gangbare mening. Max Huot de Longchamp
antwoordt, niet zonder enige ironie: ‘Met andere woorden, men kan zich blijkbaar
niet voorstellen dat de tekst van een Kerkleraar in staat is voor zichzelf te spreken.
Deze moet eerst onderworpen worden aan de vragen van een systeem dat van elders
komt. [...] Laten we dit niet te licht opnemen: waar het hier om gaat is de mógelijkheid
om iets te zeggen dat niet in de heersende academische systemen past’ (blz. 83-84)[11].
Hiermee is de kern aangeraakt van de tegenstrijdige situatie waarin christelijke
mystieke literatuur heden ten dage terechtgekomen is. Men beseft weliswaar de grote
culturele waarde van deze teksten - vandaar de zorg waarmee ze omringd worden in
de literaire en historische vakgroepen van de academische wereld - maar men vermijdt
zo veel mogelijk de inhoud ervan ernstig te nemen: wellicht voelt men intuïtief aan
dat de lectuur van christelijke mystieke auteurs vraagtekens plaatst bij heel wat
vooronderstellingen van de hedendaagse levensvisie. Wanneer men immers het liefst
een veilige, min of meer agnostische afstand bewaart tussen de mens en de goddelijke
Ander, moet men zich inderdaad wel onwennig voelen bij teksten waarin zowel het
radicale anders-zijn van de Ander als het diepste verlangen naar de
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rechtstreekse ontmoeting met Hem indringend worden verwoord: ‘Hij kusse mij met
de kus van zijn mond’!

Eindnoten:
[1] Bernardus van Clairvaux, Hij kusse mij met de kus van zijn mond: Preken 1-9 over het Hooglied,
inl. door Jeroen Witkam, vert. door Nico Visser, (= Mystieke teksten en thema's, 14), Kok,
Kampen / Carmelitana, Gent, 1999.
[2] Ibid., blz. 107.
[3] Ibid., blz. 17.
[4] Bernard de Clairvaux, Sermons sur le Cantique, tome 1, Sermons 1-15, (= Sources Chrétiennes,
414), Cerf, Paris, 1996, blz. 23-57.
[5] Cf. Sermo XII, ed. F. Vetter, Die Predigten Taulers, Weidmann, Berlin, 1910, blz. 57.
[6] Cf. ‘Témoignage mystique chrétien’, Studia missionalia, nr. 26 (1977), blz. 117; Engelse
vertaling in Ons Geestelijk Erf, nr. 72 (1998), blz. 129.
[7] Cf. Max Huot de Longchamp, ‘Mystique’, Dictionnaire critique de théologie, Presses
Universitaires de France, Paris, 1998, blz. 774.
[8] Cf. Subida del Monte Carmelo II, xiv, 10-11: San Juan de la Cruz, Obras completas, revisión
textual, introd. y notas al texto José Vicente Rodríguez, introd. y notas doctrinales Frederico
Ruiz Salvador, Editorial de espiritualidad, Madrid, 51993, blz. 259.
[9] ‘Pourquoi lit-on souvent mal ces auteurs? À notre avis, parce qu'ils sont trop simples, et que
notre époque confond profondeur et complication’, Max Huot de Longchamp, Bien lire les
mystiques: Autour de saint Jean de la Croix, FAC, Mers-sur-Indre, 1999, blz. 5.
[10] Bekleed mij met jouw schoonheid: Inleiding in Jan van het Kruis, Kok, Kampen / Altiora,
Averbode, 1996; cf. bespreking in Streven, juli-augustus 1997, blz. 666-667.
[11] ‘Autrement dit, l'on n'imagine apparemment pas que le texte d'un Docteur de l'Église puisse
parler de lui-même: il faut le soumettre préalablement à la question d'un système venu d'ailleurs
[...] Ne sourions pas: ce qui est en cause est la possibilité même de dire quelque chose qui n
‘entre pas dans les systèmes académiques en vigueur.’
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Guido Vanheeswijck
De affaire-Sloterdijk
Op 20 juli 1999 heeft de bekende Duitse filosoof met de Nederlandse naam, Peter
Sloterdijk, een lezing gehouden op een academisch congres dat op het slot Elmau in
het noorden van Beieren plaatsvond. Het thema waarover een aantal eminente
wijsgeren zich beraadden klonk al even academisch: ‘Jenseits des Seins / Exodus
from Being’. Als toelichting bij het thema was een ondertitel verzonnen: ‘De
ethisch-theologische ommekeer van de filosofie na Heideggers destructie van de
ontotheologie’. Kortom, op het eerste gezicht niet direct een schandaalgevoelig thema.
Goed twee jaar eerder, op 15 juni 1997, had Sloterdijk in het Zwitserse Bazel,
waar Friedrich Nietzsche nog hoogleraar is geweest, een identieke lezing gehouden.
Noch in Zwitserse, noch in Duitse kranten was daarover één enkele letter verschenen.
Twee jaar later is er sprake van een heuse ‘affaire’. Het begon met twee
krantenberichten, in de Frankfurter Rundschau en de Süddeutsche Zeitung. De teneur
ervan was duidelijk: Sloterdijk zou een aanhanger van Heidegger zijn, de joden
beledigen, de nationaal-socialistische consequenties van Nietzsches
Übermensch-theorie bagatelliseren (‘Onder Übermensch moest iets veel groters
worden verstaan dan de “gelaarsde slechte Nietzsche-lezers van de jaren dertig
meenden”’) en ervoor pleiten, nu we over de mogelijkheden ertoe beschikken, via
gentechnologie een betere mensensoort te telen.
Sloterdijk liet dit alles niet zomaar over zich heen gaan. Op 31 juli reageert hij
scherp maar beleefd in de Frankfurter Rundschau. Zijn verweer wordt al vlug in de
kiem gesmoord. In de maand september verschijnen ongeveer gelijktijdig twee
stukken tegen hem. In Der Spiegel wordt zijn denken voorgesteld als een oproep tot
‘doelbewuste genetische selectie onder leiding van een culturele elite’, en valt het
woord ‘fascistisch’. In
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het tweede is de toon zo mogelijk nog feller. In Die Zeit noemt redacteur Thomas
Assheuer Sloterdijks voorstel een zarathoestraproject, dat moet leiden tot de stichting
van een ondemocratische arbeidsgemeenschap van filosofen en gentechnici die zich
niet langer met ethische vraagstukken onledig houden, maar alleen praktische
maatregelen treffen. Sloterdijk zou zich op de grens van het totalitaire bevinden: de
lessen van de Verlichting - ‘Lektionen der Aufklärung’ - wil hij vervangen door de
selectie van de genetica - ‘Se-lektionen der Gentechnik’.
Sloterdijk reageert furieus. In een recht op antwoord, dat op 9 september in Die
Zeit verschenen is, verwijt hij Assheuer ‘journalistiek alarmisme en schandalisme’.
Hij vraagt zich af welke ‘surrealistische’ versie van zijn lezing de criticus in zijn
bespreking hanteert. Waar heeft Assheuer in 's hemelsnaam een pleidooi voor een
elitaire teelt van een nieuwe mensensoort gelezen? ‘In mijn oren klinkt dat naar
sciencefiction, gecombineerd met biologische gotiek en sociologische
griezelromantiek’. Journalisten als Assheuer hebben de tekenen des tijds verstaan:
ze transformeren de kritiek in een product van opwinding op de oververzadigde markt
van de publieke aandacht.
Maar de échte aanstoker van de aantijgingen in de linkse Duitse pers zoekt
Sloterdijk elders. Achter de pen van loopjongen Assheuer zou niemand minder dan
zijn oude leermeester, en boegbeeld van de Frankfurter Schule, Jürgen Habermas
schuilgaan. Met een bijtend sarcasme spuwt een gebelgde en blijkbaar diepgekwetste
Sloterdijk zijn gal over de kritische theorie van Habermas: ‘De kritische theorie is
op 2 september jl. gestorven, ze was al geruime tijd bedlegerig, de kribbige oude
dame, nu is ze van ons heengegaan. We zullen samenkomen aan het graf van een
tijdperk, om de balans op te maken, maar ook om het einde van een hypocrisie te
herdenken’.
Het Sloterdijk-Habermasschandaal was geboren. Er kwamen talloze reacties op,
binnen en buiten Duitsland. Een aantal ervan zijn nu met de integrale tekst van
Sloterdijk en de beruchte krantenartikelen in een Nederlandse uitgave gebundeld[1].
Maar waarom moest er eigenlijk op de bühne van de Duitse filosofie zo'n rel ontstaan,
die zelfs de internationale pers heeft gehaald? En wat is de ware toedracht van
Sloterdijks rede, los van de schandaalsfeer waarmee ze is omgeven?

Sloterdijk versus Habermas
Met zijn kritiek op Habermas heeft Sloterdijk natuurlijk niet om het even welke
tegenstander geviseerd. Tot op de dag van vandaag wordt Jürgen Habermas (o1929)
beschouwd als dé toonaangevende Duitse filosoof. Hij wordt niet alleen sterk
gewaardeerd, zeker sinds de Historikerstreit wordt
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hij bovendien als een orakel geraadpleegd en bejubeld in alle intellectueel-politieke
kwesties die met de Duitse democratie te maken hebben[2]. Habermas is ongetwijfeld
de belangrijkste denker van de tweede generatie van de Frankfurter Schule[3]. Zijn
reputatie dankt hij vooral aan zijn in 1981 verschenen hoofdwerk, Theorie des
kommunikativen Handelns. Daarin kiest hij resoluut voor wat hij een
‘paradigmawisseling’ noemt. Als uitgangspunt van zijn denken neemt hij in plaats
van de verhouding tussen mens en natuur - het paradigma van zijn neomarxistische
leermeesters Horkheimer en Adorno - de verhouding tussen de mensen onderling.
Dit nieuwe paradigma van de intersubjectiviteit maakt een adequater begrip van de
taal en van de rationaliteit mogelijk. Volgens Habermas hangt de betekenis van een
taaluiting niet allereerst af van de intentie van het subject noch van het object waarnaar
verwezen wordt, en wordt ze ook niet primair door de autonome talige structuur (cf.
het structuralisme) of intertekstualiteit (cf. het poststructuralisme) bepaald;
fundamenteel is ze afhankelijk van intersubjectief geldende criteria, die via discussie
worden verhelderd. Die taalopvatting gaat hand in hand met Habermas' concept van
rationaliteit. In het communicatieve handelen aanvaardt de spreker dat hij in staat
moet zijn elke uitspraak te beargumenteren. Kritiek en argumentatie zijn de hoekstenen
van wat Habermas ‘communicatieve rationaliteit’ noemt.
In het verlengde van deze opvatting van een communicatieve rationaliteit ontwikkelt
Habermas het begrip Diskurs. Daarmee bedoelt hij een discussie waarin slechts de
kracht van de argumentatie geldt. Dat in een gesprek argumenten de doorslag geven
en niet iemands machtspositie, moet hieruit blijken dat elke deelnemer een gelijk
recht van spreken heeft, zonder enige belemmering van buitenaf. Alleen op die manier
kan een Diskurs machtsvrij (‘herrschaftsfrei’) zijn. Dit discursieve model van
communicatieve rationaliteit moet dan ook een leidraad vormen voor het politieke
handelen in een democratie. De legitimiteit van de politieke besluitvorming is daarom
volgens Habermas altijd afhankelijk van de mate waarin rekening wordt gehouden
met alle publiek uitgesproken argumenten en tegenargumenten.
Het was dan ook extra pijnlijk voor Habermas, toen de Frankfurter Allgemeine
op 16 september 1999 een facsimile liet verschijnen van de aanhef van een brief
waarin Habermas er Assheuer openlijk toe aanzette een kritisch stuk over Regels
voor het mensenpark te schrijven. Vier dagen later toonde de ARD de bewuste passage
op het televisiescherm. De kampioen van de vrije, open discussie werd even in zijn
hemd gezet. Hij had achter de schermen zitten stoken en zich door een epigoon laten
vertegenwoordigen, zonder zelf in het argumentatieve strijdperk te treden. In een
open brief aan Habermas reageerde Sloterdijk heftig:
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‘U hebt, meneer Habermas, met talrijke lieden over mij gepraat, nooit met
mij. In ons argumenterend beroep is dat bedenkelijk; bij een theoreticus
van de democratische dialoog is het onbegrijpelijk. [...] Het res extensa
genaamd Peter Sloterdijk beeldt zich pardoes in dat het (voortheoretisch
natuurlijk) ook een res cogitans is, waarmee men had kunnen, misschien
zelfs had moeten praten. Daar u tegen het praten-met en voor het
praten-over hebt gekozen, is er - het ding is boosaardig genoeg dit te
beklemtonen - aan uw kant sprake van een deficit in de discussie, temeer
omdat ik als auteur, nog wel bij dezelfde uitgever, maar tien cijfers op uw
telefoon (voorkeuze inbegrepen) of een dag met de post van u vandaan
woon.’ (blz. 70-71)
Sloterdijk had geen ongelijk, zijn reactie was op z'n zachtst begrijpelijk. Maar de
gretigheid waarmee hij de discussie heeft voortgezet en in volgende interviews olie
op het vuur heeft gegooid, is evenmin fraai. Er zit veel ijdelheid verscholen achter
deze discussie, althans, van die indruk kun je je moeilijk ontdoen. Twee heren die
om de troon van de Duitse filosofie bekvechten, wat dat ook moge betekenen: het
heeft voor heel wat opwinding in de zgn. culturele bijlagen gezorgd, maar een fraai
beeld was het niet. En zo is Sloterdijk ten slotte zelf in de val gelopen waarin de
culturele journalistiek volgens hem was getrapt:
‘Het doordringen van de boulevardpers in de culturele bijlagen - op
instigatie van zoals gebruikelijk onverdachte personen - is een
crisisverschijnsel dat een oppermachtige trend verraadt, namelijk de
omschakeling door de media van informatie naar het produceren van
opwinding. In plaats van onderscheid te bevorderen, prefereert dit soort
pers de simplificatie, het uitlokken van massapsychoses door een
journalistiek van omstreden termen.’ (blz. 47)
Je zou, bij al die door simplificaties veroorzaakte opschudding, bijna vergeten dat
er onder de hetze een heuse filosofische tegenstelling verscholen zit, en dat het daar
uiteindelijk om ging. In 1981, het jaar waarin ook zijn Theorie des kommunikativen
Handelns verschenen is, publiceerde Jürgen Habermas de tekst van een lezing die
hij een jaar tevoren onder de titel ‘Die Moderne - ein unvollendetes Projekt’ had
gehouden. Daarin ontpopt hij zich als een uitgesproken verdediger van het model
van de Verlichting, zoals dat in de achttiende eeuw gestalte heeft gekregen. In dezelfde
lezing neemt hij al even uitdrukkelijk afstand van de ‘postmoderne’ Franse filosofen.
Onder meer Michel Foucault en Jacques Derrida - voor Habermas neonietzscheaanse
denkers - worden gekapitteld, vanwege hun ‘conservatisme’, ‘estheticisme’ en
‘subjectivisme’ die het ‘moderne project’ ondermijnen.
Peter Sloterdijk, die als filosoof in 1983 bekendheid kreeg door zijn Kritiek van
de cynische rede[4], is in sterke mate schatplichtig aan Nietzsche en de zogenaamde
Franse neonietzscheanen. In 1986 publiceerde hij Der
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Denker auf der Bühne, een commentaar op Nietzsches Geboorte van de tragedie, en
van toen af noemde hij zich ‘simpelweg nietzscheaans’, net zoals Michel Foucault
dat eerder gedaan had. Habermas' verdediging van het verlichtingsproject wordt in
die optiek op z'n minst wantrouwig bekeken. Sloterdijk drukt de tegenstelling als
volgt uit:
Dit alles om terug te keren naar de onmogelijke dialoog tussen
nietzscheanen en antinietzscheanen. Ik zie het volgende scenario: de eersten
verwarmen zich in het leven en houden van (of verdragen) de kou in het
denken; de tweeden hebben het koud in het leven en proberen zich te
verwarmen in het denken. De eersten hebbende geluidsmuur van het
menselijk en humanistisch illusionisme doorbroken en gehoorzamen niet
meer (of enkel op indirecte wijze) aan de traditionele eisen van de
Lebenswelt; de tweeden beijveren zich de nieuwe kathedralen van de
communicatie te bouwen, en deze kathedralen verwarmen ze door middel
van de aangename illusies die in stand worden gehouden door de
neohumanistische, neoidealistische [sic], neotranscendentalistische etc.
stroming. Het is duidelijk dat zij niet langs dezelfde isothermen leven.’
(blz. 164-165)
En zo zijn we dan toch bij de kern van de discussie in Elmau aanbeland. Regels voor
het mensenpark is allereerst een kritische reflectie over de lotgevallen van het
humanisme, dat zo sterk verbonden is met het project van de Verlichting. Daarover
heeft Nietzsche veel geschreven en Sloterdijk zal allicht naar hem verwijzen, maar
de belangrijkste gesprekspartner in zijn controversiële rede is Martin Heidegger.

Brief over het humanisme
De ondertitel van Regels voor het mensenpark luidt: Een antwoordbrief op Heideggers
‘Brief over het humanisme’. Waarover gaat dit essay van Heidegger[5]? Kort na het
einde van de Tweede Wereldoorlog legt de Franse filosoof Jean Beaufret Heidegger
in een brief drie vragen voor: hoe kan een filosofie die het rationalisme afwijst aan
irrationalisme ontsnappen? Hoe kan de filosofie haar avontuurlijk karakter bewaren?
En hoe zou men dan het woord humanisme opnieuw een betekenis kunnen geven?
Die laatste vraag neemt Heidegger als uitgangspunt om een aantal thema's van Sein
und Zeit te verhelderen in het licht van de latere ontwikkeling van zijn denken. Het
antwoord aan Beaufret wordt een uitvoerig opstel: de Brief over het humanisme, de
eerste belangrijke publicatie van Heidegger na de Tweede Wereldoorlog.
Heidegger keert zich in zijn Brief uitdrukkelijk tegen Jean-Paul Sartre, als hij stelt
dat niet de mens, maar het zijn het wezenlijke is. In het toen pas gepubliceerde
L'existentialisme est un humanisme had Sartre, op basis van een existentialistische
interpretatie van Sein und Zeit, Heidegger
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ingedeeld bij de atheïstische existentialisten. Er is Heidegger veel aan gelegen zich
van Sartre te distantiëren, en meer in het algemeen van elke filosofie die de mens
centraal stelt.
Alle traditionele filosofische interpretaties van de mens berusten volgens Heidegger
op uitgangspunten die ongeschikt zijn om het eigen karakter van het menselijk leven
en de menselijke geschiedenis uit te drukken. Zo is de mens bv. geen animal rationale
of een optelsom van geest en lichaam. Om het wezen van de mens - in Heideggers
eigenzinnige terminologie, het zijn van het Dasein - op een geëigende manier te
omschrijven, moet de filosofie zich eerst kritisch buigen over de vooronderstellingen
die het kader bepalen waarbinnen pas naar de mens kan worden gevraagd. Daarom
wil Heidegger zich ook niet voor of tegen bestaande vormen van humanisme
uitspreken. Een ‘eigenlijke’ vorm van humanisme is volgens hem pas mogelijk
wanneer het denken zich losmaakt van de filosofische traditie en recht doet aan het
radicaal eindige karakter van het menselijk leven: de filosofie heeft nooit werkelijk
kunnen onderkennen dat de mens niet het centrum van het universum uitmaakt en
niet bij machte is de werkelijkheid naar zijn hand te zetten.
Om zijn opvattingen te verduidelijken gaat Heidegger in zijn Brief onder andere
in op het begrip ethos, zoals dat bij Heraclitus voorkomt. Dat woord heeft volgens
hem betrekking op de plaats waar de mens zich ophoudt, waar hij woont. En ‘wonen’
berust, nog altijd volgens Heidegger, op een oorspronkelijke openheid - die hij
Lichtung noemt: letterlijk een open plek in het bos. Die openheid ontsluit voor de
mens een wereld waarbinnen de dingen pas als betekenisvol kunnen verschijnen.
De mens brengt de horizon van het verstaan van de dingen niet zelf tot stand.
Daarom is de vraag naar de mens niet alleen afhankelijk van de vraag naar het verstaan
van de dingen dat aan ieder waarnemen, denken en handelen ten grondslag ligt, maar
tevens en radicaler van de vraag naar de verschillende, altijd ontoereikende manieren
waarop het zijn zichzelf in de geschiedenis van het denken manifesteert. Heideggers
latere denken staat helemaal in het teken van deze laatste vraag. Zijn Brief over het
humanisme is daarvan het eerste, orakelachtige bericht aan de buitenwereld.

De betekenis van het humanisme
Sloterdijk deelt Heideggers kritiek op het humanisme. Daarbij moet wel gezegd
worden dat hij zelf een relatief eng begrip van het humanisme hanteert: het humanisme
in zijn klassieke, ciceroniaanse betekenis. Hij stelt het gelijk met een vorm van
literaire ascese die een bepaald type van mens wil voortbrengen, dat het best aansluit
bij de Europese geschiedenis.
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Sinds ongeveer het einde van de achttiende eeuw is dit model van een
humanistisch-literaire gemeenschap niet meer in staat zijn stempel op de maatschappij
te drukken. Mede door de opkomst van de massamedia is het humanistische ideaal
krachteloos geworden[6]. Tegen die achtergrond tracht Sloterdijk zijn eigen positie
te bepalen. Hij vertrekt dus wel van Heideggers kritiek op het humanisme, maar gaat
vervolgens zijn eigen weg: hij wenst afstand te nemen van de ‘de termen van het
beschouwelijke denken’, zoals Heidegger die hanteert, en wil een poging ondernemen
om de ‘open plek’, de ‘Lichtung’ waar de mens zich door het Zijn laat aanspreken,
historisch nauwkeuriger te omschrijven. Sloterdijk formuleert het zo:
‘Er bestaat een door Heidegger hardnekkig miskende geschiedenis van
hoe de mens de open plek binnentreedt - een sociale geschiedenis van de
wijze waarop de mens door de Zijnsvraag wordt beroerd, en een historische
turbulentie in de gaping van het ontologische verschil.’ (blz. 32)
‘De open plaats is tegelijk een plaats van strijd, beslissing en selectie.
Binnen dit kader valt met wendingen in de sfeer van een filosofische
pastorale niets meer te beginnen. Waar huizen staan, daar moet beslist
worden wat er met de mensen die ze bewonen moet gebeuren; in de daad
en door de daad wordt beslist welk soort huizenbouwers de suprematie
krijgt. Op de open plek blijkt om welke inzet de mensen strijden zodra ze
als stedenbouwende en rijken-stichtende wezens naar buiten treden.’ (blz.
35)
Wat Sloterdijk hier in de terminologie van Heidegger formuleert - een analyse
doorvoeren van ‘de historische turbulentie in de gaping van het ontologische verschil’
- klinkt in gewone mensentaal ongeveer als volgt: wanneer we in de posthumanistische
periode waarin we zijn beland, de menselijke eindigheid opnieuw sterk ervaren,
botsen we onvermijdelijk op de vraag waar de grenzen van de menselijke autonomie
moeten worden gelegd. Zijn er criteria voorhanden om die grenzen te bepalen en, zo
ja, waar kun je die criteria vinden? Dergelijke vragen zijn natuurlijk verbonden met
het debat over modernisme vs. postmodernisme, waarvan de discussie over
gentechnologie slechts een onderdeel is.
Als we dergelijke vragen toepassen op de gentechnologie, komen we vanzelf
terecht bij het centrale probleem van de (post)moderne tijd. Hoe kan de ontketening
van technische productiekrachten in moreel opzicht beheersbaar blijven? In welke
verhouding staat de zakelijk georiënteerde productiecultuur tot de morele cultuur?
Luidt de gentechnologie een nieuw tijdperk in, vormt ze een historisch keerpunt dat
bestaat in een adembenemende versnelling van - in de Nietzscheaanse terminologie
van Sloterdijk - domesticatie-, selectie- en andere teeltprocessen, die vroeger
duizenden jaren in beslag namen? In zijn controversiële rede,
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Regels voor het mensenpark, stelt Sloterdijk die vragen, zonder een duidelijk standpunt
in te nemen:
‘Ik vraag of op lange termijn zoiets als een expliciet plannen van
eigenschappen op het vlak van de soort denkbaar is en of de
geboorte-bij-keuze (met haar keerzijde: de prenatale selectie) wereldwijd
tot een nieuwe habitus inzake voortplanting zou kunnen worden (het woord
wereldwijd moet hier niet over het hoofd worden gezien, omdat de
prenatale selectie als recht op afdrijving volgens medische indicatie in
Europa en de VS al tot de juridisch beklonken cultuurstandaard behoort,
katholieke weerstanden ten spijt). En op dezelfde plaats voeg ik eraan toe
dat bij ongemakkelijke vragen van deze aard de evolutionaire horizon voor
ons opengaat. Van deze vraagzinnen hebben sommige publicisten
voorschriften gemaakt.’ (blz. 48)
Dat Sloterdijk net deze pertinente vragen aan de orde stelt, kun je hem moeilijk
verwijten. Dat zijn tegenstanders er voorschriften van hebben gemaakt, heeft ons de
affaire-Sloterdijk opgeleverd, en moet je zijn tegenstanders verwijten. Wel heeft
Sloterdijk zelf aanleiding tot een dergelijke - onjuiste - lezing gegeven, door de
voorbeelden waarop hij zich beroept om een mogelijk antwoord op al die vragen te
geven, én door de woordkeuze die hij daarbij hanteert. Sloterdijks zegslieden in
Regels voor het mensenpark - Plato, Heidegger en vooral Nietzsche - formuleren nu
eenmaal een nogal antidemocratisch antwoord op de vraag naar het ‘subject dat moet
telen en temmen’, en ongenuanceerd schuiven zijn critici dan ook maar hemzelf zulk
een antidemocratische mentaliteit in de schoenen. Sloterdijks gebruik van de term
‘selectie’ werkt die kritiek in de hand. Ook al is selectie door middel van kunstmatige
teeltkeus wellicht ‘humaner’ dan selectie door middel van uitroeiing, dan nog roept
het woord - uitgesproken in een rede van een Duitser voor een deels joods publiek
- onwillekeurig reminiscenties op aan de selectie op het laadperron van Auschwitz.
Maar Sloterdijk houdt wel van een beetje opwinding en heisa - hij noemt zichzelf
graag een gevaarlijk denker - en weet perfect hoe die uit te lokken. Specifieke
opvattingen betreffende het genetische probleem moet je bij hem echter niet zoeken.
Er zijn in zijn rede meer vraag- dan uitroeptekens, zodat je je uiteindelijk afvraagt
waar al de heisa nu eigenlijk om gaat. Wie een duidelijk standpunt zoekt, kan te rade
gaan bij Safranski en Dworkin, die de m.i. interessantste reacties uit deze bundel
hebben geschreven: twee helder opgebouwde artikelen, die een diametraal
tegengestelde visie verdedigen[7].
Rüdiger Safranski, vooral bekend als biograaf van Schopenhauer en Heidegger,
staat tegenover de visie van Nietzsche nogal kritisch. Voor Nietzsche ligt de zin van
de geschiedenis hierin dat het leven zijn toppunt bereikt in enkele geslaagde
exemplaren. Het gaat bij hem niet om het
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welvaren van het grootst mogelijke aantal - zoals de civiele religie van de democratie
dat wil - maar om het welslagen van het leven in afzonderlijke gevallen. Voor
Nietzsche is het grote gevaar het ‘totale goedmoedig maken van het democratische
kuddedier’, en voor dat gevaar is ook Sloterdijk niet ongevoelig.
De angst voor een onschuldige, democratische, gevaarloze toestand heeft bij
Nietzsche echter, zo meent Safranski, een doos van Pandora geopend. Na de
ervaringen van de ‘waanzinnige twintigste eeuw’ zullen we over gevaarloze
democratie toch anders moeten denken dan Nietzsche, en dat lijkt Sloterdijk niet
voldoende te zien[8]. Safranski waarschuwt voor wat hij, in navolging van Einstein,
een soort technisch onderlegde domheid noemt, en bepleit dan ook een ethische
reflectie op de enorme toename van technische vaardigheden. In de ethische reflectie
staat de mens open voor een transcendentie die aan zijn greep ontsnapt:
‘Bij de vaststelling van mensenrechten zullen we er in de toekomst over
moeten nadenken of de mens er recht op heeft om te worden geboren in
plaats van te worden gemaakt; of hij er recht op heeft dat zijn aangeboren
eigenschappen alleen worden bepaald door het toeval, het noodlot of, voor
zover men daaraan gelooft, de hogere bestemming, en niet door een
planmatige productie. Of hij er recht op heeft zijn genetisch lot niet te
hoeven leren kennen. Wij moeten de fundamentele voorwaarden bedenken
waaronder de mens zich tot zichzelf kan verhouden, en kunnen daarbij
mogelijkerwijs tot de ontdekking komen van een nieuw mensenrecht, het
recht op toeval. Men wil niet louter worden gemaakt door zijn
medemensen, maar een schepsel zijn van het Ontzagwekkende.’ (blz. 89)
Dworkin legt daarentegen een veel sterkere klemtoon op de menselijke
verantwoordelijkheid. Als het domein van de menselijke verantwoordelijkheid zich
uitbreidt, wat zou er dan verkeerd aan zijn als wij die verantwoordelijkheid ook
daadwerkelijk op ons nemen?
‘We voelen een grotere verantwoordelijkheid om de slachtoffers van
industrierampen of racisme schadeloos te stellen, dan we voelen tegenover
mensen die met een genetische afwijking worden geboren of die worden
getroffen door de bliksem of anderszins door wat advocaten en
verzekeringsagenten met een verhelderende term “handelingen van God”
noemen. Hoe zou dit veranderen als we zouden zijn zoals we zijn ten
gevolge van welbewuste beslissingen van anderen? De huiver die velen
van ons voelen bij de gedachte aan genetische manipulatie is niet de huiver
voor wat verkeerd is. Het is de angst om de greep te verliezen op wat
verkeerd is. Wij vrezen dat onze gevestigde opvattingen onderuit gehaald
zullen worden, dat we in een vrije morele val zullen geraken, dat we
opnieuw zullen moeten leren denken, tegen een nieuwe achtergrond en
met ongewisse uitkomsten. Voor God spelen is met vuur spelen.
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[...] Als wij moreel verantwoordelijke wezens willen zijn kan er geen
sprake zijn van terugtrekking op het moment dat we ontdekken, zoals we
ontdekt hebben, dat sommige van de fundamentele uitgangspunten van
deze waarden, verkeerd zijn. Voor God spelen is inderdaad met vuur
spelen. Maar dat is wat wij stervelingen gedaan hebben sinds de dagen
van Prometheus, de beschermheilige van de gevaarlijke ontdekkingen.
We spelen met vuur en aanvaarden de consequenties, want het enige
alternatief is een onverantwoordelijke lafheid tegenover het onbekende.’
(blz. 131-132)
Nu is Prometheus een moeilijk geval. Aan de ene kant is hij ongetwijfeld de
beschermheilige van de gevaarlijke ontdekkingen. Aan de andere kant - en daarop
wijst Safranski - heeft hij de mensheid ook een weldadige onwetendheid geschonken.
Aanvankelijk zaten de mensen gedeprimeerd in hun holen, omdat ze het uur van hun
dood kenden. Prometheus heeft ze van die kennis bevrijd. Ze wisten voortaan nog
wel dat ze zouden sterven, maar niet wanneer. Zo ontstond bij hen de werkijver, die
door Prometheus werd aangewakkerd door het geschenk van het vuur. Hoe ver reiken
de grenzen van de menselijke autonomie? En wat kunnen we zeggen - gesteld dat
we iets kunnen zeggen - over de inhoud van het transcendente dat ons overstijgt?
Als er nu een reflectie op gang komt over dergelijke fundamentele vragen, die de
verhouding tussen menselijke autonomie en datgene wat de mens transcendeert
betreffen, heeft de mediatieke heisa rond Sloterdijk en zijn afwezige vijand Habermas
tenminste toch nog wat opgeleverd.

Eindnoten:
[1] P. Sloterdijk, Regels voor het mensenpark. Kroniek van een debat. Ingeleid door Wim Boevink,
met een verheldering door Karin de Boer. Vertaald door Angela Adriaansz, Paul Beers en Hans
Dijkhuis, Boom, Amsterdam, 2000, 790 fr., ISBN 90-5352-579-3.
[2] In de zgn. Historikerstreit nam Habermas stelling tegen rechts-nationalistische pogingen om
het Duitse nazi-verleden in een sterk historisch perspectief te plaatsen en daarmee de
afschrikwekkende betekenis ervan te relativeren.
[3] In 1923 wordt in Frankfurt het Institut für Sozialforschung opgericht, de bakermat van wat later
de ‘Frankfurter Schule’ of de ‘Kritische Theorie’ wordt genoemd. Tot de eerste generatie
behoren onder meer Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Adomo (1903-1969), Herbert
Marcuse (1898-1979) en Walter Benjamin (1892-1940).
[4] Ger Groot heeft Sloterdijks Kritiek van de cynische rede voorgesteld in ‘Peter Sloterdijk.
Kynicus’, Streven, januari 1985, blz. 322-331.
[5] Ik baseer mij voor deze voorstelling op de korte, maar uitermate heldere toelichting van Karin
de Boer bij Heideggers Brief over het humanisme (cf. noot 1).
[6] Sloterdijk verbindt deze problematiek met een reflectie op het hedendaagse schoolsysteem en
de relatie tussen onderwijs en massamedia. Zie ook P. Sloterdijk, Mediatijd, Boomessay, 1999.
[7] R. Safranski, ‘Het recht om te worden geboren, en niet gemaakt’, op. cit., blz. 81-89, en R.
Dworkin, ‘De onterechte angst voor God te spelen’, op. cit., blz. 125-132.
[8] Safranski heeft zijn kritiek op Nietzsche uitvoeriger uitgewerkt in Het kwaad. Het drama van
de vrijheid, Atlas, Amsterdam / Antwerpen, 1998 (vooral blz. 210-220) (cf. Streven, september
1998, blz. 675-685).
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Sabine Hillen
Een vlucht zonder tragiek
Het theater van de middelmatigheid van Yasmina Reza
In het programma ‘Metropolis’ heeft Arte op 5 februari een reportage uitgezonden
over ‘das Phänomen Yasmina Reza’. In zijn portret omschreef Pierre-André Boutang
haar als de meest succesvolle hedendaagse Franse toneelschrijfster. Reza (Parijs, 1
mei 1959) heeft ook twee romans - Hammerklavier (1997) en Une Désolation (1999)
-, een filmscenario - Le piquenique de Lulu Kreutz - en daarbij een internationaal
palmares op haar naam staan. Je kunt haar dus niet meer als een debutante
beschouwen[1]. Vooral haar theater is overal warm onthaald.
Reza geeft graag toe dat de receptie van haar teksten niet onvoorwaardelijk positief
was: ‘De Franse gespecialiseerde media koestert argwaan, omdat men het niet langer
gewoon is dat een stuk volle zalen trekt. Wanneer een talrijk publiek enige vorm van
appreciatie toont, kan jouw tekst niet tot de “grote” literatuur gerekend worden’. Een
toneeltekst moet volgens haar beantwoorden aan specifieke criteria die meer omvatten
dan alleen maar een bekommernis om een literaire woordkeuze: het aanvoelen van
het juiste ritme, het tijdsaspect, het bewaren van een stilte op het goede ogenblik.
Het succes kwam er voor Reza in 1994, toen Marguerite Ramsay, die ooit van Ionesco
een succesvol auteur heeft gemaakt, een project lanceerde om haar theater op te
voeren in het buitenland. Zo belandde Art in de handen van Christopher Hampton,
die het stuk heeft vertaald voor het Wyndham's Theatre in 1996. Inmiddels is de tekst
in twintig talen beschikbaar, van het Deens tot het Hebreeuws, en wordt het stuk
opgevoerd van New York tot Tokyo. Sinds Anouilh is dit het eerste Franse stuk dat
goed onthaald werd in het Londense West End. Twee jaar later herhaalt het succes
zich met de vertaling van L'Homme du hasard (1998), weer door Hampton. De
Schaubühne van
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Berlijn voert haar teksten op, gevolgd door de Scandinavische theaters en de Royal
Shakespeare Company. Reza's werk wordt met meerdere prijzen bekroond, maar de
Franse gespecialiseerde pers blijft koel. Die heeft waarschijnlijk een andere kijk op
het theater dan Reza.
In de Oudheid oordeelde Aeschylus dat een dichter met zijn werk tot nadenken
moest aanzetten, en verkondigde daarmee een algemeen aanvaarde Griekse opvatting.
Euripides hield van een ‘moderne’ aanpak, waarbij kunst vooral de werkelijkheid
moest tonen zoals ze is, onvervalst, los van alle moraliteit. Voor Aristoteles was het
dan weer belangrijk dat een exemplarische handeling haar helderheid bewaarde. Het
tonen van schrikwekkende of meelijwekkende verhalen moest zorgen voor een
catharsis. Als hij in zijn Poëtica over de ideale held spreekt, denkt hij niet aan een
uitzonderlijk, bijzonder deugdzaam of pervers personage, maar veeleer aan een figuur
die zich tussen beide uitersten bevindt, die ook door zijn misrekeningen altijd wel
wat beleeft. Met die Griekse voorliefde voor ‘het juiste midden’ stemt het theater
van de ‘middelmatigheid’ dat Reza te bieden heeft, niet overeen.
De burgerman uit haar stuk La Traversée de l'hiver vertegenwoordigt de
middenmoot. Maar hij is ook een zwerver die steeds wisselende streken doorkruist,
met de overtuiging dat elke waarneming in tijd en ruimte iets unieks en ongrijpbaars
is: ‘Wij behoren maar tot één tijdperk, mijn arme Blensk, en amper tot enkele plaatsen.
We willen alles kennen en we zijn niet in staat het einde van de dingen te overzien...’[2].
Het dolen biedt deze figuren een uitweg als normale verwachtingen niet worden
ingelost. Het wordt in Reza's laatste stuk zelfs de enige mogelijkheid om sereen te
leven. Voor het vrouwelijke hoofdpersonage van L'Homme du hasard (1998) is iedere
halte als een interval, een korte rustpoos op een ganzenbord voordat de dobbelstenen
beslissen naar welke andere plek je moet overspringen. Het voordeel van
verplaatsingen is dat ze je een andere identiteit geven: ‘Ik houd van reizen. Mijn
eerste stap in Frankfurt zal van mij een ander mens maken: als je ergens aankomt,
ben je altijd een andere. Trouwens, zo gaat het nu eenmaal, van de ene gedaante in
de andere [d'autre en autre], tot op het einde’[3]. Het doel van de reis is van
ondergeschikt belang, alleen de aftocht telt, de eerste stap op de weg. Vertrekken is
bij Reza een herhaalde, instinctmatige handeling, en een echte dialoog ontstaat alleen
als mensen op het punt staan elkaar te verlaten: als iedereen na een begrafenis
huiswaarts keert, komen twee figuren eindelijk tot een liefdesverklaring; pas als de
trein het station nadert, wisselen reizigers enkele aarzelende zinnen uit, na uren
zwijgen. Alleen bij het afscheid is communicatie mogelijk, omdat op dat moment
het magische en zwierige karakter van de vrijheid plots toch niet meer zo aanlokkelijk
lijkt.
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Reza is nu al een tiental jaren aan het schrijven. Haar eerste stukken, Conversations
après un enterrement en La Traversée de l'hiver, deden velen aan Tsjechov en
Schnitzler denken. Ook al heeft Reza laten blijken dat ze graag de rol van mevrouw
Arkadina in De Meeuw zou vertolken - ze heeft een toneelopleiding achter de rug -,
de vergelijking met Tsjechov laat haar onverstoord. Naast Duras, Borges en Yourcenar
citeert ze als inspiratiebron de naam van Francis Scott Fitzgerald: ‘De ongelofelijke
eenzaamheid van het menselijk bestaan is zelden zo goed weergegeven. De actie
speelt zich niet af op rampzalige plaatsen, omdat [Fitzgerald] meestal welgestelde
mensen beschrijft. Maar de metafysische dimensie is in zijn werk aanwezig, omdat
de onmacht die hij ervaart niet van aardse oorsprong is. De personages zijn ontroerend
door hun zwakte en hun breekbaarheid. Ze twijfelen over hun goedheid tegenover
een kracht die hen overstijgt en bepaalt’[4]. Reza beschrijft de leegte van Fitzgerald,
het lot van een generatie voor wie de oorlog definitief voorbij is. Het enige juk dat
op hun schouders rust is de noodzaak van het succes.
Reza verafschuwt etiketten. Ze merkt op dat Ionesco na het herlezen van oude
interviews tot de slotsom is gekomen dat hij met wel vijftig andere auteurs is
vergeleken eer men aanvaard heeft dat hij, op een onvervangbare manier, zichzelf
was. Aan de vergelijking met Tsjechov kun je echter in het geval van Reza niet
zomaar voorbij. Haar eerste stukken, waarin een groot aantal personages spelen,
laten de alledaagse activiteiten op hun beloop, terwijl herinneringen alsmaar
prangender worden. Conversations après un enterrement toont zowel vredige als
grimmige familietaferelen, met op de achtergrond de dood van een vaderfiguur, en
op de voorgrond een ontluikende, verboden liefde. In La Traversée de l'hiver gaat
het over alles en niets. Willoze figuren zijn er aan zichzelf overgeleverd. Toevallig
ontmoeten een jonge auteur die van eenzaamheid houdt, een vrijgezel, een moeder
en een dochter elkaar. Om hun Weltschmerz te vergeten brengen ze de tijd door met
een partijtje scrabble, kruiswoordraadsels of wandelingen in de omliggende bergen.
Reza toont niet het leven van de mens in de marge, maar dat van de burger die
over geld beschikt en het nog kan uitgeven ook. Niets maakt deze figuren a priori
boeiend, tenzij de omstandigheid dat ze zelfs in probleemloze situaties hun
melancholie kunnen laten oprijzen uit het niets. Kortom, theater verschijnt hier als
een gefictionaliseerde, lyrische versie van het hedendaagse consumptie-hedonisme:
‘We kunnen twee weken naar Thailand gaan, we kunnen een rondreis maken door
Indonesië, we kunnen naar Zuid-Afrika gaan met een safari in het Paul Kruger
wildpark, we kunnen naar Antarctica gaan, dat lijkt ook wel leuk; de vrijheid is
onbeperkt, je kunt gaan waar je wilt, een huisje achter de duinen op
Schouwen-Duiveland is niet leuk’[5]. Reza's theater wordt gedreven door de malaise
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van de luxe, die het reizen maakt tot amusement en toerisme. De zwervers houden
vooral van zichzelf en weten niet meer waar liefde op lijkt. In de dialogen barst
extreem sentiment los, met een romantische ondertoon: ‘Mijn verlangen kun je niet
langer uitputten... ik sta met beide voeten in dat deel van mijn leven dat ik lange tijd
heb gehaat, hoewel ik er ook behoefte aan had’[6]. Dergelijke gevoelens moeten
evenwel aan kracht inboeten als het even later weer gaat over ‘Kulme Torte’ - een
soort gebak - dat ‘vroeger’ altijd barstensvol vanille zat, of over de extravagante das
van een of ander personage. Dit soort theater, dat droomt van een andere plaats en
een andere tijd, wil nog enkel een ontsnappingsroute zijn voor de toeschouwer. Reza's
personages die over het eldorado aan het fantaseren zijn, dienen om het publiek te
sussen: het ware geluk zal wel ergens te vinden zijn.
De dialogen van Reza gaan doelbewust aan elke poging tot vernieuwing voorbij.
De compositie van L'Homme du hasard steunt op twee monologen. Een gefrustreerde,
bittere schrijver deelt zijn compartiment met een reizigster die - zo wil het toeval een enthousiaste fan zal blijken te zijn. De onwaarschijnlijke samenloop van
omstandigheden levert een voor de personages hinderlijke situatie op. Zij houden
zich voor elkaar verborgen, zodra er een gesprek tot stand komt. De vrouw doet alsof
ze de schrijver niet herkent, waardoor hij kan veinzen alleen maar een lezer van zijn
werk te zijn. De vragen die hij over zijn eigen oeuvre stelt, lokken onverwacht
positieve reacties uit. Net voor het doek valt, noemt de reizigster de auteur die voor
haar zit bij name, en geeft ze zich over aan haar grenzeloze bewondering. Wat zegt
dit verhaal over de huidige tijd? De tekst gaat niet zozeer over het toeval of over
ontmoeting, dan wel over de behoefte aan erkenning. Door zijn verlangen naar een
vleiend spiegelbeeld ziet de schrijver eruit als een kleinzielig, indifferent figuur, die
- zo lijkt het wel - nors naar de voorbijflitsende koeien in de weide staart. Als een
homogene samenleving alleen nog oog heeft voor gelijke rechten, dan produceert ze
ook mensen die allemaal recht hebben op dezelfde ‘erkenning’. De vraag is dan
echter hoe ‘trotse individuen die erkenning zoeken in functie van waarden en
kwaliteiten die ze op zich belangrijk achten, zo'n kader kunnen aanvaarden’[7]. Met
andere woorden, waarom nog zoeken naar kwaliteit, als door het uitblijven van alle
waardesystemen alle prestaties gelijkgeschakeld worden, en het goede niet kan
worden opgemerkt?
Art, een fresco over de moeilijke omgang van de Parijse bourgeoisie met de
moderne kunst, is tot heden Reza's meest succesvolle stuk. Het hoofdpersonage is
ongebreideld enthousiast over een maagdelijk wit doek dat hij voor een ontzettend
hoog bedrag gekocht heeft. Het tafereel doet een beetje denken aan de kleren van de
keizer, maar het is tegelijkertijd
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ook de belichaming van het cliché dat de hedendaagse kunst niets te vertellen heeft.
Volgens Reza kwam het succes van Art er niet om de juiste redenen. Haar stuk was
helemaal niet als een kritiek op de hedendaagse kunstwereld geschreven. Het witte
doek, met zijn wisselende belichting, was bedoeld als een spiegel die het humeur
van de drie vrienden moet reflecteren. Ook hier steekt het monster van de ijdelheid
weer even de kop op: het principe dat een doek beoordeeld moet worden op basis
van individuele criteria veronderstelt dat men allereerst het individu zelf als waarde
erkent. Wordt het individu als maatstaf gekozen, dan zal men ook zijn kunstnormen
respecteren.
Zowel L'Homme du hasard als Art proberen te achterhalen waar hedendaagse
kunst aan moet beantwoorden. Men moet ontnuchterd vaststellen dat de ietwat
hybridische theatraliteit van Reza, die onwennig tussen boulevard en tragikomedie
blijft hangen, een stap achteruit betekent. Gérard Genette - die Reza's stukken met
literatuur én met amusement verbindt, en zowel naar Nathalie Sarraute als naar
Jean-Loup Dabadie verwijst - herkent in het monochrome doek van Art de kunst van
Ryman[8]. Andere commentatoren denken aan Malevich, de inspirator van het
constructivisme en minimalisme Maar Malevich bekleedt nu al bijna een eeuw lang
een vaste plaats in de kunstgeschiedenis. Draait Reza dan gemakshalve de klok
honderd jaar terug, om het ontbreken van een eigentijdse esthetische visie te
camoufleren? In 1890 al verdedigde Maurice Denis dat schilderkunst geen strijdros,
naakte vrouw of andere anekdote moet afbeelden, maar verf en kleurlagen aanbrengen
op een plat vlak. In zijn ‘manifeste bianco’ vervloekte Ludo Fontana herkenbare,
artisanale kunst, omdat wie betrokken is bij de ontdekking van de kosmos, geen
genoegen meer neemt met het schilderen van chrysanten. Hoe lang weten we nu al
dat de kunst inmiddels de grenzen van elk mogelijk experiment reeds heeft verkend?
Reza's balans van het fin de siècle is een wit doek dat niet alleen de afschaffing van
de betekenis beklemtoont - op zich geen nieuw gegeven -, maar dat bovendien de
betekenaar laat verdwijnen. Het is dus geen toeval dat Baudrillard met het theater
van Reza hoog wegloopt.
Haar personages spreiden onzekerheid en onwetendheid tentoon. De auteur die
Reza in L'Homme du hasard opvoert, weet niet meer wat schrijven is: voor hem is
biografie als genre een absurditeit, en coherentie een onmogelijke opgave; de intenties
van een auteur verknoeien wat hij dan al schrijft, en alleen anoniem werk heeft recht
op leven. Hij komt tot het besluit dat vernieuwing waanzin is, en die gedachte klinkt
ook uit de mond van andere personages: als vernieuwing dan nog een norm mag zijn,
dan is ze intussen hopeloos voorspelbaar.
Het witte doek in Art kun je minstens op twee manieren interpreteren: als een
metafysisch mijmeren dat onuitgesproken wil blijven, maar ook
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als een aanklacht tegen een kunst die geen voeling meer heeft met gewone mensen.
Het artefact van een zekere Antrios - zo heet de kunstenaar in het stuk - suggereert
eerst en vooral dat de werkelijkheid zoveel meer bevat dan wat de ogen, handen, of
allerlei vormen van analyse kunnen vatten. Wat niet afgebeeld kan of wil worden,
krijgt in het discours van de personages wit als symbolische kleur. Zo ligt er tijdens
het ‘eeuwig’ durende dolen sneeuw op het onkruid, en als de schrijver van L'Homme
du hasard zit te wroeten, ligt er voor hem een onbeschreven wit blad, als een labyrint
van nutteloze paden. Reza houdt ervan op de scène stilte te introduceren, omdat ze
suggestieve, beheerste taal belangrijker vindt dan precisie, en dat lange, expliciete
monologen op zich weinig interessant zijn. De vraag is weliswaar hoe dergelijke
etherische theatraliteit in beelden vertaald kan worden. In de regieaanwijzingen van
haast al haar stukken heeft Reza het over een ‘open’ ruimte, een zo neutraal mogelijk
decor, een kale, lege vlakte die gedurende de hele opvoering niet verandert. Zoals
ook blijkt uit een chassidische wijsheid die ze aanhaalt, is voor Reza zwerven een
doorkruisen van plaatsen die men zich niet kan toe-eigenen. Alleen de veranderende
identiteit is een constante:
‘- Waarom loop je al die tijd door het bos?
- Omdat ik God zoek, zei de kleine jongen.
- Maar is God niet overal?
- Ja, vader.
- En is hij niet overal dezelfde?
- Ja... Maar ik verander door de ruimte die mij omringt.’
Deze kleine dialoog die aan La Traversée de l'hiver voorafgaat, alludeert ongetwijfeld
op het onvermijdelijke van de diaspora. Dat de identiteit van het personage steeds
wisselt, is echter niet een gevolg van ontmoetingen met de ander, maar alleen van
zijn eigen verplaatsingen, zelfs in een neutrale, onveranderlijke ruimte als de natuur.
De personages spreken wel over bergen, tuinen of de hemel van waaruit een helder
licht over de werkelijkheid valt, maar die natuurlijke omgeving wordt nooit op de
scène voorgesteld. Bovendien breken de komische, aardse opmerkingen in de dialogen
keer op keer het nostalgische verhaal, en ondermijnen ze de tragiek ervan. Zo hoor
je de auteur uit L'Homme du hasard een verklaring afleggen die elk intellectualisme
afwijst: ‘Trouwens op de planken verdraag ik enkel boulevardstukken. Uiteindelijk.
Alleen met die stukken kun je normaal lachen. Het is niet die giftige lach die je thans
hoort in de zogenaamde culturele zalen’. In deze context krijgt het doek uit Art ook
een profane betekenis: het neemt de doorzichtigheid en de banaliteit van de dagelijkse
realiteit op de korrel. Een leeg doek is een leeg doek,
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en dat is het dan. De burger, die de aankoop van zijn vriend niet kan begrijpen, spuwt
zijn gal uit over iets wat hem te boven gaat. Volgens hem is intellectuele pretentie
dodelijk voor de vriendschap: ‘Zou het de Antrios zijn, de aankoop van de Antrios?...
Nee, dit kwaad is veel eerder ontstaan...: precies op de dag dat je het over kunst had,
en zonder humor het woord deconstructie uitsprak’. Het succes dat Reza met
dergelijke opmerkingen oogst, toont alleszins dat een bepaald soort kunst kracht put
uit het idee dat ze niet voor een elite bestemd is. De lach die de stukken van Reza
ontketenen, is er het bewijs van.
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Gert Verschraegen
Alles wat men moet weten
Over de (in)actualiteit van het bildungsideaal
‘Een ontwikkeld mens is iemand die tenminste de moeite neemt
belezenheid te veinzen.’
Abram de Swaan

I
Ovidius, Les Demoiselles d'Avignon, het Congres van Wenen, Proust, Die
Traumdeutung: elke gevormde inwoner van West-Europa wordt verondersteld deze
namen, titels en evenementen te kennen, of er op z'n minst al van gehoord te hebben.
In een serieus gesprek over hedendaagse Europese cultuur, politiek of literatuur gaat
men ervan uit dat iedereen weet waar het over gaat. Die verwachting is terecht. Want,
hoewel de genoemde gebeurtenissen, persoonlijkheden of werken strikt genomen
tot het verleden behoren, blijven ze ook nu nog relevant: hun nalatenschap werkt
onverminderd door in het heden. De gevolgen van het Congres van Wenen zijn nog
steeds te merken in de Europese politiek. Prousts bezwerende spelletjes met het
geheugen vormen een integraal onderdeel van de twintigste- én
eenentwintigste-eeuwse roman. Freudiaanse denkbegrippen en metaforen zijn niet
meer weg te denken uit de wereld van de moderne kunst en cultuur: zonder Freud,
geen André Breton, geen Hitchcock, geen Slavoj Žižek (de reeks kun je ad libitum
aanvullen). Om de complexiteit en creativiteit van de hedendaagse kunst, literatuur
of politiek te vatten, moet je bekend zijn met de culturele traditie. De ‘grote’ namen
en werken van de Europese beschaving - te beginnen met de Oudheid, Shakespeare,
de Renaissance,... - leveren immers de instrumenten die een kritisch oordeel mogelijk
maken: vergelijkingspunten en
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maatstaven om uit te maken wat waardevol is, en niet. Tegelijk zorgt de kennis van
de historische en literaire traditie ervoor dat we elkaar verstaan, dankzij een
gemeenschappelijk referentiekader, gedeelde begrippen, inzichten, criteria en waarden.
Dat is althans de overtuiging van het bildungsideaal, dat door de eeuwen de
intellectuele leidraad en achtergrond van de Europese ‘beschaafde’ samenleving is
gebleven. In de grond gaat het bildungsideaal ervan uit dat de gecanoniseerde boeken,
beelden en gedachten beter en ‘humaner’ zijn dan andere. Ze worden geacht ‘eeuwige
waarheden’ uit te drukken en inzicht te geven in de algemeen bindende waarden.
Om volwaardig mens te worden, moet je je door die canon laten vormen. Maar wat
is er van dit traditionele bildungsideaal geworden? Heeft het nog iets te betekenen
voor de toekomst?

II
De etymologische en culturele wortels van het begrip ‘Bildung’ liggen in het
achttiende-eeuwse Duitsland, dat veel aandacht besteedde aan algemene of
persoonlijke vorming (zo wordt Bildung in het Nederlands meestal vertaald). Het
Duitse nationaliteitsgevoel hing immers met het bildungsideaal samen: een brede
historische en literair-filosofische Kultur werd vanaf het einde van de achttiende
eeuw beschouwd als datgene wat de Duitser tot ‘Duitser’ maakte. De historische
achtergrond daarvan is bekend[1]: in tegenstelling tot de Franse cultuur heeft de Duitse
cultuur zich niet vanuit de aristocratische vorstenhoven, maar wel vanuit de burgerij
ontwikkeld. Die hanteerde het ideeëngoed van Kultur en Bildung om zich
maatschappelijk te manifesteren, én zich te onderscheiden van de Fransen[2]. In plaats
van de aristocratische nadruk op vormelijkheid en hoffelijkheid beklemtoonden de
Duitse burgers de gedegenheid van de kennis en de vorming van de persoonlijkheid.
De adellijke toewijding aan stijl en schone manieren beschouwden zij als uiterlijke
schijn. In plaats daarvan moesten innerlijkheid en deugd gecultiveerd worden. Als
maatschappelijk centrum dat voor de modellering en uitstraling van deze idealen
borg moest staan, diende niet het adellijke hof, maar de universiteit.
In die context is het bildungsideaal ontstaan, dat de innerlijke
persoonlijkheidsvorming koppelt aan de kennis van een algemeen weten, zoals dat
in de canon van de ‘klassieke’ werken is neergelegd. Door zich te spiegelen aan wat
de grote geesten uit het verleden hadden gecreëerd, kon men de eigen persoonlijkheid
cultiveren. Vanuit Duitsland heeft dit ideaal zich verspreid onder meer naar Engeland,
waar het fervente pleitbezorgers heeft gevonden in de Engelse traditie van
cultuurkritiek - bv. in de geschriften van Arnold en Leavis. Zoals het woord Bildung
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suggereert, ging men ervan uit dat de studie van de klassieke canon nuttig is om je
karakter te vormen, je gevoelsleven te verkennen en jezelf beter te begrijpen. ‘Ik las
Montaigne met de bedoeling Montaigne te begrijpen. Het resultaat was dat ik mezelf
beter begreep’, heeft Pascal geschreven. Bildung is meer dan kennis verwerven.
Leren we autorijden, dan is dat een leerproces dat onze persoonlijkheid ongemoeid
laat. Maar leren we onze diepste drijfveren te doorgronden, of de zin van de dood te
overwegen, dan gaat het om een leerproces dat onze persoonlijkheid, dat ons leven
verandert. Een illustratie van dat leerproces vinden we in de zgn. bildungsroman Goethes Wilhelm Meister, of Thomas Manns Toverberg - waarin een jongeman zijn
geestelijke vermogens ontwikkelt en door vallen en opstaan zijn plaats vindt in de
wereld. De verhaalde gebeurtenissen vormen stuk voor stuk leerrijke etappes in een
persoonlijk ontwikkelingsproces: uit onervarenheid en overmoed begaat de jonge
protagonist eerst vergissingen, maar daaruit kan hij lessen trekken. Uiteindelijk zal
hij door een dialectiek van ontgoocheling en vernieuwd inzicht niet alleen de wereld,
maar ook zichzelf ontdekken.
Het samengaan van objectiviteit en subjectiviteit, kennisverwerving en
persoonlijkheidsvorming, wijst er overigens op dat het bildungsideaal een dubbele
inzet had. Aan de ene kant had Bildung alles te maken met het grote achttiende-eeuwse
project van de Verlichting, dat de studie van literatuur en filosofie zag als middel
om het individu uit de eigen lokale en historische geborneerdheid te bevrijden en te
verheffen tot de universele menselijke geest. Aan de andere kant moest die studie
dienen om de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen[3]. Al lezend en schrijvend kon
het individu de eigen subjectiviteit en menselijkheid ontdekken. Dat
ontwikkelingsproces werd op exemplarische wijze in de bildungsroman voorgesteld.
Het ideaal dat men voor ogen had, was dat de lezer de klassieke teksten zodanig
assimileert, dat ze een taal worden waarmee hij zijn eigen persoonlijkheid kan
uitdrukken. Of, om het met de woorden van Georg Simmel te zeggen, aan de hand
van de voorgegeven objectieve cultuur ontwikkelde de lezer een subjectieve cultuur.
Door zelf te putten uit het klassieke, gemeenschappelijke erfgoed, werd het individu
meteen een volwaardig lid van de gemeenschap. Bildung werd opgevat als ‘het
vermogen van het individu om de maatschappij door de complexiteit van zijn
persoonlijkheid nogmaals in zichzelf af te beelden, en daarmee van binnenuit de
morele binding te ontwikkelen die de maatschappij samenhoudt’, aldus de Duitse
literatuurwetenschapper Dietrich Schwanitz in een ietwat houterige, maar toch wel
trefzekere omschrijving van het bildungsideaal[4].
Vooral in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw vormde dit
bildungsideaal de basis waarop vorming en onderwijs georganiseerd
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werden[5]. De hervorming van de universiteit, de herziening van het leerplan van de
scholen, het organiseren van volwassenenonderwijs en de verspreiding van kennis
door middel van goedkope boeken en tijdschriften, het werd allemaal gelegitimeerd
op grond van het pedagogische sleutelbegrip ‘algemene vorming’. Zoals de
omschrijving van Schwanitz het suggereert, ging men ervan uit dat persoonlijke
ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang samengingen. Een individu met een
gevormd karakter en verstand zal zich ook rationeel en ‘humaan’ gedragen in de
samenleving. Menselijke dwaasheid en wreedheid werden immers beschouwd als
een gevolg van onwetendheid. Men begon te beseffen dat het een grove
onrechtvaardigheid was, dat de grootse erfenis van filosofische en artistieke prestaties
slechts tot een kleine gepriviligieerde kaste was doorgedrongen[6]. Men hoopte dat,
als eenmaal de culturele elite de massa had geleerd klassieke muziek te beluisteren,
musea te bezoeken, kortom, uit hun ‘lage’ driftmatige leven op te stijgen naar de
‘hogere’ sferen van de beschouwende cultuur, menselijke domheid en wreedheid
automatisch zouden verdwijnen.

III
In de twintigste eeuw krijgt dit onwrikbare geloof in de gunstige invloed van algemene
vorming op de samenleving rake klappen. Er zijn nog wel culturele werkers die
beweren dat kunst, dans en theater bijdragen aan de tolerantie of multiculturaliteit
van onze samenleving. Maar, de sterke humane aspiraties van de term ‘Bildung’
klinken heden ongeloofwaardig, vooral sinds men beseft heeft dat heel wat
handlangers van de Endlösung eminente kenners van Goethe of vertolkers van Bach
en Mozart waren. Als literaire vorming en esthetisch gevoel samen kunnen gaan met
inhumaan en politiek sadistisch gedrag, zijn de utopische veronderstellingen van het
klassieke bildungsideaal ondergraven. Cultuur met een hoofdletter is nog geen garantie
van maatschappelijke vooruitgang. In het naoorlogse discours over onderwijs en
maatschappij is de term ‘Bildung’ dan ook langzaam van de agenda verdwenen.
Ondertussen lijkt het zelfs een archaïsch woord geworden, dat nauwelijks nog enige
resonantie heeft.
Nu is het niet duidelijk meer wat ‘algemene vorming’ juist inhoudt. Tot nauwelijks
honderd jaar geleden vormde de inhoud van de culturele traditie een bijna
vanzelfsprekend, goed afgebakend en overzienbaar geheel: Homeros, Plato, de Bijbel,
Petrarca, Rubens, Descartes, Goethe,... De kennis over het zelf en de wereld kon als
het ware geïnventariseerd worden in een goed uitgeruste bibliotheek. Nu kan dat niet
meer: de

Streven. Jaargang 67

800
culturele traditie is onoverzichtelijk geworden, en groeit gestaag. Nog nooit zijn er
zoveel verschillende boeken, gedachten en beelden in omloop geweest: het menselijke
erfgoed is een labyrint of spiegelpaleis geworden. Elke poging tot inventarisatie
ervan is tot mislukken gedoemd: voor elk boek heb je een ander boek, voor elke
gedachte een andere gedachte die juist het tegenovergestelde beweert. Hoe meer
kennis er beschikbaar is, hoe meer het ideaal van synthese verdwijnt. Er is gewoon
te veel overgeleverde kennis, te veel wijsheid om ons nog een bevattelijk beeld van
de wereld te geven. Pogingen om de verscheidenheid van inzichten, standpunten en
waarden onder één noemer te brengen, zijn op z'n zachtst gezegd lachwekkend te
noemen.
Dat wordt misschien wel het treffendst uitgedrukt in een hilarische episode van
Robert Musils De man zonder eigenschappen. Daarin dringt Generaal Stumm von
Bordwehr de hofbibliotheek binnen, op zoek naar ‘de verlossende gedachte’. Hij
verzoekt de hoofdbibliothecaris hem het boek te brengen dat een overzicht biedt van
alle grote gedachten die de mensheid heeft voortgebracht. Eigenlijk had de generaal
verwacht dat de hoofdbibliothecaris dit verzoek als belachelijk zou afwijzen, maar
tot zijn grote verbazing troont de bibliothecaris hem mee naar de cataloguszaal, ‘het
heilige der heiligen van de bibliotheek’, waar hij ‘als een aap een ladder opschiet,
recht op een boek af, juist op dat ene, echt van beneden af uitgemikt’, het voor de
generaal op tafel legt en zegt: ‘Mijnheer de generaal, ik heb hier voor u een
bibliografie van de bibliografieën’. Daarop legt hij volgende verklaring af: ‘Het
geheim van de goede bibliothecaris is dat hij van alle literatuur die hem wordt
toevertrouwd nooit meer leest dan de titel en de inhoudsopgave. Wie zich inlaat met
de inhoud is als bibliothecaris verloren!’[7]
Een classificatie van classificaties, een boekencatalogus van boekencatalogi: dat
is het enige geschikte beeld dat de moderniteit nog voor ‘de culturele traditie’ kan
vinden. Een meer inhoudelijke inventarisatie, bv. op basis van de ‘grootsheid’ of
belangrijkheid van de meegedeelde gedachten, lijkt uitgesloten: ze zou enkel uitlopen
op een hopeloze verwarring. Want de kennis vormt niet langer een samenhangend
geheel. Er valt geen rode draad in de geschiedenis, geen zinvolle ordening in de
wereld meer te lezen. Wie op zoek gaat naar de grote, verlossende gedachte, komt
uiteindelijk bedrogen uit, zoals Musils Generaal Stumm of Flauberts Bouvard en
Pécuchet uit de gelijknamige roman. Ook hun speurtocht naar een samenhangende
en zinvolle kennis eindigt niet met een grotere kennis van de wereld en van zichzelf
- zoals in de klassieke bildungsroman -, maar loopt op niets uit. Alle kenniselementen
blijken met elkaar en met het leven in tegenspraak. Aan de persoonlijkheid en
levensbestemming van Flauberts personages verandert de boekenwijsheid geen
sikkepit.
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Nadat ze allerlei kennisgebieden doorlopen hebben - de natuurwetenschappen,
archeologie, geschiedenis, filosofie, literatuur,... - zien Bouvard en Pécuchet door
de bomen het bos niet meer, en besluiten ze zich opnieuw te wijden aan hun
aanvankelijke beroep: kopiëren. Op dat moment valt de romanvorm overigens uiteen
in een massa uittreksels, citaten, dwaze clichés en gemeenplaatsen[8]. Zonder nog een
onderscheid te maken tussen wat belangrijk, en wat onbetekenend is, tussen mooi
en lelijk, goed en kwaad, beginnen Bouvard en Pécuchet van alles en nog wat over
te schrijven. Flaubert toont hiermee hoe het bildungsproces strandt op de
onoverzichtelijkheid van de moderne wereld. Er is geen samenhangende kennis van
het zelf en de wereld mogelijk. Het enige wat dan overblijft, is verzamelen,
classificeren, catalogeren.

IV
Vandaag wordt ons de traditie overgeleverd als een soort archief: een gigantische,
gesystematiseerde verzameling van stellingen, beelden en teksten, van sporen uit
werelden die al lang niet meer bestaan. Onze culturele traditie vormt geen cognitief
en emotioneel geheel meer. Wat overblijft zijn brokstukken, fragmenten van wat er
ooit heeft bestaan. Wij dwalen rond tussen de resten van tradities: de ruïnes van
Griekenland en Rome, de nog niet zo lang verloren wereld van het katholicisme. De
traditionele betekenissystemen die het hele leven droegen en onderstutten, bestaan
niet meer; ze zijn een onderdeel geworden van een immense, collectieve,
onuitputtelijke databank, waaruit wij vrijelijk fragmenten, stellingen en beelden
kunnen putten. Echter, fragmenten en splinters verplichten tot weinig: met het
beschikbare materiaal kunnen we onze eigen betekeniswereld à la carte samenstellen.
Ook het christendom levert geen sterke, alle sferen van het leven doordringende
betekeniskaders meer[9]. Er blijven nog wel enkele vaag verbindende waarden, wat
verhalen en rituelen over, - fragmenten van een omvattende en geschakeerde
christelijke cultuur, waarmee de jongere generaties al lang niet meer vertrouwd zijn.
De Bijbel behoort tot een wereld die de meeste jongeren zich niet meer kunnen
voorstellen, en wordt op school nog nauwelijks gelezen. Religieuze referenties begrijpt
men dan ook niet langer: ‘Ik heb collega's die in Nederland lesgeven aan de
universiteit, algemene vakken, en die moeten beginnen uit te leggen wie Jezus Christus
was en wat dat kruis daar doet’[10].
Niet alleen de Bijbel, die een beslissende stempel op de westerse verbeelding heeft
gedrukt, is archiefmateriaal geworden. De idee zelf van een culturele ‘canon’ is hoe
langer hoe minder vanzelfsprekend

Streven. Jaargang 67

802
geworden. Dat een verzameling van namen en werken ‘het beste dat werd gedacht
en gezegd in de wereldgeschiedenis’ (Matthew Arnold) zou kunnen belichamen,
klinkt ons nu als een versleten idealistisch motief in de oren. In de jaren tachtig en
negentig werd de onderhand bekende stellingenoorlog over de literaire canon
uitgevochten. Aan de ene kant van het spectrum zwoeren conservatieven als Steiner
of Bloom bij ‘klassieken’ als Shakespeare, Racine of Dostojevski, waarvan de waarde
boven alle twijfel verheven was. Aan de andere kant plaatsten aanhangers van de
vrouwenstudies en van de cultural studies grote vraagtekens bij de gevestigde canon
en de vermeende beschavende waarde ervan. Zij pleitten voor een minder
sacraliserende benadering van de canon, en voor een nieuwe interpretatie van het
begrip cultuur. Ze keerden zich vooral tegen het identificeren van ‘cultuur’ met ‘hoge
beschaving’, met het hemelse baldakijn van ‘de klassieken’. Volgens de cultural
studies moeten alle cultuurverschijnselen op gelijke voet benaderd worden. Zowel
een werk van Shakespeare als een populaire negentiende-eeuwse damesroman kunnen
met dezelfde, door de semiotiek beïnvloede methode worden gelezen. Er werden
hoe langer hoe meer boeken, films of teksten geanalyseerd die tot dusver buiten de
klassieke canon van de grote werken vielen: men onderzocht de codes van
reclamebeelden naast die van Doctor Faustus, en besprak soaps evengoed als opera's.
Bovendien werden de klassieken zelf met een andere blik gelezen, en de verborgen
ideologische lading ervan onderzocht. Ze werden niet langer benaderd als sacrale
teksten, maar als mogelijke dragers van allerhande patriarchale en kolonialistische
ideeën. Welk beeld van de vrouw zit er in het werk van Kant of Louis Paul Boon?
Wat moet je denken van de latente imperialistische neigingen van Verdi's Aida en
Conrads Heart of Darkness? Geleidelijk is gebleken dat de werken van de ‘klassieken’
- de ‘blanke oude mannen’ - niet zozeer ‘eeuwige waarheden’ dan wel historisch en
sociologisch bepaalde machtsverhoudingen uitdrukken. De klassieke of canonieke
werken illustreren niet alleen de grootsheid van de westerse beschaving, zij hebben
ook een grote rol gespeeld in de culturele legitimering van de onderdrukking van de
vrouw, de zelfverheerlijking van de westerse beschaving, etc.
Toch wilden de pleitbezorgers van de vrouwenstudies en van de culturele studies
de idee van een canon niet volledig verwerpen. Wel drongen ze aan op een aanpassing
ervan aan de moderne tijd. Zo had de culturele canon dringend behoefte aan een
multiculturele en / of vrouwelijke herijking. Het werd hoog tijd dat ook het werk van
vrouwelijke filosofen, zwarte schilders en literatoren uit de arbeidersklasse van onder
het stof werd gehaald en bijgezet in de grote galerij van onze culturele erfenis.
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V
In Bildung. Alles was man wissen muss stelt de Duitse literatuurwetenschapper en
romancier Dietrich Schwanitz zich ten doel de canon van de westerse beschaving
nog eens te omschrijven. In 550 bladzijden probeert hij samen te vatten wat de
‘West-Europeaan van vandaag allemaal moet weten’ om zich ‘gevormd’ te noemen:
de grote literaire werken, de belangrijkste etappen uit de kunst- en
muziekgeschiedenis, de beduidendste filosofische en wetenschappelijke theorieën,
en de ontstaansgeschiedenis van het huidige Europa. Hij vertrekt daarbij van de
kritiek op het onderwijs, dat zijn functie in het doorgeven van de canon niet meer
ter harte neemt. De nadruk die sinds het einde van de jaren zestig op het aanleren
van vaardigheden is gelegd, ten koste van het overdragen van culturele kennis, heeft
het geletterdheidspeil alleen maar achteruit geholpen. De scholen worden overvraagd:
milieu, internet, racisme, e.d. moesten dringend opgenomen worden in het
onderwijsaanbod. Het ‘grote verhaal van de westerse geschiedenis en beschaving’
is zo in de vergeet-hoek geraakt. Nochtans, schrijft Schwanitz, is het altijd de
samenhang van dat grote verhaal geweest die ons inzicht in de chaos gaf. De Grieken,
de Bijbel, de Renaissance, de Verlichting, het modernisme, die ijkpunten van de
westerse geschiedenis hebben steeds de cognitieve instrumenten geleverd waarmee
wij de ons omringende werkelijkheid konden ordenen. Jonge mensen die die
historische kaders ontberen, hebben geen structuren om de chaos van de
gebeurtenissen te beheersen. De scholier wie de grote samenhang niet meer wordt
bijgebracht, mist vergelijkingspunten en maatstaven. Dat leidt er dan uiteindelijk toe
dat de leerstof niet meer bijdraagt tot het zelfbegrip, maar verschijnt ‘als een dooie
boel, als een opeenhoping van oninteressante feiten die niets met het eigen pulserende
leven te maken hebben’[11].
Schwanitz is niet de eerste, en zal beslist niet de laatste zijn, die deze diagnose
stelt en in de lijn daarvan een eerherstel van het bildungsideaal bepleit. In de jaren
tachtig en negentig hebben in de Verenigde Staten onder meer Allen Bloom en E.D.
Hirsch geijverd voor een terugkeer van de verplichte kennis van de culturele, en in
engere zin literaire canon[12]. Ook zij betreurden de toestand in de Amerikaanse
highschools, waar het aanleren van vaardigheden (skilis) de inhoudelijke kennis
verdringt. Donald Hirsch gaf in 1988 een Dictionary of Cultural Literacy uit, waarin
ongeveer alles stond wat een gevormde Amerikaan volgens de auteur eigenlijk hoort
te weten. Of de culturele geletterdheid er werkelijk mee vooruit geholpen werd, is
echter de vraag. ‘Omdat niemand alsnog zo'n boek uit het hoofd gaat leren, werd het
gelezen als een lijst van onderwerpen waarvan je moest verbergen dat je er niet van
op de hoogte was. De
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parate kennis bleef gelijk, maar de parate leugen nam spectaculair toe’, schrijft de
socioloog Abram de Swaan hierover[13]. In navolging ervan liet een Nederlandse
hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie, Adolf Kohnstamm, in 1992 Het Cultureel
Woordenboek verschijnen[14]. In Vlaanderen werd het vooral bekritiseerd omdat het
te weinig Vlaamse trefwoorden bevatte.
Maar geldt dit verwijt van partijdigheid niet elke poging om een canon vast te
leggen? Er is gewoon te veel cultureel verleden, er zijn te veel ‘belangrijke’ boeken,
beelden en gedachten in circulatie gebracht. Wie hetgeen daarvan nu nog relevant
is wil vastleggen, wordt onvermijdelijk selectief. Hij zal er automatisch van verdacht
worden nationale of regionale perspectieven te priviligiëren of aan sekse- en
klassendiscriminatie te doen. In het naspeuren van de blinde vlekken van de culturele
canon zijn we inmiddels goed geoefend, mede dankzij de reeds genoemde cultural
studies en vrouwenstudies. Boeken als die van Bloom, Hirsch of Kohnstamm doen
zich voor als alleenzaligmakend. We kunnen het echter niet helpen te vragen: waarom
deze gebeurtenis wel en die andere niet? Waarom deze schrijver wel, en de andere
niet? Selectiecriteria zijn nooit absoluut. Ze veronderstellen steeds principes die zelf
altijd opnieuw ter discussie kunnen worden gesteld[15]. Ook Schwanitz' selectie van
de zgn. onmisbare namen en werken, van al datgene ‘wat we zouden moeten weten’,
is gefundeerd op onderscheidingscriteria waarover gediscussieerd kan worden. Ik
vind het vreemd dat Schwanitz theater wel, maar film niet in zijn pakket van algemene
vorming opneemt: Ionesco, Beckett en Brecht wel, maar Eisenstein, Hitchcock en
Godard niet. Zo'n door de klassieke woordcultuur doordrongen selectie is uitermate
betwistbaar, al was het maar omdat de ‘verloedering’ van de schriftelijke geletterdheid
niet alleen staat. Je kunt net zo goed een achteruitgang vaststellen van de visuele, en
in engere zin filmische geletterdheid.
De onontkoombare selectiviteit van elke canonisering heeft overigens met een
fundamenteler gegeven te maken: onze omgang met het verleden, met ‘de culturele
traditie’, veronderstelt maak- en constructiewerk. Immers, het heden is niet alleen
een product van het verleden, het construeert dat verleden ook zelf. Dat vergeten we
wel eens. Noties als ‘historisch belang’ of ‘culturele invloed’ laten het voorkomen
alsof het verleden zijn invloed op het heden onveranderlijk uitoefent. Maar dat is
bedrieglijk: wat relevant en belangrijk was in het verleden, wordt eigenlijk pas hier
en nu beslist. Geen enkele voorbije gebeurtenis, geen enkel werk of oeuvre heeft uit
zichzelf een actuele betekenis of relevantie. Historische of culturele betekenis is er
alleen a posteriori, via een daad waardoor de huidige tijd een gebeurtenis van vroeger
betekenis toekent, vanuit onze situatie gezien. Wat nu als een cruciale gebeurtenis
geldt,

Streven. Jaargang 67

805
was dat ‘op het moment zelf’ misschien nog niet. Het belang ervan wordt pas later
ingezien. Ook de canonieke status van een werk of oeuvre wordt pas enige tijd na
het verschijnen ervan werkelijkheid, namelijk wanneer jaren later hand- en leerboeken,
tentoonstellingen, wetenschappelijke studies, herdenkingsprogramma's en - jawel culturele woordenboeken dat werk of oeuvre een voorname plaats toedichten. Die
retroactieve werking brengt mee dat de canon niet voor eeuwig is vastgelegd. Boeken,
gedachten of beelden uit het verleden zijn niet actueel of relevant omdat ze eeuwige
menselijke waarheden uitdrukken, maar wel omdat ze interessante perspectieven te
bieden hebben met betrekking tot de vragen van vandaag.

Eindnoten:
[1] We volgen de argumentatie van onder meer G. Bollenbeek, Bildung und Kultur. Glanz und
Elend eines deutschen Deutungsmusters, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996 en N. Elias, Het
Civilisatieproces, Het Spectrum, Utrecht, 1969, blz. 21-76.
[2] Eind achttiende eeuw bestond Duitsland nog uit een veelheid van onafhankelijke vorstendommen.
Anders dan in Frankrijk was er geen centraal absolutistisch koningshof waar de adel zich
verzamelde en die werd beschouwd als een voorbeeld dat anderen moesten navolgen. Niet de
adellijke seigneur, maar de predikant en de professor (Luther en Kant) vormden de typische
vertegenwoordigers van de zich ontwikkelende Duitse maatschappij. Niet de Duitse adel maar
de opkomende burgerij speelde de belangrijkste maatschappelijke rol. In het spoor van een
aarzelende industriële revolutie had ze een bescheiden economische macht uitgebouwd. Ze
bleef daarbij echter van elke reële, politieke macht uitgesloten. Al snel ging ze de groeiende
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Frank Witlox
De reactivering van de IJzeren Rijn
Een oude droom eindelijk in vervulling?
De IJzeren Rijn is een oud project, waarover de prille Belgische staat al in april 1839
in het Belgisch-Nederlandse Scheidingsverdrag een overeenkomst heeft gesloten.
Een tweede mijlpaal in de geschiedenis ervan is het IJzeren-Rijnverdrag van 13
januari 1873, waarin het definitieve tracé werd vastgelegd. Voor en na de Eerste en
de Tweede Wereldoorlog, en later in de jaren tachtig zijn er in het dossier belangrijke
ontwikkelingen geweest. De IJzeren Rijn is meer dan alleen maar een spoorweg.
Voor de haven van Antwerpen is een korte en snelle spoorlijn naar het Duitse
achterland uit commercieel en economisch oogpunt van essentieel belang. Daarom
is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse regering nu al ruim dertig jaar lang alles
in het werk stelt om zon efficiënte verbinding tegen te houden. Het dossier
weerspiegelt dan ook het wederzijdse wantrouwen tussen België en Nederland op
het vlak van de onderlinge concurrentie.

Het bewuste artikel 12 van het Scheidingsverdrag
Met de ondertekening van de definitieve teksten van de ‘Eyndelyke Vredetraktaeten’
tussen België en Nederland en tussen België en de Europese mogendheden is op 19
april 1839 een einde gekomen aan het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. De
afbakening van het grondgebied was geen evidente zaak. Voor de Belgische
onderhandelaars primeerden economische en commerciële motieven. Zo werd op
het strategische Limburg aanspraak gemaakt, met het oog op de aanleg van een ‘voie
commercials’ naar Duitsland. Uiteindelijk werden Maastricht en Limburg over de
Maas (met Venlo, en het zuidelijke gedeelte met Roermond) definitief bij Nederland
gevoegd, terwijl België van Luxemburg enkel het Waalse gedeelte zou bewaren. In
ruil kreeg België wel
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het recht om door Nederlands Limburg (kanton Sittard) een kanaal of een weg aan
te leggen om Antwerpen met Keulen te verbinden. Een directe verbinding met
Duitsland via Luxemburg was niet langer mogelijk. Ook Zeeuws-Vlaanderen en de
beide oevers van de Scheldemonding werden aan Nederland toegewezen. België
verwierf wel een gedeelde bevoegdheid inzake navigatie en exploitatie op de Schelde.
Het verkreeg vooral het recht de binnenwateren tussen Schelde en Rijn te bevaren,
en de garantie dat de Scheldevaart vrij bleef. Beide waarborgen stelden de toekomst
van Antwerpen als commerciële haven veilig.
In de geschiedenis van de IJzeren Rijn neemt artikel 12 van het Scheidingsverdrag
een belangrijke plaats in. In dat artikel wordt aan België het recht toegekend een
weg- of kanaalverbinding aan te leggen over het Nederlandse kanton Sittard tot aan
de Duitse grens. De tekst luidt als volgt:
Art. 12. By aldien in Belgiën eene nieuwe baen aengelegd of eene nieuwe
vaert gegraeven zou zyn geworden welke tot aen de Maes mogt toeloopen,
tegen over het hollandsch kantoor Sittard, dan zou het Belgiën vrystaen
om aen Holland te vraegen hetwelk zulks in deze veronderstelling niet
weygeren zoude, dat de gezeyde baen of de gezeyde vaert verlengd
wierden, overeenkomstig dezelfde schets, geheel op kosten en voor
rekening van Belgiën, over het kanton Sittard, tot aen de grenzen van
Duytschland. Deze baen of deze vaert welke slechts zouden kunnen dienen
tot eene kommunicatie voor den handel, zouden worden aengelegd, naer
dat Holland het zou verkiezen, hetzy door ingenieurs en werklieden welke
Belgiën mits verlof daer toe verkregen te dien eynde in het kanton Sittard
zou kunnen gebruiken, of door ingenieurs en werklieden welke in Holland
mogten genomen worden, en welke op kosten van Belgiën de bedongene
werken zouden uytvoeren, alles zonder eenig bezwaer voor Holland, en
zonder benadeeling van deszelfs uytsluytende rechten van souvereyniteyt
op het grondgebied waerover de gezeyde baen of vaert gerigt mogt worden.
De beyde partyen zouden, met gemeen overleg, overgaen tot de bepaeling
van het bedrag en de wyze van ontvang der rechten en tolgelden die op
deze zelfde baen of vaert zouden geheven worden.
Letterlijk kende artikel 12 aan België niet het recht toe om door het kanton Sittard
een spoorwegverbinding aan te leggen: het spreekt alleen van een weg of een kanaal.
Echter, nog vóór de ondertekening van het Scheidingsverdrag verkreeg België van
de grote mogendheden de expliciete bevestiging dat het recht ook kon worden
aangewend om een spoorweg te bouwen. De uitoefening van het doortochtrecht werd
later nader omschreven in het Verdrag tussen België en het Koninkrijk der
Nederlanden van 5 november 1842. In artikel 3 van dat verdrag wordt onder meer
bepaald dat de Belgische staat wat betreft het doorvoerrecht zich kon laten vervangen
door een concessiehoudende onderneming.
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Antwerpen: het zorgenkind
Het is opvallend dat de houding van België in de onderhandelingen van de
vredesakkoorden gekenmerkt wordt door een allesoverheersende aandacht voor
economische en commerciële aspecten. In het bijzonder werd het belang van goede
infrastructuurverbindingen beklemtoond. ‘If our communications are too much limited
and curtailed, we shall perish like a plant without water’, schreef Leopold I op 3
oktober 1831 in een brief aan de toenmalige Engelse minister van Buitenlandse
Zaken, Lord Henry Palmerston. Vooral Antwerpen werd met grote zorg omringd.
De havenstad was tussen 1815 en 1830 uitgegroeid tot de belangrijkste transithaven
voor de handel met de Rijnprovincies, en zodoende tot de commerciële metropool
van het hele Verenigd Koninkrijk. De kwestie van Antwerpen en de transithandel
naar het Duitse hinterland werden dan ook keer op keer aangehaald. De vrees was
immers dat Nederland, met zijn superieure kanaalverbindingen, de rol van Antwerpen
opnieuw zou overnemen, wat zou leiden tot de teloorgang van de stad.
De mogelijkheid om spoorverbindingen van en naar Antwerpen tot stand te brengen
was reeds in 1829 door de Luikse industrieel John Cockerill onder de aandacht van
Willem I gebracht. Onmiddellijk na de Belgische Omwenteling werd voor een
spoorlijn tussen Antwerpen en de Rijn als nieuwe hinterlandverbinding gepleit door
handelaars uit het Luikse. Bij besluit van 12 december 1830 besliste het Voorlopige
Bewind de mogelijkheid van een kanaal of spoorweg tussen Antwerpen en Maastricht
te onderzoeken. De Antwerps-Duitse verbinding was dus een van de allereerste
dossiers in de Belgische economische politiek. In Antwerpen gaf men aanvankelijk
de voorkeur aan een kanaalverbinding met Duitsland. Koning Leopold I nam het
plan van een spoorweg van Antwerpen naar Duitsland al vijf dagen na zijn
eedaflegging in studie. Nog in hetzelfde jaar nam minister van Buitenlandse Zaken
Lebeau het project van de Antwerpse spoorverbinding persoonlijk ter harte, op
initiatief van ene Télémaque Michiels, Luiks zakenman, geïmproviseerd Belgisch
diplomaat, patriot en zelfs Hollanderhater, die de geschiedenis is ingegaan als de
eerste ontwerper van de IJzeren Rijn.
Reeds in april 1831 werd Lord Palmerston, de nieuwe Britse liberaal gezinde
minister van Buitenlandse Zaken, die de Belgische zaak genegen was, via Lebeau
op de hoogte gebracht van het plan om tussen Antwerpen en Keulen een spoorweg
aan te leggen. In mei 1831 werd over het project gesproken op het Belgische Nationaal
Congres. De toenmalige secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, Jean-Baptiste
Nothomb, drong daarbij aan op het behoud van Limburg als Belgisch gebied, juist
om er een spoorweg of kanaal te kunnen aanleggen: ‘Sans
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per dag, één in elke richting. Het ging om volledige treinen tussen Antwerpen en
Bochum, met auto-onderdelen. Sedert 1978 wordt de lijn tot Neerpelt weer voor
reizigersvervoer gebruikt. Voorts reden er tot 1991 goederentreinen voor beladen
voertuigen (de zgn. Huckepacktreinen) en ook nog regelmatige zouttreinen.
Sindsdien ligt de IJzeren Rijn er verlaten bij. Bepaalde baanvakken zijn geen
dubbelspoor, waardoor de maximumsnelheid nogal beperkt is. Bovendien kunnen
op de niet-geëlektrificeerde stukken alleen diesellocomotieven rijden. Die gedeelten
zorgen voor ‘bottlenecks’, zoals tussen Mol en Weert (ongeveer 43,5 km) of tussen
Roermond en Rheydt (ongeveer 31,7 km). Wat de snelheid betreft, is het enkelsporige,
niet-geëlektrificeerde stuk tussen Budel en Weert het grootste knelpunt. Daar mag
hoogstens veertig kilometer per uur gereden worden.

De ommekeer in de jaren tachtig
Sinds decennia heeft het Antwerpse havenpatronaat - verenigd in de Antwerpse
Gemeenschap voor de Haven (AGHA) - vergeefs geprobeerd de IJzeren Rijn nieuw
leven in te blazen. Maar voor de federale regering en de Belgische spoorwegen
(NMBS) was de IJzeren Rijn geen prioriteit. De NMBS was namelijk de mening
toegedaan dat het spoorvervoer beter op een beperkt aantal verkeersassen kon worden
gebundeld. Bovendien bood de verbinding met Duitsland via Montzen nog voldoende
reservecapaciteit, en ook tariefmatig was die lijn interessanter, omdat er slechts twee
nationale spoorwegmaatschappijen bij betrokken zijn (NMBS en Deutsche Bahn),
in plaats van drie.
Buiten de havenkringen hadden maar weinig partijen belang bij een
heringebruikname van de IJzeren Rijn. De Vlaams-Waalse controverse over de
zestig-veertigverdeelsleutel voor spoorweginvesteringen vormde een communautair
struikelblok. De Nederlanders waren, uit eigenbelang, tegen een versterking van de
Belgische infrastructuur, die op termijn de positie van de Rotterdamse haven kon
bedreigen. De heringebruikname van de oude spoorverbinding zou immers voor
concurrentie zorgen voor de nog aan te leggen Betuwelijn, die de haven van Rotterdam
moet verbinden met het Duitse grensstadje Emmerich. De Duitsers zagen aanvankelijk
het IJzeren-Rijnproject ook niet onmiddellijk zitten. Het extra verkeer dat het zou
meebrengen betekent een nieuwe belasting voor een aantal van hun eigen
Noord-Zuidlijnen in de buurt van Keulen, die reeds tot de meest overbelaste van
Duitsland behoren. Ook vanuit de Europese Commissie kwam geen of weinig
initiatief, omdat het spoorwegenbeleid nog sterk nationaal werd georganiseerd (met
verschillen in elektrische spanning en veiligheidsinstallaties, etc.).
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Eind jaren tachtig kwam er een ommekeer, en vond Antwerpen alsnog gehoor voor
zijn pleidooi om de IJzeren Rijn te moderniseren. Aanleiding waren de (controversiële)
plannen van Nederland voor de aanleg van de Betuwelijn, dwars door de vermaarde
Nederlandse fruitstreek, voor vrachtvervoer tussen Rotterdam en Duitsland. Voor
de haven van Rotterdam gaat het om een belangrijke tweede hinterlandverbinding,
naast de bestaande Brabantroute (via Eindhoven en Venlo). Het vooruitzicht dat
Rotterdam in de toekomst kan uitpakken met twee hinterlandverbindingen per spoor
naar Duitsland en de rest van Europa, heeft België wakker geschud. In brede kringen
begon men te beseffen dat de concurrentiepositie van Antwerpen op het spel stond.
Een tegenreactie was dringend gewenst.
Om het algemene (dus niet enkel Antwerpse) economische belang van de
heringebruikname van de IJzeren Rijn aan te tonen besliste men een
haalbaarheidsstudie uit te voeren. In opdracht van de Vlaamse regering en de Europese
Commissie werd de (her)aanleg en de uitbating van de IJzeren Rijn onderzocht. De
studie, uitgevoerd door Tractebel Development, Technum en Prognos (1997) had
tot doel het vervoerpotentieel van de IJzeren Rijn in te schatten, rekening houdend
met de nabijgelegen en verder verwijderde markten, op korte en lange termijn. Hierbij
werd niet alleen de verbinding tussen Antwerpen en Duitsland in aanmerking
genomen, maar ook het vervoer over de IJzeren Rijn en de bestaande Montzenroute,
tussen alle Belgische Noordzeehavens en de Kanaaltunnel enerzijds en hun hele
hinterland in Centraal- en Oost-Europa anderzijds. De resultaten van de studie moesten
als basis dienen voor het gezamenlijke IJzeren-Rijnoverleg tussen Vlaanderen,
Nederland en Duitsland.
Zonder tegemoetkoming van Nederland kan België niet veel uitrichten. Hooguit
zou de Nederlandse medewerking kunnen worden afgedwongen via de EU-richtlijn
91/440, die een splitsing tussen de exploitatie en het beheer van de
spoorweginfrastructuur oplegt en de openstelling van het verkeersnet voor derden
regelt, waarbij derde internationale vervoerdiensten doorvoerrechten in de lidstaten
op billijke voorwaarden kunnen krijgen. Principiële bezwaren kan (mag) Nederland
niet hebben tegen het IJzeren-Rijnproject. België kan immers eisen dat de
spoorwegverbinding op het Nederlandse grondgebied wordt gemoderniseerd (volgens
het bewuste artikel 12).
De Nederlandse medewerking moest echter niet internationaal juridisch worden
afgedwongen, aangezien een ‘consensus’ kon worden bereikt. In overeenstemming
met het akkoord over de uitdieping van de Westerschelde in ruil voor een betere
kwaliteit van het rivierwater van de Maas, kreeg Nederland (aldus artikel 9 van het
Nederlands-Vlaamse HSL-verdrag van 21 december 1996) het gewenste tracé voor
de HST
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ten noorden van Antwerpen via de E19 naar Breda (i.p.v. via de Havenweg, zgn.
tracélijn 12). Vlaanderen kreeg - als pasmunt - niet alleen de volledige duidelijkheid
over goederenlijn 11 naar Bergen-op-Zoom, die de haven van Antwerpen een betere
verbinding moet geven met Rotterdam. Daar kwam nog de toezegging bij van Den
Haag om actief mee te werken aan de haalbaarheidsstudie betreffende de
modernisering van de IJzeren Rijn en, afhankelijk van de resultaten, in gezamenlijk
overleg te treden met Vlaanderen en Duitsland.
Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het herstel van de IJzeren Rijn economisch
gezien een zeer rendabele investering is. De volledige upgrading van de lijn
(dubbelsporig en geëlektrificeerd) wordt geraamd op circa 5,5 miljard frank of 137,5
miljoen euro (en 3 miljard frank of 75 miljoen euro voor de dieselvariant, d.w.z.
zonder elektrificatie). Een bijkomend voordeel is dat de investering gefaseerd kan
gebeuren. In vergelijking met de kostprijs en de nadelige milieueffecten van de aanleg
van de Betuwelijn (minimaal 160 miljard frank of 4 miljard euro) is dat een peulschil.
Als voor de minimale investering wordt gekozen (de dieselvariant), bedraagt de netto
contante waarde (uitgaven minus toekomstige ontvangsten) van het
IJzeren-Rijnproject, bij een gelijkblijvend marktaandeel van het spoor en bij uitbating
door een privé-investeerder, ongeveer 800 miljoen frank (of 20 miljoen euro). De
macro-economische baten (voor de hele samenleving) worden geraamd op 1 à 2
miljard frank (25 tot 50 miljoen euro) vanwege de besparingen die gerealiseerd
kunnen worden op de kosten van files, luchtvervuiling, geluidshinder, wegenbouw
en op de uitgaven ter preventie van ongevallen.
Hoewel, naar de rendabiliteit gemeten, de Betuwelijn slechter scoort dan de IJzeren
Rijn, is Nederland erin geslaagd zijn plan op de lijst van prioritaire projecten te
plaatsen, waardoor op de (financiële) steun van de Europese Commissie kan worden
gerekend. Het Nederlandse dossier staat evenwel duidelijk zwakker dan het Vlaamse,
aangezien het totale goederenvervoer van de NMBS 3,5 maal groter is dan dat van
de NS. De Antwerpse haven realiseerde in 1994 een goederentrafiek per spoor van
28 miljoen ton, terwijl Rotterdam nog geen 10 miljoen ton haalde. Volgens Duitse
statistieken vertegenwoordigde in 1994 het vervoer tussen de Duitse deelstaten en
Rotterdam 2,9 miljoen ton, tegenover 2,3 miljoen ton voor Antwerpen. Een nadere
analyse leert dat 2 van de 2,9 miljoen ton van Rotterdam ertstransport van Rotterdam
naar de Saarlandse staalindustrie betreft. Nieuwe gegevens voor 1996 bevestigen dat
Antwerpen met veertien van de zestien Duitse Länder een beduidend hoger
spoorverkeer heeft dan Rotterdam, - zowel voor de noordelijke als de zuidelijke
regio's. Kortom, uit transporteconomisch oogpunt verdient de uitvoering van de
IJzeren Rijn alle aandacht.
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Nog andere argumenten spelen in het voordeel van de heringebruikname van de
IJzeren Rijn. In vergelijking met de Betuwelijn is de grootste troef dat de IJzeren
Rijn er al ligt, en bovendien loopt over een tamelijk vlak parcours zonder tunnels,
hetgeen de exploitatiekosten (minder locomotieven) en het energieverbruik vermindert
en de vervoerscapaciteit verhoogt (het biedt de mogelijkheid op elke wagon twee
containers op elkaar te stapelen). De IJzeren Rijn sluit ook op een minder overbelast
deel van het Duitse net aan dan de toekomstige Betuwelijn. De lijn kan voorts de
economische ontwikkeling van de regio Belgisch en Nederlands Limburg, Nederlands
Z.O.-Brabant, Krefeld-Mönchengladbach en Düsseldorf stimuleren. Niet alleen
Antwerpen, ook Zeebrugge en Gent hebben baat bij de heringebruikname van de
belangrijke hinterlandverbinding met Duitsland. Ten slotte koppelt de Belgische
provincie Limburg het IJzeren-Rijnproject aan een mogelijke heraanleg van spoorlijn
18 (Genk-Goederen, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Peer, Neerpelt), waardoor
de verbinding van Limburg met het Duitse achterland in zijn geheel zou verbeteren.
In die zin vormt de spoorlijn de belangrijkste schakel in het toenemende verkeer van
en naar Oost-Europa.
Uiteraard zijn er tegenargumenten. Is het niet beter het spoorvervoer op een beperkt
aantal goed uitgebouwde assen bijeen te brengen? De Montzenroute is nog steeds
een goed alternatief, omdat die lijn nog reservecapaciteit heeft. Toch blijkt die reserve
minder groot dan vaak wordt voorgesteld, als gevolg van de verdere uitbouw van
het binnen-Europese spoorverkeer. Er is ook nog het (tijdelijke) tarifaire argument,
de betrokkenheid van slechts twee in plaats van drie spoorwegmaatschappijen. Voorts
spelen nog een aantal belangrijke milieuoverwegingen. Het historische tracé loopt
immers dwars door het natuurgebied ‘De Meinweg’, ten oosten van Roermond, dat
zich uitstrekt tot op Duits grondgebied. Oorspronkelijk was de Meinweg
gemeenschappelijk bezit van een veertiental dorpen aan beide kanten van de huidige
grens. Daaraan ontleent het gebied overigens zijn naam (naar: Gemeijn Weijde). Het
Nationaal Park De Meinweg, opgericht in 1995, is 1600 hectare groot en bestaat uit
bossen, heide, vennen en beken. Het maakt deel uit van het grensoverschrijdende
Maas-Swalm-Nette Park met een oppervlakte van 725 km2, dat dankzij een in 1976
gesloten verdrag tussen Duitsland en Nederland internationale erkenning geniet. De
Meinweg valt onder de Europese Vogelrichtlijn van 1979, die in 1991 werd
bijgewerkt. Op 20 mei 1994 werd De Meinweg aangewezen als ‘Special Protected
Area’ in het kader van het Europese natuurbeschermingsprogramma Natura 2000.
Je vindt er zeldzame soorten, zoals de adder, de kamsalamander, de knoflookpad en
de kraanvogel, die onder de bescherming van de Europese Habitatrichtlijn
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vallen. Vanwege dit uitzonderlijke natuurgebied wil de Nederlandse provincie
Limburg in geen geval de historische route van de IJzeren Rijn opnieuw in gebruik
nemen. Ze verkiest een route over Venlo, zodat ze niet alleen de lasten, maar ook de
baten van de IJzeren-Rijnverbinding kan ervaren.

De uiteindelijke doorbraak?
Anno 2000 is de IJzeren Rijn niet volledig in onbruik. Ze is fysiek immers nog steeds
aanwezig. Thans wordt het stuk Antwerpen-Neerpelt nog gebruikt voor
personenvervoer, en Antwerpen-Budel (d.i. de grensovergang met Nederland) voor
zinkertstransport (ongeveer 400.000 ton op jaarbasis). Ook het stuk Weert-Roermond
wordt nog gebruikt voor goederenverkeer én voor het reizigersvervoer als onderdeel
van de Intercityverbinding Amsterdam-Maastricht. De gedeelten tussen Budel-Weert
en Roermond-Dalheim zijn evenwel buiten gebruik.
Het dossier van de IJzeren Rijn is per definitie een internationaal dossier, waarvan
het belang anders wordt ingeschat in Europa dan in de Benelux of Duitsland.
Overeenkomstig de EU-richtlijn voor een Trans-Europees Vervoernetwerk (TEN),
waarin de hogesnelheidslijnen weliswaar de overhand hebben, zou de IJzeren Rijn
een belangrijke rol kunnen spelen als ‘Trans European Rail Freight Freeway’ of
vrachtcorridor. Mede onder druk van de federale regering (cf. de beslissing van het
Interministerieel Comité ten gunste van de IJzeren Rijn, van 22 april 1998) en van
de Vlaamse regering, en dankzij de stimulerende ontwikkelingen in Europa heeft de
NMBS het IJzeren-Rijnproject vooralsnog gebudgetteerd in haar tienjarenplan
(1996-2005). Naar alle waarschijnlijkheid zou de IJzeren Rijn tegen 2005
gemoderniseerd moeten zijn. Niet toevallig is dat ook de streefdatum voor de
inhuldiging van de Betuwelijn. In die zin wordt de havenconcurrentie niet verstoord.
In de Benelux werd op 26 juni 1999 eenparig een aanbeveling van de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad aangenomen om ‘met bekwame spoed de nodige
procedures ter reactivering van de IJzeren Rijn verder te zetten’ en ‘te laten
onderzoeken welke de [...] gevolgen zijn van een mogelijk tijdelijke reactivering van
het historisch tracé, op basis van een beperkt aantal treinen per dag’.
In Duitsland is de consensus voor een snelle heringebruikname nagenoeg totaal.
Alle belangrijke economische actoren (o.a. de Niederrheinische Industrie- und
Handelskammer en de Deutsche Bahn) verkiezen het ‘historische’ tracé. Recent heeft
de Duitse federale minister van Buitenlandse Zaken nog voor een snelle doorbraak
in het dossier gepleit. Ook dringt de minister-president van Nordrhein-Westfalen
opnieuw aan op een snelle heropening van de lijn. Dit blijkt ook uit de
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50 miljoen DM die door de Duitse transportminister Klimmt werd toegezegd om de
IJzeren Rijn te reactiveren op Duits grondgebied.
Voor Nederland moeten eerst nog meerdere stappen en procedures doorlopen
worden. In de Nederlandse tracéwet is nadrukkelijk vastgelegd dat reactivering van
een spoorlijn in een natuurgebied, zoals de Meinweg, ‘MER-plichtig’ is: er moet
eerst een milieueffectrapportage worden ingediend, waarin alle gevolgen voor de
omgeving uitvoerig worden aangegeven en alternatieve routes worden overwogen.
Het gaat om een verplichte, wettelijke procedure, die overigens aan de Europese
Habitatrichtlijn tegemoet komt. Het spreekt voor zich dat inzake ‘timing’ België
opnieuw afhankelijk wordt van de goodwill van Nederland. Recent werd tussen beide
landen een compromis uitgewerkt. In het ‘Memorandum of Understanding’ zijn de
ministers Durant en Netelenbos overeengekomen dat, als het milieueffectrapport
uitwijst dat een tijdelijk, beperkt gebruik van de IJzeren Rijn geen onherstelbare
milieuschade zal veroorzaken, vanaf eind 2001 een beperkt aantal treinen per dag
met beperkte snelheid tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds over het
hele historische tracé mag worden ingezet. Vanaf eind 2002 zou ook in de avonduren
en 's nachts mogen worden gereden met een maximum van vijftien treinen per dag.
De beslissingen over het tijdelijke gebruik en het definitieve tracé (een ‘hot issue’)
zullen gelijktijdig worden genomen. Voorts stelt het akkoord dat, indien beslist wordt
dat het definitieve tracé een andere route zal volgen dan door de Meinweg (Nederland
gaat daarvan uit, België niet), dat tracé zal worden beschouwd als de volledige
invulling van de volkenrechtelijke verplichtingen uit het Scheidingsverdrag van 1839
en het Ijzeren-Rijnverdrag van 1873. De kosten voor de tijdelijke reactivering zijn
voor rekening van België (ongeveer 1 miljard BEF).

Slotbeschouwing
Over de IJzeren Rijn is zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde het laatste
woord nog steeds niet gezegd. De (politieke) discussie wordt op verschillende niveaus
gevoerd. Daarbij gaat de aandacht naar factoren als economische haalbaarheid,
vervoerkundige en bouwtechnische aspecten, milieueffecten, juridische implicaties
(regionaal, federaal en Europees) en operationele en havengebonden voordelen van
het project. Vanwege die complexiteit moeten de gevoeligheden van de buurlanden
en het wederzijdse wan- of vertrouwen in dat bredere kader worden gezien.
Het is evenwel opmerkelijk dat de IJzeren Rijn vanaf het begin zoveel stof heeft
doen opwaaien en aanleiding heeft gegeven tot maatschappelijke debatten met een
opvallende intensiteit. Daar zijn meer-
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dere redenen voor aan te geven: het mogelijk ontbreken van een onmiddellijk nut
voor de regio's waar de spoorlijn door komt, de sterke ecologische bewustwording
van de afgelopen jaren en, wellicht het belangrijkste, het strategische en economische
belang dat aan deze goederenverbinding van Antwerpen naar Mönchengladbach door
diverse actoren en beleidsverantwoordelijken wordt toegekend. Aldus wordt aan het
dossier terecht of onterecht een element van internationale competitie toegevoegd.
Dat een volledige heringebruikname van de IJzeren Rijn er komt, valt te
verwachten. Over de voorwaarden van de reactivering zal echter nog heel wat
gediscussieerd moeten worden. Het huidige verdrag is een stap in de goede richting.
Dé adder blijft evenwel de definitieve keuze van het tracé. Vlaanderen verdedigt het
historische tracé door de Meinweg, dat de uitbouw van een logistiek park in de buurt
van Lommel mogelijk maakt, zodat ook Belgisch Limburg een graantje kan
meepikken. Nederland wil het tracé omleggen via Venlo, waar reeds een groot
logistiek park is uitgebouwd. De Nederlanders zijn slimme onderhandelaars: in het
verdrag wordt een tijdelijke reactivering alvast gekoppeld aan het vastleggen van
het definitieve tracé. Het wordt dus uitkijken. Hopelijk wordt de verwezenlijking
van een oude droom geen nachtmerrie. Wordt vervolgd...
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Trees Colruyt
De beoordeling van vluchtverhalen: de achilleshiel van de
asielprocedure?
‘Ici rien n'est possible. Nous vivrons malheureux jusqu'à la fin de nos
jours.’
(Uit de afscheidsbrief van J. Koita aan zijn vader[1])
Asielverzoeken beoordelen is een bijzonder moeilijke opdracht. In het
juli-augustusnummer van Streven (blz. 630-640) heeft Peter Van der Auweraert
aangetoond dat bij een theoretische evaluatie van de kwaliteit van de asielprocedure
reeds een aantal heikele knelpunten aan het licht komen. Er zitten in de huidige
procedure nogal wat hinderpalen die een objectieve beslissing of een asielzoeker al
dan niet de status van vluchteling moet krijgen, bijzonder moeilijk maken. Het Hoog
Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) is er zich
van bewust dat het moeilijk is te oordelen of iemand de status van vluchteling moet
krijgen: in de gezaghebbende richtlijnen van het UNHCR wordt expliciet vermeld
dat asielzoekers ‘het voordeel van de twijfel’ moet worden gegund. In de praktijk
blijkt evenwel dat veeleer het nadeel van de twijfel speelt[2]; zeker in een sfeer waarin
steeds wordt gewezen op het ‘misbruik van de asielprocedure’, lijkt zulks bijna
onvermijdelijk.
Hoewel velen ‘aanvoelen’ hoe moeilijk het is in de asielprocedure onder de
kandidaat-vluchtelingen diegenen eruit te halen die in hun land van herkomst
daadwerkelijk aan vervolging blootstaan, is er bijzonder weinig onderzoek verricht
naar de manier waarop de bevoegde instanties asielaanvragen verwerken. Mogelijk
is die gebrekkige interesse daaraan te wijten, dat voornamelijk juristen actief zijn
op dit gebied. De overtuiging dat het beoordelen van asielaanvragen voornamelijk
een juridische aangelegenheid is, lijkt nog steeds te heersen. Niets is echter minder
waar.
Er zijn maar weinig mensen die over de noodzakelijke tijd en expertise beschikken
om een vluchtverhaal volledig ‘uit te spitten’, er (een beetje) zicht
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op te krijgen en het inhoudelijk te toetsen aan de beoordeling van de bevoegde
instanties. Ook gespecialiseerde ‘vluchtelingenadvocaten’ slagen er maar zelden in.
Particuliere organisaties die hun hulpverlening op vluchtelingen, asielzoekers en
mensen zonder papieren richten, hebben bijna alleen maar tijd om administratieve
problemen op te lossen en materiële, financiële en psychologische hulp te zoeken.
Erop toezien dat vluchtelingen niet worden teruggestuurd naar een land waar hun
leven of vrijheid gevaar lopen, is een van de voornaamste opdrachten van Amnesty
International. Tot voor enkele jaren had de Vlaamse afdeling van die organisatie
ook een aantal caseworkers in dienst, om vluchtelingen tijdens de asielprocedure
bij te staan. Trees Colruyt, historica van opleiding, was een van die caseworkers.
Zo is zij een van de weinige mensen geworden die wél de nodige tijd en expertise
hebben om vluchtverhalen uit te spitten, er (een beetje) zicht op te krijgen en
inhoudelijk te toetsen aan de beoordeling van de verschillende instanties. In de
periode dat ze voor Amnesty werkte, van november 1992 tot april 1999, heeft ze een
honderdtal vluchtverhalen ‘ten gronde’ bestudeerd. Zo heeft ze een schat aan
materiaal en informatie verzameld over de wijze waarop asielaanvragen worden
behandeld. In de zomer van 1999 begon ze aan een artikel voor Streven. Daarin
wilde ze proberen ‘enkele problemen te belichten die een betrouwbare evaluatie van
een vluchtverhaal bemoeilijken, zowel voor de toekenning van de status van
vluchteling als voor het gebruik van het vluchtverhaal zelf als informatiebron voor
de sociaal-politieke realiteit in Afrika’. Het lot heeft echter gewild dat ze in november
1999 onverwachts overleed. Haar opstel voor Streven, waaraan ze de titel ‘De
betekenis van Afrikaanse vluchtverhalen’ had gegeven, was dan al uitgegroeid tot
een kloeke tekst van meer dan dertig bladzijden. Ze had me laten weten dat ik maar
een voorstel moest doen om hem in te korten, en dan zouden we het resultaat nog
eens samen bekijken. Dat laatste kan nu niet meer. Toch is het materiaal dat voorligt
te waardevol en uniek om het zomaar te laten liggen. Ik heb geprobeerd uit de tekst
een aantal uittreksels te kiezen waaruit kan blijken hoe ingewikkeld het is
vluchtverhalen te beoordelen.
□ Johan Van der Auweraert

Verschillende types van vluchtverhalen
Bij mijn beluistering van vluchtverhalen stond de bescherming van de vluchteling
tegen gedwongen terugkeer naar een land waar zijn of haar leven en / of vrijheid in
gevaar is centraal[3]. De inschatting van de risico's in geval van uitzetting speelde een
belangrijke rol, ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers van wie de verdediging in
de zin van de Conventie van Genève niet meer mogelijk was.
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De vluchtverhalen van de groep asielzoekers die ik hier wil toelichten[4] kun je in
meerdere types indelen. Een eerste groep van duidelijk politieke verhalen
beantwoordde volkomen aan de criteria van de Conventie van Genève. Ze vormden
elk op zich een afgerond geheel, de betrokkenen konden bewijzen en
identiteitsdocumenten voorleggen, naar getuigen verwijzen die in België verblijven,
en / of zij waren gekend door mensen-rechtenorganisaties. Ze hadden vlak na hun
aankomst in België de vluchtelingendienst om formele bijkomende steun verzocht.
Als zij de status van vluchteling aanvragen, worden zij als ‘prominenten’ behandeld:
zij behoren duidelijk tot de politieke oppositiekaders, de kans op vervolging is dus
evident. Voor sommige verhalen met bewijzen ontbraken geldige
identiteitsdocumenten. Deze verhalen werden tijdens de procedure kritischer
geëvalueerd. Dit maakte het hervertellen van het verhaal wel nodig; tegenstrijdigheden
en lacunes in het verhaal en de bewijzen moesten uitgelegd kunnen worden. De
meeste asielzoekers uit deze groep waren hooggeschoold en kwamen uit de grote
steden.
Het tweede type van vluchtverhalen was vrijwel het tegendeel van het eerste. Het
waren ‘kleine’ verhalen over discriminatie, vervolging en mishandeling op plaatselijk
niveau door de lokale overheid. De betrokkenen konden schaarse bewijzen leveren
van de crisissituatie die ze waren ontvlucht, maar geen bewijzen van persoonlijke
vervolging. Ze kwamen naar België zonder of met vervalste documenten. Een
minderheid bracht geldige persoonlijke documenten mee, maar kon niet bewijzen
dat de naam op de documenten hun eigen naam was. Ze kwamen er soms veel te laat
mee voor de dag, hetzij omdat ze ze niet eerder getoond hadden uit schrik te worden
teruggestuurd naar hun land, hetzij omdat de papieren te laat waren opgestuurd uit
het thuisland.
Uit het geheel van de vluchtverhalen kun je afleiden welk soort mensen vervolgd
wordt: mensen met kleine ondersteunende politieke basisactiviteiten voor de
oppositiekaders (vertegenwoordigd in het eerste verhalentype), getuigen van grove
mensenrechtenschendingen en politieke moorden, mensen die uit de gevangenis zijn
ontsnapt, die sociale en familiale relaties binnen een bepaalde etnische of politieke
groep hebben, die getuigen van politieke of economische ‘fraude’ zijn geweest, die
zich tegen discriminatie en willekeur vanwege de machthebbers verzet hebben, die
een andere religie hebben dan de machthebbers, of leden van etnisch gemengde
huwelijken. Meestal was er een combinatie van voorgaande factoren. Vaak krijg je
onhandige flarden van verhalen te horen, al dan niet geplaatst in een stereotiep politiek
kader. Oppervlakkig gezien en apart genomen lijken de verhalen uit verschillende
landen in hun eentonigheid allemaal op elkaar, de naam van het land en de president
zijn invulbaar. In de sfeer van repressie en geweld die de crisistoestand waarover ze
vertellen
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kenmerkt, lijkt hun vervolging eenmalig en toevallig, of lijkende betrokkenen het
slachtoffer van willekeurige en blinde terreur. In werkelijkheid worden ze vaak
persoonlijk gezocht.
Het geheel van de verhalen is een indrukwekkende catalogus van
mensenrechtenschendingen in Afrika, die een coherent en gedetailleerd beeld oplevert
van de repressie- en vervolgingspatronen bij de steeds weerkerende politieke crisissen
in de diverse landen. Zodra ze in België binnenkomen, worden deze asielzoekers
evenwel meteen gezien als economische vluchtelingen, misbruikers van de procedure
of illegale immigranten.
Deze groep asielzoekers vertegenwoordigt de potentiële Afrikaanse middenklasse,
die de motor zou moeten worden van een democratische vooruitgang. Zij zagen hun
levensstandaard, alsook het intellectueel niveau van hun families en van de sociale
groepen waartoe zij behoorden, drastisch afnemen. De corrupte Afrikaanse
schijndemocratieën hebben zich in de loop van de jaren negentig kunnen bestendigen
door geweld, repressie en moord op hun politiek mondige burgers en door
gefraudeerde verkiezingsuitslagen. De machthebbers wakkeren de etnische opdeling
in hun landen aan, en burgeroorlog is nooit ver weg. Daardoor is het onderscheid
tussen politieke en economische vluchtmotieven bij de asielzoekers dikwijls
onduidelijk, de scheidingslijn tussen beide dun.

Het ontrafelen van het vluchtverhaal
Vertrouwen winnen was bij een eerste ontmoeting belangrijk, om een rustig en open
gesprek mogelijk te maken. Tegelijkertijd moest ook duidelijk gemaakt worden dat
ik niet alles onvoorwaardelijk zou geloven. Een informele babbel op vrijblijvende
manier over het land en de regio waar de asielzoekers vandaan kwamen, werkte
dikwijls goed als inleiding.
Eerst vroeg ik hun dat ze hun leven uitvoerig en chronologisch vertelden. Hun
verhaal onderbrak ik alleen met vragen over de sociaal-politieke en familiaal-etnische
context, of wanneer de vluchteling van zijn opdracht afweek en de vertelde feiten
onduidelijk waren of te weinig gedetailleerd. Op het eind van het gesprek vroeg ik
of ze de indruk hadden dat ze hun verhaal volledig hadden kunnen vertellen. Meestal
vonden ze op dat moment van wel. Het was een poging tot een overwegend ‘open
interview’, waarbij ik zo veel mogelijk vermeed suggestieve vragen te stellen over
de politiek in hun land van herkomst zoals die beschreven wordt in
mensenrechtenrapporten, om te voorkomen dat ze die gegevens in hun persoonlijk
verhaal zouden verwerken.
Het tweede gesprek begon ik met het voorlezen van de uitgeschreven tekst van
hun vluchtverhaal. De asielzoeker kreeg de mogelijkheid het
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verslag te corrigeren en aan te vullen. Dikwijls stipte hij foute interpretaties en lacunes
aan, en gaf meer details. In sommige gevallen kwamen in het tweede gesprek
belangrijke nevenverhalen naar voren. Hierdoor kreeg het vluchtverhaal het karakter
van een raamvertelling, waarin elementen voorkwamen die ook in andere
vluchtverhalen en in algemene informatie over de landen opdoken. Deze
nevenverhalen leverden vaak de meest interessante informatie op. Ze bleken achteraf
de meest geloofwaardige.
Daarna werd het feitenmateriaal uit de verzamelde informatie over het land van
de asielzoeker, dat zijn verhaal scheen te bevestigen of te ontkennen, doorgenomen
en besproken. Dikwijls kreeg de vluchteling dan pas een goed inzicht in wat hij had
meegemaakt, en was hij in staat dit in een breder politiek kader te plaatsen.
Pas daarna werd besloten tot het wel of niet steunen van de asielzoeker. Bij het
verdedigen van dossiers werd hoofdzakelijk geprobeerd de negatieve argumenten
van de asielinstanties te ontkrachten en er een positief betoog tegenover te plaatsen.
Ook over dossiers die met succes verdedigd werden bleven er altijd bedenkingen
omtrent het waarheidsgehalte van de verhalen: een vluchtverhaal kan immers nooit
een exacte weergave zijn van de realiteit die aanleiding was tot de vlucht. De basisidee
bij de verdediging van een dossier is dat de argumenten die de verschillende instanties
in de loop van de procedure aanvoeren om een vluchteling asiel te weigeren, ernstig
genoeg moeten zijn om een gedwongen terugkeer naar het land van herkomst te
verantwoorden. In de dossiers die wij verdedigden was dit niet het geval.
Bij asielzoekers die al lang uitgeprocedeerd waren en al jarenlang in België
verbleven, verliepen de interviews niet zo vlot. Soms hadden ze twee of drie
asielprocedures achter de rug en was de politieke situatie in hun land veranderd, maar
niet verbeterd. Ze hadden hun verhaal al ontelbare keren verteld en opgetekend,
telkens met een negatieve beoordeling als gevolg. Frustratie en woede hadden hen
al een hele tijd opgesloten in hun eigen gelijk. Hun vluchtverhaal zelf was verengd
tot een soort abstracte vluchtparabel waarvan ze zelf vervreemd leken.
Ook wanneer besloten werd hen niet te steunen, kwamen asielzoekers vaak terug
om een praatje te maken. Deze informele ontmoetingen leverden soms alsnog en bij
toeval belangrijke elementen op ter verdediging van hun asielaanvraag.
In 1995 werd besloten de asielaanvraag van de Guineeër A.S. niet te
steunen: zijn verhaal over opsluiting en mishandeling door de politie leek
een stereotiep relaas dat echter helemaal niet in overeenstemming was met
de algemeen bekende feiten. Een jaar nadien kwam hij op bezoek met zijn
zoontje Abubakar. Mijn opmerking dat zijn zoon de naam had van de
schoonvader van de
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profeet Mohammed en misschien zoals hij een rijke handelaar zou worden,
lokte een heel nieuw familieverhaal uit. Zijn vader was een rijke
rijsthandelaar en de persoonlijke vriend en raadgever van president Ahmed
Sekou Toure. Hijzelf was petekind van de president, vandaar zijn naam.
Hij had het nooit eerder verteld. Daarop volgde een gedetailleerd verhaal,
dat achteraf volledig bleek te kloppen met opgezochte informatie over
Guinee van 1970 tot 1990. Op basis van dit familieverhaal werd zijn tweede
asielverzoek gesteund.
De verdediging met positief resultaat van een aantal dossiers van uitgeprocedeerde
Afrikaanse asielzoekers toont aan dat de huidige asielprocedure niet optimaal
functioneert om vluchtelingen in de zin van de Conventie van Genève te herkennen
en te erkennen. Tegelijkertijd rijst het vermoeden dat andere asielzoekers ten onrechte
de status van vluchteling verwerven. Veel mensen uit de sociale dienstensector die
professioneel met vluchtelingen omgaan, hebben dan ook het gevoel dat de
asielprocedure ‘een loterij’ is.
Een overzicht van de ervaringen die een aantal door mij begeleide Afrikanen met
de Belgische asielprocedure hebben opgedaan kan enigszins verduidelijken hoe
moeilijk het voor een asielzoeker is echt gebeurde feiten in een geloofwaardig verhaal
aan derden te vertellen.

Een geloofwaardig vluchtverhaal na een tumultueuze vlucht
De asielzoeker moet bij aankomst op een bondige en duidelijke manier ten overstaan
van de vreemdelingenpolitie aantonen dat hij persoonlijk wordt vervolgd, in de zin
van de Conventie van Genève. Hij moet die opdracht alleen vervullen. Zijn verklaring
wordt neergeschreven en vormt het eerste belangrijke document in zijn asieldossier.
Zo'n verklaring afleggen is allesbehalve eenvoudig voor de Afrikaanse asielzoekers
in kwestie. Zij hebben soms pas hun familie en omgeving verlaten in een chaotisch
en dreigend crisismoment. Ze hebben een idealistisch beeld over rechtvaardigheid
in West-Europa, en zijn totaal onvoorbereid op de harde realiteit van de strenge
asielprocedure. Een ‘geloofwaardig vluchtverhaal’ betekent in de asielprocedure dat
de asielzoeker gebeurtenissen die hebben geleid tot zijn vlucht op een duidelijke
manier moet linken met de ‘bekende’ politieke situatie van zijn land. Dat veronderstelt
een duidelijk inzicht in die politiek en een helder onderscheidingsvermogen tussen
het bijkomstige en essentiële in zijn persoonlijk verhaal. Weinigen zijn in staat zo'n
‘heldere analyse’ over hun eigen situatie voor te leggen.
Alleen een zeer kleine minderheid van vluchtelingen slaagt in dit eerste examen
en krijgt een attest van kandidaat-vluchteling. Alle Afrikanen uit de beschreven groep
kregen te maken met een negatieve beslissing.
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Dikwijls werd in de motivering van de beslissing de oorspronkelijke verklaring
ingekort en foutief geïnterpreteerd. Het verhaal leek aangepast aan de motivatie van
de weigering die erop volgde.
Eind 1996 wil de Soedanese zeeman-imam en vakbondsman A. in
Antwerpen zijn rederij, die ‘onder militair beheer’ aangeschreven stond
bij de Internationale Transport Federatie, aanklagen wegens verduistering
van verzekeringsgeld voor de familie van verongelukte matrozen. Hij
krijgt echter in januari 1997 een zwaar werkongeval in Antwerpen en
besluit de komst in februari 1997 van de fundamentalistische directeur
van de rederij uit Londen te benutten om te proberen de zaak alsnog in
der minne te regelen. De directeur komt voor de bemanning van de voor
anker liggende schepen in Antwerpen een toespraak houden over de jihad
in Soedan en vraagt meer financiële offers en een hoger werkritme. A.
onderbreekt hem om het probleem met het verzekeringsgeld te bespreken
en de levensgevaarlijke werkomstandigheden en de wanbetaling aan te
klagen. Zijn openlijke politiek-religieuze discussie met de directeur over
de ware zin van de jihad en de islam mondt uit in niet mis te verstane
bedreigingen vanwege de directeur. A. wordt opgesloten op het schip dat
terugvaart naar Soedan. A. vreest berechting door een militaire rechtbank
wegens subversieve activiteiten tegen de Soedanese staat. Hij kan
ontsnappen door toedoen van bemanningsleden en vraagt asiel in februari
1997.
De negatieve evaluatie van de Dienst Vreemdelingenzaken luidt als volgt:
‘A is zeeman op een Soedanese boot. Hij zou een werkongeval gehad
hebben en gehospitaliseerd zijn in België in januari 1997. Hem zou
gevraagd zijn wegens werkonbekwaamheid terug te keren naar Soedan.
Hij zou geweigerd hebben en bedreigd zijn door de kapitein, nadat hij
schadeloosstelling voor zijn werkonbekwaamheid en voor de familie van
verdronken zeelui geëist had. De toegang tot het land wordt hem geweigerd,
omdat zijn motieven van financiële aard vreemd zijn aan de Conventie
van Genève’.

Een samenhangende, gedetailleerde weergave van de feiten
Tegen de negatieve beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken kan de asielzoeker
beroep aantekenen bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en
Staatlozen. Dan volgt opnieuw een interview. Is het resultaat positief, dan krijgt hij
de status van kandidaat-vluchteling, en volgt na verloop van tijd een derde interview
op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. De bedoeling
is te onderzoeken of aan de asielzoeker de status van vluchteling kan worden
toegekend. Wordt die status hem geweigerd, dan kan hij beroep aantekenen bij de
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen.
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Aan zijn eerste contact met de beambten van de Dienst Vreemdelingenzaken zal
een zwaar getraumatiseerde vluchteling die veel van het interview verwachtte, een
slechte herinnering overhouden als zijn verhaal
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door een ongeïnteresseerde interviewer gebanaliseerd en niet begrepen wordt.
Afrikanen reageren daarop niet zelden moedeloos of agressief, omdat ze vinden dat
hun asielverzoek beoordeeld is op grond van vooroordelen en racisme.
De asielinstanties hebben hun eigen voorstelling van wat een geloofwaardig verhaal
‘waaraan het voordeel van de twijfel moet worden gegund’, moet inhouden, en daaruit
vloeien voor de asielzoeker de grootste moeilijkheden voort. Er wordt van uitgegaan
dat een echte vluchteling in de zin van de Conventie van Genève tijdens
opeenvolgende interviews de feiten die aanleiding gaven tot zijn vlucht in een
samenhangend verhaal gedetailleerd kan reproduceren, tot jaren na de feiten en in
gelijk welke levensomstandigheden. Verschillen in data, namen, letterwoorden die
politieke partijen aanduiden, benamingen van functies, locaties, chronologieën, enz.
in de opeenvolgende verklaringen worden beschouwd als een bewijs van de
onwaarachtigheid van het verhaal. De opinie dat ‘een echte vluchteling’ als het ware
een wetenschappelijk exacte weergave van de feiten uit zijn geheugen moet kunnen
halen, is een zeer ‘westerse’ eis, die grenst aan het vooroordeel.
De Afrikaanse verhalen die ik gehoord heb, beantwoorden daar niet aan. Ze
bevatten wel nauwkeurige beschrijvingen van sociaal-politieke verhoudingen en
suggestieve vertellingen over levensonzekerheid. Cijfers komen daarin spontaan
weinig voor. Dit kan een cultuurgebonden manier van vertellen zijn, of het gevolg
van een lange onstabiele werk- en leefsituatie. Wellicht is het ook een doodnormale
manier van vertellen. Het is erg moeilijk van hen een chronologisch nauwkeuriger
verhaal te krijgen. Wetenschappelijke studies over het geheugen laten er trouwens
weinig twijfel over bestaan: aan de eis om exact te zijn in de weergave van feiten uit
het verleden kan niet zomaar worden voldaan. Toch was voor de meeste Afrikanen
die ik begeleid heb, en die de bewuste interviews op het Commissariaat-Generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen al achter de rug hadden, een reeks van kleine
cijfermatige tegenstrijdigheden de belangrijkste oorzaak geweest van de afwijzing
van hun asielverzoek.
Het verhaal van A. uit B. gaat over de repressie van de oppositie in haar
land, de moord op haar vader door regeringsmedewerkers, die op hun beurt
op haar aanwijzing door het gewapend verzet werden geliquideerd, en
voorts over haar opsluiting en verkrachting. De details over de dwangarbeid
tijdens haar detentie, nl. het planten van eucalyptusbomen op berghellingen,
klopt met de herbebossingsplannen van de regering. De datum van haar
zwangerschap van zeven weken begin februari 1996 komt overeen met
de tijd waarin zij haar detentie in B. situeert. De weigering van haar
asielverzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt door het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen in maart
bevestigd op grond van volgende tegenstrijdigheden:
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- In de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken antwoordt ze ‘neen’
op de vraag of er een ‘aanslag gepleegd was op haar lichamelijke
integriteit’. Op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en
Staatlozen vertelt ze dat ze verschillende keren was verkracht tijdens haar
gevangenschap.
- Er zijn kleine verschillen in haar verhaal op de Dienst
Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen wat de volgorde van haar activiteiten bij de
verzetsorganisatie, de benaming van haar functie en de datering van haar
vlucht betreft.
Op basis van de attesten van twee geneesheren over haar
zwangerschapsonderbreking in februari '96 hernieuwt A. haar verzoek en
komt ze op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en
Staatlozen bij dezelfde juriste terecht. Opnieuw wordt haar verzoek
geweigerd, vanwege tegenstrijdigheden in data en aantal verkrachtingen
en verkrachters.
Vooral ongeschoolde asielzoekers vertellen hun verhaal soms broksgewijs tijdens
het verloop van de procedure. Op zich zijn de fragmenten gedetailleerd en zijn er
geen noemenswaardige tegenstellingen tussen de verschillende delen. Het geheel
wordt echter onoverzichtelijk vanwege de overvloed van details, uitingen van
gevoelens en meningen over de feiten. Een context in de zin van de Conventie van
Genève ontbreekt volkomen.

Algemeen bekende feiten of ‘de ons bekende feiten’?
Een tweede probleem vormt het criterium van ‘overeenstemming met algemeen
bekende feiten’, zoals vereist door de richtlijnen van het UNHCR. Het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Vaste
Beroepscommissie voor Vluchtelingen beschikken over informatie waaraan
vluchtverhalen worden getoetst. Maar, wat Afrika betreft, zijn de bronnen die geciteerd
worden in de motivatie van negatieve beslissingen van het Commissariaat-Generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen nogal schaars: mensenrechtenrapporten,
gespecialiseerde tijdschriften, krantenartikels, rapporten van het UNHCR,
diplomatieke bronnen en één enkel politiek-historisch naslagwerk, dat zijn de bronnen
die in de gevallen die ik bestudeerd heb, gebruikt werden om data na te trekken. Het
overgrote deel ervan heeft een westerse invalshoek, en ze vertonen te grote lacunes
om een volledig beeld van de reële mensenrechtensituatie ter plaatse te schetsen. Uit
die bronnen worden bovendien vooral gegevens benut om asielzoekers af te wijzen.
Informatie in mensenrechtenrapporten steunt in het algemeen in de mate van het
mogelijke op getuigenissen ter plaatse en rapporten van oppositielobby's in
ballingschap. Deze laatste zijn niet altijd vrij te pleiten van eenzijdigheid: problemen
uit de eigen thuisbasis worden uitvergroot
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ten koste van andere bedreigde groepen. VN-rapporten en rapporten van het ministerie
van Buitenlandse Zaken van westerse landen dienen geostrategische, diplomatieke,
politieke en economische belangen, en vertonen dan weer de neiging
mensenrechtenproblemen te minimaliseren of te overschatten. In al deze bronnen
ontbreekt een historische analyse die de oorzaken van crisissituaties annex
mensenrechtenschendingen verduidelijkt.
De inhoud en bronnen van de Belgische diplomatieke rapporten en confidentiële
inlichtingen van ambassades en consulaten kunnen niet nagetrokken worden. Daarbij
rijzen er vragen over de opportuniteit en veiligheid van het gebruik van die
informatiekanalen. Hoe kan men namelijk vermijden dat diplomatieke betrekkingen
vertroebelen én de veiligheid van de vluchteling en zijn familie bedreigd wordt door
een ernstig onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de landen waar asielzoekers
vandaan komen?
Het meest ‘algemeen bekende feit’ is de materiële armoede in Afrika. Die staat in
de berichtgeving op de voorgrond, en steevast begint of eindigt een verslag over een
Afrikaans land met ‘in een van de armste landen ter wereld’. Daardoor kan het
economische aspect, dat vrijwel bij iedere politieke vluchteling ontegensprekelijk
een rol speelt in de beslissing om te vluchten, bij Afrikanen gemakkelijker als
hoofdmotief worden gezien. De Afrikaanse asielzoeker is de economische vluchteling
bij uitstek. Een al even ‘algemeen bekend feit’ zijn de burgeroorlogen met
uitbarstingen van ‘redeloos etnisch geweld’. Het gebrek aan grondige analyses van
de voorgeschiedenis van de betrokken partijen in de Afrikaanse burgeroorlogen,
maakt van iedere asielzoeker uit zo'n land een ‘willekeurig, niet persoonlijk vervolgd
slachtoffer’.
Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen toetst het
waarheidsgehalte van een vluchtverhaal aan die ‘algemeen bekende feiten’. Dat
gebeurt nadat het interview beëindigd is, zodat de asielzoeker, die die informatie niet
kent en er tijdens het gesprek niet mee is geconfronteerd, zich niet kan verweren.
Het waarheidsgehalte van het verhaal van de Zaïrese A.T. werd door het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen in 1993
getest op basis van details uit de verslaggeving van Belgische journalisten
van Le Soir en La Libre Belgique over de betoging in Kinshasa waaraan
zij had deelgenomen. De journalisten was de lage vlucht van helikopters
boven de betoging opgevallen. Een ander verslag beschreef het militaire
kamp Tshashi. De interviewer van het Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen onderbrak haar verhaal over die betoging met
de onverwachte vraag, wat A.T. tijdens die betoging boven haar hoofd
opgemerkt had.
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Vervolgens werd in verband met haar relaas over haar geblinddoekt vervoer
naar het kamp Tshashi, gevraagd welke bloemen - bedoeld waren
mimosabomen (!) - er groeiden. Het schuldig blijven van een antwoord
op beide vragen, vier jaar na de feiten, behoorde tot de argumenten om
haar verzoek af te wijzen.
Als de informatie van de asielzoeker de westerse berichtgeving over het land in
kwestie tegenspreekt, wordt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen
en Staatlozen altijd meer krediet geschonken aan de westerse berichtgeving. De
informatie van de asielzoeker wordt als ongeloofwaardig beschouwd, omdat ze niet
in overeenstemming is met wat wij over zijn land weten.
Ook de onvolledigheid van de informatie die het Commissariaat-Generaal voor
de Vluchtelingen en Staatlozen gebruikt, speelt in het nadeel van de ondervraagde.
Wat niet toetsbaar is, is twijfelachtig. Normaal gezien zou men verwachten dat een
interviewer in de asielprocedure met meer aandacht zou luisteren naar een verhaal
dat feiten vertelt waarover geen informatie bestaat en dat weinig raakpunten met
andere verhalen uit hetzelfde land heeft. De oorspronkelijkheid ervan vergroot
alleszins het vermoeden van geloofwaardigheid en, als het verhaal waarachtig is,
werpt het een nieuw licht op de mensenrechtensituatie in het betreffende land.
Meerdere gevallen wijzen op een tegengestelde reactie: de interviewer lijkt alleen
vragen te willen stellen vanuit zijn eigen, uiteraard beperkte kennis van de feiten.
Zo wordt het criterium van het UNHCR, dat het vluchtverhaal ‘min of meer in
overeenstemming [moet zijn] met algemeen bekende feiten’, nog verengd tot ‘in
overeenstemming met de informatie waarover het Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen beschikt’. Erger is ten slotte dat vooral bij de Vaste
Beroepscommissie voor Vluchtelingen bronnenmateriaal gemanipuleerd wordt om
een afwijzing te legitimeren:
Vermelde A.T. uit Zaïre krijgt in april 1995 te horen dat de Vaste
Beroepscommissie voor Vluchtelingen bij haar beslissing blijft haar
verzoek te weigeren. Die beslissing wordt gesteund op ‘een geloofwaardige
bron’, namelijk het jaarboek 1990 van Amnesty International. Daaruit
worden twee zinnen gelicht waarin staat dat Mobutu vergiffenis heeft
geschonken aan gearresteerde studenten en dat de meesten van hen werden
vrijgelaten. De direct daaropvolgende zin, waarin staat dat vervolgens uit
de Centraal Afrikaanse Republiek terugkerende studenten werden
aangehouden, is weggelaten. De veel uitvoerigere rapporten die tussen
1989 en 1995 zijn verschenen en op basis waarvan de tweede vraag om
asiel van A.T. naderhand werd verdedigd, kwamen in de evaluatie niet
eens ter sprake.
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Een geloofwaardig vluchtverhaal: de strijd met het geheugen
Een ander struikelblok is de ingewikkelde procedure. Behalve bij de weinige
vluchtelingen die direct na het eerste interview op de Dienst Vreemdelingenzaken
de status van ‘kandidaat-vluchteling’ verwerven, en dus niet lang moeten wachten
op een interview ten gronde, komt bij de meesten het vluchtverhaal slechts langzaam
tot stand.
In het begin zijn de herinneringen aan het gebeurde in het geheugen van de
vluchteling nog scherp aanwezig. Hij krijgt echter in het korte interview op de Dienst
Vreemdelingenzaken niet de gelegenheid zijn volledige verhaal te vertellen; in beroep
tegen een negatieve beslissing worden op het Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen vooral gerichte vragen gesteld, op basis van de verklaring
en de inhoud van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook in dit kritisch
en ‘gesloten’ interview is weinig ruimte voor een genuanceerd aanvullend
chronologisch verhaal.
Wie die eerste etappe heeft gehaald, komt in de fase terecht waarin het
vluchtverhaal ‘ten gronde’ wordt bekeken. Hier zijn de tussenpozen tussen de
interviews veel langer. Bij de vluchtelingen die ik gehoord heb, was een wachttijd
van één tot drie jaar geen uitzondering. In die tijd doen de asielzoekers nieuwe
ervaringen op in een heel nieuwe leefwereld. Veel detailherinneringen aan vroeger
verdwijnen, en het verhaal wordt schraal. Door informatie over hun land en
gesprekken met derden krijgen zij daarentegen wel een beter globaal inzicht in wat
hun is overkomen en beginnen ze er anders tegenaan te kijken. Hun verhaal wordt
logischer en gestructureerder. Het verandert daardoor enigszins, en de kans is groot
dat zij daaraan gewild of ongewild ‘detailherinneringen’ toevoegen die ze zelf niet
hebben meegemaakt, om het verhaal duidelijker te maken en te verlevendigen. Dit
maakt dat er tegenstrijdigheden ten opzichte van vroegere verklaringen en interviews
kunnen opduiken.
Door de lange tussentijden tussen de interviews ontstaat er ook een moeilijkheid
aan de kant van de steeds wisselende ondervragers: zij zouden onderling moeten
overleggen, om een beter begrip van het verhaal te krijgen, maar dat overleg is
dikwijls onbestaande. Daardoor moeten dossiers vaak helemaal opnieuw worden
aangepakt, zodat er weer te weinig tijd is voor een echt ‘open interview’ en de
vluchteling soms in dezelfde defensieve interviewsituatie terechtkomt als jaren
voordien bij het eerste gesprek.
Zijn de redenen voor het lange wachten vaak onduidelijk, de gevolgen voor de
vluchteling die aan het wachten is, zijn dat allerminst. De kans dat hij op
tegenstrijdigheden betrapt wordt is groter, en ook als dat niet het geval is, wordt zijn
verhaal door de jaren dikwijls zodanig schraal

Streven. Jaargang 67

832
dat het als een niet echt beleefd cliché overkomt. Voorts is de politieke situatie in
zijn land intussen veranderd, zodat - wat ook vaak gebeurt - zijn aanspraak op asiel
eigenlijk vervalt. De kansen op erkenning worden daardoor kleiner. De meest
dramatische gevolgen van dit soms veel te lange wachten doen zich echter op familiaal
vlak voor, bij vluchtelingen met kinderen in het thuisland. Die lieten ze vaak achter
bij familie, in de hoop spoedig de status van vluchteling te verwerven.

Tot besluit
Zou het niet beter en efficiënter zijn de asielzoeker meteen bij het binnenkomen de
tijd te geven om zijn verhaal te doen in een open interview, als zijn geheugen nog
fris is en hij nog niet geleerd heeft dat zijn verhaal aan de verwachtingen van de
ondervrager moet beantwoorden? Het gevaar van verkeerde beslissingen zou daardoor
afnemen. Onterechte terugwijzing van echte vluchtelingen volgens de bepaling van
de Conventie van Genève wordt door de huidige versnipperde en onzorgvuldige
procedure en door onbekwame of niet deskundige ondervraging in de hand gewerkt.
Anderzijds geeft dezelfde ondeskundigheid aanleiding tot misbruik door wie (bewust)
onterecht om asiel verzoekt.
Het huidige verloop van de procedure bevoordeelt volgens mij zeer sterk de
handige, intelligente asielzoeker met een politiek-sociaal-economisch voordelige
achterban in het thuisland, waaraan hij bewijzen voor zijn verhaal kan vragen. Wellicht
hebben ook gefortuneerde vluchtelingen die banden hebben met de criminaliteit en
een beroep kunnen doen op de hulp van advocaten, meer kans aanvaard te worden
dan ‘echte’ vluchtelingen.
Geïnteresseerde lezers kunnen op aanvraag de volledige tekst van Trees
Colruyt verkrijgen.

Eindnoten:
[1] J. Koita is een van de twee verstekelingen die in augustus 1999 zijn omgekomen in het
landingsgestel van een Boeing van Sabena, nadat zij zich daarin verborgen hadden in de hoop
zo in Europa te geraken.
[2] Een publicatie van Amnesty International Nederland waarin de kwaliteit van de (Nederlandse)
asielprocedure wordt geëvalueerd, kreeg als titel: Het nadeel van de Twijfel, De rol van de
Informatie in de Nederlandse asielprocedure, Amsterdam, 1990.
[3] Het basisprincipe van de Conventie van Genève is dat staten niemand mogen uitwijzen naar
een land waarin zijn leven en/of vrijheid in gevaar is vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit,
het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging; dit is het zogenaamde
principe van ‘non-refoulement’.
[4] Het gaat om een honderdtal vluchtverhalen van Afrikaanse asielzoekers.
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Forum
Wie verre reizen maakt heeft veel te denken
Een van de doorzichtigste verantwoordingen van vakantiereizen is dat zij zo leerzaam
zouden zijn. Maar je gaat niet voor je lol op overvolle wegen filerijden, laat staan
uit leergierigheid. Je gaat niet gedreven door didactische ambities tegelijk met hordes
andere toeristen - velen in vormloos camping-uniform - een plaatselijke
heemkundekamer bezoeken of een andere toeristische trekpleister, waarvoor je in
het gewone leven nog geen minuut over zou hebben. (Afgelopen vakantie heb ik
zelfs een uurtje besteed aan de bronnen van de Seine, die tot 10 km tevoren uitbundig
worden bewegwijzerd, maar die we ter plekke al twee keer voorbijgereden waren
voor we ze konden bezichtigen. Nou ja, bezichtigen: met een oogopslag had je het
wel gezien. Maar de beboste omgeving was erg rustgevend.) Maar ook al doe je het
er niet om, leren doe je altijd; altijd pik je wel iets op. Zo ontdekten we bezijden het
munster van Freiburg een uitspanning met de naam: Bier und Speck. Ondertitel:
Schwarzwalder Originalstub. Met zo'n suggestieve naam wisten we meteen hoe het
Zwarte Woud er in zijn origineelste gedaante uit zou zien. Toch reisden we volgens
plan door naar datzelfde Zwarte Woud, dat we, op grond van zijn naam en de
suggestieve aanwijzing uit Freiburg, associeerden met het Enge Buitenbos uit ‘de
Fabeltjeskrant’. Maar ter plekke leerden we dat je niet moet afgaan op spontane
associaties op namen of toeristisch uitgevente imago's en reputaties. Inderdaad was
er bier, voortreffelijk bier zelfs. Spek waarschijnlijk ook wel. Maar ook een overvloed
aan andere spijzen als je, zoals wij, wat dan ook boven spek prefereerde. De landkaart
maakt melding van een overvloed aan pittoreske stadjes en
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dorpen. Het blijkt niets te veel beloofd; sommige leken rechtstreeks afkomstig van
de tekentafel van Anton Pieck (of Walt Disney). Maar er woonden heuse,
hardwerkende mensen. Wat dan ook vooral opviel was de kwaliteit van de
infrastructuur, het hoge voorzieningenniveau, de kwaliteit daarvan en de levendigheid
van de stadjes en dorpen. Dat laatste echter niet op zondagmiddag of na tien uur 's
avonds, voor ons rijkelijk vroeg. Inderdaad kun je er op een autotochtje opgehouden
worden door een boer die het hooi binnenhaalt. Maar dat gebeurt niet meer met paard
en kar of ossenspan; wel met hoogtechnische combinaties, die in hun eentje om een
vierbaansweg smeken. Volgens de beste Duitse tradities is alles keurig verzorgd,
helder en schoon, op orde.
Voor u denkt dat ik in de ingeslepen competitie tussen Duitsland en Frankrijk
partij kies deel ik mee, dat er aan de week in het Zwarte Woud, een in Bourgondië
voorafging. Haar reputatie was ook deze streek vooruit gesneld. Prachtige
monumenten, inderdaad. Maar vooral ook hier een infrastructuur op peil en een
waaier aan hoogwaardige voorzieningen. In Dyon en Beaune hadden we tot
middernacht over de levendigheid niet te klagen. Maar op het heetst van de dag wilde
het in de dorpen nog wel eens lethargisch rustig zijn. Toch werd duidelijk dat overal
hard werd gewerkt en volop geleefd, ook in de vakantietijd. We maakten geen tochtjes
door een uitgebreid openluchtmuseum maar waren ook hier te gast in een prachtige,
welvarende regio, die het niet alleen van haar geschiedenis hoeft te hebben. Al werd
er, de hemel zij geprezen, veel aan gedaan om die geschiedenis niet op te offeren
aan actualisme, laat staan futurisme.
En dan is er het punt waarop er al gewoon geen competitie tussen beide gebieden
mogelijk is: het landschap. Mijn indruk is dat het midden van Europa, zeg: van de
Ardennen en het Rijnland tot de Alpen en het Massif Central, in beslag wordt genomen
door een en hetzelfde landschap, dat eindeloos velden, akkers en wijngaarden afwisselt
met bossen, zo nu en dan onderbroken door rivieren en oude cultuursteden; het glooit
en glooit voort, nooit bruut en weerbarstig, maar liefelijk en gracieus. Ik noem het
met opzet een indruk. Ik sluit niet uit dat een rit van vijf- tot zeshonderd kilometer
je ongevoelig maakt voor al te subtiele verschillen. Je doet een globale indruk op
waarbij je de eigen-aardigheden, waaraan de bewoners van de streek juist zo gehecht
zijn, over het hoofd ziet. De totaalindruk die je aan een veertiendaags vakantiereisje
overhoudt kan dus te globaal zijn om enige aanspraak op relevantie te maken. Maar
als ik iets geleerd heb, dan is het dat Midden-Europa Midden-Europa is, ongeacht
de staatkundige of regionale etiketten die de geschiedenis er heeft opgeplakt. De
actuele modernisering doet meer recht aan die identiteit dan de geschiedenis wenste
te doen. De zuurkoolrecepten in de Elzas, Bourgondië en het Zwarte Woud ontlopen
elkaar weinig - ze zijn ook zonder spek of varkenspootjes te bestellen - evenals de
prijzen voor de wijnen, de wijze waarop het hooi wordt verpakt en de braderieën,
jaarmarkten en wijnfeesten waarmee de toeristen worden geëntertaind.
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Wat je leert, al is het nog zo weinig, vraagt om verwerking, al is die nog zo summier.
Als filosoof verwerk je door bedachtzaam te problematiseren. Ik verbond deze indruk
van het betoverende Midden-Europa - ruim en glooiend, in cultuur gebracht zonder
de bebossing tot het minimum van hier en daar een beschermd natuurpark terug te
brengen - met twee kwesties. Zij zijn niet specifiek voor dit gebied, maar spelen daar
ook. De eerste: de verhouding van stad en platteland. De tweede: de verhouding van
regionalisme, dat zich ontwikkelen kan tot patriottisme en kosmopolitisme. En dan
is er nog een moeilijke derde kwestie, die namelijk of er een inhoudelijke relatie
tussen deze twee kwesties is, en zo ja, welke.
De verhouding van stad en platteland - een discussiepunt met een indrukwekkende
staat van dienst. In die discussie van eeuwen slaat, met de onregelmatigheid van een
versleten klok, de sympathie om. Er zijn periodes of groepen die de stad ophemelen
en het platteland als een primitieve, overwonnen voorfase ervan beschouwen. Hun
visie wordt met een zekere hardnekkigheid gecompenseerd door periodes en groepen
die het platteland idealiseren en de stad als een verwording ervan beschouwen.
Criterium is de kwaliteit van menselijk leven. Maar de visie op kwaliteit weerspiegelt
de vooraf aanwezige sympathie. Zo trekt de discussie allerlei afwegingen naar zich
toe over eenvoud versus gekunsteldheid, om te keren tot die over lompheid versus
beschaving. Of over rust en ontspannenheid versus hectiek, om te keren tot die over
lethargie versus ondernemingslust. Nu eens is de stad Babel, dan weer het Hemelse
Jeruzalem. Nu eens is het platteland het bucolische paradijs, dan weer de
onherbergzame wildernis waar aardappels en tuinbonen groeien maar verder niets
te beleven is. Vorsten en vorstinnen zijn het regime van het protocol ontvlucht door
herder en herderinnetje te spelen; en doen dat nog steeds. Plattelanders zijn in
drommen Arcadië ontvlucht, in de hoop in de steden brood en werk te vinden; zij
doen dat nog steeds. De discussie heeft, ondanks haar lange staat van dienst, geen
kans gezien de cirkelredeneringen te doorbreken die ze op gang hielden.
Ik pretendeer niet dat het mij wel zal lukken. Maar het reizen door Midden-Europa
bracht mij wel op een paar ideetjes. Het eerste: in onze overbevolkte en
overgeïndustrialiseerde moerassen aan de zee plaatsen wij de vraagstelling
automatisch in verkort perspectief. Het gaat meteen over economische uitbating en
profijt. Dus van agrarische bedrijvigheid, intensief of extensief, versus industrie en
diensten, vervuilend of enkel maar vermoeiend. Maar in Midden-Europa wordt
kilometers lang als centrale boodschap uitgezonden dat land er gewoon ligt, als
ondergrond van wat dan ook. Ondergrond is de voorwaarde, nodig om (economische)
waarde of waardevermeerdering te realiseren. Je kunt niet zonder. Je hoeft niet zonder.
Ze ligt er gewoon. In de zon of in de regen. Zij is (een) gegeven. Je kunt er steden
in aanleggen, wegen doorheen trekken, akkers en weiden in cultiveren, bossen op
laten staan. De actuele crisis in de agrarische bedrijvigheid, die overal
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in Europa wordt gevoeld, dreigt het bewustzijn te verstikken van de centrale waarde
van land, namelijk dat het (er) gewoon is.
Een tweede ideetje: de economische preoccupatie dekt culturele kortzichtigheid
toe. Alsof stadsmensen hele andere mensen zijn dan plattelanders. Terwijl zowel
voor stedelingen als plattelanders geldt, dat de fundamentele vraag die is naar de
verhouding van de mens tot land en landschap. Die verhouding wordt voor beiden
bepaald door het vermogen tot en de ambitie van bewerking. Verschillen op dat punt
zijn slechts van graduele aard. Ik weet niet of daarbij de vraag past of dat goed of
slecht is. Mij lijkt het vooral onvermijdelijk. Ik heb wel de indruk gekregen, dat
Midden-Europa mooi en evenwichtig bewerkt is. In zijn steden en stadjes. Op zijn
platteland. Zodat ik er een heerlijke vakantie kon doorbrengen.
Dat brengt mij tot een derde ideetje, zoiets als een conclusie. Als bewerking de
algemeen-menselijke factor is die de relatie tot het land(schap) constitueert, als zich
voorts in de waardering van (het resultaat van) die bewerking zulke gevoelige
verschillen kunnen voordoen dat er nu al eeuwen in cirkelredeneringen over
gediscussieerd kan worden, wordt het dan geen tijd voor een verandering van
blikrichting in deze discussie? Wordt het geen tijd om de cirkelredeneringen te
doorbreken en op te houden onszelf en elkaar te gijzelen in een vruchteloze
vraagstelling? Die vraag roept om een dapper ja als antwoord. Maar ook om een
richtingwijzer hoe het dan wel zou moeten. Die heb ik nog niet. Ik besef, het maakt
mijn conclusie er niet dapperder of schokkender op; ze is uitgesproken dun.
De tweede kwestie is in zijn onschuldige vorm die van gehechtheid aan de eigen
streek. Welke motieven houd je daarvoor over, als een buitenstaander vooral de
overeenkomsten opvallen met andere streken? Moet je je dan gaan beroepen op steeds
gedetailleerdere details? Op het gevaar af geridiculiseerd te worden door steedse
kosmopolieten. Wat bepaalt de identiteit van de Schwaab, de Bourgondiër, de
Brabander? Is het idee zelf van regionale identiteit een illusie? Is iedere poging om
ze objectiever te verankeren gedoemd in drijfzand weg te zakken? Of zijn objectievere
verankeringen terzake ten principale overbodig en feitelijk even functioneel als
metaobjectief? Wat ik daarmee bedoel kan ik het beste uitleggen door de kwestie te
betrekken op mijn eigen regionale identiteit, de Brabantse. Ik ben Brabander omdat
ik in Eindhoven ben geboren. Ik ben ook Brabander uit keuze. Vanaf de
twistgesprekjes op het kleinseminarie over kwaliteiten van onze gewesten met die
uit Holland, Twente en de Achterhoek. Ik heb ze in mijn werkzame leven doorgezet
in veelzijdige inzet voor de Brabantse zaak. Daarbij speelde een ideologische
explicitering en systematisering een sleutelrol: zaken moesten behouden blijven of
juist veranderen omdat zij bij Brabant hoorden en de Brabantse identiteit bepaalden.
Als zodanig golden: gemoedelijkheid, Bourgondische uitbundigheid, vroomheid en
nog zo wat edele deugden (met allemaal ook hun schaduwkanten). Deze explicitatie
van eigen identiteit werd niet door alle Brabanders onderschreven. Sommigen, niet
eens
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de slechtsten, hadden zware kritiek op dit (zelf)beeld. Maar een onduidelijke
meerderheid van Brabanders, het bestuurlijke kader van het gewest en de provinciale
VVV's konden er goed mee uit de voeten. Nu trad er onlangs aan de Katholieke
Universiteit Brabant een nieuwe hoogleraar aan voor Brabants streekeigen. In zijn
inaugurale rede ‘bewees’ hij dat zelfbeeld en feitelijke identiteit niet strookten; alles
wat terzake was geëxpliciteerd kon ontmaskerd worden als constructie, waarin de
feiten geweld werd aangedaan. Zij die het typisch Brabantse nooit hadden zien zitten,
kregen dekking van een academische autoriteit. Zij durfden zich opnieuw in de
discussie te wagen. Maar mij lijkt dat ik onze verse Hooggeleerde moet betrappen
op kenkritische naïviteit. Zomaar feiten bestaan niet. Ze worden door mensen
vastgesteld binnen een interpretatiepatroon. Van dat patroon maken ideologische
verhelderingen en ideële ambities even goed deel uit als harde cijfers of structurele
verankeringen. Geëxpliciteerd gaan ze feitelijk de identiteit bepalen die zij voorgaven
slechts te registreren. Mensen worden feitelijk die zij willen zijn, - wat zij verraden
door het te doen voorkomen alsof zij het al waren.
Ik zou de kwestie niet zo hoog opnemen, ware het niet dat zij zulke gevoelige
consequenties heeft. Immers, beroep op, en oriëntatie op regionale (of familiale,
lokale, nationale) identiteit kan beschouwd worden als tegelijk het meest gezonde,
en als het meest abjecte referentiepunt dat in de persoonlijke ontwikkeling kan worden
gekozen. Voor gezond pleit: het betreft een uiterst creatieve verwerking van het besef
dat de mens een concreet en betrekkelijk wezen is. Het wordt niet overal tegelijk
geboren, maar op een bepaald hier en nu, in feitelijke omstandigheden, met daaraan
inherente mogelijkheden en blokkades. Regionale identiteit is verwerking van de
gegeven biotoop, die zich niet via de magie van bloed en bodem ontvouwt, maar
zich concreet ontwikkelt vanuit de omgang met en de taal van ouders en familieleden,
de feitelijke mores, de vertrouwdheid daarvan en het landschap, stedelijk of ruraal,
van thuis. Besef van regionale identiteit houdt de persoon in zijn ontwikkeling dicht
bij huis en met beide voeten op de grond. Zo wordt hij behoed voor verdamping in
te riante illusies.
Maar het feit dat ik mij moet indekken tegen de magie van bloed en bodem - hier
pars pro toto voor nogal wat desastreuze ontsporingen van de geschiedenis - duidt
erop dat deze positieve benadering zijn schaduw heeft. Regionalisme kan zich
verharden tot patriottisme. Bepaling van eigen identiteit kan, hoe ook gemotiveerd
zelfs ‘bewezen’, proclamatie van de eigen superioriteit en de inferioriteit van anderen
naar zich toe trekken. Zo heb ik in de hierboven gememoreerde twistge-sprekken
‘Hollanders’ toegevoegd: wij hadden al stenen huizen toen jullie nog moesten
aanslibben. Het klopte niet helemaal maar werkte wel. Maar zo speels-onschuldig
werkt het mechanisme niet altijd uit. De geschiedenis van Midden-Europa bewijst
het. Bepaling van regionale en nationale identiteit was er casus belli bij uitstek. Met
alle ellende van dien. Bovendien deed ze je voortdurend verstrikt raken in
cirkelredeneringen over de ver-
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houding stad en platteland. Met alle kortzichtigheid van dien. Ik vermoed dat de
huidige problemen rond de agrarische bedrijvigheid, het ecologische evenwicht, de
leefbaarheid van de steden en zo nog het een en ander mede daardoor veroorzaakt
zijn.
Ik heb dit jaar mijn vakantiereisje niet ondernomen om iets te leren. Maar ik denk
dat ik wel iets geleerd heb. Om het kort samen te vatten: doorslaggevend zijn maat
en intentie. Nogmaals: erg schokkend is het niet. Maar het is goed je zulke eenvoudige,
bijna triviale beginselen te realiseren in de opmaat van het nieuwe werkjaar. Daarin
komt ook de politiek weer op gang. Vanaf de derde dinsdag van september.
Prinsjesdag. De majesteit zal zich per gouden koets naar het Binnenhof begeven, om
daar met het uitspreken van de Troonrede het parlementaire jaar te openen. De
hoofdlijnen van haar boodschap zijn nu al duidelijk: economisch boeren we
onvoorstelbaar goed. We hebben zoveel geld over dat we moeten gaan oppassen
voor inflatie. Daarom moet er een soort masterplan komen voor een evenwichtige
besteding van de overschotten. Nu het structurele karakter van de gaten in het sociale
weefsel niet meer over het hoofd gezien kunnen worden, is voor mij ten principale
wel duidelijk waar de speerpunten van het plan moeten liggen. Maar het laatste woord
daarover is nog niet gezegd. Er zou zich wel eens een onoverbrugbaar meningsverschil
over kunnen manifesteren. Fluisterend wordt al de mogelijkheid van een kabinetscrisis
geopperd. Of komt er weer een poldercompromis uit: de helft naar sociale structuur,
de andere helft naar schuldenaflossing? Ik houd u op de hoogte. Met in mijn
achterhoofd de prachtige beelden van een landschap, dat eindeloos velden, akkers
en wijngaarden afwisselt met bossen, onderbroken door rivieren en oude
cultuursteden; het glooit en glooit voort, nooit bruut en weerbarstig maar liefelijk en
gracieus. Ik zou best iets van onze financiële overschotten willen inruilen voor wat
meer van dat landschap. Om dat bij mijn eigen ge west te voegen. Daar hoort het
thuis.
♦ Pieter Anton van Gennip

Oorlogsverwerking
In driehonderd bladzijden een panorama schetsen van de verwerking van de Tweede
Wereldoorlog aan de hand van een vergelijking van de ervaringen van verzetslui,
verplicht tewerkgestelden en slachtoffers van de nazi-vervolging, tijdens en na de
oorlog, en dat ook nog eens koppelen aan een vergelijking tussen België, Frankrijk
en Nederland: het
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is voorwaar niet niks. De jonge Belgische historicus Pieter Lagrou, verbonden aan
het Institut d'Histoire du Temps Présent (Parijs), heeft dit herculeswerk op zich
genomen. Terloops besteedt hij ook nog summier aandacht aan krijgsgevangenen,
collaborateurs, repressie, amnestie, de repatriëring, de evolutie van de collectieve
herinnering van de judeocide, en aan de mythe dat de herinnering aan het verzet een
centrale rol heeft gespeeld bij de Europese integratie.
Dit brede perspectief gaat volgens de auteur niet ten koste van de diepgang. ‘Meer’
is, beweert hij, nu eenmaal ‘beter’. Waarom zou je negen boeken lezen als alles in
één boek kan worden afgehandeld? De vraag of dat ook mogelijk is, wordt verdrongen
door consumentgerichte argumentatie.
Als lezer gaat het je al gauw duizelen. Als historicus zie je achter de vele stellige
beweringen evenveel onbeantwoorde vragen, - die niet eens gesteld worden. Het
resultaat van deze vergelijkende sociale studie valt eerlijk gezegd tegen. Blijkt dat
de geschonden nationale eer na de oorlog werd opgelapt door middel van een
patriottisch epos. Het verzet en de KZ-gevangenschap werden bejubeld en
veralgemeend. De natie had collectief geleden, iedereen had zich naar best vermogen
verzet. De heterogene oorlogservaringen werden in het keurslijf van een
nationalistische mythe gewrongen. Niet meteen een verrassende conclusie: dat
groepsgevoelens en -banden door traumatische ervaringen versterkt kunnen worden,
is een bekend gegeven. Dat de collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog
vooral bepaald werd door de nationale eigenheid is maar verrassend voor wie, zoals
Lagrou, uitgaat van de hypothese dat oorlogservaringen een grensoverschrijdend,
internationalistisch effect moeten hebben. Mogelijk mede daarom schildert hij de
nationalisering van dat verleden af als een welbewust en doelgericht proces,
geënsceneerd door politici.
Een tweede conclusie, dat de groepsherinneringen zich tegen elkaar aflijnden en
definieerden, is interessanter. Het was dikwijls rivaliteit troef tussen groeperingen
van gewezen verzetslui, tewerkgestelden en KZ-overlevenden. Lagrou geeft
verscheidene ontnuchterende voorbeelden.
Wie niet in de patriottische collectieve herinnering paste, viel uit de boot. Velen
waren tegen iedere vorm van erkenning voor joodse slachtoffers, want die waren
‘slechts’ om raciale motieven opgepakt. Dit staat in schril contrast met de
overheersende plaats die de Shoah vandaag de dag in de collectieve herinnering
inneemt. Om dit alles te verklaren snijdt Lagrou van alles en nog wat aan, en spreekt
zichzelf daarbij meer dan eens tegen. Het had minder te maken met het niet willen
inzien van de specificiteit van de judeocide (dat gebeurde ook niet op het
Neurenbergproces) of met anti-semitisme (ook in Israël was er aanvankelijk geen
interesse voor de jodenmoord), dan wel met het feit dat bitter weinig joden de kampen
hadden overleefd, dat de meesten de nationaliteit niet bezaten van het land waarnaar
ze waren teruggekeerd en dat ze, na wat hun overkomen was, onder geen beding nog
wilden opvallen, koste wat het kost wilden assimileren.
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In tegenstelling tot zijn felle kritiek op machinaties aan niet-joodse zijde staat Lagrou
opvallend onkritisch tegenover manipulaties aan joodse kant. Slechts één keer verwijst
hij vaag naar de politieke instrumentalisering van de holocaust, terwijl die toch mee
aan de basis ligt van de ommekeer in onze perceptie van de Tweede Wereldoorlog.
Lagrou toont bijzonder weinig begrip voor wat mensen destijds heeft bezield. Dat
het patriottisme na de oorlog overdreven werd lijdt geen twijfel, maar dat de oorlog
patriottische gevoelens aanwakkerde en dat velen erdoor gemotiveerd werden is even
waar. Lagrous onbegrip voor de eigentijdse beleving ontaardt meer dan eens in
geringschatting. Op verschillende plaatsen en in allerlei toonaarden beweert hij dat
het merendeel van de politieke gevangenen gearresteerd en / of gedeporteerd werd
vanwege vooroorlogse politieke of ideologische anti-fascistische overtuigingen, dat
ze met andere woorden de bezetter niets in de weg gelegd hebben. Maar na de oorlog
deden ze zich voor als verzetsslachtoffers. Een boude bewering die me met
verstomming heeft geslagen. Ik heb een totaal andere indruk overgehouden aan
twintig jaar kritisch onderzoek over de nazi-kampen. Wat er ook van zij, dat Lagrou
geen moeite heeft gedaan om zijn voor overlevenden en nabestaanden kwetsende
standpunt met argumenten of bewijzen te staven, is onaanvaardbaar.
De auteur zit nooit verlegen om een krasse bewering. De verplicht tewerkgestelden
zouden meer geleden hebben onder de geallieerde bombardementen dan onder wat
dan ook. KZ-overlevenden werden bij de repatriëring gezien als helden en martelaars,
‘terwijl ze getalsmatig met minder waren dan de gerepatrieerde collaborateurs’.
Bijwijlen brengt hij meer respect op voor Franse, Nederlandse en Belgische
misdadigers die in de kampen zaten: waarschijnlijk omdat ze nooit erkenning kregen.
De veel talrijkere Roma die gedeporteerd en vermoord werden, vermeldt hij niet één
keer.
Lagrous visie is beperkt. Hij benadert de naoorlogse verwerking al te zeer vanuit
de archieven over de erkenning. Daarin vond hij bijvoorbeeld protesten terug tegen
het gebruik van de term ‘politieke gevangene’, een eretitel voor helden uit de Eerste
Wereldoorlog. De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wilden die overnemen,
zo luidt het, om zich met hen gelijk te schakelen. Dat kan in bepaalde kringen
meegespeeld hebben, maar veel belangrijker is, dat deze KZ-gevangenen al in het
kamp Politische Häftlinge werden genoemd en dat toen al als een eretitel
beschouwden. Vandaar dat ook in Nederland, dat neutraal gebleven was in de Eerste
Wereldoorlog en dus geen veteranencultuur had, de term politieke gevangene werd
gebruikt. Lagrou probeert dit weg te redeneren met de loze bewering dat de
Nederlanders dat afgekeken hebben van de Belgen. Had hij maar enkele
ooggetuigenverslagen geraadpleegd in plaats van ze als te subjectief en te
individualistisch opzij te schuiven!
Lagrou heeft te veel hooi op zijn vork genomen. Hij schildert met een te grove
borstel. Veel wordt onvolledig, onzorgvuldig, onafgewerkt of fout weergegeven.
Zijn betoog is niet altijd even duidelijk en consis-
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tent, verloopt soms sprongsgewijs. Enkele verklaringen lijken uit de lucht gegrepen.
Bijvoorbeeld dat de afwezigheid van een publiek debat in België over nationale
verantwoordelijkheid voor de genocide daaraan te wijten is, dat het land in stukken
is verdeeld. ‘Geen enkele nieuwe natie is erop uit de morele schulden van zijn
voorganger te erven, en de erfenis van de genocide is een van de zeer weinige
Belgische competenties die geen enkele regio claimt.’ Opnieuw zonder verwijzing
naar onderzoek.
Wat Lagrou zoal schrijft over ‘l'univers concentrationnaire’, mijn
onderzoeksterrein, boezemt me geen vertrouwen in voor de rest van zijn studie. Er
staan te veel onjuistheden en halve waarheden in, zijn bronnenmateriaal is te beperkt
en hij gebruikt het soms selectief en onkritisch. Sommige bevindingen van historici
worden onjuist weergegeven, andere worden over het hoofd gezien of verzwegen.
Maar het is wel opwindende lectuur. De auteur verdient bewondering voor zijn
inzet om een beetje licht te werpen op deze ingewikkelde materie. Het boek staat vol
interessante informatie, anekdotes en schrijnende voorbeelden. De doorwrochte
analyses van de strijd om nationale erkenning en eer in Frankrijk, België en Nederland
- het terrein dat Lagrou als eerste heeft ontgonnen - zijn meer dan de moeite waard.
Maar zijn vele krasse stellingen zijn niet meer dan hypothesen. Misschien is dat wel
de grootste, zij het onbedoelde verdienste van dit boek: dat het interessante vragen
opwerpt die verder onderzoek noodzakelijk maken.
□ Gie van den Berghe
Pieter Lagrou, The Legacy of Nazi Occupation. Patriotic Memory and
National Recovery in Western Europe, 1945-1965, Cambridge University
Press, Cambridge / New York, 2000, 327 blz., ISBN 0-521-65180-8.
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Podium
Poëzie is de lava van de taal
Strombolicchio van Peter Holvoet-Hanssen
Uit mijn lessen aardrijkskunde indertijd heb ik onthouden dat de Stromboli een nog
actieve vulkaan is, gelegen in de Tyrrheense zee op het gelijknamige eiland boven
Sicilië, en in de lessen Latijn (Vergilius) heb ik vernomen dat de Romeinse god
Vulcanus een smidse had onder een andere vuurspuwende berg, de Etna, waar hij
samen met zijn cyclopen o.a. wapentuig smeedde voor Aeneas. De titel en subtitel
van de jongste bundel van Peter Holvoet-Hanssen, Strombolicchio. Uit de smidse
van Vulcanus, hebben mij daaraan herinnerd nog voor ik aan de lectuur begon. Als
titels een sturende functie hebben, dan kan ik als lezer van deze poëzie taalerupties
verwachten, geen lief getokkel op arcadische lieren of bucolische harpen, maar
krachtige hamerslagen op gloeiend woordstaal, vuurwerk dus, en ook datgene wat
achterblijft als de berg tot bedaren gekomen is: lava. Lava vernietigt het oude, het
bestaande, en bedekt het met een nieuwe laag van diep uit de aarde afkomstig
materiaal. Lava heet heel vruchtbaar te zijn. Strombolicchio. Uit de smidse van
Vulcanus is dus een veelbelovende titel, geen braaf lintje rond een gedichtenkrans,
maar een programma, een uitnodiging die ook het in ons altijd aanwezige kind
aanspreekt - met vuur spelen is immers gevaarlijk en daarom zo verleidelijk.
Geen overgang van oud naar nieuw zonder vuurwerk. De dichter Holvoet-Hanssen
markeert in de bundel die overgang in de gedichten ‘Oudjaar’ en ‘Nieuwjaarsdag’.
Hij laat er de poëzie zelf aan het woord om in de directe rede en onverhuld haar
wensen bekend te maken. Die luiden in de eerste strofe van ‘Oudjaar’ (blz. 55) als
volgt:
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En nu poëzie. Na het stollingsproces, op deze vulkanische bodem. ‘En liefst herkenbaar.
Liefdesperikelen, voor haar geloken ogen of zo. Om te troosten. Voor op het nachttafeltje.
Geen caleidoscopen of een salto mortale. Maar bijtijds nieuwe woorden verzinnen, verse
taal - machtig kakken, fraai gebakken. Aan het werk of ik metsel de kijkgaten tussen je
versregels dicht. Pak deze fles met woorden - drankorgel inclusief.’

En in ‘Nieuwjaarsdag’ wordt geëxpliciteerd voor wie deze poëzie bestemd is.
Samengevat is dat ‘voor mens en hond’. Niemand wordt uitgesloten. Poëzie schakelt
al wat leeft aan elkaar door het gebruik van metaforen. Die zorgen ervoor dat de
‘hulpeloze duif’ méér is dan een vogel, dat wij bij ‘proefkonijnen’ eigenlijk niet meer
aan konijnen denken en dat ‘de platgeslagen muggen in privé-cabines met
zelfbediening’ ook naar onze menselijke soortgenoten verwijzen. Peter
Holvoet-Hanssen schrijft niet voor de traditionele poëzieliefhebber, niet voor de
kenner, niet voor de elite, tenzij die de eigen wanhoop, angst, machteloosheid en
lepe trouweloosheid onder ogen wenst te zien.

En nu poëzie. Voor mens en hond.
Voor wie niets heeft om op terug te blikken en geen vooruitzichten heeft. Voor wie bang
is voor zijn eigen angsten. Voor de onbekende dichter en gindse boer, driest met een riek
in een koe. Voor de hulpeloze duif, toch fier met die snee brood rond haar nek. Roekoe,
roekoe. Leven dat wordt weggepikt. Voor de prille levens, bij leven al verkocht als
proefkonijnen. De platgeslagen muggen in privé-cabines met zelfbediening. En voor die
mishandelde huisvrouw met straks een keukenmes in de rug en het oudje dat wordt
vastgebonden op de wc. Een hardleers karkas op een matras in een ijskoude garagebox.
En voor de hond van de Ponte della Maddalena. De duivel bouwde de brug in ruil voor
de eerste ziel die zou oversteken. Het dorp stuurde de trouwe Borgo.
(blz. 56)

Holvoet-Hanssen schrijft heel beweeglijke zinnen, waarin alles tegelijk kan opduiken:
kinderliedjes, popsongteksten, mythen, verwijzingen naar gecanoniseerde literaire
teksten, maar ook naar sprookjes en cultfilms als Star Trek.
‘De nesteling’ (blz. 35) is een voorbeeld van zo'n voor alles openstaand gedicht
dat toch nooit een losse hoop woorden blijft, want bij herlezing blijkt het met sterke
associatieve weerhaken vast te hangen aan de twee grote thematische lagen van de
bundel. In de ene manifesteert de dichter zich als bewerker van het lava van de
taalvulkaan en in de andere treedt hij op als een piraat die andermans teksten entert
en in beslag neemt voor eigen gebruik.
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De nesteling
Stolselmatig stolt de avond, letter per letter, zin na zin
geen kikkers meer die van de kruiwagen springen
en het kinderbier is op - gescheurd zeil, losgeslagen want
De wind speelt harmonica, de maan verveelt zich gruwzaam
‘Zschenk nog eens in, het einde wordt begin.’
In het nest lees je ‘hoe de reus Gargantua rouwde om zijn
vrouw Badebec' die hij de schoonste vond op aard’.
(...) Ze stierf in 't jaar dat ze is doodgegaan.
Je doet het licht uit. Enteren in het donker. Je sintert.
‘Leg bloemen in mijn kist, niet op mijn graf.’

Met de titel kan de lezer al verschillende kanten uit. Een ‘nesteling’ is een jachtvogel
die jong uit het nest genomen is, het kan een soort vis zijn en het is ook de dichter
zelf die, blijkens de derde strofe, in zijn nest Pantagruel van Rabelais leest.
Dat de avond ‘stolselmatig’ stolt is een gezochte woordspeling die de idee van het
gedicht als een gestolde lavastroom, waarin het nieuwe het oude bedekt en bevrucht,
extra moet beklemtonen. Tot hetzelfde beeldveld behoort ‘Je sintert’ in de voorlaatste
regel. De dichter heeft de gewoonte zijn ontleningen cursief te citeren. Waar hij
‘gescheurd zeil, losgeslagen want’ vandaan heeft, weet ik niet (Peter Pan? Surcouf?),
maar de verwijzing naar zijn dichterlijke piraterij is duidelijk. Ook in de voorlaatste
regel wordt die geëxpliciteerd in ‘Enteren in het donker’. De ironie in het citaat van
Rabelais springt in het oog evenals de twee zinnen tussen aanhalingstekens. In de
vijfde regel wordt door de typografie van ‘zschenk’ de beginnende (of al gevorderde?)
dronkenschap van het personage dat de nesteling / dichter in zijn verbeelding opzoekt,
tegengesteld aan de mededeling ‘het einde wordt begin’. Wij denken immers spontaan
aan ‘het begin van het einde’. En ook in de slotregel wordt ons verwachtingspatroon
ontregeld. Is ‘De nesteling’ wel zo luchthartig als we na een eerste en vlugge lectuur
denken?
Holvoets debuutbundel, Dwangbuis van Houdini, heb ik een toverglas in woorden
genoemd, want telkens als je de gedichten leest sneeuwen nieuwe betekenissen naar
beneden (Streven, december 1999, blz. 1024). Dat geldt nog onverminderd voor
Strombolicchio. Zelf noemt hij zijn gedichten ‘poëtische exploraties’ die hij in de
jaren tachtig begonnen is en die hij nu, na het succes van zijn debuutbundel,
bloemleest.
Peter Holvoet-Hanssen exploreert wat ligt te sluimeren in de diepte van de aarde
op een door de zee omgeven vuurberg die zijn inhoud de lucht in spuwt. De vier
elementen, die sinds de presocratici het westerse denken gefascineerd hebben, zijn
in Strombolicchio prominent aanwezig. In het gedicht ‘Rondo’ (blz. 20) bekent de
dichter dan
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ook onomwonden dat hij van lucht, van aarde, van water en van vuur is.
Opvallend aanwezig in zijn gedichten zijn ook de getallen. Niet alleen sprookjes
hebben daar een patent op - één wolf en zeven geitjes, Sneeuwwitje en zeven dwergen
- ook de parabels ondersteunen hun boodschap met getallensymboliek - de vijf dwaze
en wijze maagden - en wie in zijn christelijke jeugd nog kampvuren oude stijl heeft
meegemaakt, herinnert zich ongetwijfeld de meezinger ‘Ene God alleen’ die, na de
‘twee stenen tafelen als gebakken wafelen’, de opklimmende getallen met een bijbelse
figuur of een kerkelijk ritueel verbond, om te eindigen met de ‘tien geboden des
Heren, die we moeten eren’.
Gerrit Achterberg heeft in ‘Kleine kaballistiek voor kinderen’ (uit de bundel
Hoonte, 1949) de getallen gedefinieerd en geportretteerd, hij heeft ze uit hun loutere
opeenvolging geïsoleerd en er body aan gegeven. ‘Kleine kaballistiek voor kinderen’
begint als volgt:
De 4 is vierkant manlijk
de 3 rond en vrouwelijk
de 9 is een verre nicht
van 6 meer in het licht
de 7 staat apart
tegen zijn stok verstard
hij zal wel heilig wezen
wij hebben niets te vrezen
(Verzamelde gedichten, blz. 692)

In haar bespreking van Dwangbuis van Houdini en Strombolicchio constateert Elke
Brems dat tellen in deze poëzie hand in hand gaat met het vertellen. ‘Tellen straalt
logica uit, suggereert ratio.’ Maar ze concludeert: ‘De schijnbare logica van het tellen
moet de verzen in bedwang houden. Het vertellen ontsnapt daar echter moeiteloos
aan, het kent eigen wetten’ (Ons Erfdeel, mei-juni 2000, blz. 429).
De derde en laatste strofe van het gedicht ‘De musketten van Cavalieri’ kan
illustreren hoe de getallen een algoritmische samenhang creëren die haaks staat op
de alliteratieve en associatieve samenhang die door de woorden geschapen wordt:
Derde stap: wil je weten wat ik met mijn musketten kan doen
met 1 schot hang ik je schilderwerk te pronken aan de maansikkel
schot nummer 2 schiet je in de lach
het derde schot gaat af als een gieter
nummer 4 blaast je zorgen in een baan rond Venus
laat het vijfde schot in de roos zijn, een zoen van de piraat
de zesde kogel ketst maar de laatste maakt mijn verzen af
kus de krakkemikkige schieter, wend je steven naar hemel 7
(blz. 30)

In de poëzie van Peter Rolvoet-Hanssen grijpen soortgelijke vreemde dingen plaats
als in fantastische vertellingen à la Baron von Münchhausen en je ziet ze zo voor je
ogen gebeuren. In deze wereld gelden andere natuurwetten. Ook naar het hinkelspel
van de dichter met de sprongen van letterlijke
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naar overdrachtelijke betekenis in de gebruikte uitdrukkingen - je schiet niet op
dezelfde manier in de lach als in de roos - staat de lezer geamuseerd verwonderd te
kijken.
Achter al dat feeërieke woordvuurwerk gaat een dichter schuil die in een gedicht
‘Voor Wim Sonneveld’ in een korte tweede en vierde strofe schrijft: ‘Zonder
verwondering is er geen uitzondering / op de regel van 3’ en ‘Zonder betovering
meer je haveloos aan waar / lichtmatrozen een maan nacht aftrekken van een
mistroostige dag’ (blz. 18).
Wie de beloofde zevende hemel wil bereiken moet maar de toverformules van de
dichter in deze bundel aanhoren en er zich blijvend over verwonderen.
□ Joris Gerits
Peter Holvoet-Hanssen, Stromboliccluo. Uit de smidse van Vulcanus, Bert
Bakker, Amsterdam, 1999, 68 blz., ISBN 90-351-2164-3.

Het jeugdige verlangen achter Mission: Impossible 2
Net nu er meer en meer gesproken wordt van ‘onthaasten’ is er een bioscoopfilm die
de gejaagde manier van leven verheerlijkt. Het betreft het nieuwste werk van de
Hongkongse actievirtuoos John Woo, Mission: Impossible 2, een film die kernachtig
te omschrijven valt als een lofrede op de jeugdige vitaliteit. Tom Cruise heeft als
coproducer van de film duidelijk zijn eigen rol nog wat uitvergroot, en levert hiermee
zelf een vergelijkingspunt met de mythe van de jonge Narcissus. Naar eigen zeggen
is de reden waarom hij veel stunts zelf heeft uitgevoerd, echter ‘dat hij dicht bij het
publiek wilde staan’. Heel de film gaat over het verlangen naar de onstuimige
bewegingsvrijheid en energie van de jeugd. Misschien is dat wel de echte ‘mission
impossible’ waarnaar de titel verwijst: het teruggaan in de tijd, naar de eigen jeugd.
Het gekende citaat uit het boek Prediker had als motto kunnen dienen: ‘Jongeling,
geniet van je jeugd en neem het ervan zolang je nog jong bent...’ (Pred. 11,9). Film
is nu eenmaal het medium bij uitstek dat ons even terugvoert naar de ogenblikkelijk
bevredigbare kinderwereld. Mission: Impossible 2 presenteert een gesublimeerde,
gecondenseerde realiteit waarin geen plaats is voor verveling. Je stelt als toeschouwer
het best geen vragen bij het magere verhaal en dito plot: de actie staat centraal. M:I-2
is een wervelende aaneenrijging van vecht- en achtervolgingsscènes, waarbij het
adrenalinegehalte regelmatig piekt. Het klinkt paradoxaal, maar
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Woo gebruikt vakkundig slowmotionbeelden om extra vaart te geven aan zijn actie.
De beweeglijke cameravoering en snelle montage hebben dezelfde functie: de cinema
fris en jeugdig maken, vol spannende kicks. Toch werden de gebruikelijke koele
kleuren en decors van de traditionele spionagefilm ingewisseld voor een warmere,
meer romantische look.
Het hoofdpersonage Ethan Hunt - zijn naam verwijst naar het jachtige leven probeert op vakantie te gaan, terwijl zijn opdrachtgevers hem niet met rust laten.
Geen tijd voor onthaasting. Zowel het begin als het einde van de film alludeert hierop:
Hunt verzwijgt bewust zijn vakantiebestemming, ‘otherwise it wouldn't be a holiday’.
Overigens staat regisseur Woo bekend om zijn meedogenloze werkritme, dat hij ook
van zijn crew verlangt. De kijker krijgt alleszins niet veel rust. De beginscène waarin
de protagonist een berg beklimt en vervolgens zijn opdracht krijgt, vertelt ons al
gelijk wie de nieuwe Messias is. Cruise hangt immers in een christushouding met
gespreide armen aan de rots. In M:I-2 is Hunt niemand minder dan de redder van de
mensheid. De duiven, die traditiegetrouw in de films van Woo voorkomen, zijn hier
dan ook niet zozeer het symbool van de vrijheid, als wel van de jeugdige viriliteit,
en ze belichten de heiligenstatus van superagent Hunt. Ze brengen de geruststellende,
blijde boodschap dat het goede uiteindelijk zal zegevieren. De religieuze ondertoon
wordt overigens aangehouden. De Mariaprocessie in Sevilla aan het begin van de
film benadrukt nog eens dat Hunt een heilige missie moet volbrengen. En je kunt
gerust spreken van mirakels, als Hunt er keer op keer in slaagt heelhuids te ontsnappen
aan de kogelregens en ontploffingen. Hij moet de schurken (ongelovigen) bekeren.
De vlinders die de toeschouwers in hun buik voelen tijdens de opzwepende actiescènes
vinden hun weerga in die van de verliefde hoofdpersonages. M:I-2 speelt zich af in
het eeuwigdurende stadium van de verliefdheid. Hier is geen plaats voor een
volwassen, gecompliceerde visie op liefde, alleen een puur, zelfs onbaatzuchtig
verlangen naar het andere geslacht (de vrouw offert zichzelf namelijk op). Vandaar
ook de keuze voor de jeugdige uitstraling van de acteurs: Tom Cruise die met zijn
‘boyish look’ nog steeds een jeugdsymbool is, en Thandie Newton (rol van Nyah)
die trekken heeft van die andere jongen die weigert volwassen te worden: Michael
Jackson. De hofmakerij tussen hen beiden wordt in beeld gebracht als een paringsdans
waarin ze elkaar aantrekken en afstoten. Hun geflirt krijgt een hoogtepunt in een
autoachtervolging, gemonteerd op het ritme van een broeierige flamencodans.
Nochtans gaat het in feite om een driehoeksrelatie: Nyah heeft immers een relatie
achter de rug met de schurk Sean Ambrose (gespeeld door Dougray Scott), een
afvallige agent uit de M:I-stal. Ze moet opnieuw haar ex-vriend opzoeken, om zo
meer te weten te komen over het virus dat die heeft gestolen. Het lijkt wel of de
scenaristen een boek over de mimetische begeerte naast zich hadden liggen. Het
verhaal vertoont overigens opmerkelijk veel gelijkenissen met de Hitchcock-klassieker
Notorious: ook hier moet een vrouw een man verleiden en zijn omgeving infiltreren
om te bespioneren wat deze van plan is. Zij moet dan verslag uitbrengen aan de held.
De schurk krijgt het echter in de gaten en misleidt de vrouw. En wat misschien
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typerend is voor de misogyne ondertoon van veel films van beide regisseurs: de
vrouw wordt vergiftigd (lees: zij draagt het gif in zich).
Fascinerend is het veelvuldige gebruik van maskers in deze film. Net als in de
vorige film van John Woo (Face/Off) neemt de slechterik hier door een masker de
identiteit van de goede over, en omgekeerd. De maskers duiden niet enkel op de
postmoderne preoccupatie met identiteit, maar ook op onze medische bezorgdheid
om de look. We willen er jonger uitzien dan we zijn. Dood en ouderdom zijn nu
eenmaal grote taboes in de westerse cultuur. Volgens de sociologen Zygmunt Bauman
en Christopher Lasch is de identiteit waar de (post)moderne mens naar zoekt, een
identiteit die even gemakkelijk aangenomen als gedumpt kan worden. Dat idee komt
expliciet tot uitdrukking in Mission: Impossible 2. Terwijl de identiteitswissel in
Face/Off nog met behulp van plastische chirurgie moest gebeuren, kan dat in M:I-2
eenvoudigweg met een masker (en een chipklever over de stemband) in een minuut
tijd gebeuren. De identiteit wordt hier gemakkelijk overgenomen, en vormt zo een
treffende illustratie van de onderliggende mimetische begeerte. De strijd om het
dodelijke virus tussen Ambrose en Hunt kan teruggebracht worden op hun
rivaliserende positie in het liefdesspel. Het jaloerse (homo)vriendje van Ambrose
maakt de intrige compleet, hoewel die amper een vinger in de pap heeft (het topje
van zijn vinger wordt namelijk afgeknipt, een symbolische castratie, zeg maar). Zoals
het gegeerde antivirus Bellerophon niet kan bestaan zonder het virus Chimaera, zo
zijn held en schurk ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor Woo zijn goed
en kwaad duidelijk twee kanten van dezelfde medaille. Een ander opvallend kenmerk
is dat het typische Woo-personage zich met twee revolvers, één in elke hand, een
weg probeert te banen door het gevaar. Ofwel heeft hij in elke hand een revolver,
ofwel worden beide handen tenminste optimaal benut (bijvoorbeeld de linkerhand
om de motor waarop hij rijdt af te remmen en te doen draaien, terwijl de rechterhand
het kwade onder vuur neemt), wat enkele choreografische hoogstandjes oplevert.
Heeft Woo zich op volgende passage geïnspireerd: ‘Grijp met beide handen de kansen
die je nu krijgt, want in de onderwereld waarheen je op weg bent is het gedaan met
denken en doen’ (Pred. 9,10)? Mij doet het veeleer denken aan een baby of kind die
met beide handen zijn glas vasthoudt als hij wil drinken. De Wooheld is tenslotte de
belichaming van het kinderlijke verlangen iets in beide handen vast te houden: hij
weet hoe snel iets verloren gaat.
□ Dimitri De Gruyter
Mission: Impossible 2 van John Woo, met o.a. Tom Cruise (Ethan Hunt),
Thandie Newton (Nyah) en Dougray Scott (Sean Ambrose), Universal
International Pictures, 2000.
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De keerzijde van het leven
Mariëlle Polman over Antoon van Duinkerken
Nog voordat de al zo lang aangekondigde biografie van Michel van der Plas over
Anton van Duinkerken verschijnt, is daar ineens een lijvige dissertatie over de
vijfentwintig jaar dat Van Duinkerken als literatuurcriticus verbonden was aan het
dagblad De Tijd. Een voorbeeldig proefschrift van Mariëlle Polman. Alleen al hierdoor
imponerend, dat zij, zoals ze in haar ‘Woord vooraf’ schrijft, eigenlijk heel weinig
van haar studieonderwerp afwist. Persoonlijk heeft ze Van Duinkerken niet gekend.
Bij zijn dood was ze pas twee jaar. Langs de studie van de gedrukte bronnen heeft
zij zich ingewerkt in de journalistieke periode van Van Duinkerken. In ongeveer vijf
jaar was haar proefschrift af. Geen geringe prestatie.
Daartoe had zij zich een duidelijk omschreven taak gesteld en van die
taakomschrijving is zij dan ook niet afgeweken. Zij richt zich op de journalistieke
kanten van die jaren en heeft geen rechtstreekse aandacht voor Van Duinkerken als
literator, dichter, spreker.
Zij begint met een verantwoording van haar onderzoeksmethode, gevolgd door
een globaal levensoverzicht in het eerste hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk volgt
een systematische weergave van de Nederlandse literaire productie die Van
Duinkerken in deze periode heeft besproken; ook oorspronkelijk werk en vertalingen
uit het Duits, Engels en Russisch komen ruimschoots aan de orde. Ook langere
artikelen die hij aan levende of overleden auteurs heeft gewijd, passeren de revue.
Eigenlijk is dit hoofdstuk een opmaat voor het derde, waarin de schrijfster schetst
welk ideaalbeeld Van Duinkerken in zijn literaire kritiek voor ogen stond. Zij noemt
dat ‘het vinden van het beoogde zielscontact’. De praktijk daarvan werkt zij uit in
het vierde hoofdstuk: hierin gaat zij uitvoerig in op zowel de levensbeschouwelijke
als de formeel-literaire normen die de criticus Van Duinkerken aanlegde.
Hoofdstuk drie en vier vormen samen het hart van dit proefschrift. In hoofdstuk
vijf, eigenlijk een soort aanhangsel, gaat Polman in op de literaire figuren en
stromingen waar Van Duinkerken in het kader van een artikel of recensie naar
verwijst. Daaruit valt heel goed zijn voorkeur zowel als zijn afkeer af te lezen. Een
aparte paragraaf in dat slothoofdstuk gaat over het voorbehoud dat hij voor een aantal
boeken maakt. Hier springt het tijdsgebondene van zijn besprekingen het meest in
het oog. Maar let wel, hij schreef voor een katholiek dagblad en had als criticus
zodoende ook een voorlichtende taak. Zijn waarschuwingen gelden meestal de
onervaren lezer. Hij erkent de autonomie van de literatuur, maar in zijn recensies
overweegt het door zijn geloof gevoede levensbeschouwelijke. Toch is hij zeker ‘niet
de eenduidige criticus die met het moraalboekje in de hand bepaalde boeken rigoureus
afwijst’.
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Na een korte conclusie volgen nog vijf bijlagen, waarvan de omvangrijkste ruim
honderdvijftig bladzijden beslaat. Hierin krijgt de lezer een gedetailleerd overzicht
van alle recensies en artikelen die Van Duinkerken tussen 1927 en 1952 in De Tijd
heeft gepubliceerd. Monnikenwerk om dat zo nauwkeurig uit te zoeken. Maar hoe
meer ik in die bijlage neusde, hoe meer die jaren bij De Tijd voor mij gingen leven;
hoe meer ik ook een beeld kreeg van de ontzaglijke werkdrift van Van Duinkerken.
Wat moet hij in die jaren gelezen en geschreven én onthouden hebben. Ook wat hij
toen las en schreef op cultureel, religieus en kerkelijk vlak is in die bijlage opgenomen;
dus niet alleen het literair-kritische. Het merkwaardige bij het doornemen van die
bijlage was dat de persoon van Van Duinkerken in dit minutieus overzicht meer voor
me tot leven kwam dan bij het lezen van het proefschrift zelf. Het was net of deze
documentatie tegemoetkwam aan het onvoldaan gevoel dat de dissertatie in me had
achtergelaten. ‘In feite is deze studie met al haar beperkingen [....] dan ook één grote
annotatie bij deze bibliografie’, zo stelt Mariëlle Polman zelf al bij de verantwoording
van haar methode vast.
De plezierigste volgorde voor het lezen van deze gedegen studie vind ik dan ook:
beginnen bij de levensbeschrijving van het eerste hoofdstuk, vervolgens niet te
gehaast, dus zeker niet ‘zappend’, de bibliografie doornemen en vervolgens hoofdstuk
drie en vier. Om dan tot slot van deze indringende kennismaking met de
literatuurcriticus Van Duinkerken nader in te gaan op de onderzoeksmethode waarmee
de promovenda haar boek begint. Het model dat zij hier uitwerkt maakt op mij een
te theoretische indruk en laat strikt bezien te veel speling binnen een strak
volgehouden categorisering. Zoals zij trouwens zelf zegt: ‘Het geschetste model
dient met de nodige zin voor relativiteit en beperktheid te worden benaderd’.
Van Duinkerken zelf stond zo'n vooropgesteld kader niet voor ogen toen hij
vierentwintig jaar jong bij De Tijd begon. Hij zag in de afspraak één artikel per week
te schrijven een mogelijkheid om de kost te verdienen. Zijn beeld van hoe een criticus
te werk dient te gaan zien we geleidelijk aan ontstaan, maar dit stond niet vooraf
vast. De recensent ontwikkelde zich in hem uit zijn niet te stillen leeshonger. Die
honger kwam weer voort uit zijn tomeloze interesse voor het leven. Dat is wat hem
boeit in een roman: de vraag of gebeurtenissen en personen hem dichter brengen bij
het raadsel ‘leven’. Waaruit en waartoe leef je?’ Die vragen spelen op de achtergrond
altijd bij hem mee, haast als een automatisme. In die zin hebben zijn recensies een
levensbeschouwelijk karakter. Dat hij zodoende in debat raakt met de redacteuren
van Forum heeft hem het stempel opgedrukt van een dogmatisch representant van
de scholastieke metafysica: kortweg gezegd het samengaan van wijsbegeerte en
theologie zoals dat in Middeleeuwen zijn hoogtepunt had gekend. Voor Van
Duinkerken was het dogma geen star éénrichtingsbord, veeleer een verwijzing naar
het uiteindelijke in het leven; iets waarmee hij als gelovige niet wilde marchanderen.
Want hij geloofde met hart en ziel en vurigheid. Daarvan getuigen tot op vandaag
zijn twee bewogen gedichten: de ballade aan het adres van Ir. A.A. Mussert en het
vriendenvers ‘In memoriam amici Joseph Roth’.
In het werk van Polman krijgt dit aspect van geloofsgetuige te weinig accent: zij
beperkt zich tot Van Duin-
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kerken als lezer en criticus. Zo blijft ze met haar studie wel binnen de perken van
haar onderzoek, maar zwakt daarmee de levensdynamiek van de lezende en
schrijvende Van Duinkerken af. Toch gaf ze in haar eerste hoofdstuk al aan dat leven
voor de literatuur niet zijn eerste keuze was. Toen hem op het seminarie duidelijk
werd dat de combinatie van literatuur en priesterschap niet haalbaar bleek, leidde
dat echec voor hem tot een levenslange teleurstelling. Met zijn latere tomeloze inzet
voor de literatuur heeft hij in feite willen aangeven hoezeer zijn keuze én voor de
letteren én voor het priesterschap hem destijds ernst was geweest.
Bij het lezen van Polmans proefschrift werd ik telkens herinnerd aan het essay
van Th. Rothuizen uit 1969. In die studie, getiteld ‘Steen of Stroom’, schetst hij
uitvoerig het debat tussen Ter Braak en Van Duinkerken. Wat de intellectuele kant
van die polemiek betreft, bevond ik me vaak aan de kant van Ter Braak. Maar tegelijk
had ik steeds het gevoel: is dit wel de hele Van Duinkerken die Rothuizen hier
oproept? Kennelijk laat polemiek zich begrippelijk beter beschrijven dan de bezieling
van waaruit mensen leven.
Zoiets voelde ik ook na lezing van het proefschrift van Mariëlle Polman. Voor
een gedeelte komt dat zeker ook omdat ik, anders dan zij, Van Duinkerken nog bij
zijn leven heb gekend, en Mariëlle Polman niet. Wat dat betreft ben ik in het voordeel.
Maar ik ken alleen de Nijmeegse Van Duinkerken die ik in 1955 ontmoette als mijn
hoogleraar Nederlandse letterkunde. De Amsterdamse jaren van Van Duinkerken
kende ik maar globaal. Ik was dus erg geïnteresseerd in deze studie over juist die
periode. Wat ik zocht heb ik in haar boek over de literatuurcriticus Van Duinkerken
inderdaad gevonden: alles over zijn journalistieke jaren heeft zij verwerkt: niet het
minst dankzij haar strakke schema, haar volledigheid, haar precisie, haar heldere
zinnen en haar vaak lezenswaardige noten. Vooral uit haar annotaties blijkt hoe zij
zich ook over alle terzijdes terdege heeft geïnformeerd. Nogmaals geen geringe
prestatie. Maar voor wie hem, als ik, de vijftien jaar na Amsterdam min of meer heeft
gevolgd, is de levende mens onder al dit geordend materiaal bedolven geraakt.
Al lezend heb ik me afgevraagd hoe Van Duinkerken zelf dit boek beoordeeld zou
hebben. Me dunkt dat hij de genoemde kwaliteiten ervan onmiddellijk zou
onderkennen, de schrijfster royaal zou prijzen en haar meteen vragen als zijn
wetenschappelijk medewerker. Maar aan het adres van de wetenschapsbeoefening,
de universitaire citadel, zou hij zijn eigen scholing in herinnering brengen: ‘Ik heb
de vorming meegebracht van iemand die journalist is en niet van een geleerde. Ik
ben wel iemand die iets geleerd heeft. De meeste geleerden hebben niets geleerd’.
Het tekort van dit proefschrift geldt dus niet zozeer de auteur, als wel de
academische aanpak waar zij niet van af heeft willen wijken.
Tot slot permitteer ik mezelf een niet direct ter zake doende opmerking over de
omslag van het boek, alsmede een vraag over de titel.
Na haar doctoraal Nederlands kreeg Mariëlle Polman van haar ouders de bekende
Vondeluitgave in tien delen cadeau, zo vertelt ze in haar ‘Woord vooraf. Nu staat op
de voorkant van haar dissertatie een foto van de jonge Van Duinkerken, met achter
hem een boekenkast waarin zes delen van die-
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zelfde tiendelige W.B.-uitgave. Kennelijk was de reeks op het moment van deze foto
nog niet compleet. Het zesde deel verscheen in 1932, het zevende in 1934. Ik houd
het erop dat de foto in 1933 is genomen. Van Duinkerken is dan dertig jaar.
Moeilijker dan het dateren van de foto vind ik het duiden van de titel: De keerzijde
van het leven. Bedoelt de auteur daarmee de literatuur, of het werk van de criticus?
Zinspeelt zij op een titel of een citaat uit Van Duinkerkens oeuvre? Ik kom er niet
uit. Op zich klinkt er in ‘keerzijde’ iets negatiefs mee, zoiets als de minder positieve
kant van het leven. In ieder geval is dat het tegendeel van waaruit Van Duinkerken
leefde. Of bedoelt Mariëlle Polman: de keerzijde van het leven is Van Duinkerkens
leesleven. Hoe dit ook zij, ik was en ben met de titel niet gelukkig. Wel heb ik me
daarom afgevraagd welke titel ik-zelf het boek zou willen geven. Ik kwam uit bij:
‘Lezen is nog geen leven’. Ik grijp hierbij terug op een citaat uit de Brabantse
Herinneringen, door Mariëlle Polman ook in haar boek vermeld.
Van Duinkerken, goed negentien jaar oud, krijgt op een wandeling met zijn vader
waardering te horen voor zijn vele lezen: ‘... doch lezen is geen leven. Als ik dat
maar onthield! Ik heb er mijn best voor gedaan’. Ja, hij heeft er zijn best voor gedaan.
Zijn leeshonger kwam voort uit zijn tomeloze interesse voor het leven. Leven en
daarvoor zijn best doen, dat is de dynamiek van Van Duinkerken in al zijn lezen,
schrijven en spreken. En liefde voor het leven is van alle tijden.
□ Fried Pijnenborg
Mariëlle Polman, De keerzijde van het leven. Antoon van Duinkerken als
literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952), Valkhof Pers, Nijmegen, 420
blz., f 59,50, ISBN 90-5625-065-5.
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Boeken
Filosofie
Praktische filosofen
In Filosoof in de praktijk presenteren Olga Crapels en Edgar Karssing verschillende
vormen van praktische filosofie (lees: niet-academische filosofie). Komen ter sprake:
de filosofisch consulent, de kinderfilosoof, de dilemmatrainer, de begeleider van
socratische gesprekken, de filosofieleraar, de filosoof in de volkshogeschool, de
bedrijfsfilosoof, de filosofiejournaliste en de uitbaatster van een filosofisch hotel.
Onder de noemer ‘filosofie in de praktijk’ gaat heel wat schuil. Daar zitten
ontegenzeglijk interessante initiatieven bij, maar uit de lectuur van dit boekje blijkt
toch ook dat de praktische filosofie aan meerdere gevaren is blootgesteld.
Een eerste gevaar betreft het feit dat de praktische filosofie geen onafhankelijke
kwaliteitsbewaking kent. De enige selectie waaraan men hier overgeleverd is, is
‘overleven op de markt’. En dat is, zoals iedereen weet, geen garantie voor kwaliteit.
Argumenteren voor of tegen praktische filosofie neemt zo onvermijdelijk tegelijk
de gedaante aan van reclame en anti-reclame. De praktische filosofie is een bonte
verzameling initiatieven. Het zou zinloos zijn alles onverdeeld degelijk of interessant
te noemen. De belangenvereniging van de praktische filosofie mag dat, in eigen
voordeel, ook niet doen, en zou werk moeten maken van een commissie (met deels
externe leden) voor kwaliteitsbewaking.
Een tweede gevaar schuilt daarin dat de praktische filosofie perfect past in de
denkwereld van de liberale samenleving: waarden zijn zuiver individueel; ieder zijn
waarheid; zelf vorm geven aan je leven. Filosofie helpt je bij je zoektocht naar
waarden, bij je levenskeuzes, bij je zelfontwerp. Zo wordt hier al op de eerste bladzijde
gemeld dat de praktische filosofie haar ontstaan en succes o.a. daaraan te danken
heeft dat wij onze moraal zelf in elkaar moeten knutselen. Met die veronderstelling
staat of valt de hele praktische filosofie. Stelt men vragen bij dat uitgangspunt, dan
zet men de praktische filosofie zelf op de helling. Zitten
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we hier met een type van filosofie waarin het niet meer geoorloofd is vragen te stellen
als: kan / mag ik wel vorm geven aan mijn eigen leven? Is kinderfilosofie wel filosofie
(wie die vraag stelt en het verkeerde, want het hele bedrijf van de praktische filosofie
bedreigende antwoord geeft, wordt door de auteurs van deze bundel beledigend
‘boekenbroeder’ genoemd, of ronduit misprezen, zoals ‘hoogleraar Steel’; zie blz.
21-22)? Hebben gewoonten en tradities geen enkele constitutieve waarde in het leven
(wie een traditie volgt is volgens blz. 48 een baviaan!)? In de handen van sommigen
kan de praktische filosofie m.i. uitgroeien tot een van de meest subtiele vormen van
indoctrinatie die de liberale samenleving heeft voortgebracht. Gelukkig schemert af
en toe het bewustzijn van deze gevaren door de nevelen van de tekst: ‘In de huidige
gesprekscultuur is het gewoon om ieder z'n mening te laten. Eigenlijk wordt daarmee
de ander niet serieus genomen’ (blz. 43).
De onduidelijke grens met de psychologie en aanverwante disciplines vormt een
derde teer punt. Denken verbetert de kwaliteit van het leven, net als mediteren en
‘lichaamswerk’ (blz. 47). Filosofie wordt zo ondergeschikt gemaakt aan de
doelstellingen van het aangename leven.
Ondanks deze vormen van voorbehoud is het boekje informatief en leesbaar. K.
Van Rossem, de enige Vlaamse auteur, heeft zijn bijdrage met humoristische cartoons
(van Zaza) verlucht. Bijzonder lezenswaard vond ik ook het stuk over dilemmatraining
van Karssing, die met verschillende beoefenaars van dat beroep de toepassing van
hun deontologische code bespreekt - iets waaraan duidelijk behoefte is.
□ Walter Van Herck
Olga Crapels en Edgar Karssing (red.), Filosoof in de praktijk, Van
Gorcum, Assen, 2000, VIII + 100 blz., f 25, ISBN 90-2323-507-X.

Vrijheid en ironie
Met een toewijding die wel meer existentieel bewogen lezers kenmerkt begint ook
Cyril Lansink zijn dissertatie Vrijheid en ironie: Kierkegaards ethiek van de
zelfwording met een verklaring van trouw aan de door hem bestudeerde teksten: ‘De
kritische distantie behoort niet tot de opzet van deze studie: de kierkegaardiaanse
bril zat stevig vast op de neus van de auteur’ (blz. XIX). Het lijkt moeilijk anders te
kunnen: Kierkegaard lezen zonder tegelijkertijd zijn bloed door je aders te laten
stromen komt erop neer niet te lezen. Ook deze studie draait dan ook uit op een
persoonlijke zoektocht van de auteur. Lansink is op zoek naar datgene wat elke lezer
van Kierkegaard blijkbaar wil achterhalen: hoe het mogelijk is, in en door
vertwijfeling jezelf te vinden, tot jezelf te komen; wat het betekent jezelf waar te
maken. In de waarheid van jezelf komen te staan is volgens Kierkegaard jezelf
ontdekken als ethisch-religieuze opgave. Deze moeizame weg naar zelfopenbaring
die hij bij monde van zijn pseudoniemen aan zijn lezer voorlegt, volgt Lansink in
zijn boek getrouw na. Lansink is een meester van de parafrase. Met een beeld dat
van Kierkegaard zelf had kunnen komen, noemt hij de estheet in Het Een of het Ander
‘iemand die op twee benen hinkt’ (blz. 112), en elders schrijft hij heel mooi:
‘Herhaling is niets anders dan het leven voltrekken zoals het eigenlijk is. [...] Leven
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is leven omwille van het leven. Het gaat erom dat het erom gaat’ (blz. 195). Ook
vormelijk heeft

Streven. Jaargang 67

855
deze strak geredigeerde studie verdiensten. In vijf thematisch duidelijk afgebakende
hoofdstukken worden achtereenvolgens de betekenis van de ironie in Kierkegaards
leven en teksten, het innerlijke pathos van de religieus bewogen mens, het leven in
zwaarmoedigheid, de ethisch-religieuze zelfverhouding en het liefhebben in de
ethische keuze uitvoerig en opvallend helder toegelicht. Tussendoor vindt Lansink
bovendien nog de tijd om stil te staan bij Richard Rorty en Max Frisch. - Na een
dagje bestaan is dit boek uitstekende avondlectuur.
□ Mathijs Van Alstein
Cyril Lansink, Vrijheid en ironie. Kierkegaards ethiek van de zelfwording,
(= Tertium Datur, 1), Peeters, Leuven, 1997, xxiv + 309 blz., 980 fr., €
25, ISBN 90-6831-965-5.

Het Kwaad
Het Kwaad is de schriftelijke neerslag van de gesprekken die de Nederlandse
journaliste Colet van der Ven met een twintigtal mensen heeft gevoerd, en die al
eerder verschenen zijn in het dagblad Trouw. Schrijver en dichter Willem Jan Otten
nam de inleiding voor zijn rekening en vertelt wat hem zo aansprak in deze
gesprekken. Het is een bont allegaartje geworden: schrijvers, een psychiater,
vooraanstaande lieden uit politieke en kerkelijke kringen, therapeuten, een rabbijn,
een soldaat, een advocaat en zelfs een exorcist. Deze mensen geven allen weer hoe
zij in hun eigen leven omgaan met de ervaring van het kwaad. Ze bekijken het
fenomeen vanuit hun eigen perspectief: een droog wetenschappelijk kader, het
modderige new-agegedachtegoed, een religieus oog dat de Bijbel volgt, of een
schuldbewuste kijk op de eigen (mis)daden. Zo wordt het kwaad vanuit een breed
spectrum belicht. Daar houdt het boek dan ook op. De uiteenlopende visies worden
kort en bondig verwoord, maar tot een confrontatie komt het niet. Een meer
omvattende theorie over het kwaad zul je in dit boek niet vinden. Alsof de auteur
duidelijk wilde maken dat je het kwaad niet onder één noemer kunt brengen. Er is
ook niet echt sprake van begrip, noch van veroordeling. Colet van der Ven neemt
zelf geen standpunt in. Het boek presenteert alleen maar verschillende, reële vormen
van kwaad, en stemt tot nadenken. Elke visie op het kwaad hangt samen met een
bepaald mensbeeld, dat er vaak niet al te fraai uitziet, maar anderzijds relativerend
kan werken.
De ene keer ben je getuige van harde, eerlijke ontboezemingen, dan weer klinkende
reacties onthutsend. Sommige passages zijn ronduit shockerend, en dan denk ik niet
in de eerste plaats aan de moeder die haar eigen kind en dat van haar vriend doodde,
maar wel aan het antwoord van de secretaris van de Gereformeerde Bond op de vraag
wat er nog tegen het kwaad te doen valt: ‘De enige remedie is de prediking van het
evangelie’. Ik vond zijn betoog fanatiek, ongenuanceerd, vol oordelen en zonder
enig teken van medeleven. Terwijl het berouwvolle getuigenis van de vrouw tenminste
nog een tip van de sluier oplicht, die over de complexe menselijke psyche ligt.
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□ Dimitri De Gruyter
Colet van der Ven, Het Kwaad. Visies en verhalen, met een essay van
Willem Jan Otten, De Geus, Breda, 1999, 176 blz., 598 fr., f 29,90, ISBN
90-5226-733-2.
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Kerk en theologie
Beschouwingen over bijbelvertalen
In ons taalgebied is momenteel veel activiteit rondom het interconfessionele project
‘Nieuwe Bijbelvertaling’ - verderop NBV afgekort - dat naar verwachting in 2003
gereed zal zijn, maar waarvan sedert oktober 1998 reeds enkele proeven in circulatie
zijn gebracht (zie Streven, januari 1999, blz. 14-25). Meer dan bij een ‘gewone’
vertaling luistert het vertalen van de Bijbel erg nauw. Doordat de Bijbel al zo vaak
is vertaald, spreekt bovendien de traditie flink mee: elke nieuwe vertaling tornt
namelijk aan reeds gevestigde vertalingen. Zo brengt elke nieuwe poging de op
vroegere vertalingen gebaseerde geloofshouding uit haar evenwicht. Dat komt met
name, omdat elke bijbelvertaling al snel de status van het origineel krijgt toegedicht.
Twee recente publicaties houden zich, elk vanuit specifieke gezichtspunten, met
bijbelvertalingen en bijbeloertalen bezig. De ene brengt, vanuit Amsterdam, vooral
bijbels-theologische en hermeneutische inzichten voor het voetlicht. De andere,
onlangs in Antwerpen ten doop gehouden, handelt meer over de stijl van
bijbelvertalingen.
Hoewel de achterflap van Om het levende Woord suggereert dat het gehele nummer
aan de NBV is gewijd, is dat echter maar zeer ten dele het geval. Slechts drie van de
twaalf auteurs gaan daadwerkelijk in op de proeven van vertaling die in 1998 zijn
gepubliceerd: K.E. Biezeveld over de Godsnaam, K. Deurloo over het boek Jona, en
O.J. Schrier over het boek Handelingen (waarbij de Griekse lettertekens helaas foutief
zijn doorgekomen). Van de andere auteurs uiten verscheidenen wel kritiek op de
NBV, maar zij laten hun afkeuring niet of nauwelijks vergezeld gaan van concrete
voorstellen tot verbetering. Men grijpt liever terug naar de uiterst kritische reeks
opstellen die Frans Breukelman reeds in 1952 (!) publiceerde ter gelegenheid van
het verschijnen van de zgn. NBG-vertaling uit 1951.
Het is bijzonder opvallend dat deze uitgave zwaar gedomineerd wordt door het
theologentrio Karl Barth, K.H. Miskotte en Frans Breukelman; buiten deze driehoek
waagt eigenlijk niemand zich.
In het Cahier dat vanuit het Departement Vertalers-Tolken van de Katholieke
Vlaamse Hogeschool te Antwerpen is gerealiseerd, buigen acht ‘tekst-deskundigen’
(neerlandici, vertaalwetenschappers, vertalers en exegeten) die allen op een of andere
manier bij het NBV-project betrokken zijn, zich over problemen van stijl in een
aantal reeds voltooide vertalingen (o.a. Hooglied, Jona, Marcus, Handelingen). De
vraag die daarbij voortdurend in een of andere vorm terugkeert, is of een vertaling
nog inspanning bij zijn lezers mag veronderstellen. Bij een boek als de Bijbel klemt
dit temeer, omdat de literaire stijl van de Bijbel juist gegarandeerd wordt door zijn
overdrachtelijkheid en meerduidigheid. Behalve gedegen analyses van enkele
NBV-producten, wordt ook relatief veel aandacht geschonken aan reeds bestaande
vertalingen, zoals de Psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, de
Hoogliedversies van Hugo Claus en van Pius Drijvers, en uiteraard aan de
Statenvertaling en de Willibrordbijbel.
Speciale vermelding verdienen de prachtige reproducties van miniaturen die in
dit boek zijn opgenomen.
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□ Panc Beentjes
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R. Abma, N.T. Bakker e.a. (red.), Om het levende Woord, (=
Bijbels-theologische en dogmatische serie, deel 9), Kok, Kampen, 1999,
160 blz., f 29,90, ISBN 90-435-0168-9.
Paul Gillaerts (red.), Effata. Beschouwingen over Bijbel vertalen en stijl,
(= Nieuwe Cahiers voor Vertaalwetenschap, nr. 6), Katholieke Vlaamse
Hogeschool, Antwerpen, 2000, 199 blz., ISBN 90-804438-4-0.

Oog in oog met Jakob
In 1981 publiceerde dr. Jan Fokkelman, docent klassiek-Hebreeuwse literatuur aan
de Rijksuniversiteit van Leiden, een boek waarin hij de verhalencyclus over Jakob,
te vinden in Genesis 25-35, aan een uiterst boeiende literaire lezing onderwierp. Via
een nauwgezette literair-esthetische lezing van dit oudtesta-mentische juweel weet
hij de structuren en de verhaaltechniek in deze verhalen bloot te leggen. Elke perikoop
van de omvangrijke Jakobcyclus wordt op zijn literaire compositie onderzocht, en
steeds weer blijkt dat het betreffende verhaal en de onderdelen ervan als een
ringcompositie dienen te worden beschouwd: zowel vóór als na een centraal gegeven
in het midden (de x-as) komen dezelfde elementen voor. De hele Jakobcyclus blijkt
dus een meesterlijk gecomponeerd stuk Hebreeuwse literatuur te zijn, waarin elk
onderdeeltje een duidelijke rol vervult.
Na bijna twee decennia is het boek nu in een tweede, herziene en uitgebreide druk
verschenen. Wie het boek nog niet kent, mag het zeker niet ongelezen laten. De
psychologiserende uitleg die Fokkelman af en toe aan de verhalen meent te moeten
meegeven, neme men daarbij maar als een toegift. Ik vind zijn literaire analyses
ijzersterk en precies daarvan valt - ook voor het beter leren lezen van andere
bijbelverhalen - het meeste te leren.
□ Panc Beentjes
Jan Fokkelman, Oog in oog met Jakob, Meinema, Zoetermeer, 1999, 2de
druk, 244 blz., f 39,50, 790 fr., ISBN 90-211-3736-4.

Kunst
Rembrandt en de Bijbel
Nico Tromp, emeritus hoogleraar Oude Testament, en Jacques Maas, universitair
docent catechetiek, beiden aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht,
hebben zich in de loop der jaren grondig verdiept in de semiotiek van de Parijse
School (Greimas), die zij vervolgens met succes toepassen op met name bijbelteksten.
Eigenlijk min of meer ‘per ongeluk’ ontdekten ze de waarde van de semiotische
methode bij het interpreteren van beeldmateriaal. Het begon, toen hun werd gevraagd
een bijdrage te leveren voor een afscheidsbundel van een kunstminnend collega. Op
deze wijze raakten ze gaandeweg geboeid door Rembrandts etsen, tekeningen en
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schilderijen met voorstellingen uit de Bijbel. Binnen die voorstellingen zijn zij erop
uit de invalshoek op het spoor te komen van waaruit Rembrandt werkt. Ze kijken
dus niet zozeer wat hij weergeeft, als wel de manier waarop hij dat doet, de visie
waartoe het kunstwerk de kijker uitnodigt.
Bij elf kunstwerken van Rembrandt zoeken de auteurs naar de rode draad die erin
verborgen ligt. Omdat betekenis ontstaat door verschil, kiezen de schrijvers ervoor
telkens een bijbels thema te presenteren waaraan Rembrandt meerdere keren een
kunstwerk
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heeft gewijd. Zo ontstaan er intrigerende analyses van ‘Tobit en Anna’, ‘Abraham
en de drie gasten’, ‘Het offer van Abraham’, ‘Jakob en Esau’, ‘Natan bij David’;
‘Jezus voor Pilatus’; ‘Een barmhartige Samaritaan’, ‘De verloren zoon’, ‘Jezus en
een Samaritaanse vrouw’, ‘De opwekking van Lazarus’, ‘De Emmausgangers’.
Doordat er bovendien veel aandacht is besteed aan de reproductie van de besproken
kunstwerken, ligt hier een mooie studie op tafel. Als je de kunstwerken van Rembrandt
goed weet te ‘lezen’, gaat er een ongekende en onbekende wereld open!
□ Panc Beentjes
Nico Tromp en Jacques Maas, Voorlezen uit Rembrandt. Visies op bijbelse
verbeeldingen, Lannoo, Tielt, 1999, 190 blz., ISBN 90-209-3800-2.

De ogen van Rembrandt (en Rubens)
Sedert Overvloed en onbehagen (1987), zijn historische bestseller over de Gouden
Eeuw, geldt de Britse historicus Simon Schama als de onbetwiste autoriteit op het
vlak van de zeventiende eeuw, en als de grote kenner van de calvinistische
(koopmans)mentaliteit. Hij kan dus een potje breken.
Dat heeft hij sindsdien ook geregeld gedaan. In latere werken zoals Dodelijke
zekerheden (1991) heeft hij afgerekend met de streng wetenschappelijke benadering
van de stof, en vermeit hij zich in een psychologiserende, wat provocerende
narrativiteit die veraf staat van de klassieke eisen van de historiografie. En in zijn
nieuw boek, het ambitieuze De ogen van Rembrandt, gaat hij daarin nog verder.
Zevenhonderd bladzijden lang borstelt hij een stevig fresco van twee topkunstenaars:
Rubens en Rembrandt, waarbij de Vlaming als idool voor de Nederlander fungeert.
Beide schilders zijn het middelpunt van een bruisende samenleving, die in al haar
facetten wordt geëvoceerd door een verbaal begenadigd historicus, die van de
gelegenheid gebruik maakt om zowat alle opvattingen over Rembrandt en Rubens
op losse schroeven te zetten en zelf een aantal vrij gewaagde thesissen te lanceren
of te verdedigen: over Rembrandts fascinatie voor Rubens, over zijn financiële
neergang, zijn relatie tot de vrouwen en de ontwikkeling van zijn werk.
Schama integreert daarbij veel historische informatie (die, vooral voor Rembrandt,
in de bronnen overvloedig aanwezig is), maar verwerkt die zeer eigenzinnig tot een
geheel dat meer verwant is met de historische roman dan met de gewone
geschiedschrijving: brede panorama's, combinaties die historisch niet zijn gefundeerd,
speculatieve psychologische onderbouw, probleemloze identificatie van leven en
kunstwerk, sterke emotionele effecten, verbaal vuurwerk. En de lezer wordt
voortdurend op het verkeerde been gezet.
Als geschiedenis, én als verhaal, is De ogen van Rembrandt dan ook een teken
van tegenspraak. Maar het is ook een prachtig kijkboek, met vele tientallen illustraties
(in kleur en zwart-wit) van de twee protagonisten en vele anderen. Waar het woord
tekortschiet, triomfeert het beeld; en dat is, ondubbelzinnig, a joy for ever.
□ Jacques De Maere
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Simon Schama, De ogen van Rembrandt, vertaald door Karina van Santen
en Martine Vosmaer, Uitgeverij Contact, Amsterdam / Antwerpen, 1999,
753 blz., ISBN 90-254-1195-9.
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Wetenschap
Het laatste raadsel van Fermat
In de zeventiende eeuw noteerde de wiskundige Pierre de Fermat in zijn aantekeningen
de stelling dat de vergelijking xn + yn = zn geen oplossingen had voor waarden waarbij
n staat voor een heel getal dat groter is dan 2. In dat laatste geval hebben we met
deze vergelijking immers de bekende stelling van Pythagoras, die, zoals bekend, wel
oplossingen heeft. Fermat tekende erbij aan dat hij voor deze stelling een elegant
bewijs had gevonden, dat echter te uitgebreid was om op dat moment te noteren.
Helaas heeft Fermat dat later ook niet gedaan en vele generaties wiskundigen
hebben zich er het hoofd over gebogen hoe dat bewijs eruitgezien zou kunnen hebben.
Pas in 1993 lukte het de Engelse wiskundige Andrew Wiley Fermats stelling te
bewijzen. Althans, dat meende hij. Want kort daarop werd ook in zijn bewijs een
manco ontdekt. Het kostte Wiley nog een jaar om dat gat definitief te dichten.
In Het raadsel van Fermat beschrijft de wiskundige en journalist Simon Singh op
boeiende en redelijk bevattelijke wijze de lange geschiedenis van de stelling van
Fermat, de talloze dwaalwegen die wiskundigen hebben gevolgd om het te bewijzen
en de moeizame gang waarlangs Wiley uiteindelijk tot zijn prestatie kwam. Het
aardigste van het boek is dat het niet-wiskundigen er enig idee van geeft waarmee
mathematici (in dit geval getallentheoretici) eigenlijk bezig zijn en hoe zij redeneren.
Wat hij daarmee niet wegneemt (en misschien alleen maar versterkt) is de indruk
dat wiskunde een abstract spel is dat nergens toe dient en waarbij vergeleken zelfs
de meest abstruse filosofieën nog wonderen van concreetheid en common sense zijn.
Helemaal terecht is die indruk niet, hoe wereldvreemd wiskundige beslommeringen
ook mogen overkomen. Zoals Singh in dit boek aangeeft, heeft de getallentheorie
een belangrijke rol gespeeld in het kraken van militaire codes tijdens de Tweede
Wereldoorlog, en het opstellen van praktisch onkraakbare codes daarna. Over dat
onderwerp heeft hij inmiddels een vervolgboek geschreven, dat onlangs onder de
titel Code ook in een Nederlandse vertaling is uitgekomen.
Singh betoont zich in dit boek een vaardig wetenschapsjournalist, die echter
voortdurend bang lijkt te zijn dat zijn onderwerp te droog overkomt, en zich daarom
te buiten gaat aan superlatieven (‘het grootste raadsel van de wiskunde’) en spanning
verhogende trucs (‘hij wist niet welke kwellingen hem nog te wachten stonden...’).
En vooral wanneer zijn verhaal bij de onderzoekingen van Wiley zijn aangeland,
wordt de wiskunde bijna verdrongen door de petite histoire eromheen, compleet met
e-mailberichten, uiteenzettingen over Wiley's werkroutine en de smalltalk op de
diverse mathematische topinstituten.
Wie daaromheen leest, heeft echter een boeiend verslag in handen dat als weinig
andere boeken de realiteit van het wiskundige denken en de inzet van de mathematica
als zodanig voor het voetlicht weet te brengen. Dat betekent niet dat men zijn hoofd
er niet goed bij moet houden, want ondanks Singhs didactische gaven vereist het
boek, wanneer het erop aan komt, het nodige geconcentreerde nadenken. Niet dat
Singh het volledige bewijs van Wiley behandelt: dat zou het vermogen van de lezer
voor wie dit boek bedoeld is
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verre te buiten gaan. Maar hij geeft wel aan hoe de logica van dat bewijs eruitziet en
dat is intrigerend genoeg. Wat in de loop van het boek echter wel duidelijk wordt,
is dat dit nooit het bewijs kan zijn dat Fermat zelf in gedachten had. De vraag hoe
dat eruitzag, en of het wel klopte, is dus nog steeds onopgelost en zal dat ook wel
blijven.
□ Ger Groot
Simon Singh, Het laatste raadsel van Fermat, vertaald door Mea Flothuis,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1997, 367 blz., 1199 fr., ISBN 90-295-3728-0.

Literatuur
Hoe houd ik een toespraak?
In de Griekse en Romeinse cultuur heeft de retorica een hoofdrol gespeeld.
Eeuwenlang heeft men getheoretiseerd over alle aspecten van het optreden als
redenaar, en natuurlijk is alles ook voortdurend in de praktijk gebracht. De hele
antieke traditie komt samen in het grote handboek over retorica dat de Romeinse
professor Quintilianus omstreeks het jaar 95 publiceerde.
Van dit omvangrijke en invloedrijke werk is een integrale vertaling in
voorbereiding, waaruit nu vast een bloemlezing is gepubliceerd. De vertaler, Piet
Gerbrandy, heeft de afgelopen maanden nogal van zich doen spreken in Nederland,
onder meer door een bundel stukken over antieke literatuur (Boeken die ertoe doen,
Amsterdam, 2000), waarin dwarse en provocerende oordelen niet worden geschuwd.
Van provocaties is bij Quintilianus in ieder geval geen sprake. (De vraag rijst zelfs
wat de eigenzinnige Gerbrandy met de nogal brave Quintilianus heeft.) De
bloemlezing bevat een mooie keuze van fragmenten, waarin Quintilianus aanwijzingen
geeft over het schrijven van redevoeringen: hoe begin je? Hoe geef je de feiten en
argumenten? Hoe werk je naar het slot, en hoe moet je presentatie zijn? Verbazende
inzichten moet men hier niet verwachten, maar voor elke hedendaagse spreker is het
zonder meer nuttig de klassieke opvattingen eens te overwegen. De bundel is een
aardig voorproefje dat naar meer smaakt.
□ Vincent Hunink
Quintilianus, De opleiding tot redenaar, vertaald en ingeleid door Piet
Gerbrandy, Historische Uitgeverij, Groningen, 2000, 61 blz., 500 fr., ISBN
90-6554-422-4.

Geschiedenis
Katholieken in Nederland 1946-2000
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Bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van het Katholiek Instituut voor
Massamedia (KIM) in 1999 is een boek gepubliceerd dat enkele hoofdlijnen behandelt
uit de geschiedenis van het katholieke volksdeel in Nederland sinds het einde van
de Tweede Wereldoorlog. De titel van dit lijvige werk, Tot vrijheid geroepen, verwijst
duidelijk naar het in 1953 verschenen gedenkboek In vrijheid herboren, waarmee
de viering van de honderdste verjaardag van het zogeheten ‘Herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie’ werd herdacht. Vormde katholiek Nederland toentertijd
nog een gesloten subcultuur, nu, een halve eeuw later, is dat als gevolg van indivi-

Streven. Jaargang 67

861
dualisering en secularisering nagenoeg verdwenen.
Met de titel Tot vrijheid geroepen willen de auteurs tot uitdrukking brengen dat
zij de tegenwoordige tijd positief duiden. De veranderingen die zich na de Tweede
Wereldoorlog hebben gemanifesteerd, hebben voor veel katholieken ruimte gecreëerd
en aanzetten gegeven voor een vernieuwing van de christelijke traditie en hebben
geleid tot andere vormen van katholiciteit dan de traditioneel kerkelijke.
De probleemstelling die in dit boek wordt uitgewerkt is: heeft de secularisatie die
zich na 1945 in Nederland heeft voltrokken de overlevingskansen van het
rooms-katholicisme nu vergroot dan wel verkleind?
De ruim vijftig jaar die in dit boek ter sprake komen zijn in een viertal perioden
onderscheiden. Aan elk van die perioden (1945-1960; 1960-1970; 1970-1985;
1985-1999) wordt één deel gewijd. Binnen elk van deze vier delen is sprake van een
vaste geleding waarin steeds een tiental rubrieken of onderwerpen terugkeert: (1)
inleiding; (2) kerkelijk leiderschap; (3) de verhouding tussen priester en leek; (4)
kerkenbouw en liturgie; (5) oecumene; (6) missie; (7) geestelijk leven; (8) de
katholieke organisaties; (9) de katholieke literatuur; (10) de katholieke massamedia.
Elk van de vier inleidende paragrafen wordt afgesloten met een tableau van
Nederlandse katholieken die in de betreffende periode een stempel hebben gedrukt
op de ontwikkeling van het katholieke volksdeel dan wel op het katholieke domein
in die periode.
Het schrijverstrio - twee godsdienstsociologen (Goddijn; Van Tillo) en een
kerkhistoricus (Jacobs) - dat voor de meeste bijdragen tekent, heeft een aantal
deskundigen aangetrokken voor speciale gebieden: prof. dr. J. Hemels voor de
geschiedenis van de katholieke massamedia, drs. H. van Haaren voor de ontwikkeling
van de religieuze kunst en kerkenbouw, dr. W. de Moor voor de geschiedenis van
de katholieke literatuur en dr. Th. Schepens voor statistisch onderzoek.
Dankzij een omvangrijk register van persoonsnamen is dit boek een voortreffelijk
naslagwerk waarin de lezers keer op keer hun eigen verleden beschreven vinden.
Opvallend detail is, dat na de kardinalen Alfrink, Simonis en Willebrands alsmede
bisschop Gijsen, Walter Goddijn in dat register met de meeste verwijzingen voorkomt!
□ Panc Beentjes
Prof. dr. Walter Goddijn, Prof. dr. Jan Jacobs, Prof. dr. Gérard van Tillo
(red.), Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000, Ten
Have, Baarn, 1999, 560 blz., f 69,90, ISBN 90-259-5145-7.

Varia
Een reis door Palestina in 1921
Jacob Israël de Haan (1881-1924) had aanvankelijk niet veel op met het joodse geloof
van zijn voorvaderen. Hij voelde zich meer aangetrokken door het socialisme en
werd dan ook journalist bij het dagblad Het Volk. Na verloop van tijd keerde hij terug
naar zijn joodse wortels, hetgeen hem tot unieke, symbolische poëzie inspireerde en
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hem tot een overtuigd zionist maakte. In 1919 werd hij lector aan de regeringsschool
voor juristen in Jeruzalem. In januari 1921 maakt hij vanuit Jeruzalem een reis door
Palestina. Zijn tocht brengt hem langs steden als Hebron, Beersjeba, Gaza en Asdod.
Zijn indruk-
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ken legt hij vast in brieven die later door zijn zus, Carry van Bruggen, werden
gepubliceerd in het boek Palestina dat in 1924 verschijnt, kort nadat Jacob in
Jeruzalem is vermoord.
Driekwart eeuw later wordt dit minder bekende boek opnieuw uitgegeven en wel
bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten.
Het is een fraaie uitgave met een heel fijnzinnig en geestig geschreven reisverslag
in een tijd dat vervoer en hotelaccommodatie nog van een heel ander gehalte zijn
dan de moderne toerist naar Israël inmiddels gewend is. De talrijke verwijzingen
naar bijbelpassages illustreren duidelijk hoe het Heilig Land van de jaren twintig
veel meer herkenningspunten kende dan het westerse Israël van onze dagen.
□ Panc Beentjes
Jacob Israël de Haan, Palestina, Kok, Kampen, 2000, 166 blz., f 39,90,
ISBN 90-435-0179-4.

Maar wie ben ik?
Net op het moment dat Paul Begheyn eraan dacht een sabbatperiode te nemen, ‘om
te reflecteren op mijn eigen leven en om nieuwe energie en ideeën op te doen’, heeft
uitgever Valkhof Pers bij hem aangeklopt met de vraag om zijn leven als jezuïet te
boek te stellen. Zijn levensverhaal is nu in de Memoreeks ‘Verhalen uit het katholieke
leven’ verschenen.
We krijgen inderdaad een ‘verhaal uit het katholieke leven’: de levensgeschiedenis
van een jezuïet die net oud genoeg is om de kerk van voor het Tweede Vaticaanse
Concilie meegemaakt te hebben, en die zijn jezuïetenvorming genoten heeft in de
woelige periode - zeker in Nederland - die erop volgde. Begheyn heeft zijn verhaal
uitdrukkelijk willen focussen op zijn religieuze geschiedenis, op de evolutie - de
‘metamorfose’ - die zijn roeping door de jaren heen heeft doorgemaakt.
Het boek bestaat uit twaalf hoofdstukken, die overeenstemmen met de twaalf
periodes die de vierenvijftig jaren van het leven van de auteur overspannen
(1944-1998), van de eerste levensjaren in Amsterdam tot zijn (voorlopig) laatste
standplaats in dezelfde stad. Wat meteen opvalt is de grote mobiliteit die zijn religieus
leven kenmerkt: nooit is hij langer dan zes jaar op dezelfde plaats gebleven. Op zich
is dat wel niet uitzonderlijk voor een jezuïet, die immers ‘ingezet’ wordt (weliswaar
niet zonder inspraak van de betrokkene) waar men het nodig acht. Bovendien is hij
in al die jaren op heel wat terreinen actief geweest: hij was pastor op school, in de
gevangenis, in de bezinningscentra van Deventer en Amsterdam. Enige tijd was hij
actief in de vredesbeweging. Als wetenschapper publiceerde hij over het begin van
de Sociëteit in Nederland, Petrus Canisius, de Evangelische Peerle en de geschiedenis
van het boekbedrijf in Nijmegen. In dat kader organiseerde hij meerdere
tentoonstellingen. Hij schreef poëzie en liturgische liederen en is actief geïnteresseerd
in de moderne kunst.
Begheyn brengt een eigenzinnig, persoonlijk verslag van die verschillende periodes:
waar hij was, wie hij ontmoette en, vooral, wat hij presteerde. Hij doet dat in een
vlotte, anekdotische stijl, waarbij hij met enkele pennentrekken een sfeer weet op te
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roepen, een persoon te typeren, een situatie te schilderen. Een persoonlijke (soms
wat betweterige) mening is nooit ver weg.
Een beklijvend en diepgaand boek is het evenwel niet geworden. Dit lijkt me
daaraan te liggen dat de auteur,
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nota bene in een boek met deze titel, moeilijk iets van zichzelf prijsgeeft. Hij blijft
te veel aan de kant staan, observeert en beschrijft, en laat maar af en toe in zijn ziel
kijken. Over de manier waarop hij het noviciaat heeft beleefd, bijvoorbeeld, - we
vernemen dat het voor hem een moeilijke en ingrijpende ervaring is geweest - vertelt
hij heel weinig. Wel veel informatie over hoe het leven eraan toeging, inclusief de
nodige anekdotes. Op blz. 150, in de periode van zijn priesterwijding (1974), schrijft
hij: ‘Meer dan ooit was ik me in deze periode van mijn leven terdege bewust van
mijn zwakheid, mijn eenzaamheid, mijn angst, mijn cynisme en groeiende
beklemming ten aanzien van de situatie waarin ik verkeerde binnen deze Kerk en
deze Sociëteit’. Helaas hebben we in de bladzijden die eraan voorafgaan nauwelijks
iets over deze worsteling met zijn roeping en leven als jezuïet vernomen. Even
voordien, in de postconciliaire, verwarrende jaren, toen elke dag wel iets nieuws
gebeurde, religieuzen massaal uittraden en niemand goed wist hoe het verder moest,
spreekt hij van een ‘strijd’, die hem ‘eenzaam, doodmoe, bitter en agressief’ maakt
(blz. 129). Maar welke strijd hij nu gestreden heeft, daarover blijven we in het
ongewisse. In de laatste hoofdstukken vertelt hij openhartig over de psychologische
problematiek waarmee hij te kampen heeft. Je leest het met een zekere schroom.
Maar ook hier weer heb ik me de bedenking gemaakt dat hij die problematiek te
weinig heeft ingebed in zijn eigen (religieuze) geschiedenis.
Dit boek is voor mij veeleer een - goed geschreven - kroniek, met af en toe een
persoonlijke noot van de auteur, dan de geschiedenis van een zoektocht naar zichzelf,
van een ‘metamorfose van een roeping’.
□ Dirk Boone
Paul Begheyn, Maar wie ben ik? Metamorfose van een roeping, Valkhof
Pers, Nijmegen, 1999, 256 blz., f 39,50, ISBN 90-5625-066-3.11.
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binnenkant achterplat

Personalia
TREES COLRUYT (1940-1999), was historica en kunstenares. Werkte op de
vluchtelingendienst van Amnesty International Vlaanderen van 1992 tot 1999.
DIMITRI DE GRUYTER (o1972), studeerde wijsbegeerte aan UFSIA en VUB. Was
enkele jaren docent ‘audiovisuele media’. Schrijft momenteel voor Andere Sinema
en werkt als monteur voor een productiehuis. Adres: Kronenburgstraat 2, bus 3,
B-2000 Antwerpen.
ROB FAESEN S.J. (o1958), doctor in de taal- en letterkunde, licentiaat in de theologie.
Medewerker van het Ruusbroecgenootschap. Recente publicaties: Beatrijs van
Nazareth, Seven manieren van Minne: inleiding en vertaling (1999) en Begeerte in
het werk van Hadewijch (2000). Adres: Prinsstraat 17, B-2000 Antwerpen.
JORIS GERITS (o1943), studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven.
Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Ter Rivierenlaan 57, B-2100 Deurne.
SABINE HILLEN (o1968), doctor in de Romaanse filologie. Assistente aan de
Universiteit Antwerpen (UIA), departement Romaanse taal- en letterkunde. Publiceert
voornamelijk over hedendaagse Franse letterkunde, met een bijzondere aandacht
voor wat zich op de grens tussen sociologie en literatuur bevindt. Adres:
Universiteitsplein 1, blok A, B-2610 Wilrijk.
FRIED PIJNENBORG S.J. (o1932), studeerde Nederlands in Nijmegen, o.a. bij Anton
van Duinkerken. Was twintig jaar leraar Nederlands en dertien jaar studentenpastor
aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Adres: Albert Neuhuysstraat
33, NL-3583 SV Utrecht.
GIE VAN DEN BERGHE (o1945), doctor in de ethiek en historicus. Publiceert over
menswetenschappen in diverse media. Adres: Patotterij 10, B-9111 Belsele.
PIETER ANTON VAN GENNIP (o1944), studeerde filosofie en theologie aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Algemeen secretaris van de Katholieke Raad voor
Kerk en Samenleving en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de
Radboudstichting aan de Technische Universiteit van Delft. Adres: 2de Hervendreef
78, NL-5232 JD 's Hertogenbosch.
GUIDO VANHEESWIJCK (o1955), doctor in de wijsbegeerte, licentiaat in de Germaanse
filologie. Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Gastdocent aan het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Adres. J.F. Gellyncklaan 115,
B-2540 Hove.
GERT VERSCHRAEGEN (o1973), studeerde sociologie en filosofie in Leuven en
politieke economie in Hull. Als Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk
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Onderzoek Vlaanderen verbonden aan het Centrum voor Cultuursociologie (KU
Leuven). Werkt aan een proefschrift over moraal in de twintigste-eeuwse sociologie.
Adres: Ierse Predikherenstraat 36, B-3000 Leuven.
FRANK WITLOX (o1967), is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven
(stedenbouwkundige planologie), licentiaat en doctorandus TEW (UFSIA), bijzonder
licentiaat maritieme wetenschappen (UFSIA/ RUCA). Verbonden aan de faculteit
TEW van de UFSIA en aan het LUC. Adres: Rodestraat 14 (R 204), B-2000
Antwerpen.
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Klaus Schatz
Vragen rond de zaligverklaring van Pius IX
Op 3 september van dit jaar heeft paus Johannes Paulus II twee van zijn voorgangers
opgenomen in de rijen van de zaligen: Pius IX (1846-1878) en Johannes XXIII
(1958-1963). Van het tegelijkertijd zalig verklaren van twee pausen - die weliswaar
wat hun persoonlijk temperament en karaktertrekken betreft niet zozeer elkaars
tegenpolen zijn, maar die staan voor heel verschillende, zelfs tegenstrijdige kerkelijke
keuzes - zou in de Kerk een integratieve werking moeten uitgaan. Was hierbij
noemenswaardige tegenstand tegen de zaligverklaring van paus Roncalli alleen van
uiterst rechts (de richting Lefebvre) te verwachten, tegen die van Pius IX verhief
zich een breed front van afwijzing, dat ook in theologisch opzicht veeleer
conservatieve kringen omvat. Veelbetekenend is, dat de katholieke kerkhistorici van
het Duitse taalgebied tijdens hun plenaire vergadering op 13 juni van dit jaar in
Innsbruck met algemene stemmen - zonder één tegenstem of zelfs ook maar één
onthouding - een resolutie tegen deze zaligverklaring hebben aangenomen.
Hoe het tot de beslissing tot zaligverklaring kwam, wat haar tot dusver tegenhield
en wat haar tenslotte toch tot stand bracht, is voor kenners van de Vaticaanse kringen
enigermate inzichtelijk. Al voor 1985 was de officiële procedure voor de
zaligverklaring van Pius IX, dat wil zeggen het vaststellen van de ‘heldhaftige
heiligheid’ en van de ‘wonderen’, in de congregatie afgesloten. Toch gebeurde er
vooreerst niets. De voornaamste reden daarvoor zal gelegen zijn in het in kerkpolitiek
opzicht explosieve karakter van het betuigen van instemming met een paus, die zich
door het vasthouden aan de Kerkelijke Staat verzette tegen de Italiaanse eenwording.
Deze reden kreeg nog meer gewicht door de gebeurtenissen van 1989 tot 1991, te
weten de ineenstorting van het communisme, de
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Duitse eenwording, en, tegengesteld daaraan, het uiteenvallen van geforceerde
multinationale constructies als de Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië in
nationale eenheidsstaten. Het zaligverklaren van een paus die zich met alle kracht
en door middel van excommunicaties verzette tegen het recht op nationale
zelfbeschikking van een natie (hoezeer men zijn optreden ook kan begrijpen en
verklaren vanuit de toenmalige historische context), zou een signaal zijn geweest
tegen al die inspanningen die ook van paus Johannes Paulus II de volledige
instemming kregen.
Anderzijds was het project van de zaligverklaring van Johannes XXIII sinds lang
gekoppeld aan die van Pius XII. Men wilde de ene zaligverklaring niet zonder de
andere, vanwege heldere en duidelijke redenen. Mogelijk zijn het de meest recente
aanvallen op Pius XII vanwege zijn ‘zwijgen’ en zijn vermeend passieve houding
tegenover de volkerenmoord op de joden[1] die hier hun uitwerking niet helemaal
hebben gemist, tot voorzichtigheid maanden en een zaligverklaring een onredelijke
provocatie zouden doen lijken. Of Pius XII gezien zijn persoonlijkheid werkelijk
een geschikte kandidaat is voor een zaligverklaring of niet, zij daargelaten; maar de
meerderheid van de katholieke kerkhistorici ziet de betreffende verwijten, die sinds
Rolf Hochhuth naar voren worden gebracht, als niet gerechtvaardigd, vooral op grond
van de bronnenpublicaties in Actes et Documents over de Heilige Stoel en de Tweede
Wereldoorlog[2]. En bovendien zullen we zien dat, wanneer men Pius XII (van wie
het hoe dan ook vaststaat dat hij vele duizenden joden van de nazi's heeft gered)
vervangt door Pius IX, men met betrekking tot de verhouding van het Vaticaan met
de joden enkel van de regen in de drup komt.
Omdat men Johannes XXIII niet op zich wilde laten staan, bood de combinatie
met Pius IX zich aan als een elegante oplossing. Bovendien: zo kon door het
gelijktijdig zalig verklaren van de conciliepaus van het Eerste en die van het Tweede
Vaticaans Concilie de instemming met beide concilies aan elkaar worden verbonden.
De zaligverklaring van Pius IX als de paus van het antiliberalisme, van de Syllabus
en van de grove antimoderne opstelling leek zo bevrijd van haar bedenkelijke
eenzijdigheid, terwijl omgekeerd - hoewel eigenlijk onnodig, gezien het door en door
conservatieve karakter van paus Roncalli - de zaligverklaring van Johannes XXIII
werd verbonden met de traditie van het ultramontanisme en het Eerste Vaticaanse
Concilie. Beide werden zo in evenwicht gebracht, of beter gezegd: wederzijds
geneutraliseerd. Wanneer men zocht naar een mogelijkheid om de zaligverklaring
van Pius IX erdoor te krijgen zonder al te veel aversie op te roepen en wonden open
te rijten, bood deze combinatie zich als een unieke kans aan.
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De persoonlijkheid van Pius IX
Ongetwijfeld heeft de historische Pius IX weinig van doen met de karikatuur van
een duistere autocraat, zoals August Bernhard Hasler deze heeft geschetst[3]. De meest
solide historische basis vormt nog altijd de driedelige monografie van Giacomo
Martina[4]. De persoonlijke fascinatie die Pius IX uitoefende op zijn tijdgenoten is
onmiskenbaar, ook op degenen die veeleer kritisch stonden tegenover de richting en
belangrijkste keuzes van zijn pontificaat. Wat hem onderscheidde was een spontane
hartelijkheid, menselijke warmte, het vermogen contact te leggen, gepaard met humor
en geestigheid. De vergelijking met paus Roncalli is hier zeker niet misplaatst. Pius
IX was een paus in wiens gezelschap men zich spontaan goed voelde. En tegelijk
was hij in de eerste jaren van zijn pontificaat (in zijn zogeheten ‘liberale’ fase) een
paus die het gevoel had dat het op de een of andere manier ‘zo niet verder kon’ in
de Kerkelijke Staat, ook met betrekking tot de liberale roep om hervormingen.
Onomstreden is ook het fundamenteel religieuze karakter van de oriëntatie van
zijn pontificaat, ja, de juist in het revolutiejaar 1848 gemaakte keuze voor een
‘religieus’ en niet (primair) ‘politiek’ pausdom. Want de kern van de toenmalige
breuk van Pius IX met de Italiaanse nationale beweging en het begin van het einde
van de (kortstondige) mythe van de ‘liberale paus’ was de weigering van de paus
een bepaalde beslissing te nemen die veel katholieken en ook kerkelijke
persoonlijkheden - die ook aanhangers waren van de ‘Risorgimento’, de Italiaanse
nationale beweging - toen van hem verwachtten. Dit was de verwachting, dat de paus
in het voorjaar van 1848 met de Kerkelijke Staat zou deelnemen aan de Italiaanse
bevrijdingsoorlog tegen Oostenrijk. Pius IX wees een dergelijke deelname definitief
af in de beroemde rede van 29 april 1848, als zijnde onverenigbaar met zijn universele
opdracht als paus. In de kern van de zaak betekende dit een keuze voor een primair
religieus, en niet politiek pausdom. Maar dit nu is in de uiterste consequentie en
implicaties ook weer niet waar.
Want anderzijds mag de rol van Pius IX niet worden verheerlijkt. Juist Martina
heeft aangetoond dat in deze rede nauwelijks sprake was van een duidelijke en
bewuste keuze voor een religieus, en tegen een politiek pausdom[5]. De houding van
de paus is in deze hele periode veeleer veranderlijk, aarzelend, emotioneel
onevenwichtig. De ongetwijfeld enorme uitwerking die het ‘trauma van 1848’ had
op het hele resterende pontificaat van Pius IX is niet die van een bewuste en in haar
gevolgen aanvaarde beslissing, maar die van niet verwerkte emoties. De duidelijke
keuze tegen deelname aan de oorlog tegen Oostenrijk gaat dan ook niet terug op de
door tegengestelde ervaringen heen en weer getrokken paus,
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maar op de zuiver politiek denkende en persoonlijk geenszins integere, latere
kardinaal-staatssecretaris Antonelli.
Daardoor wordt nu ook duidelijk dat Pius IX een gevoelsmens was, niet - zoals
bijvoorbeeld de pausen Leo XIII, Pius XI, Pius XII of Paulus VI - een paus van verre
perspectieven, bedachtzame analyses en duidelijke concepties. Hij was gevoelig,
emotioneel ontvankelijk, alleen al daarom in staat contact te leggen en op contact en
‘meedoen’ aangewezen, maar ook onevenwichtig, geneigd tot emotionele uitbarstingen
en betreurenswaardige ontsporingen, hetgeen vooral in relatie tot het Eerste Vaticaans
Concilie en in zijn houding tegenover tegenstanders van zijn omschrijving van de
onfeilbaarheid vaak zeer fataal was. Deze bekende beperkingen in zijn karakter
vormen overigens niet de voornaamste redenen die tegen een zaligverklaring kunnen
worden aangevoerd. Ook een heilige kan en moet zijn menselijke beperkingen hebben;
en een graad van heldhaftigheid in alle deugden, in de zin van volledige
evenwichtigheid (als het ware in moreel opzicht voor alle vakken een tien) is een
bovenmenselijke en ook onmogelijke eis.
Van meer belang, en ook een grotere schaduw werpend op zijn pontificaat, is iets
anders, wat daarmee echter samenhangt. Het is de juist door Martina uitgewerkte,
en voor Pius IX kenmerkende ‘sprong in het bovennatuurlijke’, in het bijzonder na
het trauma van de revolutie van 1848 en het mislukken van het liberale experiment
in de Kerkelijke Staat. Het is zijn nalatigheid een nuchtere analyse van zijn tijd te
maken, met geduldige nuances, ten gunste van een zuiver bovennatuurlijk perspectief,
waarin het altijd alleen draait om de strijd tussen God en Satan, Christus en Belial,
en het uit een dergelijke in de ware zin van het woord fundamentalistische houding
afwijzen van ieder compromis en iedere tegemoetkoming aan de eisen van de tijd.
Dit zal in het onderhavige duidelijk worden, zowel voor de beroemde Syllabus van
1864 als voor het vasthouden aan de Kerkelijke Staat. Dat juist in het laatste geval
niet alle schuld bij de paus ligt, dat juist ook de doctrinaire starheid van het Italiaanse
liberalisme, dat elke overeenkomst afwees, er alles aan bijdroeg om een vergelijk
onmogelijk te maken, zij toegegeven. Maar de opstelling van Pius IX dat het, juist
omdat het altijd alleen draait om de strijd tussen Christus en Belial, niet aankomt op
het moeizaam onderscheiden tussen het gerechtvaardigde en het niet gerechtvaardigde,
laat staan op creativiteit en het zoeken naar nieuwe wegen, maar alleen op volhouden
en blind vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid, heeft op de katholieken een
bijkomende emotionerende en verstarrende uitwerking gehad.
Daarbij kwam de neiging van de paus om in moeilijke situaties (zoals bij de
bedreiging en het uiteindelijke verlies van de Kerkelijke Staat) op een wonderbaarlijke
tussenkomst van de goddelijke Voorzienigheid te

Streven. Jaargang 67

871
vertrouwen[6]. Men kan dit niet alleen verontschuldigen door te wijzen op de defensieve
positie waarin de Kerk zich bevond; er was beslist een aantal bisschoppen en
kardinalen die een bredere kijk hadden. Hier dringt zich de vraag op, of zich in dit
alles een gebrek aan de deugd van de wijsheid openbaart, dat voor het ambt van paus
zo ernstig is dat het een zaligverklaring onvoorwaardelijk in de weg staat. ‘Wijsheid’
moet specifiek naar rang en beroep worden beoordeeld - maar een zekere mate van
simpelheid en door de tijd bepaalde beperktheid die een eenvoudige christen of zelfs
de stichteres van een orde kunnen worden vergeven, kan niet zomaar een paus worden
vergeven. Alleen maar letten op vroomheid, op een vast vertrouwen op de goddelijke
Voorzienigheid en op vasthoudendheid, en niet op wijsheid, draagt uiteindelijk bij
aan een karikatuur van heiligheid die vanuit menselijk oogpunt ongeloofwaardig is.
Dit lijkt op grond van zijn persoonlijkheid het voornaamste bezwaar tegen
zaligverklaring van Pius IX.

De paus van de Syllabus
Maar er zijn zwaarwichtigere bezwaren. Want een zaligverklaring is niet alleen de
erkenning van individuele christelijke oprechtheid, en al helemaal niet de kerkelijke
beloning voor een voorbeeldig leven; en wie de ‘grotere’ heilige is (als dergelijke
maatstaven van meer en minder al van toepassing zijn) is een oordeel dat we aan
God moeten overlaten. Maar een zaligverklaring of heiligverklaring is tegelijk ook
een teken aan en signaal voor de Kerk van vandaag. Ze wil een bepaald leven in zijn
wezenlijke inhoud als voorbeeldig presenteren, en dat wil zeggen: niet alleen indertijd
voorbeeldig, maar ook nu van betekenis. Misschien heel heilige persoonlijkheden,
die echter vormen van dienstbetoon aan de Kerk beoefenden die voor later tijden
niet meer als voorbeeld kunnen dienen, die zelfs radicaal worden afgewezen,
respectievelijk van wie het canoniseren de houding van de Kerk tegenover de vragen
van de tijd in een dubieus licht plaatsen en haar fundamentele keuzes ongeloofwaardig
zouden kunnen maken, mogen niet meer gecanoniseerd worden. Een voorbeeld van
een dergelijke misplaatste canonisatie is - juist onder Pius IX - die van de Spaanse
inquisiteur Pedro de Arbuès, die in 1485 na drie doodvonnissen zelf in Zaragoza ter
dood werd gebracht. Pius IX verklaarde hem in 1867 heilig, hetgeen juist bij liberale
katholieken, vooral bij de kerkhistoricus Döllinger uit München, enorme verbittering
opriep. Maar welk signaal zal de zaligverklaring van Pius IX afgeven?
Dat signaal kan alleen een betuigenis van instemming zijn met de voornaamste
zwakke punten van zijn pontificaat. Als zodanig dienen er zich - afgezien van de
algemene bevordering van een op het ‘ultramon-
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tane’ vlak gelegen religieuze vernieuwing, waartoe de Mariaverering en de verering
van het Heilig Hart behoren, de opkomst van vooral nieuwe religieuze ordes en het
stimuleren van de missie - twee vooral aan: de afwijzende houding tegenover het
liberalisme, uitmondend in de Syllabus van 1864 en in de minder bekende, maar
preciezere en meer eenduidige encycliek Quanta cura uit dezelfde tijd, zo goed als
het Eerste Vaticaans Concilie.
Vaak wordt naar voren gebracht, dat de anti-liberale richting van het pontificaat
van Pius 1X, en de Syllabus in het bijzonder, zich op de eerste plaats of zelfs alleen
richtte tegen een liberalisme dat vijandig stond tegenover de Kerk, en Kerk en geloof
tot een privé-zaak wilde maken. Maar dit is slechts de halve waarheid. Met name uit
het werk van Martina blijkt duidelijk, dat de paus vooral ook juist het zogeheten
‘katholieke liberalisme’ wilde raken. Dit katholieke liberalisme stond naar zijn
mening, volgens een uitspraak uit 1874, ‘met één voet in de waarheid en één voet in
de dwaling, met één voet in de Kerk en met één voet in de geest van deze eeuw, met
één voet naast mij en met één voet naast mijn vijanden’[7].
Maar wat was dit katholieke liberalisme uit de jaren rond 1850-1870? Afgezien
van alle onderlinge verschillen tussen zijn vertegenwoordigers was het eigenlijk die
richting die de liberale vrijheden - vooral de godsdienstvrijheid - aanvaardde niet
enkel als de uit pragmatisch politiek oogpunt enige zinvolle oplossing daar waar een
katholieke staat toch niet kon worden gevestigd, maar principieel en als mensenrecht.
De liberale katholieken van destijds wilden voor het grootste gedeelte datgene
waarmee de Kerk van vandaag met haar keuze voor democratie, mensenrechten en,
vooral, godsdienstvrijheid, officieel heeft ingestemd. Zij wilden geenszins pleiten
voor een gemakzuchtige aanpassing van de Kerk aan de geest van de tijd, maar de
Kerk geloofwaardig maken in een wereld die draaide om de waarde van de vrijheid.
Wie bijvoorbeeld in de Syllabus en vooral in de encycliek Quanta cura werd
veroordeeld, was de Franse leek Charles de Montalembert, wiens verklaring ten
gunste van de godsdienstvrijheid in de Mechelse rede van 1863 eigenlijk in de lijn
van Dignitatis Humanae ligt[8]. Want in de encycliek Quanta cura wordt duidelijker
dan in de Syllabus de stelling veroordeeld, dat ‘de optimale ordening van de
samenleving die is, waarin de overheid niet gehouden is aan de plicht strafrechtelijk
op te treden tegen degenen die de katholieke godsdienst kwetsen, tenzij inzoverre
het de openbare orde bevordert’, omdat zij in strijd is met de Heilige Schrift, de leer
van de Kerk en de kerkvaders[9]. Het citaat is van Montalembert. Let wel: de
veroordeling richtte zich niet tegen de godsdienstvrijheid als zinvol principe in de
politiek in landen met een gemengde religieuze samenstelling (als ‘hypothese’). Maar
zij richtte zich tegen de godsdienstvrijheid als ideaal
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en mensenrecht. Hier bestaat tussen Quanta cura en Dignitatis humanae een echte
breuk en een niet te overbruggen tegenstelling. Beide zijn niet met elkaar te verzoenen.
Het gaat hierbij niet om een aanklacht tegen Pius IX en de (meeste, maar niet alle)
katholieken van zijn tijd, voor wie een principiële keuze voor godsdienstvrijheid niet
verenigbaar was met de keuze voor de goddelijke openbaring. Het gaat om de
constatering dat voor Pius IX niet alleen de vrijheid van de Kerk tegenover de staat
(in welk opzicht de meeste liberale katholieken, vooral Montalembert, het volledig
met hem eens waren), maar ook de Societas christiana, en daarmee de afwijzing van
de liberale vrijheden een wezenlijk programmapunt van zijn pontificaat was. Wie
dit buiten beschouwing laat en zich beperkt tot de religieuze aspecten, presenteert
een gecorrigeerde en van zijn hinderlijke aspecten beroofde, eigenlijk onschuldige
Pius IX, die weinig met de historische werkelijkheid van doen heeft. Of men nu wil
of niet: de zaligverklaring van Pius IX zal uitwerken als de verloochening van alle
uitspraken en verklaringen die paus Johannes Paulus II heeft gedaan over de
mensenrechten. En het is aannemelijk dat weliswaar niet de paus, maar wel die
kringen die de drijvende kracht achter deze zaligverklaring zijn, dit ook vastbesloten
zo willen.

‘De traditie ben ik’ - de omgang met de minderheid tijdens het Eerste
Vaticaans Concilie
Maar de zaligverklaring zal ook neerkomen op een verloochening van alle
oecumenische impulsen van de huidige paus. Dit verwijst naar de rol van Pius IX
bij het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) en bij het doordrukken van de
omschrijving van de leerstellige pauselijke onfeilbaarheid. De opzet is goed bedoeld:
men wil met de gelijktijdige zaligverklaring van de beide conciliepausen Pius IX en
Johannes XXIII instemming betuigen met zowel het Eerste als het Tweede Vaticaans
Concilie, als elkaar wederzijds aanvullend en onderling samenhangend. Maar dit zou
alleen dan overtuigend zijn, als de werkelijke rol die Pius IX op het concilie van
1869-1870 speelde niet in tegenspraak zou zijn met een dergelijke goedbedoelde
integratie. Het is een feit, dat Pius IX zelf door zijn opstelling aanzienlijk heeft
bijgedragen aan de verscheurdheid onder de concilievaders over de kwestie van de
onfeilbaarheid, dat hij polarisatie bewerkte en een compromis heeft verhinderd dat
meer rekening had gehouden met de verlangens van de minderheid en dat zeker
theologisch te rechtvaardigen was en waarover (bij een andere opstelling van de
paus) consensus mogelijk was geweest[10].
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Zijn opstelling is in dit opzicht precies lijnrecht tegenovergesteld aan de houding
van de conciliepausen Johannes XXIII en Paulus VI tegenover de minderheid bij het
Tweede Vaticaans Concilie. In de zeker belangrijke pastorale en theologische
bedenkingen van de bisschoppen die de minderheid vormden, zag Pius IX uiteindelijk
niet meer dan uit zwakte rekening houden met de geest van de tijd, met de publieke
opinie en de gunst van vorsten. Veelvuldig heeft hij in openbare toespraken de
bisschoppen die de minderheid vormden op beschamende wijze in verlegenheid
gebracht[11]. Daarbij kwamen kwetsende scènes, in het bijzonder ten aanzien van
oriëntaalse prelaten uit de oppositie. Weliswaar is de vermeende scène waarbij hij
de melkitische patriarch Gregorius Youssef bij de voetkus de voet op het hoofd zette
en daarbij zei ‘Gregorio, testa dura’ (Gregorius, een harde kop), zoals Martina ter
weerlegging van Hasler heeft bewezen, legendevorming achteraf[12]. Maar heel goed
vastgelegd is echter, vooral ook in de nu gepubliceerde aantekeningen van
aartsbisschop Tizzani, de vernederende wijze waarop de paus op 25 januari 1870 de
Chaldeeuwse patriarch Audu zijn vet gaf, ‘van woede trillend als een rietje’, en hem
in een ultimatum van vierentwintig uur stelde voor de keus ofwel af te zien van de
waardigheid van patriarch, ofwel bepaalde bisschoppen te wijden[13]. En historisch
zeker is nu ook, eveneens op grond van de aantekeningen van Tizzani, de tot dusver
omstreden uitspraak ‘La tradizione sono io’ (‘De traditie ben ik’), die Pius IX deed
op de avond van 18 juni tegenover kardinaal Guidi van Bologna, nadat deze in een
toespraak tot het concilie de pauselijke leerstellige onfeilbaarheid geenszins had
ontkend, maar wel de koppeling ervan aan de in de getuigenis van het gehele
episcopaat aanwezige leerstellige traditie van de Kerk had benadrukt[14].
Zonder twijfel zal de zaligverklaring van Pius IX, niet op de laatste plaats voor de
oosterse kerken en zelfs bij de met de katholieke Kerk verbonden oosterse kerken,
uitwerken als een anti-oecumenisch signaal. Omdat ze bovendien op een niet juiste
wijze het Eerste Vaticaans Concilie vastpint op de persoon van Pius IX, valt te vrezen
dat ze het gezag van het concilie juist niet zal bevestigen, maar het nog verder zal
vernietigen, en vooral bij de afgescheiden christenen een onbevooroordeelde discussie
over de pauselijke dogma's van het Eerste Vaticaans Concilie (die dan ook worden
vereenzelvigd met ‘La tradizione sono io’) nog meer zullen bemoeilijken. Maar ze
zal de tegenstanders van het Tweede Vaticaans Concilie, die zich met een zeker recht
kunnen beschouwen als de ware erfgenamen van Pius IX en zijn richting, nog verder
bemoedigen. Daarmee wordt de gewenste integrerende werking juist niet bereikt,
veeleer zal in plaats daarvan de verdeeldheid zowel in de Kerk als in de oecumene
worden versterkt.
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Twee pikante onderwerpen
Ten slotte zij nog ingegaan op twee pikante onderwerpen, die weliswaar uit historisch
oogpunt niet van centrale betekenis zijn voor Pius IX, en als zij vanuit hun eigen tijd
worden beoordeeld slechts in beperkte mate als verwijt tegen hem kunnen worden
ingebracht, maar die voor de Kerk van vandaag en juist voor paus Johannes Paulus
II zeer gevoelige gebieden vormen. Dit is ten eerste de verhouding tot de joden, en
daarnaast de kwestie van de oorlog.
Ten eerste, de ‘zaak-Mortara’ - of de verhouding tot de joden. In 1858 trok een
gebeurtenis veel aandacht in de Europese publieke opinie. In Bologna, dat destijds
nog behoorde tot de Kerkelijke Staat, was gebleken dat een joodse jongen, Edgar
Mortara, jaren geleden toen hij in levensgevaar verkeerde, was gedoopt door het
christelijke dienstmeisje van de familie. Toen dit bekend werd, besloten de autoriteiten
van de Kerkelijke Staat dat de inmiddels zevenjarige jongen bij zijn ouders moest
worden weggehaald en ondergebracht in een kerkelijk tehuis (hij werd later overigens
priester en leefde tot 1940). Een storm in de liberale publieke opinie van Europa was
het gevolg; deze gebeurtenis droeg er in niet onbetekenende mate aan bij dat de
Kerkelijke Staat, waar als voorheen het kerkelijk recht onmiddellijke civiele
geldigheid had, als middeleeuws anachronisme in een negentiende-eeuwse wereld
in diskrediet werd gebracht.
Pius IX hield vanwege gewetensbezwaren vast aan de beslissing: de doop was
geldig; hij droeg de verantwoordelijkheid voor de ziel van het kind en zou het niet
kunnen verantwoorden als een gedoopt kind werd overgelaten aan niet-christelijke
opvoeders[15]. Dit was geen willekeurige beslissing: wat Pius IX deed was in
overeenstemming met het toenmalige kerkelijk recht en de toenmalige theologie.
Martina geeft hierover een heel afgewogen oordeel:
‘Pius IX bewijst vooral trouw te staan tegenover een typische theologische
idee van destijds, dat teruggaat op een heel oude traditie, en dat maar door
een kleine minderheid was overwonnen[16] en dat men pas tegenwoordig
geneigd is op te geven. Terwijl echter aan de ene kant enige katholieken
en bijna alle protestanten woedend waren omdat Pius IX vastbesloten was
volgens de katholieke godsdienst op te voeden wie daarin was gedoopt,
protesteerde niemand tegen de openlijke dwang waaraan geboren of
bekeerde katholieken in de door Rusland beheerste Poolse gebieden of in
Noord-Europa werden blootgesteld.’.[17]
Dat is zeker waar. De Kerkelijke Staat was destijds bepaald niet het enige eiland van
intolerantie in een voor het overige tolerant Europa. Wat in
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Russisch Polen gebeurde was erger; en in hetzelfde jaar 1858 waarin de zaak-Mortara
in de Europese publieke opinie zoveel stof deed opwaaien, werden in Zweden zes
Zweedse vrouwen die zich tot het katholicisme hadden bekeerd, uit het land
uitgewezen. Het gaat dus niet om een eenzijdige aanklacht tegen de katholieke Kerk
van toen, maar wel daarom, dat zich inmiddels aan de katholieke zijde een
bewustzijnsverandering heeft voorgedaan, en nog wel al voor het Tweede Vaticaans
Concilie.
In verband daarmee het volgende, bekende voorval: een Poolse katholieke familie
had tijdens de Tweede Wereldoorlog een joodse jongen verstopt, van wie de ouders
in Auschwitz waren omgekomen. Zij wilde hem, nu vaststond dat zijn ouders niet
meer in leven waren, laten dopen. De door hen geraadpleegde priester wees dit af:
de wil van de ouders, die een godsdienstige joodse opvoeding wensten, moest worden
gerespecteerd. De jongen werd een orthodoxe jood. De geraadpleegde priester was
Karol Wojtyla. - De historicus zal beide, in geweten genomen beslissingen vanuit
hun eigen tijd kunnen begrijpen. Maar zal in de publieke opinie niet de zaligverklaring
van de een de geloofwaardigheid van de instemming van de ander met
godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid en het recht van de ouders vernietigen?
Ten tweede, ‘Porta Pia’ - of de ‘soldateneer’. Op 20 september 1870 kwam de
Kerkelijke Staat aan zijn einde. De Franse troepen die bescherming boden waren als
gevolg van de Frans-Duitse oorlog weggetrokken, de Italianen marcheerden binnen.
Uit het oogpunt van het volkenrecht was het ondubbelzinnige agressie, in zoverre
men niet stond voor het nationale recht op zelfbeschikking, dat destijds geen enkele
Europese grote mogendheid aanhing. Het was eveneens duidelijk, dat militair verzet
door de zwakke pauselijke troepen geen perspectief bood. Pius IX had daarom, om
onnodig bloedvergieten te voorkomen, aanvankelijk het bevel gegeven bij het eerste
schot de witte vlag te hijsen en te capituleren. Maar toen bracht, aan de vooravond,
de pauselijke Algemeen Kanselier hem op andere gedachten. Voor hem was tenminste
kortstondig militair verzet een erezaak De paus veranderde daarop het bevel in die
zin, dat pas na het openen van een bres in de stadsmuur mocht worden gecapituleerd.
Dit gebeurde dan ook: na een beschieting die toch ongeveer vijftig soldaten het leven
kostte, werd de ‘Porta Pia’ bestormd, waarna het verzet werd gestaakt.
Achteraf ontstond de legende, dat de Kanselier het bevel van de paus eigenmachtig
had veranderd. Maar het was echter Pius IX die een zinloos, ook al was het kort,
militair verzet toestond, zonder al te veel na te denken over de vraag ‘in hoeverre
datgene wat men toen de soldateneer noemde, te verenigen was met christelijke
principes’[18], en die zich bovendien nog op hetzelfde moment dat mensen voor hem
stierven, overgaf aan smalltalk
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ten overstaan van het corps diplomatique[19]. Een dergelijke houding was ook niet te
verenigen met de klassieke kerkelijke leer van de ‘rechtvaardige oorlog’, die
oorlogsvoering ook bij een gerechtvaardigde zaak alleen toestond bij uitzicht op
succes.
Inmiddels is uit een reeks van reacties, niet in de laatste plaats ook op het Internet,
duidelijk geworden dat de enigen die de historische paus Pius IX goed inschatten,
afgezien van de tegenstanders van zijn zaligverklaring, de aanhangers van de vroegere
aartsbisschop Lefebvre zijn. Zij zijn het eens met schrijver dezes en met de verklaring
van de kerkhistorici, dat zijn zaligverklaring neerkomt op een verloochening van
conciliaire en pauselijke uitspraken over mensenrechten en oecumene - en juichen
dat toe. Door de (aan het Tweede Vaticaans Concilie vasthoudende) aanhangers van
zijn zaligverklaring wordt van twee kanten gevraagd om ‘hermeneutisch begrip’.
Maar ook daaraan zijn grenzen, waar echte breuken vast te stellen zijn. En vooral:
een zaligverklaring is een signaal. Een zalige moet als lichtend voorbeeld voor de
Kerk dienen. Hij zou niet moeizaam verdedigd moeten worden. Een zaligverklaring
verliest dan haar zin, wanneer men alleen door een ingewikkeld proces van historisch
begrijpen, waartoe de meerderheid van de tijdgenoten niet in staat is, begrip kan
wekken voor een persoon en zijn opvattingen.
Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits verschenen in Stimmen der Zeit,
augustus 2000, blz. 507-516, onder de titel ‘Fragen zur Seligsprechung
Pius' IX.’. Vertaling: Herman Simissen.
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Cornelis Verhoeven
‘Mag ik U iets vragen?’
1
De vraag die op dit moment bij mij opkomt en zich aandient als een onschuldig, maar
gecompliceerd voorwerp van aandacht, is deze: als iemand mij vraagt ‘mag ik U iets
vragen?’, wat voor een vraag stelt hij dan? Spreekt hij zichzelf niet tegen door al een
vraag te stellen, voordat hij de daarvoor door hemzelf gevraagde toestemming heeft
gekregen? En is het wel echt een vraag, een initiatief in de taal waarop gewoonlijk
een verbale reactie in de vorm van een antwoord wordt verwacht, en niet een als
vraag ingeklede mededeling, namelijk dat hij iets gaat vragen of verzoeken? Niet
alleen deze concrete en eigenaardige vraag moet dus aan de orde worden gesteld,
maar ook de aard van de vraag in het algemeen als een van de manieren waarop wij
ons al sprekend tot iemand richten om een gesprek aan te knopen, om informatie te
krijgen of om zich met een verzoek tot iemand te richten.
Het is dus op z'n minst een wat vreemde vraag, en ze wekt bij nader toezien eerder
de indruk uit een zekere verlegenheid voort te komen dan een uiting te zijn van
brutale directheid waarin iemand meteen overgaat tot het doen van wat hij aankondigt
te gaan doen. Op zich kan dat nauwelijks verbazingwekkend heten, want bij alles
wat ze in het vervolg nog kan blijken te zijn, onder andere hondsbrutaal, lijkt juist
de vraag als vorm zich bij uitstek te lenen voor het uiten van onzekerheid. En wie
weet heeft de ander tot wie wij ons richten, en die beter thuis is in de situatie, daar
minder last van. Het taalgebruik lijkt erop ingesteld te zijn deze achtergrond te laten
verdwijnen in allerlei beleefdheidsvormen. Beleefdheid is ook een voorzorgsmaatregel
in de vorm van een omtrekkende beweging die een directe benadering vermijdt.
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Gewoonlijk is het bij vragen namelijk zo, dat degene aan wie een vraag wordt gesteld,
niet alleen meteen weet dat hem een vraag wordt gesteld, maar ook wat de inhoud
van de vraag is. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd, hoe laat het is. En het is in dit geval
moeilijk denkbaar dat de onschuldige vraag ‘hoe laat is het?’ voorafgegaan zou
worden door de vraag ‘mag ik U iets vragen’? Waarschijnlijk is de vraag daarvoor
ook te eenvoudig en te ongevaarlijk, en is deze inleiding vooral nodig als een soort
van bezweringsformule waarmee alleen vragen van een wat hachelijker soort of een
meer persoonlijk karakter worden ingeleid. Zo'n formule reserveren we bij voorkeur
voor onbekenden, zelfs als het gaat om de vraag, hoe laat het is.

2
Wanneer we de vraag die we willen stellen uit beleefdheid vooraf laten gaan door
een inleidende formule, zal die gewoonlijk ook functioneren als een excuus voor het
onverhoeds aanspreken van die persoon, gevolgd door een inleidende vraag als ‘kunt
U mij misschien ook zeggen, hoe laat het is?’ De persoon die op deze manier wordt
aangesproken, zal zich waarschijnlijk niet uitgenodigd voelen om te gaan uiteenzetten
wat hij zoal kan, onder andere zeggen hoe laat het is. Als hij zou antwoorden met
‘ja, dat kan ik wel’ en het daarbij verder zou laten, zou hij er met enig recht van
verdacht kunnen worden opzettelijk misbruik te maken van de mogelijkheden tot
misverstand die het beleefde taalgebruik biedt, en vooral ook: de verlegenheid en de
sociale gevoeligheid te negeren waaruit de wat omslachtige en indirecte
beleefdheidsvormen lijken voort te komen.
Een van de bronnen van die verlegenheid moet wel liggen in de aard van het vragen
zelf. Want al vragend richten wij ons ongevraagd tot een tweede persoon enkelvoud
die we op onze weg ontmoeten, die ons, neem ik aan, onbekend is, en die wij wellicht
min of meer storen in zijn bezigheden of in zijn gedachtegangen. Het is in elk geval
een beleefde veronderstelling ervan uit te gaan dat die ander nog wel iets anders aan
het hoofd heeft dan wat wij hem toevallig willen voorleggen. Wanneer we aan een
gids in een museum iets willen vragen, is zo'n inleiding tamelijk overbodig en kan
ze alleen het antwoord uitlokken, dat hij speciaal daarvoor rondloopt.
Door zo'n inleiding beginnen we onze vraag met een excuus voor het feit dat we
de aangesprokene storen, delen we hem mee met welke bedoeling wij dat doen, en
geven we hem even de gelegenheid aan die storing te wennen, te zien dat wij niets
in het schild voeren, over te schakelen op de communicatie die wij op het oog hebben,
of te voldoen
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aan het impliciet geformuleerde verzoek. Als we vragen ‘weet U misschien ook, hoe
laat het is?’ of ‘hebt U misschien een vuurtje?’, wordt hij verondersteld dat niet alleen
te weten, maar het ons ook te willen meedelen en meteen over te gaan tot het geven
van een vuurtje. Als de vrager alleen maar verlegen zit om een praatje, wordt dat
wel duidelijk wanneer deze kwestie is afgehandeld. En soms blijkt dat het geval te
zijn.

3
Wanneer iemand vraagt ‘mag ik U iets vragen?’, laat hij de vraag die hij wil gaan
stellen en waarvan de inhoud en de aard nog niet duidelijk zijn, evenmin als van het
gesprek dat er eventueel op kan volgen, voorafgaan door een andere vraag die ook
een heel ander karakter kan hebben. Degene die op deze manier wordt aangesproken,
weet dat hem een vraag gesteld zal worden, maar hij kan nog niet weten welke dat
zal zijn en van welke aard en draagwijdte ze zal blijken te zijn, of wat van hem ook
buiten de verbale orde om wordt verwacht.
Door de wat indirecte en rituele benadering kan hij eventueel op de gedachte
worden gebracht dat de zo discreet aangekondigde vraag in de ogen van degene die
ze stelt, misschien wel een wat impertinent karakter zal hebben. Juist als
voorzorgsmaatregel kan de beleefdheidsvorm ook worden uitgelegd als een
voorzichtige waarschuwing, waardoor tegelijk een kans wordt geboden alsnog aan
de vraag en de ontmoeting te ontkomen.
De steller van de vraag geeft de ander dus de gelegenheid zich daarvoor
ontoegankelijk te tonen, maar maakt hem ook nieuwsgierig en betrekt hem bij de
kwestie. Een vraag die op deze manier wordt aangekondigd, zal ook voor hemzelf
waarschijnlijk interessant zijn. Misschien zal ze wel zijn ijdelheid strelen, bijvoorbeeld
als de vraag luidt ‘waar hebt U toch dat mooie jasje gekocht?’ of ‘bent U echt de
befaamde X?’ De kans alleen al dat het gesprek die richting op zal gaan, maakt het
de moeite waard even stil te staan en te luisteren.
De voorafgaande vraag komt dus kennelijk niet voort uit behoefte aan informatie,
bijvoorbeeld over de aanspreekbaarheid van de intussen toch aangesproken persoon,
maar ze is vooral een verzoek om toelating, iets als het belet vragen of het kloppen
voor het binnengaan. Een gevat antwoord als ‘maar U vraagt al iets’ - wat iedereen
wel eens zal willen proberen - is dus even misplaatst als het antwoord ‘ja, dat weet
ik’ op de vraag ‘weet U misschien hoe laat het is?’, het antwoord ‘nee, niemand kent
mij hier’ op de vraag ‘bent U hier bekend?’ of ‘ja, dat mag U’ op de vraag ‘mag ik
U gelukwensen?’ In deze reacties wordt de intentie van
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de vraag als verzoek miskend en wordt ervan uitgegaan dat vragen altijd en uitsluitend
in dienst staan van de behoefte aan informatie, en dat die altijd zakelijk is.
In het laatste voorbeeld is er zelfs nauwelijks sprake van een vraag of van een
verzoek, eerder van de mededeling dat iemand zijn gelukwensen wil uitspreken. Dat
is in het gangbare spraakgebruik en de rituele omgangsvormen zelfs zo duidelijk dat
de vraag zelf niet klinkt als een vraag, op een toon die ruimte schept voor een
antwoord, en dat het stellen van deze vraag op zich al wordt beschouwd als identiek
met het uitspreken zelf van die gelukwensen. Precies zo stelt de vraag ‘mag ik U dit
aanbieden?’ niet het geven van het getoonde geschenk op enige termijn in het
vooruitzicht, strikt genomen een van de mogelijke betekenissen van het woord
‘aanbieden’, maar ze vergezelt het verbaal. Het zou vreemd en pijnlijk zijn als iemand
na het antwoord ‘ja, dat mag’ iets zou moeten zeggen als ‘dan zal ik daar thans toe
overgaan’. Want dan maakt hij van die gelukwens een afzonderlijk ritueel op zichzelf,
met een begin en een einde, en daarmee zou hij zichzelf in nog grotere verlegenheid
brengen.

4
Het is intussen wel duidelijk dat mensen niet alleen vragen stellen of bij het
aanspreken van de ander de vorm van een vraag gebruiken om op die manier iets te
weten te komen. Met een vraag dringen we binnen in het bestaan van de tweede
persoon, wel iets meer discreet dan met een andere vorm van aanspreking,
bijvoorbeeld de gebiedende wijs, maar toch niet helemaal vrijblijvend. En de ander
kan op dit moment nog niet weten wat hem na die intrusie te wachten staat.
Door een vraag te stellen kunnen we ook een verzoek doen of onze twijfel
aankondigen. Als iemand in het gesprek zegt, ‘ik vraag mij af...’, stelt hij wel geen
vraag, ook niet aan zichzelf - al beweert hij dat -, maar geeft hij te kennen dat hij
niet zeker is van de zaak of een bescheiden kritiek heeft op een standpunt dat al
eerder is uitgesproken. De toehoorder voelt dan dat de alternatieve benadering van
de kwestie al in aantocht is.
In een doorzichtig, didactisch kleed gehuld kan de vraag zelfs de meest dogmatische
en schoolse zekerheid verhullen. De examenvraag is daarvan een bekend en weinig
subtiel voorbeeld. Ze zal dan ook niet voorafgegaan worden door een beleefde
inleiding als ‘mag ik U iets vragen?’ Want de examinator mag ervan uitgaan dat hij
daar speciaal zit om lastige vragen te stellen, waarop hij zelf al lang het in zijn ogen
enig juiste antwoord weet. Ik heb nog maar zelden meegemaakt dat iemand zich
daarvoor geneert,
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daar een ethisch probleem in ziet of de examinandus zijn excuses aanbiedt voor deze
impertinente vorm van pseudo-communicatie. Toch is daar soms wel enige reden
voor, omdat ook een examen wordt voorgesteld als een gesprek. En van de andere
kant: een examinandus die er zonder omwegen op zou wijzen dat de examinator naar
de bekende weg vraagt, zou waarschijnlijk enige wrevel veroorzaken.
De vraag ‘mag ik U iets vragen?’ is ook voor de toegesprokene hachelijk, omdat
ze in het midden laat wat haar achtergrond is en waar ze toe leidt. Ze kan ook worden
gehanteerd als een beleefde inleiding op een commerciële of zelfs criminele
benadering. Een overmaat aan beleefdheid kan het vermoeden wekken dat ze als
dekmantel wordt gebruikt, en dat gebeurt ook regelmatig. Wanneer mij op straat na
deze inleiding bijvoorbeeld wordt gevraagd, of ik in korte tijd veel geld wil verdienen,
is dat geen aanleiding om het gesprek voort te zetten.
Een en dezelfde vraag als ‘ga je mee?’ kan als louter informatief, als een vriendelijk
aanbod en als een veeleisend verzoek, bijna een bevel, worden opgevat. Wie verlof
vraagt om iets te vragen, laat dus ook in het midden of het om een onschuldige
informatie gaat, waarbij we als regel hanteren dat vragen vrijstaat, dan wel om een
verzoek dat een moeilijke beslissing en heel wat werk kan inhouden. Maar het
probleem is dat de de toestemming tot het stellen van de vraag nog niet de belofte is
de gewenste informatie te zullen geven of op het verzoek in te gaan.

5
Deze overwegingen lijken van louter taalkundige aard te zijn, maar het is, dunkt mij,
intussen wel duidelijk geworden dat de beleefdheidsrituelen waarmee de besproken
vraag gepaard gaat, hun achtergrond hebben in de verlegenheid. Die kan mensen
overvallen wanneer zij het nodig vinden een tweede persoon aan te spreken en zich
op zijn terrein te begeven op een ogenblik waarop dat voor die ander misschien
ongelegen komt.
De gastvrijheid schrijft voor zonder achterdocht iedereen toe te laten en welkom
te heten, maar het is een mooie regel van de beleefdheid niemand aan dat voorschrift
te houden en te rekenen met de mogelijkheid dat zo'n bezoek ongelegen komt of dat
de beoogde gastheer achterdochtig wordt. Het is niet alleen een regel van de
beleefdheid, maar het volgt ook uit de aard van verzoek en vraag, bij de formulering
daarvan zo te werk te gaan dat een negatieve reactie niet kwetsend is. Degene aan
wie de vraag wordt gesteld, geldt als de meerdere aan wie de beslissing wordt
overgelaten.
Het ziet er dan ook naar uit dat de beleefdheidsvorm ‘U’ beter past in de besproken
vraag dan het vertrouwelijke ‘jou’. Want ‘U’ is van huis
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uit, en waarschijnlijk niet helemaal toevallig, een meervoudsvorm; en een van de
manieren waarop verlegen en beleefde mensen proberen de rechtstreekse confrontatie
met de mysterieuze, superieure en misschien ook wel verlegen ander voorlopig op
te schorten, en zelfs de mogelijkheid open te laten dat hij niet hoeft te worden
aangekeken.
Een andere ontwijkende beleefdheidsvorm is het gebruik van de derde persoon enkelvoud, zoals in ‘Uwe majesteit’, of meervoud, zoals in het Duitse ‘Sie sind’. Als
uitingen van verlegenheid lijken zulke vormen zelfs veel begrijpelijker te zijn dan
als een teken van eerbied of respect.
Wanneer we eenmaal een beetje vertrouwd zijn geraakt met iemand, zullen we er
gewoonlijk minder behoefte aan hebben onze vraag in te leiden en ons al bij voorbaat
daarvoor te excuseren. Maar de functie van zo'n inleiding kan juist daardoor
duidelijker worden. Wat als dat een enkele keer dan toch gebeurt dat er behoefte aan
blijkt te zijn, en als bijvoorbeeld een van mijn kinderen mij opvallend beleefd vraagt,
‘mag ik je iets vragen?’? Dan weet de zo toegesproken persoon meteen hoe laat het
is, en begrijpt hij dat het waarschijnlijk niet om een simpele informatie gaat, op een
terrein waarop aan zijn deskundigheid getwijfeld kan worden, maar om een verzoek,
bijvoorbeeld om bemiddeling of om financiële hulp.
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Paul Pelckmans
Pathologie van het engagement
Publieke werken van Thomas Rosenboom
‘Met het noemen van de dag van eergisteren was het grote onderwerp
nog niet eens aangeraakt, hij had er alleen maar naar gewezen, maar
onmiddellijk was het levend geworden en kroop het uit de gebroken
eierschaal van het woord naar buiten, waar het in bijna stoffelijke
hoedanigheid in de lucht bleef hangen, alsmaar uitzettend als een
reukloos gas, zo kittig en verstikkend dat Vedder er als vanzelf voor
terugdeinsde.’[1]
Thomas Rosenboom schrijft opzichtig verzorgd, dikwijls ronduit gezocht proza en
laat zich daarbij niet verleiden tot haastwerk. Zijn eerste verhalenbundel, De mensen
thuis[2], kreeg meteen de Lucy B. en C.W. van de Hoogtprijs; de auteur had toen
kennelijk al een nieuw verhaal[3] op stapel, maar wachtte tien jaar voor zijn derde
publicatie. Gewassen Vlees was toen goed voor de veel prestigieuzere Libris
Literatuurprijs en werd zelfs begroet als ‘een werk van lange adem [dat] in onze
letterkunde van de laatste kwarteeuw zijn weerga niet kent’[4]. De bewonderaars van
het magnum opus moesten toch weer vier jaar uitkijken naar de totnogtoe meest
recente roman, Publieke werken, die dit voorjaar op zijn beurt de Libris kreeg.
Rosenbooms vorige werken brachten het verhaal van getourmenteerde adolescenten,
die van dito personages bij auteurs als W.F. Hermans of Maarten t'Hart vooral
verschilden, omdat hun ongemak minder te maken had met calvinistische strengheid
en de bijbehorende remmingen en schuldbesef. Die oude bezwaarlijkheden worden
hier ingeruild voor rigide vaders, een misprijzende omgeving of een zuiver psychisch
geprofileerd minderwaardigheidsgevoel. Zelfs de pathologie lijkt voortaan
onomkeerbaar geseculariseerd. Publieke werken vertelt vergelijkbare doolwegen,
maar laat ze deze keer doorlopen door seniores, die beter hadden kunnen weten; hun
debacle staat misschien model voor een impasse die verder
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reikt dan de gebruikelijke psychologische tribulaties van een moeizame puberteit.
De beide hoofdpersonen van Rosenbooms nieuwe roman werken zich dus weer
eens hopeloos in nesten. De een, Chris Anijs, is de vergrijzende dorpsapotheker van
Hogeveen, die langzaam naar het achterplan verdrongen wordt door een jongere
collega met een academisch diploma. Anijs zelf had in zijn jonge jaren - de roman
speelt zich af in 1888 - nog aan de slag gekund met een attest van een ‘Provinciale
Commissie van Geneeskundig Toeverzicht’ (blz. 46) en had zich daarna stevig
ingewerkt in het drukke verenigingsleven van zijn standplaats. Op het moment dat
de roman begint, gaat dat succesverhaal er alsmaar oubolliger uitzien en leeft Anijs
zich in in een nieuwe weldoenersrol voor een verkommerd gehucht van het dorp, dat
kortweg het Veld heet.
De tweede protagonist, Anijs' Amsterdamse neef Walter Vedder, heeft zich
opgewerkt van schrijnwerker tot vioolbouwer, maar blijft in de nieuwe stiel
onvermijdelijk een tweederangsfiguur. Hij doet ook geregeld zijn zegje via anonieme
inzendingen in de krant. Hij krijgt een buitenkansje als zijn bescheiden pand, vlak
tegenover het toen nieuwe station op het Y, een onverwachte meerwaarde krijgt. Een
N.V. wil de halve kade opkopen om er een ultramodern hotel te bouwen en biedt,
om op te schieten, meteen een hoog bedrag, ongeveer het dubbele van wat de oude
huisjes elders waard zouden zijn. Vedder hoopt op nog meer en geniet intussen met
volle teugen van zijn gewichtige onderhandelingen. Hij laat zich zelfs een volmacht
geven door zijn buurman, de wat wereldvreemde kleermaker Casters, om vanuit een
sterkere positie te kunnen negotiëren.
Beide verhalen haken in elkaar als Vedder bezoek krijgt van een andere, naar
Amerika uitgeweken neef. Die blijkt te werken voor een organisatie die de oversteek
en de tewerkstelling van migranten regelt en ze de kosten op hun eerste jaarinkomens
laat afbetalen. Vedder ziet kans het grote bedrag dat hem in de schoot valt risicoloos
en met een nobel doel te investeren; voor Anijs is het een opperste weldaad voor zijn
beschermelingen, die zo eindelijk uit hun plaggenhutten weg kunnen. Vedder, die
nu verplicht is een buitenissig hoog bedrag te blijven vragen, ontdekt beklemd dat
de N.V. bij haar eerste bod blijft en, om haar deadlines te halen, ten slotte verkiest
te bouwen om de twee niet aangekochte panden heen.
Het verhaal loopt voor beide hoofdpersonen slecht af. Anijs gaat na het vertrek
van zijn beschermelingen nog even langs hun lege gehucht en struikelt er over een
achtergebleven bijenkorf; hij krijgt de hele zwerm achter zich en belandt voor
maanden in het ziekenhuis. Vedder, die helemaal niets betaald heeft, wacht op een
boze brief uit Amerika; op de
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dag dat het hotel plechtig geopend wordt, volgt hij de feestelijkheden vanop zijn plat
dak en stort hij na een ongelukkige stap van vier hoog naar beneden. De ontknoping
zou compleet willekeurig overkomen als ze niet door één stukje werkelijkheid gestaafd
werd. Wie in Amsterdam van de trein stapt, ontwaart tot de dag van vandaag twee
negentiende-eeuwse huisjes in de gevel van het Victoria Hotel (zie foto hiernaast).

Amsterdam, Victoria Hotel.

Moderne ambities
Het proces van de Strebers is misschien wel hét centrale motief van de ‘postmoderne’
fictie, die uitentreure herhaalt en beklemtoont dat verbeten inzet en niets of niemand
ontziende inspanningen zelden of nooit hun doel bereiken. Die vaststelling gaat dan
doorgaans gepaard met een al even obligaat pleidooi voor een lichtere aanpak, een
meer relaxte en eclectische opstelling die gretig geniet van wat zich van dag tot dag
meldt zonder zich waar dan ook in vast te bijten.
Die lichte keerzijde is er deze keer nauwelijks bij. De ambities van de
hoofdpersonen sluiten wel heel herkenbaar aan bij een typisch moderne verlanglijst,
die hier dus eens te meer te kijk gezet wordt. De apotheker voelt zich een
wetenschapper, hij hoort bij ‘de roemrijke, zich voortdurend versnellende traditie
van het experiment’ (blz. 43) en gaat de dominee glunderend vertellen ‘dat hij niet
meer geloofde, dat zijn wetenschap hem de ruimte niet meer liet’ (blz. 28). Rosenboom
heeft allicht gedacht aan Homais, de grotesk zelfingenomen apotheker uit Madame
Bovary, die zich even fier op zijn kennelijk summiere wetenschap liet voorstaan,
maar dat toen nog - Flauberts roman dateert uit 1857 - zijn leven lang kon volhouden
en er zelfs de Légion d'honneur voor kreeg.
Anijs is voorzitter en gelegenheidsregisseur bij een ‘Vereniging voor
Volksvermaak’ (blz. 58), voelt zich in die zin ook nog eens een soort kunstenaar en
pocht graag op zijn Amsterdamse neef, die als vioolbouwer ‘midden tussen dat
vrolijke muziekvolkje’ (blz. 39) zou zitten. Vedder probeert dat zelf ook te geloven
en maakt gratis concerten en voorstellin-
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gen mee: hij loopt zo nonchalant mogelijk met een vioolkist onder de arm langs de
artiesteningang naar binnen. Zijn krantenbijdragen bespelen een ander modernisme.
Hij heeft het vooral over de heraanleg van Amsterdam, dat zich, een kleine kwarteeuw
na het Parijs van Hausmann, op zijn beurt toerust met grote verkeersassen en de
bijbehorende hotels, Concertgebouw, enz. Het is zijn grote fierheid dat hij ooit als
eerste gepleit heeft voor ‘een heel nieuwe verkeersader over de daartoe te dempen
Rozengracht’ (blz. 51); als de gemeenteraad dat plan inderdaad goedkeurt, is iedereen
zijn anonieme stukje overigens allang vergeten...
De idee de emigratie van een compleet gehucht ‘verloren turfgravers’ (blz. 416)
te financieren is welbeschouwd even modern. De moderniteit was ook een periode
van gedreven politieke en sociale plannenmakers, die leefden ‘in het teken van het
uitroepteken’ (blz. 53) en graag radicaal braken met het verleden om een compleet
nieuwe en betere wereld te organiseren.

Dubieuze inzet
Recente analyses die de balans opmaken benadrukken dan dat de mooie plannen
voor onnoemelijke ellende hebben gezorgd. Wie voor de toekomst het beste voorheeft,
zal zich zelden ontzien, en zijn utopie desnoods met geweld doorduwen. Publieke
werken voert een ander proces. Anijs en Vedder hoeven geen geweld te gebruiken,
omdat hun Veldelingen maar al te graag emigreren: turf ligt voortaan slecht in de
markt. Ze geloven ook blindelings in de aangeboden weldaad: Anijs was al een tijd
de enige die zich over hen ontfermde met initiatieven zoals een dag ‘kosteloze
medicatie’ (blz. 178) of een meer feestelijk Cabaret du Champ (blz. 252) als zeldzaam
vrolijk moment. Zijn ijver ziet er bij dat al van het begin tot het eind door en door
dubieus uit. De apotheker lijkt in heel zijn doen en laten uiteindelijk minder begaan
met de nood die hij probeert te lenigen dan met de bevestiging die hij zelf aan die
inzet ontleent.
‘Zijn stille deernis [met de Veldelingen] plakte een pleister juist op die
pijnlijke plaats in hemzelf waar Halinks bul hem had getroffen als een
kogel, precies over het gat van de inslag, de lege plek van zijn eigen
gedeclasseerde diploma.’ (blz. 100)
Vedder is zijnerzijds fier op zijn ruimdenkende sympathie voor het socialisme, maar
geeft er de voorkeur aan ook weer niet te ver te gaan:
‘Aangezien hij zich als zelfstandig ambachter nog maar juist boven de
massa's verheven had, zou het in zijn geval wat al te jammer zijn deze
voorsprong op te geven door die volksrichting daadwerkelijk bij te treden
- dat was,
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benevens uiteraard voor het volk zelf, meer iets voor hen die zich wat dat
onderscheid betreft hoe dan ook geen zorgen meer hoefden te maken.’
(blz. 121)
De idee dat ‘sociaal gevoel’ (blz. 125) vaak teruggaat op gefrustreerde ambitie is
een goedkope verdenking, die soms juist zal blijken. Ze fungeert hier als opstapje
naar een minder triviaal scenario. Naarmate het verhaal vordert, groeit er tussen Anijs
en zijn beschermelingen een merkwaardige, emotionele en samenzweerderige
verbondenheid. Anijs vindt er een vreemd genoegen in de emigratie in het diepste
geheim te organiseren, zelfs de burgemeester van het dorp mag het niet weten. De
emotie culmineert, zoals te verwachten, bij het afscheid. Als Anijs zijn migranten,
die eerst met de trein naar Amsterdam moeten, in het station gaat uitwuiven, voelt
hij er zijn hart weer eens vollopen met
‘liefde [...], niet voor één mens in het bijzonder, maar voor allen zonder
onderscheid - zij waren toch zijn volk geweest, geen gezin of familie, maar
zijn eigen volk.’ (blz. 405)
Vedder, die de zaken vanuit Amsterdam meemaakt, is minstens bijzonder verguld
met zijn ‘moderne, zakelijke liefdadigheid in optima forma’ (blz. 346). Ze belet hem
overigens niet, als de onderhandelingen met de hotelbouwers blijven aanslepen en
het twijfelachtig wordt of hij ooit zijn volle prijs zal krijgen, de migranten zonder
één waarschuwend woord te laten vertrekken naar een compleet onbekende
bestemming.

Engagement en individualisme
Wat gaat er nu juist verkeerd? De typisch moderne attitudes die hier weer eens de
revue passeren hebben, volgens een klassieke analyse terzake[5], hun
gemeenschappelijke noemer in een fundamenteel individualisme, dat pakweg sinds
de Aufklärung een bijna instinctief te noemen reflex werd, maar dat in breder
historisch verband bekeken weinig minder dan een antropologisch unicum is. De
experimentele wetenschap, de voortdurende herschikkingen in het stratenplan van
onze grootsteden of in het organigram van de hele maatschappij, de vrijgevochten
allure van veel moderne kunstenaars... zijn evenzoveel variaties op een elementaire
afwijzing van alle voorgegeven evidenties of rollenspelen. De moderniteit zorgde in
die optiek voor een wereld die voor nagenoeg alle voorgaande generaties zo goed
als onvoorstelbaar was: het individu claimt er het recht zijn eigen pad uit te stippelen
en dat ook ongestoord te bewandelen.
Zijn ongeziene bewegingsvrijheid gaat wel onvermijdelijk gepaard met een even
zeldzaam isolement. Wie zelfstandig wil zijn, komt fataal
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ook apart te staan. Omdat die eenzaamheid bezwaarlijk permanent te harden is, ging
het individu dus geregeld uitkijken naar diverse andere vormen van sociaal leven,
die de oude, vanzelfsprekende integraties in de ‘traditionele’ maatschappijen moesten
vervangen. De romantische overwaardering van het gevoel, de spontane sympathieën
die des te nadrukkelijker gecultiveerd werden naarmate alle sociale verbanden verstek
lieten gaan, zijn daar het bekendste voorbeeld van. In dezelfde zin leek het ook vaak
aantrekkelijk zich voor allerlei dingen te engageren. Engagement creëert als zodanig
betrokkenheid; het oogt voor een modern aanvoelen veel aanvaardbaarder dan alle
van tevoren vastgelegde ‘plichten van staat’, omdat het om zelfgekozen inzet gaat,
om projecten die men allicht niet compleet zelfstandig bedacht had, maar waar men
althans op basis van een persoonlijke overtuiging, van een in principe doordachte
keuze, voor opteert. Engagement, om het summier te zeggen, is een individuele
onderneming die meteen voor verbondenheid zorgt; die kwadratuur van de cirkel
bleef, ongeveer tot de vroege jaren zeventig, een succesformule.
Publieke werken bewijst dat die formule niet langer overtuigt. De apotheker die
voorzitter of secretaris is van zowat alle verenigingen in het dorp en de vioolbouwer
met zijn lezersbrieven zijn typisch geëngageerde persoonlijkheden. We krijgen hier
ongemeen uitvoerig te horen dat hun inzet opbiedt tegen een vereenzaming die in
hun geval zeker geen enthousiaste keuze was. Beide neven hebben niet echt vrienden
en, behalve de derde, Amerikaanse neef die twee keer langskomt voor een blitzbezoek,
ook geen familie. Beiden zijn bovendien kinderloos. Vedders vrouw is daarom van
hem gescheiden en heeft intussen een kind van haar tweede man; het huwelijk van
Anijs heeft beter standgehouden, maar is zwaar getekend door de beproeving. Als
om die symboliek nog duidelijker te doen uitkomen, vertelt de roman een derde
steriliteitsprobleem. Anijs interesseert zich op zijn veengehucht meer in het bijzonder
voor het gezin Bennemin. De dochter des huizes wordt door haar vrijer in de steek
gelaten omdat ze na een vol jaar verkering nog steeds niet zwanger is, en bevalt een
goed jaar later van een niet levensvatbaar kind dat ze kennelijk te danken heeft aan
de dorpsidioot.

Fantasieën van nabijheid
Anijs leeft de hele roman lang ongeveer exclusief voor zijn Veldelingen; Vedder
combineert zijn aandacht voor hen met een paar andere dromen. Zo ontfermt hij zich
over een vondeling, die hij, conform een in de diaconieliefdadigheid courante praktijk,
laat uitbesteden bij een eens te meer ‘kinderloze huishouding’ (blz. 53) in zijn
omgeving, zodat hij de jongen
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van dichtbij kan volgen. De lezer vraagt zich af waarom hij de knaap niet zelf in huis
nam; het idee lijkt bij hem niet eens op te komen en bevestigt zo ten overvloede dat
deze vereenzaamde zonder het te beseffen ook een zekere afstand bewaart. Op het
moment van het verhaal is de jongen zestien jaar, een schutterige, krampachtige
adolescent die aan Rosenbooms vroegere hoofdpersonen herinnert. Vedder neemt
zich dan voor zijn welhaast vaderlijke band definitief te bevestigen door hem zijn
hele vermogen na te laten. De zorg voor de vondeling wordt zo, omdat het over
hetzelfde onverwachte geld gaat, een soort doublure van het migratieproject - en
loopt bijzonder moeizaam: de beschermeling komt nog maar zelden en met merkbare
tegenzin bij hem langs, hij is gegeneerd door het al te drukke gebabbel en het dikwijls
excentrieke gedrag van zijn pleegvader. Als hij een moment gaat vermoeden dat
Vedder zijn echte vader is, die de onwettige zoon zou hebben toevertrouwd aan een
bevriend gezin, wordt de afstand alleen maar groter. Vedder voelt zich tegelijk op
een zielige manier gelukkig om het misverstand:
‘Nee, hij voelde zich bepaald niet goed, alles wat hij zich aantrok was
waar... maar toch... een warme golf stortte zich uit in zijn verkleumd,
eenzaam gemoed... een zwemende lach streek over zijn mond als een
lentebriesje... maar toch, iets anders was ook waar... ja, hij was toch ook
altijd als een vader voor Theo geweest? En was het dan zo vreemd, als die
gewaande bloedband hem nu reëler leek, nu die althans vanaf één kant
werkelijk werd verondersteld?’ (blz. 284-285)
Vedder droomt er ook even van met zijn onverwachte inkomen ‘twee overliggende,
met de achtertuin aan elkaar grenzende huizen’ (blz. 242) aan te kopen. Hij zou die
laten slopen om zo de stad met een nieuwe steeg te verrijken:
‘Wat een overheveling toch vanuit het particuliere naar het openbare, de
uiterste gift van een persoon aan het hoge publiek, waar hij zich meer dan
ooit tevoren huiverend in verloor - het was of de mensen nu werkelijk door
hem heen liepen, een tintelend getrippel heel diep vanbinnen...’ (blz. 242)
Het rare idee komt een tweede keer ter sprake bij het begin van het beslissende
gesprek waarin Vedder, aan tafel bij neef Anijs, voor zijn migratie-investering opteert.
De twee plannen liggen dan expliciet in elkaars verlengde, de oversteek naar Amerika
is als het ware een uitvergroting van de veel bescheidener ‘eigen doorbraak’ (blz.
346) in Amsterdam. Naarmate het verhaal vordert, voelt Vedder zich ook op een
vreemde manier verbonden met de ondernemer van het Victoria Hotel; hij krijgt de
man nooit echt te zien omdat die de onderhandelingen
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overlaat aan zijn adjunct Eber, maar Vedder mag graag dromen over een soort
impliciete vriendschap, die in de laatste hoofdstukken, ook daar weer zielig-ironisch,
concreet vorm krijgt als het hotel finaal om de twee onverkochte panden heen
gebouwd wordt. Als Vedder te horen krijgt dat de onderhandelingen afgebroken
worden, slaat zijn fantasie op hol:
‘Henkenhaf had het contact beëindigd, maar juist daardoor zouden ze voor
altijd buren blijven; Henkenhaf liet hem los, met een eeuwige omhelzing
tot gevolg, door het huis af te stoten sloot hij het voorgoed in, de definitieve
afwijzing was een totale acceptatie...’ (blz. 463)
De twee huisjes, die sterk van hoogte verschillen, worden ook nog eens opgevat als
‘het beeld van de vader en de zoon’ (blz. 455), een beeld dat zijn band met zijn
pleegzoon zou ‘vereeuwigen’ (blz. 456). De hele fantasmagorie culmineert als Vedder,
vlak voor zijn fatale val, op zijn dak aan de praat raakt met een allicht compleet door
hemzelf gefantaseerde onbekende, die hij meteen identificeert met zijn nieuwe
buurman Henkenhaf. De vrije val die volgt is goed voor een ultiem fantasma; de
feestgangers beneden zien het ongeluk gebeuren, alle aandacht gaat een moment
naar hem:
‘Onmiddellijk klonk er weer dat gejoel op, oneindig machtiger nog dan
tevoren, en [het was] alsof de mensen hem met al die adem wilden
terugblazen als een veertje, en zijn val ombuigen in een hemelvaart.’ (blz.
481)

Faust
Het migratieplan wordt omkaderd door een wildgroei aan rare fantasieën, die dromen
van verbondenheid zonder ze ooit te bereiken. Het loopt ook zelf met een sisser af,
Vedder kan de onderneming uiteindelijk niet financieren, de pleegzoon erft helemaal
niets en buurman Carstens, die de verkoop aan Vedder overliet, blijft evengoed met
zijn onverkochte pand zitten. Ietwat melodramatisch vertelt Rosenboom dat de
buurman het geld goed kon gebruiken om het zieke been van zijn vrouw eindelijk
vakkundig te laten verzorgen[6]. Terwijl de onderhandelingen aanslepen, verergert
de kwaal; als ze afspringen vernemen we tegelijk dat het been intussen moest worden
afgezet. Het oorspronkelijke bod van de N.V. had ruim volstaan voor een optimale
medicatie...
Publieke werken getuigt zo van een principieel wantrouwen in een engagement
dat, bij alle schijnbare generositeit, uit de verf komt als een even schimmige als
zelfgenoegzame bedoening. Het boek is daarmee een repliek op het beroemde laatste
bedrijf van Goethes tweede Faust, waar de rusteloze strever in zijn laatste dagen
‘verlost’ wordt: hij vindt dan
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een zinvol en bevredigend levensdoel in een ambitieus droogleggingsproject, dat een
reusachtige schorre moet omtoveren tot een vruchtbare regio vol gelukkige bewoners.
Faust was in Publieke werken lievelingslectuur van Anijs' schoonvader, zijn dochter
mag er op haar beurt graag in lezen; ze citeert er enthousiast uit als haar man en
Vedder hun grote beslissing nemen:
‘Hier is nog plaats voor grote daan.
Iets ontzagwekkends wil ik bestaan;
Tot stout bedrijf voel ik me sterk.
Zulk nijver wroeten lacht mij aan,
Op vrije grond met een vrij volk te staan.’
(blz. 348)

Het zijn meteen zowat de laatste woorden van de oude Faust, die een paar verzen
verder dood neervalt. De goede intenties waren kennelijk voldoende om hem te
vergeven, zijn grote plan krijgt zelfs geen begin van uitvoering. De sceptische lezer
merkt op dat Goethe, in deze beroemde passage die een charter van de moderniteit
werd, egocentrisch genoeg blijkt om zich meer te interesseren voor het persoonlijke
heil van zijn hoofdpersoon dan voor het welvaren van diens omgeving; het zal anno
1800 niemand gestoord hebben. In Publieke werken volgt de dood van Vedder pas
een goede honderd bladzijden na dat opgetogen citaat; het migratieproject heeft
intussen de tijd te mislukken.

Verlossing door toeval
De kritische doorlichting van een engagement past perfect binnen de postmoderne
reserve tegenover al wie ‘immer strebend sich bemüht’[7]. Rosenboom herneemt een
thema dat we onder meer, zij het in een heel andere toonzetting, terugvinden in
ongeveer alle romans van Milan Kundera. Die scepsis krijgt hier, in de meest
letterlijke zin, wel niet het laatste woord. Na de dood van Vedder hebben we nog
een korte ‘Epiloog’ te goed, een opgetogen brief van migrant Bennemin aan Anijs,
die zijn dwaze bijenongeluk, eigenlijk ook zoveel als een symbolische dood, misschien
vooral mocht overleven om net die brief nog te kunnen ontvangen.
De brief vertelt hoe de onbetaald gebleven oversteek door een samenloop van
omstandigheden onverwacht gunstig is uitgevallen. Het migratiebedrijf van de
Amerikaanse neef waarmee Vedder zijn contract gesloten had, blijkt een zwendelzaak,
die net tijdens de oversteek aan het licht komt; in de verwarde boekhouding merkt
niemand dat de rekening nooit betaald werd! De migranten blijven bij hun aankomst
weliswaar een
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maand vastzitten in de bekende registratiedienst van Castle Garden. Omdat er evenmin
geld is om ze te repatriëren, worden ze ten slotte maar binnengelaten en vinden ze,
als ze eenmaal aan land gekomen zijn, vlot hun weg naar diverse ‘reeds gevestigde
Nederlanders alhier’, die hen aan ‘huisvesting en werk’ (blz. 485) helpen in ‘prachtige
plaatsen als Groningen, Zeeland en Grand Rapids’ (blz. 486). Bennemin zelf herinnert
zich dat zijn familienaam, vóór die in het veen verhaspeld raakte, Benjamin was; hij
gaat aankloppen bij de joodse gemeenschap van New York, die hem gastvrij opvangt.
De migranten zijn daarmee nog beter af dan gepland, omdat ze hun oversteek niet
eens hoeven af te betalen aan het intussen bankroete bedrijf.
Wat als doordacht plan compleet mislukt, blijkt achteraf, als niemand de zaken
nog echt probeert te sturen, vanzelf los te lopen. Rosenboom zal ongetwijfeld beseft
hebben dat hij daarvoor wel een bijzonder onwaarschijnlijk toeval moest verzinnen.
In een roman die een zoveelste aanklacht formuleert tegen het individualisme, lijkt
het toch verleidelijk in een dergelijk happy end een principieel, overigens moeilijk
discursief te formuleren geloof in de wereld te vermoeden. Tenzij men liever leest
dat spontane solidariteit veel kan oplossen: de veenbouwers komen terecht bij
landgenoten, ze worden opgevangen door immigrantengemeenschappen, ‘want zo
gaat het toch overal, men zoekt elkaar op langs de lijnen van verwantschap en helpt
elkaar’ (blz. 485).
Misschien moeten we niet echt kiezen. Het komt er in beide gevallen op neer dat
drukke arrangementen moeten wijken voor een bescheiden inpassing in het brede
geheel van wat zich vanzelf meldt en afwikkelt; Rosenboom rondt zijn roman af met
een holistische noot, bijna een stap terug naar de veel oudere, meer dociele levensstijl
die ooit aan het moderne individualisme voorafging[8]. Bij hun aankomst in de States
verengelsen veel migranten hun naam om zich vlotter te integreren. Bennemin kiest
ervoor zijn naam te ‘ontnieuwen’ (blz. 486) om weer, zoals vanouds, Benjamin te
worden. Het is wel geen toeval dat de auteur nadrukkelijk een bescheiden naam koos.

Eindnoten:
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]

Th. Rosenboom, Publieke werken, Querido, Amsterdam, 1999, 488 blz., 950 fr.
Querido, Amsterdam, 1983.
Vriend van verdienste, Querido, Amsterdam, 1985.
W. de Moor, ‘Rosenbooms Gewassen vlees meesterlijk, in Ons Erfdeel, nr. 37/4 (1994), blz.
590. Cf. ook mijn, overigens veel minder lovende recensie in Streven, december 1995, blz.
1058-1059.
Cf. vooral het oeuvre van Louis Dumont - en vooral Essais sur l'individualisme. Une perspective
anthropologique sur l'idéologie moderne, Seuil, Paris, 1983.
Heeft Rosenboom misschien aan Elsschot (Het been, 1938) gedacht?
Faust II, v. 11936.
Rosenbooms keuze voor een omslachtige, wat ouderwetse stijl, die in zijn vorige werken nogal
vrijblijvend oogde, krijgt daarmee een nieuwe dimensie...

Streven. Jaargang 67

895

Erik Martens
De terugkeer van Lumumba
Interview met cineast Raoul Peck
De eerste minister van de eerste onafhankelijke Congolese regering is veertig jaar
na zijn dood opnieuw in de Belgische politieke actualiteit aanwezig. Het is allemaal
begonnen eind 1999, toen het boek De moord op Lumumba[1] verschenen is. Ludo
De Witte vertelt daarin dat het Belgische politieke establishment rechtstreeks
verantwoordelijk was voor die moord. Omdat hij ook namen noemt - onder meer
van eerste minister Gaston Eyskens, minister van Buitenlandse Zaken Wigny, minister
van Afrikaanse Zaken d'Aspremont Lynden... - wordt op slag een parlementaire
onderzoekscommissie opgericht. Nu, een jaar later, ligt naast het werk van De Witte
ook een boek van Manu Ruys[2] op de toonbank. Ruys heeft als journalist de
gebeurtenissen destijds van dichtbij gevolgd. Hij wordt als zodanig ook geregeld
geciteerd in het boek van De Witte. Ruys zwakt de beschuldigingen van De Witte
af, maar voor het overige lopen de grote lijnen van zijn versie opmerkelijk parallel
met die van De Witte. Ook in de film Lumumba[3], een echte biopic gemaakt door de
Haïtiaan Raoul Peck, wordt een soortgelijk verhaal verteld.
Er zijn honderden argumenten te bedenken om mensen naar de bioscoop te lokken.
In het geval van Lumumba is het ei zo na een kwestie van nationaal belang: Belgen
moeten dringend het vorige hoofdstuk van hun vaderlandse geschiedenis opnieuw
doornemen.
Patrice Lumumba is een van de mythische figuren uit de geschiedenis van de
dekolonisatie. Wanneer Congo op 30 juni 1960 een onafhankelijke staat wordt, komt
hij als eerste minister aan het hoofd van de eerste Congolese regering. Lumumba
laat meteen in zijn fameuze redevoering tijdens de plechtige machtsoverdracht horen
dat hij de onafhankelijkheid van zijn land ernstig neemt. Koning Boudewijn had
zojuist gesproken van ‘de onafhankelijkheid van Congo’ als ‘de bekroning van het
werk dat
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door het geniale brein van Leopold II werd ontworpen’. En dan neemt Lumumba
onaangekondigd het woord. Hij gooit alle protocollaire schroom overboord en laat
een heel ander verhaal horen: over ‘de dwangarbeid, de spotternijen, de beledigingen,
de slagen die wij dienden te ondergaan omdat wij negers waren’. Over het ‘jij’ dat
voor de negers gold en het ‘u’ voor de blanken, over de wet die alleen het recht van
de sterkste uitdrukt en die verschillend wordt geïnterpreteerd naargelang het blank
of zwart betreft, over terechtstellingen en gevangenisstraffen voor negers die zich
niet onderwerpen aan de onderdrukking en uitbuiting. Vanaf die bewogen eerste dag
van de Congolese onafhankelijkheid tekent het nakende conflict zich scherp af.
Brussel zal via allerhande duistere operaties proberen de regering-Lumumba omver
te werpen om de westerse belangen te vrijwaren. De rol van België in de secessie
van Katanga is manifest, en dat geldt evenzeer voor de eerste staatsgreep van Mobutu.
Zelfs de VN opereert partijdig. Na amper twee maanden regering in chaotische
omstandigheden wordt Lumumba gevangengezet, en later uitgeleverd aan het regime
van Katanga, waar hem een zekere dood wacht. In de daaropvolgende jaren wordt
de nationalistische beweging waarvan Lumumba het boegbeeld was, met Belgische
militaire hulp opgedoekt.
Raoul Peck heeft een bijzondere band met het Congo van Lumumba: in de jaren
zestig bracht hij er een flink deel van zijn jeugd door. Hij studeerde nadien een beetje
overal en maakt sinds het eind van de jaren tachtig sociaal geëngageerde films waaronder de documentaire Lumumba. La mort d'un prophète (1991). ‘Het is niet
mijn bedoeling de argumentatie van de militante cinema van de jaren zestig over te
nemen, - waarin je de goeden en de slechten had, de imperialist en de derde wereld;
maar het blijft een feit dat de wereld veel complexer is dan we te zien krijgen in de
dominante filmindustrie’.
Ongeveer anderhalf jaar lang wordt Peck minister van Cultuur in Haïti. ‘Maar die
ervaringen hebben niets te maken met deze film, hooguit heb ik er geleerd hoe
ministers met elkaar omgaan tijdens een ministerraad’.
‘Wat Congo betreft: de Belgen hebben er nu min of meer genoeg van. We hebben
er niets meer mee te maken. Ik vind het te gemakkelijk die houding aan te nemen.
De geschiedenis van België is nauw met die van Congo verbonden. Je kunt niet
zomaar meer dan tachtig jaar deel hebben aan de geschiedenis van een land om daarna
te zeggen dat het nu allemaal voorbij is. Congo is van kolonie veranderd in dictatuur.
Die dictatuur heeft alleen maar kunnen bestaan dankzij de steun van een hele reeks
westerse landen: België, Frankrijk, Amerika. Hoe vaak is
president-generaal-maarschalk Mobutu op het laatste nippertje gered door interventies
van vreemde mogendheden? Of die gerechtvaardigd waren of niet, is zelfs niet de
vraag. Het is alleen zo dat Mobutu dankzij die steun langer
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dan vijfendertig jaar aan de macht is kunnen blijven. De Congolese bevolking heeft
nooit echt de kans gekregen om een democratie, een vrije staat, een open samenleving
te creëren. Zoiets gebeurt niet door toedoen van een mirakel. Het is niet omdat Mobutu
weg is, dat nu plots alles in orde komt. Je kunt niet in één dag de gevolgen van
vijfendertig jaar dictatuur ongedaan maken’.
Raoul Peck heeft het werk van De Witte gelezen, ik vraag hem wat hij ervan vond.
‘Om te beginnen ben ik blij dat het boek zo'n impact heeft gehad. Het werd ook
stilaan tijd. Ten tweede moet gezegd worden dat de meeste feiten die erin verteld
worden al bekend zijn sinds juni 1961. En er zijn ook andere publicaties geweest. In
1972 hebben we het boek van Soete gehad, waarin hij, weliswaar in geromanceerde
vorm, vertelt wat er is gebeurd na de moord. Er is het proefschrift van Brassine,
waarin het mechanisme van de “liquidatie” wordt ontrafeld. Ik tel dan niet eens het
eindeloze aantal reportages mee die in de hele wereld over de zaak-Lumumba zijn
gemaakt. De echte vraag is dus: waarom heeft dit boek juist nu zo'n grote impact?
Ik ben al meer dan tien, vijftien jaar met dit onderwerp bezig, voor mij zit er niet
veel nieuwe informatie in, buiten het feit dat De Witte een aantal nieuwe schriftelijke
bewijsstukken heeft gevonden. Het is de eerste keer dat de Belgische archieven zijn
opengegaan voor een onderzoeker. Dat is een goede zaak. Vandaag heeft dit boek
een grote impact gehad, zes jaar geleden zou dat niet het geval zijn geweest.’
***
En hoe verklaart u de impact van het boek van De Witte?
Ik heb een aantal hypothesen, maar ik heb niet de pretentie de hele waarheid te weten.
Een eerste punt is dat de Belgische publieke opinie verlangt er meer over te weten,
- niet alleen over de moord op Lumumba, ook over de Congocrisis, de kolonie, en
andere onderwerpen met betrekking tot de Belgische samenleving. Mensen hebben
het gevoel dat ze niet altijd de waarheid te horen hebben gekregen. Er is dus een
vraag van het publiek. En als die er is, staan ook politici die aanvoelen in welke
richting de wind waait, meer open voor die zaken. Ten tweede zijn een aantal
persoonlijkheden van het toneel verdwenen, of niet meer direct verbonden met de
macht. Mobutu is er niet meer. Koning Boudewijn is overleden. Een aantal oude
taboes kunnen nu ter sprake worden gebracht. En dan heb je de getuigen, mensen
die op de een of andere wijze hebben deelgenomen aan de gebeurtenissen en die een
leven lang een geheim hebben moeten bewaren. Dat kan zwaar wegen.
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Patrice Lumumba (Eriq Ebouaney) en Joseph Mobutu (Alex Descas) in gesprek.

Het boek van De Witte gaat hoofdzakelijk over de kwestie van de Belgische
verantwoordelijkheid voor de moord. Hoe evalueert u zijn analyse? De Witte gaat
bijvoorbeeld lijnrecht tegen de analyse van Brassine in, die de Belgische betrokkenen
vrijpleit.
Wat het verloop van de feiten betreft liggen de twee versies dicht bij elkaar: wie het
eerst welke telex heeft gestuurd, welke telex dit of dat heeft ontketend... Eerlijk
gezegd is dat voor mij niet de belangrijkste vraag. Ik denk dat de twee boeken elkaar
aanvullen. Op het vlak van de analyse lopen ze inderdaad uit elkaar. Ik wil mijn
standpunt niet al te nadrukkelijk naar voren schuiven, maar ik heb toch de indruk
dat Brassine in de eerste plaats, en soms op een onhandige manier, een aantal mensen
wil beschermen: graaf Harold d'Aspremont-Lynden, koning Boudewijn en een reeks
andere belanghebbenden. Hij schuift de verantwoordelijkheid nogal gemakkelijk
door naar anderen. Ludo De Witte verbergt veel minder en is erin geslaagd een groot
deel van de waarheid te onthullen. Er zit in elk geval in deze twee boeken voldoende
materiaal om het werk in een commissie snel te laten opschieten. De meerderheid
van de getuigen - bijna allemaal - is geïdentificeerd, hun rol is min of meer duidelijk.
Er zijn misschien enkele preciseringen aan te brengen wat de chronologie betreft. Er
zijn zeker nog een aantal geschreven bewijsstukken die we niet hebben. Maar ik
denk dat de meeste feiten voldoende duidelijk zijn. Voor een aantal mensen die al
langer met de zaak bezig, is dat al lang zo.
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Maar u hebt het over de Belgische verantwoordelijkheid. Het is inderdaad belangrijk
voor België, én voor Congo, te weten te komen hoe het mechanisme heeft gewerkt
dat in gang is gezet om Lumumba te vermoorden. Het is ook belangrijk dat
mechanisme te bekijken vanuit een internationaal perspectief. Want je had niet alleen
België: de Washington Post heeft onlangs nog een artikel geschreven over het feit
dat Eisenhower zelf om de liquidatie van Lumumba had verzocht. Ik weet dat
Kennedy, die toen al tot president verkozen was, maar nog niet in functie was
getreden, ook zijn groen licht heeft gegeven. Er is dus sprake van een geheel van
gemeenschappelijke belangen die ertoe geleid hebben dat de man vermoord kon
worden. En voor men iemand vermoordt, wordt het terrein voorbereid. Het gaat niet
alleen om degene die het bevel geeft, maar ook om diegenen die er op een of ander
niveau aan hebben bijgedragen een klimaat te creëren waarin het mogelijk werd dat
een eerste minister wordt vermoord. Een eerste minister die legitiem verkozen werd,
die door het parlement en de senaat van zijn land werd gesteund, zelfs op het moment
dat de president hem wou afzetten. Ook de VN is medeplichtig: de VN was immers
aanwezig op het terrein. Ze hebben gewoon de ogen afgewend. Men vergeet vaak te
vermelden dat Lumumba ongeveer drie maanden in de gevangenis heeft doorgebracht
alvorens hij aan Katanga werd uitgeleverd. Lumumba werd in september aangehouden,
hij werd op 17 januari uitgeleverd aan Katanga en dezelfde avond nog vermoord.
Wat is er in die periode allemaal niet gebeurd? Heel wat landen hebben zijn vrijlating
geëist, of anders op z'n minst gevraagd dat men hem zou mogen bezoeken, om te
zien of hij nog in goede gezondheid verkeerde. Er is veel druk uitgeoefend, maar het
heeft niets opgeleverd. Dat allemaal terwijl iedereen wist waar hij was, en terwijl
iedereen wist dat hij in allesbehalve schitterende omstandigheden werd vastgehouden.
De arrestatie van Lumumba was zonder meer illegaal. Een minister van een land
sluit je zomaar niet op zonder proces. Drie maanden lang zonder zelfs maar voor een
rechter te verschijnen.
Als je De Witte leest, heb je de indruk dat bijna alle betrokkenen schuldig zijn. Er
kleeft bloed aan de handen van iedereen die op dat moment politieke macht had...
Je moet je verplaatsen naar de tijd van toen, en je proberen in te beelden wat het
betekent voor een samenleving, ook voor de Belgische samenleving trouwens,
wanneer je van de ene op de andere dag van een vrij hardvochtig koloniaal regime
overgaat naar een toestand waarin je onafhankelijk zou moeten zijn. Mensen die een
paar maanden eerder soms niet eens als volwaardige menselijke wezens werden
beschouwd, worden
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nu minister, ambassadeur, president. Alleen al op dat vlak is die overgang moeilijk.
Je zit vanaf het begin met een enorm probleem van aanvaarding. Wanneer er
vervolgens onlusten uitbreken, is het voor iedereen meteen duidelijk dat de zwarten
wilden zijn. Het is heel gemakkelijk geweest zulk een stemming te creëren. De
zwarten waren de schuldigen en Lumumba was de hoofdschuldige, want hij presteerde
het, dingen te zeggen die tot dan toe voor zwarten ondenkbaar waren. Ik spreek er
geen oordeel over uit, of hij gelijk had zo op te treden of niet. Lumumba was niet
snel bereid tot compromissen, hij had duidelijke ideeën over het pan-Afrikanisme,
over de soevereiniteit en de eenheid van zijn land, over de onafhankelijkheid. Maar
de taal die hij sprak was voor velen ongehoord. Want men verwachtte onderdanigheid,
men wilde hem horen zeggen: ‘dank u, België, dank u, Amerika. Dank u dat u ons
de onafhankelijkheid geeft’. Maar hij aanvaardde dat discours niet. Integendeel, hij
zei: ‘we hebben gevochten voor de onafhankelijkheid’. Dat kon toen niet door de
beugel. In die tijd was een minderheid van Afrikaanse landen onafhankelijk. Het was
het begin van de derdewereldlanden in de VN. Al die zaken waren op dat moment
aan het kantelen. Lumumba was in die tijd nog een echt schandaal.
De Witte viseert in zijn boek de moordenaars, u neemt in uw film het standpunt van
het slachtoffer.
Ja, dat was mijn uitgangspunt. Ik kom ook uit de Derde Wereld. Mijn bedoeling met
deze film is een stuk van mijn geschiedenis te begrijpen. Het met mijn ogen te lezen.
Met mijn erfenis en mijn geheugen. In mijn jeugd heb ik alleen films gezien die de
andere kant ter sprake brachten. Ik heb nooit films gezien die over mijn geschiedenis
gingen. Nooit. Stel u voor: dat is alsof u op school de Belgische geschiedenis zou
leren uit een handboek dat geschreven is door een Frans of een Engels historicus.
Een Engelsman, een Amerikaan of een Fransman die over De Gaulle praat, dat is
een groot verschil. Je krijgt drie verschillende visies, bv. over hun rol in de Tweede
Wereldoorlog. Mijn geschiedenis, en de geschiedenis van een Congolees, een Haïtiaan,
een Egyptenaar, onze geschiedenis wordt niet verteld. Wij hebben tegenover ons een
filmindustrie die zich nooit voor die verhalen heeft geïnteresseerd. Een drama als de
moord op Lumumba is een goed voorbeeld van een crisissituatie, zoals er zich meer
hebben voorgedaan in de Derde Wereld: in Latijns-Amerika, Azië, Vietnam, overal.
De moord op een nationalistisch leider is een terugkerend thema; destabilisering,
inmenging, ontplooiing van buitenlandse troepen, het is de geschiedenis van de Derde
Wereld. Voor mij is de film een voorbeeld van wat zich ook elders heeft afgespeeld.
Lumumba overstijgt
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het conflict van Congo met België, het is een film die onze geschiedenis vertelt.
Om op uw vraag terug te komen, de film wordt gezien vanuit het perspectief van
Lumumba, we horen zijn stem, een postume stem die een deel van zijn verhaal vertelt.
Die stem krijgt een universele status, in die zin dat hij niet meer praat als Lumumba,
maar evengoed als Afrikaan. En als ik Afrika zeg, bedoel ik het geheel van de Derde
Wereld. Dat was voor mij belangrijk, niet om tot een nieuw evenwicht te komen,
want dat kun je niet zomaar: honderden jaren eurocentrische geschiedenis schuif je
niet zomaar opzij. Ik zeg dat zonder bijbedoelingen, want ik ben zelf ook doordrongen
van die traditie. Ik ben opgevoed in Frankrijk, Amerika, Duitsland. Ik ken die cultuur.
Maar het feit blijft dat er maar één perspectief bestaat. Daarom wilde ik graag de
geschiedenis van de andere kant bekijken. Om te begrijpen, zodat ook mijn kinderen
het kunnen begrijpen. Want het is op die basis dat we er misschien in zullen slagen
iets nieuws op te bouwen.
Uw Lumumba is een film voor het brede publiek. Er zijn grote emoties, er is suspense,
je identificeert je met de personages...
Ja, ook dat was het uitgangspunt. We wilden een film maken die toegankelijk is voor
een breed publiek. Een Belgisch publiek zal er evenwel meer van begrijpen dan een
Amerikaans. En een Congolees publiek nog veel meer, want ze kennen de plaatsen,
de ‘petite histoire’, de personages. Maar ook als je die achtergrond niet hebt, blijft
het een echte politieke thriller. Er zit zelfs een Amerikaans kantje aan. Je mag een
film van mij gerust beleven met je emoties en je hart, zolang er ook iets meekomt
voor het hoofd. Er hoeft geen tegenstelling te zijn.
Nu is Lumumba vooral een toegankelijke film, omdat het verhaal op zich
ongelooflijk is. Een van de moeilijkheden is geweest dat we een aantal zaken hebben
moeten wegsnoeien. Ze waren wel authentiek, maar totaal onwaarschijnlijk in het
kader van een speelfilm.
Ik heb bijvoorbeeld niet verteld wat er na de moord is gebeurd. Dat men de moord
een maand lang voor de buitenwereld verborgen heeft gehouden. Terwijl men op dat
moment zijn lichaam al in stukken had gehakt! Maar mensen als Munungo en lieden
van de ‘Bureau conseil’ vertelden aan iedereen dat Lumumba samen met Mpolo en
Okito nog steeds gevangen zat. Ze waren ergens in veiligheid. Toen nadien de
geruchten te sterk werden, heeft men verteld: ze zijn gevlucht, we zijn ze aan het
zoeken. Een echt feuilleton dus. Elke dag was er een persconferentie en kreeg de
wereld een nieuwe episode te horen: een macaber feuilleton. Een dag later heette het
dat ze gevonden waren, maar helaas
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vermoord door dorpelingen. We kunnen u niet vertellen welk dorp, want dan zouden
er wraakacties ondernomen kunnen worden tegen dat dorp. Zo is het dag na dag
geweest, tot ze uiteindelijk verplicht waren te zeggen dat ze gedood waren en intussen
begraven, maar dat ze niet konden zeggen waar. Dat was de laatste versie. Het is niet
makkelijk zulke dingen in een film te stoppen. Je hebt ook nog het verhaal van die
twee CIA-agenten die naar Leopoldville werden gestuurd om Lumumba te vergiftigen,
die net te laat aankwamen en dan verplicht waren het vergif dat ze hadden
meegebracht, weg te gooien. Alleen al de logistiek van een dergelijke organisatie is
absurd, aberrant. Je had de Franse geheime dienst. Een van de Fransen die op het
kabinet van Lumumba werkten, had de sleutel van de brievenbus van het bureau van
de eerste minister. Hij had dus toegang tot de post van de eerste minister. En dat
allemaal in de chaos van die periode. Er was immers geen echte administratie, en
dus waren zulke zaken mogelijk. De persconferenties van Lumumba zijn legendarisch,
de discussies in aanwezigheid van de internationale pers. Dat allemaal maar om te
zeggen dat de echte moeilijkheid bij het maken van de film daarin bestond een selectie
te maken, in het verhaal van Lumumba de draad niet kwijt te raken.
Er is zoveel te vertellen dat uw film eigenlijk weinig stilstaat bij de figuur van
Lumumba zelf. Je ziet wat hem allemaal overkomt en hoe hij zich wanhopig uit de
problemen probeert te werken. Wat hij denkt en wat zijn opvattingen waren, wordt
minder getoond...
Wel, hij heeft eigenlijk heel weinig tijd gehad om ideeën te ontwikkelen, laat staan
om ze uit te drukken. Hij heeft een heel korte politieke carrière gehad. Op nationaal
vlak heeft Lumumba pas in 1959 van zich laten horen. Na 1960 wordt hij eerste
minister, twee dagen later komt de muiterij van het leger, catastrofe alom. Hij is maar
twee maanden eerste minister geweest. Daarna werd hij opgesloten in zijn residentie,
en nog later verdween hij in de gevangenis.
Men beseft vaak niet dat Lumumba minder lang minister is geweest dan de tijd
die hij heeft doorgebracht in de gevangenis. Als regeringshoofd heeft hij zelfs geen
tijd gehad om zijn algemene politieke lijn uiteen te zetten. Het was chaos. Het was
een ongewone situatie. Het is zijn dood die hem bekend heeft gemaakt. Zijn dood
heeft hem die universele impact gegeven. Hij is een tragische held geworden. We
weten heel weinig over zijn politieke ideeën. En bovendien waren die aan een snelle
evolutie onderhevig. Hij moest leren op een werkelijkheid te reageren die hij pas
ontdekte. Op mensen met wie hij had kunnen samenwerken en die hij onmogelijk
vond. Zelfs na de onafhankelijkheid dacht Lumumba nog dat
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Lumumba's tegenstanders samen rond de tafel.

hij met België zou kunnen samenwerken. De geschiedenis van de controversiële
speech van 30 juni die we in de film laten zien, was historisch gezien belangrijk voor
hem, maar Lumumba was ook pragmatisch genoeg om te weten dat Congo niet kon
functioneren zonder de Belgen. Er waren geen grondige voorbereidingen geweest,
er waren geen kaders, de meeste functionarissen waren Belgen, de officieren van het
leger, van de Force Publique waren Belgen. Een verantwoordelijk staatshoofd weet
dat je dat niet van de ene op de andere dag kunt veranderen. Hij was de eerste om
dat te weten. In het begin wilde hij eerder aanleunen bij de Amerikanen, bij de VN.
Toen hij zag dat dat niet mogelijk was, dat ze niet tot overeenstemming kwamen,
heeft hij zich tot de Russen gewend, wat natuurlijk niet geaccepteerd werd, want we
zaten midden in de Koude Oorlog. Congo had een enorme rijkdom aan grondstoffen.
We mogen niet vergeten dat de bom op Hiroshima met Congolees uranium is gemaakt.
Congo was sinds die periode in geopolitiek opzicht van enorm belang.
Hij is een tragische held geworden, een martelaar, een profeet, zoals u hem noemt
in uw documentaire van 1991. Is het niet gevaarlijk van hem een heilige te maken?
Het was moeilijk het juiste evenwicht te vinden. Ik moest erop letten niet in een
aantal valkuilen te trappen die je bij dit soort verhalen gemakkelijk
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krijgt. Ik mocht er geen manicheïstisch verhaal van maken, met de Congolezen als
de goeden en de Belgen als de slechten. De situatie was complexer dan dat. Ook de
Belgische bevolking die halsoverkop uit Congo is gevlucht en alles heeft moeten
achterlaten, is slachtoffer. Ook heb ik er prijs op gesteld dat de acteurs geen
karikaturen zouden spelen. Ze moesten begrijpen wie ze speelden en waarom ze die
standpunten vertegenwoordigden. Het zou heel gemakkelijk zijn geweest van Mobutu
de bad guy te maken. Maar nee, we doen het tegendeel: Mobutu is een knappe man,
nogal discreet in het begin, die zich met Lumumba verbonden voelt en zich tegenover
diens dochter als een oom of een grote broer gedraagt. Het is belangrijk de
geschiedenis op een menselijke manier te begrijpen en niet als het gevecht van zwart
tegen wit. Het gaat erom te begrijpen hoe mensen tot een dergelijke catastrofe komen.
Hoe hebben mensen, die elk overtuigd zijn van hun gelijk, dit drama uitgelokt? Het
had ook vermeden kunnen worden.
Die aanpak was belangrijk, zonder dat ik daarbij mijn eigen uitgangspunt en positie
wil verloochenen. Ik probeer wel degelijk een aantal verantwoordelijkheden aan te
wijzen. Weinigen komen ongeschonden uit dit verhaal. Lumumba heeft ook zelf een
aantal fouten gemaakt. Hij was geen gemakkelijk man. Hij was een autodidact, en
dat zijn vaak koppige mensen. Hij heeft niet de kans gehad naar de universiteit te
gaan, hij heeft alles zelf moeten leren. Naast hem stonden machtige vijanden. Beeld
je in dat iemand die nooit enige institutionele of ministeriële verantwoordelijkheid
heeft moeten dragen, van de ene op de andere dag alles uit de grond moet stampen.
Nieuwe structuren creëren. De post van eerste minister bestond niet. De Congolese
regering bestond niet. Lumumba moest zonder de nodige vorming aan de slag. En
naast hem staan Amerika, België, de Veiligheidsraad, de verzamelde geheime diensten
van de hele wereld: dat waren zijn gesprekspartners. Hij krijgt wat raad van mensen
als Nasser, Sékou Touré, Narumah die hem brieven schrijven, telegrams sturen, of
opbellen. Maar dat is alles, buiten nog wat vrienden - Belgen of Congolezen - die
hem raad geven en informatie bezorgen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid.
Soms heeft hij inderdaad het hoofd verloren, want hij stond onder enorme druk. Hij
kon nauwelijks slapen. Als je al het werk nagaat alleen al van die zes maanden voor
de onafhankelijkheid-verkiezingscampagnes, onderhandelingen, festiviteiten - dan
besef je wat een enorm werk het is geweest. Lumumba werd door iedereen opgeëist,
heel de tijd door. Hij had weinig momenten voor zich. Dat was ook een van de
moeilijkheden van de film. We konden hem niet in zijn privé-leven tonen, want die
momenten waren erg zeldzaam. Hij was heel de tijd door mensen omringd, ook bij
hem thuis. Ze stonden aan het hek te dringen.
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U voert Lumumba op als een man van principes, maar tegelijk als iemand die steeds
bereid is tot dialoog.
Ja, hij is natuurlijk een politicus. Je geraakt niet aan de job van eerste minister als je
te gevoelig bent. Een politieke carrière wil zeggen dat je hard én pragmatisch moet
zijn, dat je een aantal dingen moet kunnen opgeven. Het wil ook zeggen: overtuigen,
mensen in de straat ontmoeten, populair zijn. Daarvoor had hij talent. Hij kon met
de mensen praten. Daarom tonen we hem ook wanneer hij nog voor de brouwerij
werkt en bier verkoopt. Zijn werk gaf hem de gelegenheid te reizen, met de gewone
man te praten, en intussen deelde hij gratis biertjes uit. Dat leverde hem veel vrienden
op. Zo is de politieke praktijk. Kijk maar naar een verkiezingscampagne in de
Verenigde Staten, daar verloopt dat niet anders. Wel bijzonder is dat hij dat allemaal
heeft kunnen ontwikkelen zonder leerschool. Het waren de eerste
verkiezingscampagnes in Congo, buiten die welke in de koloniale tijd hadden
plaatsgevonden. Het was helemaal nieuw. Er waren in die periode niet zo veel
ontmoetingsplaatsen voor zwarten. Je mag niet vergeten dat, vóór de
onafhankelijkheid, een Congolees niet zomaar overal mocht komen. Een Congolees
moest een kaart van évolué bij zich hebben om op een aantal plaatsen te mogen
verschijnen. Lumumba moest dus specifieke strategieën ontwikkelen om een
verkiezingscampagne te kunnen voeren. Zonder er het nodige geld voor te hebben.
Zijn job als commercieel agent van de bierfirma Polar was een gedroomd hulpmiddel.
Hij kreeg een salaris dat vele malen hoger lag dan wat de modale Congolees kon
verdienen. Daarnaast heeft ook meegespeeld - maar daar wordt weinig over gepraat
- dat de meeste Belgische partijen politieke stromingen in Congo ondersteunden.
Lumumba kreeg financiële hulp van Belgische politieke partijen. Hetzelfde geldt
voor Kasa Vubu, voor Tchombe en de andere fracties. De lokale Belgische
verhoudingen vond je dus terug in Congo. Die elementen zijn niet zo bekend.
U hebt deze film samen met Pascal Bonitzer geschreven. Hoe is dat in zijn werk
gegaan?
Het heeft me enorm veel tijd heeft gekost voor ik echt aan een scenarioversie toekwam
die mij beviel. Er zijn meer dan acht of negen versies geweest die ik alleen heb
geschreven. Gaandeweg ben ik dichter en dichter bij de geschiedenis gekomen. Het
was niet makkelijk vat te krijgen op de personages. Wat had ik immers als
documentatie? De klassieke bronnen van die tijd. Als je kranten uit die tijd leest,
zoals Le Monde of Le Nouvel Observateur, dan schrik je even. Hun visie op Lumumba
was ronduit karikaturaal en soms gewoon racistisch. Zelfs kranten die men tot het
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centrum of tot het linkse spectrum rekent, hadden vaak bijzonder boosaardige
artikelen. Die fase heeft me veel tijd gekost. Ik moest heel wat materiaal eerst
decoderen, ik was voortdurend op zoek naar andere soorten informatie. Vervolgens
moest ik de personages begrijpen. Waarom zijn de zaken zo gelopen, wat zouden ze
daarbij voelen en denken? Waar komen ze vandaan? Hoe was hun jeugd? Toen ik
uiteindelijk toch een versie had gemaakt die me aanstond - maar die heel lang en
zwaar op de hand was - voelde ik me gewurgd door al dat materiaal in mijn hoofd.
Ik maakte zelf te veel deel uit van die geschiedenis, en dus zocht ik iemand die als
spiegel kon fungeren en die samen met mij klaarheid zou brengen. Het was voor mij
belangrijk dat het iemand zou zijn die ook een herinnering heeft aan die periode en
met wie ik het debat ten gronde niet meer hoefde te voeren. Vandaar Pascal Bonitzer.
U hebt zelf in de jaren zestig in Congo gewoond. Hoe is dat juist gelopen?
Ik ben in 1962 in Congo toegekomen om er bij mijn vader te gaan wonen. Mijn vader
was er meteen na het vertrek van de Belgen naartoe getrokken om er werk te zoeken.
Destijds werd ook in Haïti gerekruteerd voor Congo. Er waren immers geen
functionarissen meer, geen leraren, nog maar weinig dokters. In die tijd wilden heel
wat hoger opgeleide Haïtianen hun land verlaten, omdat de dictatuur van Duvalier
ruwe trekjes begon te vertonen. Mijn vader was al bij twee gelegenheden opgepakt
en was bang dat hij de derde keer niet zou overleven. En dus nam hij de beslissing
te vertrekken. Hij werd in 1961 aangenomen als leraar. Ik ben hem dan samen met
de rest van de familie in 1962 gevolgd. Ik ben er verschillende jaren naar school
geweest. Mijn vader is er vijfentwintig jaar lang gebleven. Later ben ik een paar jaar
in Frankrijk geweest om er de middelbare school te voltooien, maar voor de rest was
ik de hele tijd in Congo. Ik ben er groot geworden met Congolese en Haïtiaanse
vrienden. Congo is voor mij een tweede vaderland. In mijn documentaire Lumumba,
la mort d'un prophète heb ik het over die periode van mijn leven.
Hoe herinnert u zich die periode?
Als kind was het een vrij gelukkige periode. Wij bevonden ons ook in een tamelijk
bevoorrechte positie. We woonden in een groot huis. Toen mijn vader later voor de
VN en voor de FAO werkte, kreeg hij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Onze
buren hoorden tot de kleine Congolese bourgeoisie, die zojuist aan de macht was
gekomen. Voor mijn documentaire van 1991 ben ik die realiteit gaan herontdekken.
Ik leerde dat veel van de vrienden van toen tot verschillende kampen hoorden. Ik
had
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intieme vrienden bij de anti-lumumbisten en andere die veeleer lumumbist waren.
Maar in mijn jeugd betekende dat heel weinig voor mij. Als kinderen werden wij
beschermd. Ik herinner me dat we twee keer door de VN zijn geëvacueerd, omdat
rebellen Kinshasa naderden. Dat duurde dan even voor we konden terugkeren. Maar
als kind begreep ik daar de details niet van. Toen ik me later als volwassene met die
periode ben gaan bemoeien, ben ik een heleboel zaken veel beter gaan begrijpen.

Eindnoten:
[1] Ludo De Witte, De Moord op Lumuba, Van Halewijck, Leuven, 1999, 430 blz., ISBN
90-5617-236-0.
[2] Manu Ruys, Waarom Lumumba moest sterven, Pelckmans, Kapellen, 136 blz.
[3] Lumumba van Raoul Peck (regie en scenario), met Eriq Ebouaney (Patrice Lumumba), Alex
Descas (Joseph Mobutu), Théophile Moussa Sowié (Maurice Mpolo), Maka Kotto (Joseph
Kasa Vubu), Mariam Kaba (Pauline Lumumba). Productie Jacques Bidou, fotografie Bernard
Lutic.
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Johan Bastiaensen
Nicaragua's democratie ingepakt
Liberaal-sandinistisch akkoord bedreigt de revolutionaire erfenis
Na de woelige jaren tachtig is het nu al geruime tijd stil rond Nicaragua. Alleen het
drama van de orkaan Mitch plaatste het land eind 1998 even opnieuw in het
middelpunt van de media-aandacht. Toch is begin dit jaar een opvallend bericht over
Nicaragua in de Vlaamse pers verschenen[1]. Volgens De Standaard maken het
Internationaal Muntfonds en de Wereldbank - samen met de internationale
gemeenschap - zich zorgen over de zwalpende Nicaraguaanse democratie, de plaag
van corruptie en het ontbreken van een armoedebestrijdingsbeleid. Wie nog in zijn
hoofd zit met de oude interpretatieschema's over de strijd tussen linkse sandinisten
en rechtse neosomozisten zal vreemd opkijken dat die verrassende bezorgdheid
voornamelijk gewekt is door een alomvattend politiek pact tussen deze oude politieke
en militaire rivalen. Aan de vooravond van belangrijke gemeenteraadsverkiezingen
nu in november 2000, die de generale repetitie voor de presidentsverkiezingen van
volgend jaar vormen, willen we de toestand bekijken in het licht van de erfenis van
de sandinistische revolutie.

Terugblik op de sandinistische revolutie
De twintigste verjaardag van de sandinistische revolutie, in juli vorig jaar, is
verrassend genoeg in Nicaragua en elders nauwelijks aangegrepen om op de
gebeurtenissen terug te blikken. Wie zich wel aan een analyse gewaagd heeft, is
Sergio Ramirez, de ex-vice-president van Nicaragua, een sandinistisch dissident
sinds hij in het begin van de jaren negentig de Movimiento de Renovación Sandinista,
een sociaal-democratische afscheuring van het Frente Sandinista de Libéracion
Nacional (FSLN),
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heeft opgericht. In zijn boek Adiós Muchachos bespreekt hij uitvoerig de hele strijd
om de revolutie, en vooral ook de prijs die de bevolking ervoor betaald heeft[2].
Ramirez durft eindelijk te kijken naar het enorme leed dat de bevrijdingsstrijd en de
contraoorlog teweeg hebben gebracht: ‘Is het - in het licht van de tachtigduizend
gesneuvelden en de vele tienduizenden die door het geweld voor het leven getekend
zijn - uiteindelijk de moeite geweest?’
Ramirez geeft een nogal aarzelend antwoord. Zijn rationele besluit is dat de
revolutie weliswaar niet heeft gebracht wat ze beloofd had, namelijk economische
ontwikkeling en een rechtvaardigere verdeling van de rijkdom, maar dat ze
daarentegen wel heeft verwezenlijkt wat ze niet had bedoeld, namelijk het creëren
van een democratische rechtstaat. Dit paradoxale resultaat ‘van de revolutie’ kan nu
echter tenietgedaan worden door het anti-democratische gekonkel van de
neosomozisten en de sandinisten. Het is mogelijk dat de revolutionaire erfenis alsnog
volledig begraven wordt. Tegenover die hypothese plaatst Ramirez de woorden van
de (niet-revolutionaire) dochter van een gesneuvelde guerrillera: ‘zij heeft haar leven
niet voor niets gegeven. Ze heeft zich laten leiden door de impuls van haar hart, door
een liefde zonder egoïsme, en ze heeft het welzijn van de anderen boven haar eigen
leven gesteld. Wat telt, is dan niet het succes, maar het ideaal... En vooral in een tijd
zonder idealen’[3]. Dat is de enige troost die blijft als de eindbalans uiteindelijk toch
negatief uitvalt. Onze indruk is echter dat vele Nicaraguanen de bitterheid over hun
nutteloze en verraden engagement in de huidige ‘tijd zonder idealen’ maar moeilijk
kunnen verbijten.

De erfenis van de revolutie: economisch
In het licht van de revolutionaire belofte van ‘rivieren van melk en honing’ is de
economische situatie bijzonder triest. Het inkomen per hoofd van de bevolking is
gezakt van 1100 dollar in 1975 tot een absoluut dieptepunt van 440 dollar in 1993.
Sindsdien is het lichtjes gestegen, tot 450 dollar vandaag. Zelfs als we rekening
houden met een mogelijke onderschatting in deze cijfers (40% volgens
IMF-schattingen), is de conclusie dat het gemiddelde inkomen zeker gehalveerd is.
De opbrengst van de economische groei van de jaren 1950-1975, toen Nicaragua
behoorde tot de Midden-Amerikaanse snelgroeiende ‘tijgers’, is volledig verspeeld.
Nicaragua is het tweede armste land van het continent geworden. Alleen Haïti doet
het nog slechter. Volgens een studie van de Wereldbank over de armoede in 1998
leeft 48% van de Nicaraguanen onder de armoedegrens: zij moeten rondkomen met
minder dan één dollar per dag per persoon. Zo'n 17% van de Nicaraguanen zou
overleven met een inkomen
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dat zelfs niet voldoende is om aan de minimale behoeften aan calorieën te voldoen.
Een vorige studie in 1993 schafte beide cijfers nog een 2% hoger. Het negatieve
tij lijkt dus voorzichtig te keren, vooral op het platteland, waar de armoede-indicatoren
met 7% gedaald zijn (hoewel ze met 69% en 29% voor respectievelijk ‘armoede’ en
‘extreme armoede’ in absolute termen wel bijzonder hoog blijven). In de steden,
waar de ongelijkheid toeneemt, stagneert de armoede en neemt de extreme armoede
zelfs lichtjes toe. Daar is het pessimisme logischerwijze het grootst. Het leven is er
onaangenaam en onveilig geworden. Solidariteit en inzet voor de gemeenschap
hebben plaatsgemaakt voor een cru ‘ieder voor zich’ en een wijdverspreid wederzijds
wantrouwen (het ‘www’ van de stedelijke ellende aan de andere kant van onze
geglobaliseerde wereld). Wijkcomités zijn vervangen door sekten en jeugdbendes,
- vrijplaatsen waar de uitgesloten bewoners een identiteit construeren tegen de
rationaliteit en de vreedzame zeden van de onbereikbare wereld van de ‘beschaafde
middenklasse’ in. Het sluitstuk van dit zwarte panorama vormt de verslechterde
situatie van de gezinnen. De machistische cultuur doet er geen goed aan: het (seksueel)
geweld tegen vrouwen en kinderen stijgt onrustbarend onder druk van de mannelijke
werkloosheid en de armoede[4]. Een op vier Nicaraguaanse vrouwen is als kind
seksueel misbruikt[5]. Gezinnen met afwezige of voortdurend ‘migrerende’ mannen
zijn onder de arme bevolkingslagen veeleer de regel dan de uitzondering. In de
veelheid van ontwrichte en onstabiele gezinnen wordt o.i. de basis gelegd voor de
psychische harde kern van armoede en geweld: kinderen die in deze onzekere en
(seksueel) gewelddadige omstandigheden opgroeien, ontwikkelen geen zelfvertrouwen
en kunnen dikwijls later hun leven maar moeilijk ordenen en vorm geven. Ook aan
geloof in de mogelijkheid van een betere, persoonlijke toekomst ontbreekt het hun
veelal. Ze leren daarenboven conflicten uitsluitend door geweld op te lossen en zien
elke dag het recht van de sterkste triomferen.
Het verarmde Nicaragua leeft bovendien economisch nog altijd boven zijn stand.
De externe macro-economische balans vertoont na tien jaar structureel
aanpassingsbeleid nog altijd een groot onevenwicht. De voorbije drie jaar schommelde
de jaarlijkse exportopbrengst van Nicaragua rond de 550-600 miljoen dollar, terwijl
de import 1,3 tot 1,6 miljard dollar bereikte[6]. Het voorbije ‘post-Mitch-jaar’ vestigde
zelfs een nieuw record, met een totaal tekort op de lopende rekening (incl.
dienstenbalans en afbetaling van de buitenlandse schuld) van 1,4 miljard dollar. Dit
enorme deficit wordt gefinancierd uit drie bronnen: transfers van migranten (300
miljoen), buitenlandse privé-investeringen (450 miljoen) en verse buitenlandse hulp
en leningen (650 miljoen, waarvan 350 miljoen nieuwe
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leningen). Vooral de enorme afhankelijkheid van buitenlandse hulp en leningen is
zorgwekkend, omdat het allerminst duidelijk is of dit niveau van buitenlandse steun
kan worden gehandhaafd. De orkaan Mitch kwam in die zin zelfs als een zegen: het
recorddeficit op de handelsbalans van 1999 kon daardoor met onverwachte verse
middelen worden gefinancierd.
Op het einde van het sandinistische regime bedroeg de buitenlandse schuld 12
miljard dollar. Na drastische schuldkwijtscheldingen door vooral Rusland (3 miljard)
en Mexico (1 miljard) bedroeg de nominale schuld eind 1998 toch nog zo'n 6 miljard
dollar[7]. Experts van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben geoordeeld
dat zelfs met een volledig gebruik van de traditionele schuldverlichtingsmechanismen
de schuldenlast van Nicaragua onhoudbaar is. Daarom werd Nicaragua in september
1999 dan ook toegelaten tot de groep landen die mogen genieten van het
schuldreductie-initiatief voor landen met een laag inkomen (HIPC-initiatief). Het
land voldeed zonder moeite aan de criteria[8]. Het is voorlopig echter nog altijd
onduidelijk of en hoeveel schuldvermindering Nicaragua zal krijgen. De vermindering
zal bovendien drastisch moeten zijn om de schuld draaglijk te maken. Het IMF-rapport
stelt dat zelfs met optimistische scenario's voor de groei van de export de uiteindelijke
schuld niet meer dan 2 miljard mag bedragen[9]. Het is niet duidelijk of alle
schuldeisende landen, waaronder ook Costa Rica en Guatemala, bereid en / of in
staat zijn tot zulk een drastische reductie. Als niet alle landen meedoen, kan het
initiatief in principe niet doorgaan. Als de schuldvermindering toch doorgaat, blijft
het enorme probleem van het structurele handelsdeficit, waardoor de schuld opnieuw
zal oplopen.
Dit alles betekent dat zelfs de meest vrijgevige scenario's binnen het HIPC-initiatief
het schuldenprobleem van Nicaragua misschien niet helemaal, en dus helemaal niet
oplossen. (Er is immers geen relevant verschil tussen een volstrekt niet, en een net
niet betaalbare buitenlandse schuld.) In die context heeft de orkaan Mitch een ramp
in een historische kans voor het land veranderd. Er ontstond ineens internationaal
voor Nicaragua een gunstig klimaat, dat het land de noodzakelijke politieke steun
om snel van het HIPC-initiatief te mogen genieten heeft opgeleverd, náást de
toezegging van in principe 2,5 miljard dollar verse middelen. De orkaan was voor
de bevriende internationale gemeenschap het gedroomde alibi om een buitengewone
inspanning te bepleiten. Dankzij die omstandigheden kon Nicaragua niet alleen
herstellen van de ramp, maar ook van een decennium contrarevolutionaire interventie
en bijbehorend economisch wanbeleid. Zo zou Nicaragua de facto toch nog een deel
krijgen van de door Violeta de Chamorro teruggetrokken schadeclaim tegen de VS
bij het internationaal gerechtshof in Den Haag.
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Nicaragua heeft zulk een uitzonderlijke hulpoperatie wel nodig om op het pad van
een economisch herstel te komen. Het conflict dat nu ontstaan is tussen de
regering-Aleman en de internationale donorgemeenschap is daarom geen onbelangrijk
fait divers, maar een kwestie van nationale overleving. De overlegvergadering over
de beloofde 2,5 miljard dollar heropbouwhulp werd opgeschort, omdat de
regering-Aleman een onvoldoende kreeg. Nochtans had het land de met het IMF
afgesproken economische beleidsmaatregelen nageleefd. De regering-Aleman ging
ervan uit dat het IMF Nicaragua voor zijn macro-economische inspanningen zou
belonen, en de ‘sociaal-democratische’ Europese donorlanden met hun armoede- en
democratieobsessie zou doen inbinden. Het IMF heeft zijn beleidsprincipes echter
gewijzigd, en op grond daarvan sloot deze instelling tot verrassing en woede van
Aleman aan bij de bezorgdheid over de ‘bad governance’ in Nicaragua, en heeft het
zelfs de HIPC-procedure tijdelijk opgeschort. Het thema van de bedreigde
democratische erfenis van de revolutie is daardoor paradoxaal genoeg mede door
het IMF in het middelpunt van de belangstelling gebracht.

De erfenis van de revolutie: politiek
Om te begrijpen waarom Nicaragua wegens ‘bad governance’ werd gestraft, moeten
we terugkeren naar de verkiezingen van 1990. Zoals bekend werden die tegen ieders
verwachtingen in door de sandinisten verloren. Die verkiezingen waren een cruciale
stap in het vredesproces van Esquipulas, dat mede als gevolg van het einde van de
Koude Oorlog tot stand was gekomen. Als gevolg van de wegvallende steun uit het
Oostblok stond de sandinistische regering onder zeer grote druk om zich te legitimeren
tegenover de westerse wereld. Het winnen van zo eerlijk mogelijke verkiezingen
was daartoe het uitgelezen middel. Daarom kwam erin Nicaragua een bijzonder
democratische verkiezingswet, met garanties voor een onafhankelijke nationale
kiesraad, weinig barrières voor de participatie van politieke partijen, en een
behoorlijke toegang tot overheidsfinanciering en media voor alle deelnemers. Ook
werden alle beperkingen van de persvrijheid - voorheen een belangrijk
anti-sandinistisch propagandapunt - definitief opgeheven. Voeg bij dit alles de massale
aanwezigheid van internationale waarnemers, en je merkt meteen dat de verkiezingen
van 1990 zonder twijfel de eerlijkste uit de hele geschiedenis van Nicaragua zijn
geweest[10]. De belangrijke verkiezingswetgeving is echter maar een deel van de
paradoxale democratische erfenis van de revolutie waar Ramirez naar verwees.
De sandinistische grondwet heeft immers een presidentieel regime ingesteld,
waarin het parlement maar een beperkte wetgevende rol te vervullen had. Voor enige
vorm van controle op de uitvoerende macht
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had men niet gezorgd. Een groot deel van de begroting moest niet aan het parlement
worden voorgelegd, laat staan erdoor worden goedgekeurd, en een onafhankelijk
Rekenhof was er evenmin. De president kon dus autonoom en autoritair regeren.
Geen wonder dat de politieke tenoren bij de verkiezingen van 1990 vooral voor de
presidentsverkiezingen en niet voor de parlementsverkiezingen aandacht hadden:
wie president werd, kreeg de absolute macht. Veelbetekend is wat dat betreft de
keuze van de huidige president, Aleman, toen nog onaanvaardbaar als
consensuskandidaat van de verenigde anti-sandinistische oppositie, voor een
(geslaagde) kandidatuur voor het burgemeesterschap van Managua: een ideale opstap
naar de presidentscampagne van 1996. Het gevolg was dat zowel de sandinisten als
de oppositie veelal tweederangspolitici lieten verkiezen in het onbelangrijke parlement.
Vooral bij de veertienpartijen-coalitie tegen de sandinisten bleek dat duidelijk,
aangezien op de eenenvijftig verkozenen slechts zes van de liberale partij van Aleman
waren. Van alle andere partijen die politici naar het parlement stuurden, raakte er in
1996 maar een handvol opnieuw verkozen. De leider van de sandinistische fractie
werd Sergio Ramirez, die na de verkiezingsnederlaag echter vervreemde van de
sandinistische partij en samen met een groot deel van de sandinistische
parlementsfractie zijn nieuwe ‘beweging voor sandinistische vernieuwing’ (MRS)
oprichtte. Na enkele maanden was de sandinistische partij de facto nog amper in het
parlement vertegenwoordigd.
Zo kwam er na de verkiezingen een nieuwe sterke president, Violeta de Chamorro,
die het bewind overliet aan haar niet verkozen schoonzooneerste minister, Antonio
Lacayo, die behoorde tot de beperkte groep van kapitaalkrachtige conservatieve
families die hun rijkdom hebben gebouwd op koloniaal grootgrondbezit en het
principe van niet-vermenging met andere families. Hij koos voor buitenparlementair
overleg met de leiders van het FSLN en onderhandelde over een vreedzame politieke
transitie (met o.a. de cruciale ‘desandinisering’ van het leger) en over de privatisering
van een groot deel van de staatsbezittingen, die in hoofdzaak werden verdeeld onder
sandinistische en conservatieve ondernemers. Als gevolg van deze optie en het
compleet negeren van het parlement kwam de hardste oppositie tegen de president
al heel vlug uit de eigen anti-sandinistische oppositie. Als er al af en toe parlementaire
steun voor de nieuwe wetgeving nodig was, kwam die dikwijls meer van de
sandinistische dan van de niet-sandinistische parlementsleden. Belangrijk was echter
dat dit vreemde parlement, waarin de reële politieke krachten nauwelijks
vertegenwoordigd waren, begon te werken aan een nieuwe grondwet. Juist uit
frustratie over zijn onmacht tegenover de uitvoerende macht koos het parlement voor
een hervorming in de richting van een
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meer parlementair regime. Met de nieuwe grondwet kwam er o.a. een door het
parlement goed te keuren begroting, een onafhankelijk Rekenhof, nieuwe regels voor
een onafhankelijkere samenstelling van het Hooggerechtshof, een verbod op de
herverkiezing van presidenten of hun familieleden (om familiedynastieën te
voorkomen én om Lacayo te sarren). De goedkeuring van deze parlementaire grondwet
leidde in het laatste jaar van de regering-Chamorro tot een zware institutionele crisis,
omdat de president en haar schoonzoon simpelweg weigerden beperkingen op hun
uitvoerende macht te aanvaarden. Technisch gezien kwam hun houding neer op het
plegen van een staatsgreep, en op het heetst van de crisis werd zelfs even gedacht
aan een interventie van het leger, de garant voor de instellingen van het land. Zo ver
is het echter niet gekomen, onder andere omdat verschillende Europese regeringen
achter de schermen tussenbeide kwamen. De Europese bekommernis om en
betrokkenheid bij de politieke instellingen van Nicaragua was dus ook toen al zeer
groot. Uiteindelijk werd een compromis bereikt, dat er grosso modo op neerkwam
dat de regering-Chamorro de nieuwe grondwet aanvaardde, maar dat die pas van
kracht zou worden bij het aantreden van de volgende regering. Dat is dan het tweede
cruciale stuk van de democratische erfenis waar Ramirez, gezien zijn actieve
betrokkenheid als fractieleider in het parlement hierbij, graag naar verwijst.
Vanaf het aantreden van de nieuwe president Aleman is echter duidelijk gebleken
dat hij nog minder dan de tandem Violeta de Chamorro-Lacayo bereid is zijn macht
volgens de normale principes van een rechtstaat uit te oefenen. Hij is het prototype
van de arbitraire autoritaire leider. Sinds 1996 worden dan ook allerlei elementaire
institutionele spelregels met voeten getreden, echter zonder gevolgen. Het gebrek
aan politieke onafhankelijkheid van het Nicaraguaanse rechtssysteem speelt hierbij
een belangrijke rol, omdat het een adequaat optreden van de rechterlijke machten ter
vrijwaring van de constitutionele regels vrijwel onmogelijk maakt. Bovendien wordt
het bewind van Aleman gekenmerkt door het ene corruptieschandaal na het andere.
Net als voorheen toen het sandinistisch-conservatieve bewind staatsbezittingen
privatiseerde, werd nu wat er nog van overbleef onder de prijs verkocht aan de eigen
liberale vriendjes. Overal duiken ook berichten op van verduistering en illegale
aanwendingen van overheidsgelden. De filosofie erachter is overduidelijk: nadat de
liberaal-somozistische kringen zeventien jaar lang van de macht waren uitgesloten
en in die tijd door de sandinisten en conservatieve burgerij van hun bezittingen waren
beroofd, was nu de tijd van een inhaaloperatie aangebroken.
Toen de grondwet van 1995 van kracht werd, ging dit echter niet meer zo
gemakkelijk. In het parlement moest voortdurend voldoende steun
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gezocht (en soms gekocht) worden voor de goedkeuring van de begroting en allerlei
andere regeringsbesluiten. Voor de grootste moeilijkheden heeft echter het
onafhankelijke Rekenhof gezorgd, dat geleid werd door de van oorsprong
christen-democratische Agustín Jarquín: voor het eerst in de geschiedenis leek het
zijn controletaak ernstig te nemen. Het Rekenhof kwam met bewijzen van talloze
onregelmatigheden voor de dag, en bleef ook aandringen op de grondwettelijk
verplichte aangifte van het vermogen van de president, die echter koppig bleef
weigeren. Het conflict escaleerde eind vorig jaar, omdat een door de bewijslast in
het nauw gedreven president uiteindelijk heeft besloten Jarquín door de in principe
onafhankelijke rechterlijke macht te laten arresteren, op beschuldiging van... corruptie.
Hieraan ging een zelden geziene lastercampagne vooraf, waarbij de directeur en de
onderdirecteur van het Rekenhof dag in dag uit in regeringsspotjes op de televisie
werden zwartgemaakt.
Deze en andere moeilijkheden waarmee Aleman vanwege de parlementaire
grondwet te kampen had, werden in afwachting van een nieuwe grondwetgevende
vergadering voorlopig opgelost door het politieke pact dat de liberalen van Aleman
met de sandinisten van de gebroeders Ortega hebben gesloten. Het pact omvatte
nieuwe uitvoeringswetten betreffende de grondregels van het politieke bestel. Het
is het politieke project achter dit akkoord dat de internationale donorgemeenschap
vooral heeft geprikkeld. Terecht, aangezien een hele reeks democratische
verworvenheden op de helling komen te staan. Het pact had onmiskenbaar de
bedoeling een exclusief tweepartijenstelsel van liberalen en sandinisten in te voeren,
en de toegang tot de macht voor alle andere politieke partijen te bemoeilijken. Daartoe
werd de verkiezingswetgeving aangepast. Partijen die aan de
gemeenteraadsverkiezingen van november wilden meedoen, moesten op z'n minst
vijfenzeventigduizend handtekeningen verzamelen en in tachtig procent van de
gemeentes opkomen. Nieuwe partijen moeten in alle honderdvijftig gemeentes lokale
comités oprichten, in aanwezigheid van afgevaardigden vande nationale kiesraad.
Onafhankelijke kandidaten zijn niet langer toegelaten. Een partij die bij de
verkiezingen op nationaal niveau geen vier procent van de stemmen haalt, verliest
daarna automatisch haar rechtspersoonlijkheid. Bovendien is de samenstelling van
de kiesraad zo gewijzigd dat dit orgaan, dat de eerlijkheid van de stemming zou
moeten garanderen, volledig door de twee heersende partijen wordt gecontroleerd.
Kortetermijnoverwegingen van politiek opportunisme waren echter ook niet afwezig.
Zo konden de, zoals zou blijken vooruitziende sandinisten, de wel erg vreemde
regeling bekomen dat de winnende kandidaat in de eerste ronde van de
presidentsverkiezingen meteen president wordt als hij een minimum van amper
vijfendertig procent van de stemmen haalt. Zo kan een (linkse)
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minderheidskandidaat toch president worden als twee (rechtse) tegenstanders de rest
van de stemmen verdelen.
De coalitiepartners hebben ook de pers en de vrije meningsuiting in het vizier
genomen. Het grootste deel van de kranten, de radio's en de commerciële
televisiestations vallen vandaag buiten de controle van de liberalen en sandinisten.
Er is in de pers dan ook bijzonder veel kritiek geleverd op beide politieke
groeperingen, en nog meer op het pact, dat in de publieke opinie niet bijzonder
populair lijkt. Aleman denkt hardop aan een wetgevend initiatief om ‘het beroep van
de journalist te beschermen en op te waarderen’. Een van de voorgestelde maatregelen
is het invoeren van een behoorlijk minimumloon, wat echter niet toevallig als
neveneffect zou hebben dat de economische leefbaarheid van de oppositiepers veelal
in het gedrang zou komen. Ook werd de bekende anti-somozistische en
anti-sandinistische krant van de familie Chamorro, La Prensa, van fiscale fraude
beschuldigd. Een andere realiteit die Aleman danig stoort zijn de tientallen, door het
buitenland gefinancierde en dus veel te onafhankelijke niet-gouvernementele
organisaties, die via de overlegfora van de civiele maatschappij op hem kritiek leveren.
Een omstreden wet die veel meer overheidscontrole op de ngo's zou invoeren is in
voorbereiding. Ondertussen is Aleman het terrein aan het voorbereiden door allerlei
lastercampagnes over corruptie en incompetentie bij de ngo's te verspreiden. Die stijl
zijn we van hem gewend.
Naast het afsluiten van de toegangspoorten tot de macht voor andere partijen voert
de nieuwe grondwet ook de bipartiete politisering van alle centrale staatsinstellingen
in. De belangrijkste negatieve punten zijn de politisering van de samenstelling van
het Hooggerechtshof en van het bestuur van het Rekenhof, waardoor de vervelende
Jarquín wordt geneutraliseerd. Zo is de onafhankelijke rechtspraak, die de
grondwettelijkheid van de instellingen van het land moet waarborgen en de
uitvoerende macht moet controleren, door de akkoorden tussen de twee heersende
politieke groeperingen opgeheven. De gevolgen daarvan zijn nu al duidelijk. Bij het
Rekenhof worden netelige dossiers niet meer verder onderzocht, en van corruptie
verdachte regeringsmedewerkers worden ondanks overdonderende bewijzen buiten
vervolging gesteld en met een dikke afscheidspremie weggepromoveerd[11]. Voorts
is er besloten de hoofdstad Managua zodanig te splitsen, dat dé belangrijkste
conservatieve oppositiekandidaat door een vreemde kronkel in de nieuwe stadsgrens
net niet meer in Managua woont, en in de nieuwe gemeente El Crucero moet
opkomen[12]. En een politiek gevaarlijke sandinistische tegenstander van het pad, de
populaire eigenaar van een radiostation en kandidaatburgemeester Carlos Guadamuz,
werd gearresteerd wegens een oude, reeds ingetrokken klacht, terwijl zijn radio werd
afgenomen vanwege
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een conflict met de arbeiders van de radio[13]. Dat de rechterlijke autoriteiten in dit
geval zijn opgetreden op rechtstreeks bevel van het sandinistische hoofdkwartier,
met steun van de regering, valt te vrezen[14]. Voor wie zich tegen het pad verzet, breekt
geen al te leuke tijd aan. Sommigen spreken dan ook van een ‘dictatuur met twee
hoofden’ of van een ‘bicorrupt regime’.
Het politieke pad bevat zeker nog een aantal minder bekende, en zelfs geheime
punten. Die gaan zonder twijfel over de verdeling van de ‘buit’ die via de controle
over de staat kan worden binnengehaald. Het pact is het best te begrijpen als een
akkoord van vreedzame coëxistentie tussen twee rivaliserende groepen ondernemers.
Een cruciale kwestie is de privatisering van de staatseigendommen, waarvan de
meeste - dat mag men niet vergeten - vroeger liberaal-somozistische eigendommen
waren. Over die staatseigendommen lijkt een deal te zijn gesloten. De sandinisten
sluiten de ogen voor de recente misbruiken van de regering-Aleman, omdat aan de
andere kant de spons wordt geveegd over de niet altijd rechtmatige manier waarop
zijzelf na de verkiezingsnederlaag en tijdens de regering-Chamorro
staatseigendommen hebben binnengerijfd. Volgens Envió is er in het pact ook besloten
dat de staatsbedrijven die door de arbeiders werden overgenomen (de Area de
Propiedad de los Trabajadores), maar meestal, ten gevolge van een grote schuldenlast
of problematisch beheer niet goed functioneren, aan sandinistische ondernemers
zullen worden overgedragen[15]. Het sluitstuk van dit hele verhaal, dat in
Latijns-Amerika uiteraard niet kon ontbreken, is een straffeloosheidsregeling voor
de hoofdrolspelers ervan. De nieuwe grondwet voert immers ‘op z'n Pinochets’ een
parlementair mandaat voor het leven in voor alle ex-presidenten, en daarmee uiteraard
ook de bijbehorende immuniteit. Daarmee ontsnapt Daniël Ortega aan
rechtsvervolging in de zaak van zijn stiefdochter, en zal Aleman zich niet moeten
verantwoorden voor onrechtmatige toe-eigening van staatseigendommen.

Houdt het pact stand?
Ramirez' paradox van een sandinistische revolutie die ongewild de democratie heeft
meegebracht, lijkt daarmee stilaan te worden begraven. Een nieuwe paradox is in de
plaats ervan gekomen: het lijkt wel of het IMF en de Europese donoren de
democratische erfenis van de revolutie moeten behoeden. Als het echter uitsluitend
van die druk afhangt, lijkt ons de kans op een goede afloop niet zeer groot. Ook al
is de afhankelijkheid van Nicaragua tegenover de buitenlandse hulp overweldigend,
toch is de effectieve capaciteit van andere landen om hun hulp aan politieke
voorwaarden te verbinden, gering. De machthebbers van Nicaragua
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deinzen er niet voor terug het spel grof te spelen en de buitenlandse mogendheden
tegen elkaar uit te spelen en regelrecht te chanteren, door alsmaar te wijzen op de
armoede van de bevolking. Zij rekenen er ook op dat men het land niet in de totale
chaos zal laten verzinken, dat de hulp dus zal blijven toestromen, misschien niet
optimaal, maar toch voldoende om het schip drijvende te houden. De druk van de
internationale gemeenschap kan uiteraard wel helpen en moet dan ook worden
toegejuicht. Maar de toekomst zal vooral afhangen van de interne politieke evolutie
in Nicaragua.
De eerste vraag is of het pact verkoopbaar blijft binnen de sandinistische en de
liberale partij. Vooral bij de sandinistische aanhang lijkt het erg moeilijk het ‘pact
met de somozistische duivel’ aanvaardbaar te maken. Het is de vraag of de gebroeders
Ortega hun controle over de partij kunnen handhaven en of ze het pact op termijn
zullen blijven steunen. Voorts is er de politieke moeilijkheid dat Daniël Ortega te
omstreden blijft om de vereiste vijfendertig procent van de stemmen in de eerste
ronde van de presidentsverkiezingen te halen. Waarschijnlijk voert Ortega daarom
tot verbijstering van velen ‘gesprekken’ met de christen-democraat Agustín Jarquin,
het boegbeeld van de strijd tegen de corruptie (en dus tegen het pact). Ook in de
liberale partij is er verzet gerezen tegen het pact en de alleenheerschappij van Aleman.
De president heeft daarop gereageerd door zijn politiek rivaal, de populaire minister
van Onderwijs Alvarado, uit te schakelen: hij heeft hem zijn Nicaraguaanse
nationaliteit ontnomen. Prompt werd een nieuwe liberale scheurpartij opgericht, naast
reeds enige andere.
Daarnaast moeten we afwachten of de poging tot het vestigen van een
tweepartijenstelsel zal lukken. Een belangrijk en vooral voor president Aleman
bijzonder problematisch gegeven is dat de internationale gemeenschap de Nationale
Kiesraad onder druk lijkt te hebben gezet om de conservatieve partij toch tot de
verkiezingen toe te laten, door te erkennen dat ze vijfenzeventigduizend geldige
handtekeningen had ingezameld. Door die actie heeft de conservatieve partij de
geldigheid van haar rechtspersoonlijkheid bewezen, en wordt ze mogelijk hét
alternatief voor het pad tussen de twee heersende partijen. Pogingen om een brede
centrum-linkse alliantie van zeven partijen tegen het pact te vormen, onder de vleugels
van de Movimiento Democratica Nicaragüense, zijn jammerlijk mislukt, ondanks
de openlijke steun van een aantal prominenten. De formele leiders van deze
sluimerende en zo goed als onbestaande coalitiepartij lieten zich ‘ompraten’ en
bliezen de alliantie op. De handtekeningen die reeds waren ingezameld voor deze
alliantie, die vooral bij vele ontgoochelde sandinisten enthousiasme had opgewekt,
werden meteen ongeldig. De Movimiento de Renovación Sandinista, die

Streven. Jaargang 67

919
mede de ruggengraat van de alliantie had gevormd, kreeg daarna de vereiste
vijfenzeventigduizend handtekeningen niet meer bij elkaar en hield zodoende op te
bestaan als onafhankelijke beweging. Vandaag hebben een aantal andere nieuwe
partijen en bewegingen, waaronder de Unidad Nacional van de ex-stafchef van het
leger, de (sandinistische) generaal Joaquín Cuadra, en de liberale scheurpartij van
Alvarado, de hoop nog niet opgegeven om toch nog aan de verkiezingen deel te
nemen. De Nationale Kiesraad lijkt echter niet van plan nog andere partijen tot de
verkiezingen toe te laten. Dé belangrijke vraag wordt in deze context dan, welke
politieke allianties er zullen worden gesloten. Zal de in oorsprong nogal rechtse en
gesloten conservatieve partij zich openstellen voor andere, meestal centrum- en
centrumlinkse groeperingen en politici? Of komt het toch - zij het misschien met
tegenzin - tot een alliantie van deze krachten met de sandinisten van Ortega? Wat
dat laatste betreft, roept de sandinistische partij in elk geval nu reeds op tot hereniging
en verzoening. Met welke formule de Nicaraguaanse democratie, de belangrijkste
erfenis van de sandinistische revolutie, het best is gediend, blijft voorlopig een vraag
zonder antwoord.
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Forum
Historici over Jezuïeten
Toen in 1997 aan de UFSIA een studiedag werd gehouden over de ‘jezuïeten in de
Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw’, konden de organisatoren zonder veel
moeite veertien sprekers voor dit gespecialiseerde onderwerp bij elkaar brengen[1].
Dat is slechts één voorbeeld van de bloeiende interesse voor wat sommigen
‘jezuïtologie’ noemen. Twee recente omvangrijke publicaties bieden een goede
synthese van de staat van het historisch onderzoek over de Sociëteit van Jezus. Het
prestigieuze Franse tijdschrift Revue de synthèse gaf een dubbelnummer uit over het
thema ‘Les Jésuites dans le monde moderne: Nouvelles approches’[2]. Het bevat niet
alleen zes artikelen, maar ook twee historiografische discussies, en bovendien,
onderverdeeld in tien categorieën, besprekingen van een vijftigtal boeken die in de
laatste jaren verschenen zijn. John O'Malley publiceerde samen met drie andere
redacteuren onder de titel The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773
drieëndertig bijdragen die oorspronkelijk gepresenteerd werden op een internationaal
colloquium, in mei 1997, in Boston College. Het werk is prachtig uitgegeven, rijkelijk
geïllustreerd, en bevat een handige index[3].
Wat in deze werken het eerst opvalt, is dat het al lang niet meer jezuïeten zelf zijn
die de geschiedenis van hun orde schrijven. Zij zijn slechts een kleine minderheid
tegenover het grote aantal, vooral jongere historici, dat zich over het onderwerp buigt.
Dit fenomeen van ‘ontsluiting’ (désenclavement) zoals de Franse historica Luce
Giard het noemt, beperkt zich niet tot de radicale vernieuwing van de auteurs, maar
heeft ook geleid tot aanzienlijke historiografische verschuivingen. Niet alleen is de
tijd van de polemische geschiedschrijving over de Sociëteit van Jezus voorbij, het
onderzoek wordt ook niet uitsluitend meer gevoerd door specialisten van de klassieke
religieuze geschiedschrijving, betreffende religieuze instellingen of praktijken (bv.
de vraagstelling rond Reformatie versus Contrareformatie). De orde is ingetreden in
het collectieve patrimonium van wie zich over de Moderne Tijd
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buigt. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat beide genoemde uitgaven zo goed
als geheel gewijd zijn aan de periode vóór de opheffing van de jezuietenorde in 1773.
Onderzoekers die de Sociëteit als laboratorium nemen, behoren bovendien tot zeer
verschillende historische disciplines: sociale geschiedenis, intellectuele geschiedenis,
geschiedenis van de wetenschappen, van het theater, van de Europese expansie, of
ook onderwijs- en kunstgeschiedenis. Ten slotte is er ook de ontsluiting van de
archieven, die in de laatste jaren aanzienlijk toegankelijker zijn geworden. Juist omdat
die zo rijk en goed geordend zijn, en bovendien als gevolg van de wereldwijde
expansie van de orde een universele waarde hebben, vormen ze een uitstekende basis
om de ontwikkeling van de Moderne Tijd te bestuderen. Die invalshoek brengt wel
het gevaar mee, dat de rol van de Sociëteit van Jezus overgewaardeerd wordt.
Er is niet alleen een vernieuwing van onderwerpen, maar ook van historiografische
methodes. Een uitstekend voorbeeld van nieuwe geschiedschrijving is de bijdrage
van Michael John Gorman, die, om de receptie van de wetenschappelijke producten
van de jezuïetenorde in de zeventiende eeuw na te gaan, het tweevoudige bezoek
van koningin Christina van Zweden aan het Collegio Romano in 1656 als vertrekpunt
neemt[4]. Vermeldenswaard zijn studies die de voortgang van de historische kennis
nastreven op grond van een onderzoek van la longue durée, zoals bijvoorbeeld The
Making of an Enterprise, waarin Dauril Alden onder meer de financieel-economische
band nagaat tussen de jezuïetenorde en de expansie van Portugal in het (Verre) Oosten
in de periode tussen 1540 en 1750[5]. Er zijn ook dwarsdoorsneden, zoals Gauvin
Alexander Baileys ‘Le style jésuite n'existe pas’, waarin een geillustreerde vergelijking
wordt gemaakt tussen de barokkerken van de jezuïeten in Zuid-Amerika, Europa,
Indië en het Verre Oosten. Terwijl op originele wijze nieuwe horizonten in de
kunstgeschiedenis worden ontsloten (bv. de studies over de emblemata), is vooral
de recente interesse voor wetenschappen vermeldenswaard, in het bijzonder voor de
plaats van de wiskunde in het curriculum van de jezuïetenopleiding, die heeft geleid
tot een afscheiding van wiskundige disciplines van de natuurfilosofie. Tot slot kan
worden vermeld dat een aantal bijdragen methodologisch heel wat te danken hebben
aan de Franse jezuïet en historicus Michel de Certeau (1925-1986), wiens soms
moeilijke maar uitdagende historische methode reeds lang invloed uitoefent op de
Angelsaksische geschiedschrijving[6].
Deze verbreding van het onderzoeksgebied leidt ook tot de vraag wat nu specifiek
is voor de jezuïeten. Het verslagboek van de conferentie in Boston is geheel gewijd
aan de vraag of er een ‘Jesuit Corporate Culture’ is, en zo ja, welke. Het antwoord
is, hoe zou men ook anders verwachten, niet sluitend. De meeste onderzoekers denken
van wel, maar wat die eigenheid dan wel is, daarover zijn er nogal uiteenlopende
meningen. Volgens bovengenoemde Luce Giard heeft dat ook te maken met de
manier waarop de onderzoekers hun onderwerp benaderen: ‘het is alsof men een
andere taal wil leren, maar niet de intentie heeft om ooit met een native speaker te
spreken’. Ze verbaast zich erover dat historici erin slagen een zeer brede waaier van
aspecten van de jezuïetenorde te benaderen, maar dat de meesten voorbijgaan aan
wat de eigenheid zelf van de orde uitmaakt, namelijk de ignatiaanse spiritualiteit.
Zolang men zich niet ver-
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trouwd maakt met deze geestelijke traditie loopt men het gevaar een oppervlakkige
beschrijving te geven, stelt ze. Om de geschiedenis van de Sociëteit te ontsluiten
moet de historicus volgens Giard er eerst mee instemmen zijn eigen geest te ontsluiten
en de grenzen tussen de wetenschapsdisciplines te overschrijden. Deze opvatting is
ongetwijfeld terecht, maar ze doet niets af aan de vaak verfrissende en vernieuwende
benaderingen die in deze bijdragen aangeboden worden, en die ertoe aansporen de
jezuïetenorde en de Moderne Tijd op een andere manier te bekijken. Men mag dan
ook in de volgende jaren heel wat nieuwe ontwikkelingen in het onderzoeksgebied
verwachten.
□ Nicolas Standaert

Democratie en Latijns-Amerika: koele minnaars
Een greep uit het internationale nieuws toont hoe Zuid-Amerika dit jaar opnieuw in
zijn bekende stijl van zich heeft doen spreken: een coup in Ecuador, de noodtoestand
in Bolivia - door de overheid uitgeroepen om sociaal protest tegen te gaan -, een
militaire poging tot staatsgreep in Paraguay, Fujimori's strapatsen in Peru. En het
jaar is nog niet om. Hoogstuitzonderlijk maken hoofdredacteurs van dit soort berichten
nog voorpaginanieuws. Dit jaar was die eer bijvoorbeeld voor Fujimori en Pinochet
weggelegd, al hadden beiden dat zelf allicht liever anders gezien. Maar meestal
kunnen
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journalisten met moeite een geeuw onderdrukken als dergelijke informatie uit de
telex rolt.
Latijns-Amerika en democratie: het is nooit liefde op het eerste gezicht geweest,
en bij nader inzien ook niet op het tweede en derde gezicht, zo lijkt het wel, als je
het reilen en zeilen van de democratie op het Zuid-Amerikaanse continent tijdens de
jongste decennia bestudeert. Je vraagt je dan af, welke houding het Westen
daartegenover moet aannemen.
Globaal genomen is het met de democratie in Zuid-Amerika in vergelijking met
de jaren zeventig zeker niet achteruitgegaan: de zgn. derde democratiseringsgolf, die
Huntington vanaf 1974 laat beginnen, was zonder meer een voltreffer op het continent.
Autoritaire en dictatoriale politieke regimes kapseisden er met de grondigheid van
Russische duikboten, en liberale democratieën kwamen ervoor in de plaats. Verre
van perfect, dat wel. Maar toch, midden jaren negentig leek alleen Peru - na de
‘auto-coup’ van Fujimori, d.w.z. de staatsgreep die hij pleegde op de instellingen
van het land - niet in aanmerking te komen voor de status van ‘liberaal-democratisch
regime’. Veralgemenend kunnen we een liberaal-democratisch regime hier
omschrijven als een stelsel waarin de regering verantwoording moet afleggen, vrije
en rechtvaardige verkiezingen plaatsvinden, burgerlijke en politieke rechten
gewaarborgd zijn en er voldoende autonomie voor het verenigingsleven is. Was de
inleiding op dit artikel misschien dan toch wat eenzijdig?
Bij het beantwoorden van die vraag loont het de moeite even terug te gaan in de
tijd, meer bepaald naar het begin van de jaren zestig, toen ook de elites in tal van
Latijns-Amerikaanse landen de democratie genegen leken te zijn, en democratie even
de wind in de zeilen leek te hebben. Autoritaire reacties en militaire coups zorgden
snel voor ontnuchtering. Wat liep er toen fout?
De democratische opening van de politieke elites had in werkelijkheid vaak meer
met tactiek dan met overtuiging te maken. Het Latijns-Amerikaanse populisme was
er na de Tweede Wereldoorlog met boegbeelden als Peron in Argentinië en Vargas
in Brazilië niet in geslaagd voor een duurzame sociale en politieke controle te zorgen.
Populistische regimes steunden op leidersfiguren, stonden voor corporatisme en
hielden via streng gecontroleerde mobilisatie toezicht op de politieke participatie
van arbeiders, en konden - voor die tijd - tot op zekere hoogte als progressief
omschreven worden. Om democratie ging het echter niet, van echte politieke
competitie was immers geen sprake, en burgerlijke en politieke rechten werden er
met de regelmaat van de klok met voeten getreden. Na het falen van populistische
regimes opteerden de elites in het begin van de jaren zestig - met de hete adem van
Castro in de nek - om tactische redenen voor democratie. De communisten moest
het gras voor de voeten weggemaaid worden, maar tot echte sociale hervormingen
bleken de leidende klassen niet bereid, ondanks de urgentie ervan: de Cubaanse
revolutie had immers een inflatoir effect op de bestaande interne spanningen en
conflicten in tal van landen.
Ten gevolge van de revolutie kwam ook de bekommernis om ‘nationale veiligheid’
in Zuid-Amerika op de voorgrond te staan. De militairen vreesden voor een ‘totale
chaos’ als links aan de macht kwam, en identificeerden zich volop met de ideologie
van de nationale veiligheid. Dat ze
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daaraan wel een heel eigen interpretatie gaven, werd de daaropvolgende jaren
duidelijk, toen een hele rist coups werd gepleegd in tal van landen. In tegenstelling
tot wat vroeger gebeurde, hielden die coups vaak ook het begin in van een langdurig
militair bewind. De Verenigde Staten namen een vrij ambigue houding aan: enerzijds
stonden ze liberale democratie voor, al was het maar om radicalere alternatieven
zoals het communisme te vlug af te zijn, anderzijds voerden ook zij in hun discours
‘nationale veiligheid’ hoog in het vaandel. Liberale democratie was voor de Verenigde
Staten vooral een contrarevolutionair project.
Zowel bij de binnenlandse politieke elites als bij de Verenigde Staten moest je de
oprechte inzet voor de liberaal-democratische waarden dus met een vergrootglas
gaan zoeken. Toen het leger ingreep, en zodoende zowel de Amerikaanse als de eigen
belangen veiligstelde, kwam er van de heersende klassen geen reactie om de
democratische beginselen te verdedigen. De generaals kregen zo goed als vrij spel.
Hun dank was echter het meest repressieve decennium van de eeuw in de regio.
Vanaf 1980 kwam er onder meer in Argentinië, Chili, Uruguay, Brazilië, Bolivia,
Ecuador en Peru een herdemocratiseringsbeweging op gang. Meestal ontstond er een
overgangssituatie die door de elites werd gecontroleerd: de meer gematigde elementen
binnen het regime onderhandelden met gematigde leden van de oppositie en de civil
society over een overdracht van de macht. Radicale elementen werden aan beide
zijden wat weggemanoeuvreerd, partijen kwamen meestal overeen over het verleden
een sluier te werpen, en er bestond een vrij grote consensus over het beleid dat men
zou voeren na de machtsoverdracht. Ook aan de positie van de traditionele
machthebbers - vooral het leger - werd doorgaans niet geraakt. Alleen Argentinië
valt wat buiten dit patroon, maar daar waren de generaals dan ook alle krediet
kwijtgeraakt na het vertoon van militaire onkunde tijdens de Falklandcrisis.
Wat lag er aan de oorsprong van de plotse democratische ommekeer? Rechtse en
centrumgroepen in de samenleving oordeelden dat het leger zijn opdracht - het herstel
van de politieke orde - volbracht had, en toen de militairen geen aanstalten maakten
om de macht af te staan, raakten ze in toenemende mate geïsoleerd. Ook het
economische echec van de militaire dictaturen, ondanks aanvankelijke successen in
een aantal landen, bracht de elites stilaan tot het besef dat een autoritair beleid niet
noodzakelijk meer waarborgen biedt voor economische gezondheid dan een
democratisch beleid. Ten slotte speelde ook de toenemende internationale druk
(vooral van de Verenigde Staten) met betrekking tot de mensenrechten een rol, zeker
voor de kleinere staten in Centraal-Amerika.
De vraag is nu echter, of de - nog steeds wat elitaire - democratie deze keer wel
duurzaam zal blijken, met andere woorden, of de democratie geconsolideerd kan
worden. Meerdere factoren zijn in dat verband problematisch, al zijn ze niet
onoverkomelijk. De demilitarisering blijft in tal van landen onvoltooid, als er al een
begin mee is gemaakt. Alleen in Argentinië (onder de regering-Alfonsin) verdwenen
de schuldigen van de militaire dictatuur achter slot en grendel; de regering-Menem
verleende de hoofdrolspelers echter een paar jaar later al amnestie. In de rest van
Zuid-Amerika werd de mensenrechtenkwestie vaak nóg stiefmoederlijker behandeld,
althans tot
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voor kort. De zaak-Pinochet lijkt nu immers ook in andere landen de stilzwijgende
afspraak tussen militairen en burgerpolitici om over het verleden te zwijgen, op losse
schroeven te zetten. Het militaire budget is, rekening houdend met de economische
toestand van de regio, nog altijd schrijnend hoog. Enige proportie tussen
defensieuitgaven en nationale veiligheid is er al lang niet meer. En ook op het stuk
van civiele controle op het leger en constitutionele prerogatieven laat de situatie
nogal wat te wensen over: controle door het parlement is maar al te vaak fictie, de
militairen zijn tot op kabinetsniveau vertegenwoordigd, hun rechtbanken opereren
vaak autonoom, financieel zijn ze onafhankelijk, en ze hebben vaak een participatie
in staatsondernemingen (bv. koperondernemingen in Chili). Alleen in Argentinië
heeft de regering-Menem werk gemaakt van een depolitisering van het leger, - dat
was de prijs die de legertop wel moest betalen voor amnestie. Maar in andere
Latijns-Amerikaanse landen blijft de invloed van het veiligheidsapparaat groot:
volgens een recente enquête in Peru bijvoorbeeld was de meest onpopulaire figuur
uit de regering niet Fujimori maar Vladimiro Montesinos, het hoofd van de
inlichtingendienst en minister van Binnenlandse Zaken. Hij wordt veelal beschouwd
als de man die in Peru feitelijk de touwtjes in handen heeft. Ook dat sommige tot de
politiek ‘bekeerde’ militairen, soms zelfs gewezen dictators (zoals Banzer in Bolivia)
tot de hoogste politieke echelons kunnen opklimmen, al is het dan op democratische
wijze, oogt weinig gezond.
Al even problematisch is het ontbreken in nogal wat landen van een partijsysteem
dat doeltreffend werkt. In het algemeen zijn politieke partijen minder goed
gestructureerd en zwakker dan in Europa. Politieke outsiders bereiken makkelijker
dan bij ons de top, zonder dat ze daarvoor de gebruikelijke interne partijkanalen
hoeven te doorlopen. Zo zijn presidenten als Fujimori en Collor (Brazilië) zo goed
als uit het niets te voorschijn gekomen. Vermoedelijk zijnde in Zuid-Amerika nog
steeds prominente caudillocultuur - een soort feodale horigheid aan een lokale leider
- en hang naar leadership daar niet vreemd aan. Volksmenners kunnen vaak op meer
krediet rekenen dan Realpolitiker. Boude beweringen zoals die van Menem, in een
van de armste uithoeken van Argentinië, ‘dat Argentinië binnen de tien jaar mensen
naar de maan zal sturen’, of van Fujimori, in een Peruaanse stad waar zelfs geen
elektriciteit is, ‘dat hij voor computers voor iedereen zal zorgen’, zouden in onze
media ongetwijfeld genadeloos bekritiseerd worden, maar in Zuid-Amerika kijkt
niemand ervan op. De la Rua, de huidige president van Argentinië, vinden de
Argentijnen dan weer veel te lauw, want ‘hij belooft niks’. Partijen laten zich
ideologisch gemakkelijk beïnvloeden door de Europese trends van het ogenblik.
Begin jaren negentig was dat ter rechterzijde vooral het neoliberalisme. De jongste
tijd beroept links zich dan weer nadrukkelijk op Blairs Third Way (met onder meer
Lagos in Chili, Cardoso in Brazilië en De la Rua in Argentinië).
Zwakke partijen vormen in combinatie met het in Zuid-Amerika gebruikelijke
presidentiële regime de verklaring voor een onevenwichtige verhouding tussen de
executieve en wetgevende macht. Fujimori is - na zijn ‘auto-coup’ - het duidelijkste
voorbeeld van een dominante executieve macht, maar ook Menem bijvoorbeeld had
het parlement volledig in zijn greep. Het zoge-
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naamde Fujimurazmo, waarbij de machten van de staat zodanig gebundeld worden
dat sociale en financiële crisissen zonder parlementair of juridisch obstakel aangepakt
kunnen worden, oefent tot ver buiten de grenzen van Peru aantrekkingskracht uit.
Dat staat in schril contrast met de scheiding der machten, die voor een democratische
werking onontbeerlijk is. In Chili bv. blijkt op dit moment hoe cruciaal een autonome
justitie is voor het democratisch functioneren van een land.
Politieke corruptie vormt een andere hardnekkige kwaal in Latijns-Amerika, en
wordt in de hand gewerkt door de politieke cultuur van het continent: nepotisme,
‘aardig zijn voor de familie’ en cliëntelisme vieren er hoogtij. De manier waarop
Fujimori zijn achterban verzorgt en regio's die hem electoraal minder gunstig gezind
zijn in de kou laat staan, is maar één voorbeeld. De wijdverbreide politieke corruptie
komt de legitimiteit van democratie beslist niet ten goede. Dat op dit ogenblik veel
meer corruptiezaken aan het licht komen is wel positief: een en ander bewijst dat de
media in de meeste landen toch vrij onafhankelijk kunnen opereren.
Ten slotte houdt ook de blijvende armoede een bedreiging in voor de democratie.
Decennia van neoliberale politiek - de ‘Chicago-boys’ van Pinochet beten begin
jaren tachtig de spits af, en kregen sindsdien ook van zogenaamd linkse politici gretig
navolging - deden de sociale kloof en de polarisatie zelfs nog toenemen. In een aantal
landen kalfde de middenklasse af door saneringsmaatregelen, deregulering en
privatiseringen. Zelfs in dé Zuid-Amerikaanse economische successtory van het
laatste decennium, Chili, leeft nog meer dan een derde van de bevolking onder de
armoedegrens. Vaak wordt de sociale kloof versterkt door een etnische breuklijn: de
afstammelingen van de Indianen staan in de regel aan de kant van de economische
verliezers. Handige jongens maken (zoals in Ecuador onlangs) van de stijgende
etnische ressentimenten misbruik. De globalisering en de toenemende verstrengeling
van de Zuid-Amerikaanse economieën - in het kader van Mercosur en de Communidad
Andina - maken de economieën nog wat kwetsbaarder dan vroeger: de internationale
speculatie tegen de Braziliaanse munt ligt nog vers in het geheugen.
De opsomming van deze waslijst van mankementen kan de indruk wekken dat
pessimisme er troef is. Dat echter de structurele context, zowel intern als
internationaal, de democratie bevordert, lijkt mij belangrijker. Op het vlak van
alfabetisering, sociale complexiteit, pluralisme binnen de civil society en autonomie
van de massamedia, heeft Latijns-Amerika de jongste decennia veelal vooruitgang
geboekt. En dat zijn juist allemaal factoren die volgens de moderniseringstheorie
een gunstige voedingsbodem scheppen voor de democratie. Ook in eigen land krijgen
potentiële dictators en op macht beluste militairen het daardoor almaar moeilijker
om autoritaire politieke regimes te verantwoorden: beter geïnformeerde en dus
kritischer burgers laten zich immers niet meer zo makkelijk aan de kant zetten als
voorheen. Zelfs Fujimori beseft ongetwijfeld dat hij nu toch wel echt aan zijn laatste
termijn als president bezig is, als hij het einde daarvan al mocht halen.
Ook de internationale omgeving legt - na de implosie van het communisme minder tolerantie aan de dag tegenover niet-democratische experimenten. Op
economisch vlak is de manoeuvreerruimte eveneens beperk-
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ter geworden in vergelijking met een paar decennia geleden: markteconomieën, al
dan niet sociaal gecorrigeerd, lijken overal in de wereld het pleit gewonnen te hebben,
en hun economische superioriteit staat nu zo goed als buiten kijf. En het is
genoegzaam bekend dat markteconomieën en democratische politieke regimes over
het algemeen samengaan. Ook in dat opzicht ziet de democratische toekomst er dus
rooskleurig uit.
De gebrekkige demilitarisering, zwakke partijen, diepgewortelde politieke corruptie
en hardnekkige armoede tasten ongetwijfeld de kwaliteit van de democratieën in de
regio aan, maar dat betekent nog niet dat het alternatief, nl. autoritaire regimes, meer
levenskansen heeft. Daarvoor surft de democratie als politiek systeem op dit ogenblik
op een te gunstig structureel tij.
Vooral die positieve structurele context brengt me tot de slotsom dat het Westen
zijn schroom moet laten varen als het geconfronteerd wordt met flagrante inbreuken,
bv. op het verloop van verkiezingen. Een halfslachtige houding als die van de
Verenigde Staten en Europa bij de brutale verkiezingsmanipulatie van Fujimori geeft
dan ook zonder meer een verkeerd signaal. De nationaleveiligheidsdoctrine, die als
alibi fungeerde voor de militairen in de jaren zestig en zeventig, en waarop Fujimori
nog steeds alludeert als hij beweert: ‘mij of de chaos’, is veel minder relevant
geworden in een tijdperk waarin er eigenlijk geen alternatief meer lijkt te zijn voor
een democratisch politiek systeem. Het gebruikelijke argument om te pleiten tegen
verregaande inmenging in interne zaken van een land, nl. dat ‘economische sancties
toch hun doel voorbijschieten’, is misschien van toepassing als je het over dictaturen
hebt zoals die in Irak, maar is minder overtuigend als je spreekt over halfautoritaire
regimes die zich (economisch) regionaal en mondiaal proberen te integreren, en die
zich inspannen om minstens als democratisch regime gepercipieerd te worden. Ik
ben me er echter van bewust dat democratische overwegingen door elk land
afgewogen worden tegen de eigen belangen. Neem nu de Amerikanen: op dit ogenblik
stellen zij zich veelal welwillend op tegenover ‘interne’ kwesties van de
Latijns-Amerikaanse staten, zolang ze maar een neoliberale koers blijven varen en
Amerika trouw bijstaan in zijn megalomane drugsoorlog in de regio. Met andere
woorden: zogenaamde twijfel aan de doeltreffendheid van economische sancties is
vaak maar een voorwendsel om de schijnwerpers niet te hoeven richten op de eigen
doelstellingen en belangen in de betreffende regio.
Overigens, niet alleen het Westen zou er goed aan doen een minder lauw standpunt
in te nemen in dit soort zaken: ook de Zuid-Amerikaanse landen onderling zouden,
in het licht van de toenemende integratie op het continent - en naar het voorbeeld
van de Europese Unie - het best (politieke) voorwaarden stellen aan het lidmaatschap
van handelsorganisaties als de Mercosur en aan de Zuid-Amerikaanse Unie in
wording. De heftige reactie van Argentinië en Brazilië op de poging tot staatsgreep
in Paraguay was in dat opzicht hoopgevend. Spijtig dat de internationale reactie op
de situatie in Peru niet even consequent was. Volgende keer beter?
□ Kristof Decoster
N.v.d.r.: Dit artikel is op 6 september jl. op de redactie binnengekomen.
De recente gebeurtenissen in Peru lijken de stelling van de auteur te
bevestigen.
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Op bezoek in Kosovo
‘In mei van het jubileumjaar 2000 gingen we met een prachtige groep
van vijftien sterk geëngageerde mensen naar Kosova. Niet alleen de
leden van het Kosovo-comité, maar bevoegde vertegenwoordigers van
vluchtelingenorganisaties, van het sociale en politieke middenveld.
Onze bedoeling was een blijvende samenwerking tussen de regio
Vlaanderen en de regio Kosovo te bevorderen. En dit was nodig want
wat zagen ze? Een volk in vrijheid dat zijn toekomst in eigen handen
nam. Maar ook de keerzijde van de medaille: een onverzoenbare haat
tussen mensen van verschillende etnieën en religies.
Vandaar onze vermetele poging om toch mee te werken aan een
harmonische opbouw in vrede, gerechtigheid en verdraagzaamheid.’
Jef Ulburghs
De Vriendenkring Balkan en Kosovo heeft begin 2000 het plan opgevat, met
(ex-)parlementsleden en parlementaire medewerkers, leden van plaatselijke politieke
partijen, een wetenschappelijk medewerker van de KU Leuven, vertegenwoordigers
van de sociale sector en twee tolken een bezoek te brengen aan Kosovo[1]. De reis
had een vijfvoudig doel: de stichting van een Belgisch-Vlaams huis in Priština
(trefpunt voor jumelages, permanentie,...), een onderzoek naar de mensenrechten,
contacten met politieke en religieuze organisaties en een bezoek aan Priština, Prizren,
Djakovica, Peae, Štimlje en Mitrovica[2]. De delegatie zou zich tijdens haar verblijf
opsplitsen, om in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk te ondernemen.
De Vriendenkring nam de belangrijkste voorbereidingen op zich. Op 27 april 2000
brachten de leden van het Kosovo-comité (Jef Sleeckx, Jef Ulburghs, Ivo Mols en
Avni Islamaj) een bezoek aan enkele ministers. De eerste met wie ze contact opnamen
was Freddy Willockx, Belgisch regeringscommissaris. Hij toonde een bijzondere
belangstelling voor de Roma-problematiek en voor de oprichting van een
Belgisch-Vlaams Huis in Priština. Hij stelde voor dat de delegatie Peter Lescoulier
zou ontmoeten, de ‘tijdelijke geabstraheerde uniteit’[3] van België in Kosovo. Een
afspraak met Bert Anciaux werd afgezegd. Op voorstel van Ivo en Jef contacteerde
het comité Patrick Vankrunkelsven. Na een kort gesprek besloot hij uiteindelijk zelf
mee te gaan naar Kosovo. Ten slotte sprak het comité met Luc Vanden Brande, die
steun beloofde voor de oprichting van een Vlaams huis in Priština. 's Middags
ontmoetten ze Marc Trentereau, de verantwoordelijke voor Centraal- en Oost-Europa
op Buitenlandse Zaken, Jan Matthijsen (ministerie van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking) en Filip David
(adjunct-adviseur voor Centraal- en Oost-Europa).
Gani Azumi had gezorgd voor drie auto's en voor logies ter plaatse, in gezinnen.
Avni Isljami had de tickets geboekt voor de vlucht van Brussel
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naar Lubljana en Priština, de hoofdstad van Kosovo. De delegatie koos er bewust
voor de reisroute door Kosovo niet vast te leggen. Op die manier kreeg iedereen de
gelegenheid zijn reis zelf gestalte te geven.
Het vliegtuig landde op tijd in Priština. Bij het uitstappen schrokken we van de
massale aanwezigheid van militaire jeeps, tanks, helikopters die netjes op een rij
langs het vliegveld geparkeerd stonden. Dat beeld zou ons vanwege de vele
controleposten, militairen en prikkeldraadversperringen door heel Kosovo blijven
volgen. Toch stelden we na afloop vast dat je snel went aan een nieuwe omgeving,
en aan het alomtegenwoordige leger met zijn diverse wapens. De tocht van de
luchthaven naar Priština duurde ongeveer drie kwartier. De weg was door de vele
gaten en scheuren moeilijk berijdbaar. De meeste huizen langs de weg waren vernield.
Muren waren kapotgeschoten of waren bezaaid met kogelgaten. Net voor we de
hoofdstad van Kosovo binnen reden, zagen we aan de linkerkant van de weg
gebouwen die gebombardeerd waren. Het enige wat overbleef, was een hoop stenen.
Al die uitgebrande woningen hebben een diepe indruk op ons gemaakt. Maar ook
die verbazing ebde weg naarmate we langer in Kosovo verbleven.

De eerste ontmoetingen
Al in het vliegtuig begon de eerste ontmoeting, met een jonge Belgische vrouw, een
Advocate Zonder Grenzen, die met internationale organisaties meewerkte aan de
opbouw van een juridisch netwerk in Kosovo[4]. Geen gemakkelijke opgave, zo zou
later blijken tijdens onze gesprekken met Mrs. O-Hara Grainne, de UN Protection
Officer, verantwoordelijk voor de veilige terugkeer van Kosovaarse vluchtelingen.
Zij vertelde ons dat het gerechtelijk systeem in Kosovo nog steeds niet naar behoren
functioneerde. Er was reeds een ‘Emergency Judicial System’ op touw gezet. In
januari 2000 werden er honderdtachtig rechters ingezworen, van wie acht afkomstig
waren van minderheidsgroepen, plus negenendertig aanklagers, van wie twee
afkomstig uit minderheidsgroepen, en drieënzeventig lekenrechters, van wie dertien
afkomstig uit minderheidsgroepen[5]. De aanwezigheid van minderheden binnen de
gerechtelijke structuren is ondanks alle moeite toch beperkt gebleken. Mrs. O-Hara
Grainne maakt zich heel wat zorgen over de gelijke behandeling van de
minderheidsgroepen.
Dit is echter niet de enige juridische moeilijkheid. Kosovo heeft jarenlang onder
een communistisch regime geleefd. Alle fabrieken, hotels, mijnen behoorden het
volk toe. Van wie is dat nu allemaal? Wie kan het verkopen, wie heeft de middelen
om de fabrieken en hotels terug op te bouwen en te voorzien van materiaal en
personeel? Dat is een belangrijke kwestie, als je weet dat negentig procent van de
bevolking werkloos is.
Later in de week zouden we de advocate opnieuw ontmoeten. Ze was opnieuw op
enkele moeilijkheden gestuit. Het was bijvoorbeeld onmogelijk een goede en
betaalbare kantoorruimte te vinden. Door de grote aanwezigheid van internationale
organisaties waren de huurprijzen enorm gestegen. Bovendien was de communicatie
met België moeilijk. ‘Er is een schril contrast tussen de enorme financiële en materiële
middelen van de NAVO en de UNO enerzijds, en anderzijds het absoluut gebrek aan
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later zeggen.
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's Nachts verbleven we bij enkele gezinnen in Pec. Dat waren Albanese Kosovaren,
die, in tegenstelling tot de meeste Albanezen, katholiek zijn. Met het andere
vrouwelijke lid van ons gezelschap verbleef ik bij een familie van vijf, die over een
kleine tweegezinswoning beschikt. Filoretta, de oudste dochter, sprak Engels. De
communicatie met de andere leden van het gezin gebeurde via haar. Hun gastvrijheid
was heel groot.

In de nasleep van de oorlog
Filoretta bracht ons in contact met de zusters van Moeder Teresa, die misbruikte
vrouwen opvangen (zowel Servische, Albanese als Roma-vrouwen), en dagelijks les
geven aan de Roma-kinderen uit de buurt. Later op de week bezochten we een
Roma-dorp en stelden we vast dat de liedjes die de kinderen zongen, ons bekend in
de oren klonken.
De zusters van Moeder Teresa waren niet de enigen die zich bekommerden om
de eenzame vrouwen uit Kosovo. In de buurt van de kunstacademie van Pec ligt het
vrouwenwelzijnscentrum (Woman's Welness Center), dat vrouwen in nood culturele
en educatieve programma's aanbiedt en slachtoffers van seksueel, huiselijk of
psychisch geweld begeleidt. Het is een onderdeel van een project dat door de
internationale gemeenschap ondersteund wordt. Het centrum zou binnenkort graag
over heel Kosovo een telefonisch netwerk uitbouwen voor vrouwen in nood. Naast
vrouwen zijn ook kinderen nu nog het slachtoffer van de oorlog. Jef Sleeckx ontmoette
tijdens een congres in het Grand Hotel (hét ontmoetingspunt in Priština) een politica
die zich zorgen maakte over de talrijke wezen. Vóór de oorlog lag het geboortecijfer
hoger onder de Albanese dan onder de Servische bevolking van Kosovo (2,30% resp.
0,89% per jaar). De Serviërs noemden dat de oorlogsvoering in bed. Tijdens de oorlog
werden vele vrouwen seksueel misbruikt. Daaruit zijn na de oorlog heel wat
ongewenste kinderen geboren, die nu verwaarloosd of achtergelaten worden.

Contacten met scholen
De jongeren van de delegatie hebben scholen bezocht: de kunstacademie, de
technische school, de middelbare school en een basisschool in Peae. De meeste
scholen zijn opnieuw begonnen dankzij de hulp van de internationale gemeenschap.
De kinderen krijgen echter nog geen voltijdse les. De leerlingen van de middelbare
school krijgen vóór de middag les, de leerlingen van de basisscholen na de middag.
In Priština hebben we de ‘National Library of Kosova’ bezocht. De rijzige man met
een getekend, moedeloos gezicht die ons verwelkomde, vertelde ons over de
geschiedenis van de universiteit, het ontstaan van de bibliotheek, de donkere jaren
tussen 1953 en 1962, en de bouw van een prestigieuze nieuwe bibliotheek (16.500
m2 groot). Na een kleine pauze ging hij verder over de Servische constitutiewijziging
van 28 maart 1989. De autonomie van de Kosovaren werd officieel niet afgeschaft,
maar de Servische regering kon van dan af de autonomie van Kosovo inperken.
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Bovendien gingen belangrijke functies in de handen van Serviërs over, ook binnen
de universiteit van Kosovo. Vanaf 1 oktober 1990 werd de greep van Servië op de
universiteit steeds groter. Na oktober 1990 verdwenen er steeds meer boeken uit de
bibliotheek. Negenennegentig personeelsleden van de universiteit werden
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ontslagen: drieënnegentig Albanese Kosovaren, drie Bosniërs, twee Turken en één
Kroaat. Albanezen en andere niet-Servische bezoekers (96%) konden van toen af
geen gebruik meer maken van de faciliteiten van de universiteit (bv. gebruik van
computers, uitlenen van boeken,...). De Albanese studenten zochten privé-huizen en
onderduikadressen op om les te kunnen volgen. De Kosovaarse Serviërs gingen
echter verder, zij bouwden op de campus een grote Servische kerk. Toen de
bibliotheek na 29 juni 1999 opnieuw in Kosovaars-Albanese handen terechtkwam,
was veel van de infrastructuur vernield of meegenomen. Diepbedroefd vertelde de
bibliothecaris ons hoe hij zijn leven lang gewerkt en gevochten had voor de
universiteit, en hoe hij nu opnieuw van niets af moest beginnen. Stilletjes aan, dankzij
internationale hulp, kon er een klein computernetwerk opgezet worden. Het is alleszins
een begin.

De minderheden in Kosovo
De Servisch-orthodoxe kerk op de campus is, zoals zovele monumenten in Kosovo,
omringd door prikkeldraad. De KFOR beschermt de gebouwen (beschermde
monumenten) uit angst voor vandalisme. In enkele kloosters wonen nog Serviërs:
de internationale troepen staan in voor hun veiligheid. In Prizren en Pec konden we
het lokale orthodoxe klooster niet bezoeken. De toegang werd ons ontzegd door de
KFOR. Tijdens onze reis hebben we tot onze spijt nooit de gelegenheid gehad om
met Servische Kosovaren te spreken.
Daarom komt in dit artikel vooral de ervaring van de Albanese Kosovaren ter
sprake!
Kosovo is nu grosso modo verdeeld in twee grote regio's: het Albanese gedeelte
onder de Ibar en het Servische gedeelte boven de Ibar. De brug die beide gedeelten
verbindt, is niet toegankelijk. Dankzij Patrick Vankrunkelsven konden we een
bezoekje brengen aan het Servische gedeelte van Kosovo: het Belgische leger staat
deels in voor de veiligheid ervan. Na een vriendelijke verwelkoming kreeg ieder van
ons een naamkaartje. Zowel Avni als Joeri mochten hun naamkaartje niet opspelden,
omdat hun namen te islamitisch klinken. De situatie van de Albanees-Kosovaarse
minderheid is er precair. Het gebied ten zuiden van de Ibar is voor achtennegentig
procent Servisch. De Albanezen die er vóór de oorlog woonden, zijn allemaal
gevlucht. Hier en daar zijn nog Albanese dorpen, en beetje bij beetje komen Albanese
vluchtelingen terug. De drie ABC-dorpen[6] vallen onder de bescherming van de
Belgische KFOR-troepen. Iedereen heeft er in principe bewegingsvrijheid. Toch kan
dit recht niet voor ieder individu gegarandeerd worden. De Belgische KFOR verwacht
dat deze dorpen in de toekomst voor onrust zullen zorgen. ‘De etnische zuiveringen
gaan gewoon door. Dit keer gaat het om collaborerende Albanezen, om Serviërs en
de Rom[a]. De Serviërs zitten in zwaar bewaakte enclaves. De Rom[a] kreperen in
mensonwaardige kampen.’
Met Jef Ulburghs en Maurits Eycken gaan we op zoek naar een klein huisje in de
buitenwijken van Priština. Het huisje behoort toe aan een Ashkaeli-gezin[7], dat in
België het tijdelijke ontheemdenstatuut verkregen heeft. Aanvankelijk moest het
gezin eind augustus naar Kosovo terugkeren. Maar op het laatste moment verlengde
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de Dienst Vreemdelingenzaken hun tijdelijke verblijfsvergunning tot november. Het
gezin heeft zich opgege-
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ven voor een vrijwillige terugkeer, maar is bang. Via familie en vrienden hebben ze
vernomen dat hun huis door een Albanese vrouw bewoond wordt. Bovendien hebben
de buren beslag gelegd op een gedeelte van de tuin. Voor ons vertrek vroeg het gezin
ons eens ter plaatse te gaan kijken. Na heel wat zoeken troffen we, dankzij de hulp
van een Albanese familie, achter een groot handelspand een klein, wit huisje aan.
Het was inderdaad door een Kosovaars-Albanese vrouw bewoond. Zij verwelkomt
ons met schichtige ogen: voor haar zijn we de voorboden van slecht nieuws. Zij zal
nu immers op zoek moeten gaan naar een andere woning. Bij nadere inspectie blijkt
dat de achterbuurman een gedeelte van de tuin ingenomen heeft, en de voorbuur een
ander gedeelte. De toegang tot de straat is moeilijk. Het is onduidelijk hoe het nu
verder moet.
Vijftien kilometer buiten Priština, nabij Obilic, ligt een vluchtelingenkamp voor
zigeuners, dat is opgericht door de Verenigde Naties. Er wonen vooral Roma, een
minderheidsgroep in Kosovo. Maurits Eycken geeft volgende beschrijving van hun
situatie: ‘Uit de gesprekken met de diensten van Mac Namara van het UNHRC, is
duidelijk geworden dat de Roma op dit ogenblik niet kunnen terugkeren naar Kosova,
om volgende redenen:
- Hun veiligheid kan nog niet gegarandeerd worden. De UNHRC is op dit punt
formeel: “Wanneer de Roma in groep weerkeren, worden zij vermoord. Wij
vragen de West-Europese landen om de terugkeer van de Roma uit te stellen.”
- De UNHRC heeft de nodige maatregelen en accommodatie voor de terugkeer
niet kunnen uitbouwen. Op dit ogenblik zijn zij nog bezig met de registratie van
de situatie van de Roma-bevolking.
- Er verblijven nog te veel vluchtelingen in de kampen en bij familie. De terugkeer
van deze mensen naar hun dorpen is prioritair. Het land moet een zekere
stabiliteit vertonen vooraleer de terugkeer van de buitenlandse vluchtelingen
kan worden georganiseerd.
- De Roma die hier in West-Europa verblijven kunnen bij hun terugkeer niet
rekenen op familie of een “kumpania”, ze hebben geen verblijfsmogelijkheden
en geen vooruitzicht op arbeid. De enige plaats waarde buitenlandse
vluchtelingen terechtkunnen zijn de kampen.’
Op weg naar het kamp rijden we door kleine dorpen met witte huisjes. Die vertonen
brandvlekken, de ramen zijn stuk, en in de witte muren zie je overal kogelgaten. Met
rode letters staat er ‘UCK’ op geschreven. De mensen uit de dorpen zijn gevlucht:
naar Europa, naar Servië, en sommigen zitten in het vluchtelingenkamp enkele
kilometers verder. De vluchtelingen leven nu in kleine containers. Het kamp is
omringd door prikkeldraad. Het leven is er moeilijk. De mensen hebben er weinig
vertrouwen in de toekomst en willen weg uit Kosovo. De Roma-leider in het
vluchtelingenkamp nabij Obilic zei ons: ‘wij hebben niets meer te maken met dit
land, wij willen naar om het even welk ander land trekken, maar we willen zeker
niet in Kosovo blijven’.
De situatie hier is echter nog niets vergeleken met die in het kamp nabij Mitrovica,
dat onder de bescherming van de Belgische KFOR staat. Daar zijn de Roma
ondergebracht in twee grote hallen zonder ramen. Als je erin gaat, komt er een
indringende geur op je af. Het is er donker. De grote hal is inge-
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deeld in tientallen compartimenten. In een ruimte van drie op vier meter leven telkens
vijf à zes mensen. Achter in de grote weide staan tenten, waarin de Belgisch KFOR
lessen voor de kinderen organiseert. Voorts is er een kleine medische ruimte. Het is
echter moeilijk de mensen echt te helpen, omdat de medicijnen met mondjesmaat
binnenkomen. De internationale organisaties bevoorraden deze kampen.
De laatste avond moeten we vanwege een technisch defect aan het vliegtuig
noodgedwongen in Priština blijven. Na drie uren vastzitten in de luchthaven worden
we na lang aandringen ondergebracht in een hotel in Priština. Zo kunnen we nog
onverwachts een avondje uit genieten in de hoofdstad van Kosovo. Het leven lijkt
er zijn normale gang hernomen te hebben. De storm is voorbij, het leven kan weer
beginnen.
Dat bleek ook na onze terugkomst in België. De media tonen nauwelijks
belangstelling voor onze reis, Kosovo is geen hot item meer. Toch is de belangrijkste
conclusie die we uit ons bezoek getrokken hebben, dat juist nu meer dan ooit
ondersteuning nodig is. In oktober zullen de verkiezingen in Kosovo misschien
uitsluitsel geven over wat er met Kosovo gaat gebeuren. Zal Kosovo opnieuw een
onderdeel van Servië worden? Zal Kosovo onder internationaal mandaat blijven
staan? Wordt Kosovo een onafhankelijke regio? Of zal Kosovo met Albanië één
grote regio worden? Het lange proces van de heropbouw is nog maar net begonnen.
De leden van de delegatie willen juist aan deze heropbouw hun steentje bijdragen:
niet met grootse ideeën en beloftes, maar met kleine projecten en initiatieven. Op de
persconferentie na onze reis zei Jef Ulburghs: ‘Wij willen met onze beperkte middelen
en met de hulp van de Vlaamse Gemeenschap een pluralistisch Vlaams
dienstencentrum (Vlaams trefpunt) opbouwen. Waar niemand het alleenrecht voor
kan opeisen. De bedoeling is bruggen te leggen tussen de basis in Vlaanderen en de
basis in Kosovo, ongeacht de politieke, culturele of religieuze eigenheid. Vandaar
een voorstel tot samenwerking van basisinitiatieven van de regio Vlaanderen met de
regio Kosovo, met de steun van de Vlaamse gemeenschap en van België’. Ondertussen
is een project ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap voor de ondersteuning van
dit dienstencentrum. De leden van de delegatie kozen als locatie Peja, een van de
zwaarst getroffen gebieden in Kosovo. Het is er minder chaotisch, het leven is er
goedkoper dan in Priština, en de samenwerking met de basis is er iets gemakkelijker.
In België hebben de leden van de delegatie al contacten gelegd met scholen en andere
organisaties die bereid zijn samen te werken om initiatieven in Kosovo te steunen.
In oktober 2000 is een tweede reis gepland, wanneer de eerste verkiezingen na de
oorlog plaatsvinden. Die verkiezingen zullen misschien het lot van Kosovo bepalen[8].
□ Rebecca Huysmans

Eindnoten:
[1] Elf bijdragen werden gepubliceerd in het themanummer ‘Ad majorem Dei gloriam: Jezuïeten
in de Nederlanden’, De zeventiende eeuw, 14,1 (1998).
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[2] ‘Les Jésuites dans le monde moderne: Nouvelles approches’, Revue de synthèse, 120, 4e S., nr.
2-3 (april-sept. 1999), 250 blz., ISBN 2-226-11430-0.
[3] John W. O'Malley, Gauvin Alexander Bailey, Steven J. Harris en T. Frank Kennedy, The Jesuits:
Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, Toronto University Press, Toronto, 1999, 772 blz.,
ISBN 0-8020-4287-2.
[4] In J. O'Malley, op. cit., blz. 170-189. Gorman leidt een internationaal onderzoeksproject dat de
publicatie van correspondentie van Athanasius Kircher (1602-1680) tot doel heeft. Hierover
bestaat een webpagina: http://www.150.217.52.68/kircher/indice.html.
[5] Dauril Alden, The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, its Empire, and
Beyond, 1540-1750, Stanford University Press, Stanford, 1996; het tweede deel moet nog
verschijnen.
[6] Voor een uitstekende inleiding tot het denken van Michel de Certeau: Koenraad Geldof & Rudi
Laermans, Sluipwegen van het denken: Over Michel de Certeau, Sun, Nijmegen, 1996, 208
blz., ISBN 90-6303-655-5. Zie ook: Roger Chartier, ‘Stratégies et tactiques: De Certeau et les
“arts de faire”’, in idem, Au bord de la falaise: L'histoire entre certitudes et inquiétude, Albin
Michel, Paris, 1999, blz. 161-172. De titel van het werk (Au bord de la falaise) verwijst naar
een uitdrukking waarmee Michel de Certeau het werk van Michel Foucault omschreef.
[1] De deelnemers waren: Jef Ulburghs (ex-senator en Europees Parlementslid, delegatieleider en
woordvoerder), Jef Sleeckx (ex-parlementslid, lid Kosovo-comité), Patrick Vankrunkelsven
(senator, burgemeester Laakdal), Frans Ramon (Vlaams parlementslid), Ivo Mols (algemeen
voorzitter Kosovo-comité, gemeenteraadslid Mol), Bart Verheyen (lid Kosovo-comité Turnhout),
Avni Islamaj (lid Kosovo-comité, tolk), Robert Gjokaj (lid Kosovo-comité, tolk), Jelle Mols
(afgevaardigde Jongsocialisten Mol, lid jeugdraad Mol), Nick Berghmans (afgevaardigde
VLD-jongeren, parlementair medewerker), Christophe Verdonck (afgevaardigde VU-jongeren,
parlementair medewerker), Ine Hendrickx (jeugddienst Lommel), Rebecca Huysmans (Limburgse
Cel Vluchtelingen, Limburgs Platform Vluchtelingen), Joeri El Hazimi (gemeenteraadslid Mol),
Maurits Eycken (wetenschappelijk medewerker KU Leuven).
[2] De steden, dorpen, bergen, rivieren en straten in Kosovo hebben Albanese en Servische namen.
In dit artikel kiezen we voor de Servische benaming. We willen in geen geval partij kiezen voor
de Servische bewoners of tegen de Albanese bewoners van Kosovo. De Servische namen zijn
op dit moment de meest bekende namen en komen op niet-Albanese kaarten het meeste voor.
Hier volgt een opsomming van de dubbele benaming voor de belangrijkste steden:
Kosovo-Kosova, Priština-Prishtinë, Prizren, Peae-Pejë, Mitrovica-Mitrovicë, Djakovica Gjakovë.
[3] Dit is de officiële benaming voor de Belgische vertegenwoordiger in Kosovo. Omdat Kosovo
geen erkende staat is, maar een regio, kan België er geen diplomaat heen sturen.
[4] Bart Staes heeft het in zijn werkverslag na zijn bezoek aan Kosovo als volgt verwoord: ‘Wil
men een vredevolle samenwerking in Kosova tot stand brengen, dan zal men de schuldigen
voor het straatgeweld moeten oppakken en veroordelen. Het is een conditio sine qua non voor
de heropbouw van de civiele samenleving’.
[5] Een lekenrechter is iemand die geen juridische opleiding genoten heeft, maar vanwege zijn
specifieke kennis van een bepaald domein, samen met een rechter uitspraak kan doen over
bepaalde zaken. Bron: ‘Assessment of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo. Period
covering November 1999 through January 2000’, UNHCR, blz. 8-9. De nieuwe versie zou
verschenen zijn in juni 2000.
[6] Dit is de benaming die de KFOR-troepen voor deze dorpen gebruiken in plaats van een (delicate)
keuze te maken tussen de Servische of Albanese variant.
[7] De zigeunerbevolking in Kosovo bestaat uit drie groepen: Ashkaeli, Egyptiani, Roma. De
Ashkaeli en de Egyptiani zijn vergelijkbaar met de Sinti en Manoesjen in West-Europa en met
de Rumungri in Oost-Europa. De Roma stonden tijdens de oorlog in dienst van de Serviërs. Zij
stonden in voor het verbranden van de huizen. Hierdoor worden zij door de Albanezen als
collaborateurs beschouwd. Omdat het onderscheid tussen de drie groepen niet erg duidelijk is,
worden ook de Ashkaeli en de Egyptiani aan pesterijen en dreigementen onderworpen (zie
Maurits Eycken, Rapport over de situatie van de Roma, Ashkaeli, Egyptiani in Kosova, juni
2000).
[8] Bijkomende bronnen: Raymond Detrez, De uitgestelde oorlog. Kosovo, Houtekiet, 1999, 207
blz. en Jef Ulburghs, Kosov@. Van waanzinnige oorlog tot onmogelijke verzoening?,
Europa-Huis vzw, 222 blz.

Streven. Jaargang 67

Streven. Jaargang 67

936

Podium
Poëtische reflectie en poëtische ervaring in het werk van Leonard Nolens
Nolens' voor de VSB Poëzieprijs genomineerde bundel Voorbijganger (1999) vangt
aan met een korte, drie gedichten bevattende cydus, met de overkoepelende titel
‘Kunstkritiek’.
Het eerste gedicht luidt als volgt:
Wat schildert de schilder vandaag?
De schilder schildert het schilderen.
Het schilderen schildert de schilder.
De schiller schilt het schillen.
Wat dicht de dichter vandaag?
De dichter dicht het dichten.
Het dichten dicht de dichter.
De hufter huft het huften.
Wat brouwt de brouwer vandaag?
De brouwer brouwt het brouwen.
Het brouwen brouwt de brouwer.
En waar is het bier? Ik heb dorst!
(Voorbijganger, blz. 8)

De dichter die, via zijn dagboeken over zijn leven in de voorbije twintig jaar,
openhartig pijnlijk bericht heeft over zijn geregeld onderduiken in de alcohel, eindigt
zijn ‘kunstkritiek’ met een banaal anekdotische vraag - ‘En waar is het bier?’ - en
een ontluisterende intertekstueel verwijzende uitroep: ‘Sitio!’ - ‘Ik heb dorst!’
De vragen die men naar analogie met deze slotregel had kunnen verwachten na
de eerste en de tweede drieregelige strofe, nl. ‘En waar is het schilderij?’ en ‘En waar
is het gedicht?’, die vragen zijn niet gesteld. In de plaats lezen we tautologieën waarin
een subject (de schiller resp. de hufter) een activiteit uitoefent waarvan de werking
in het object nogmaals uitgedrukt wordt.
De ironie van deze taalhantering zal u ongetwijfeld niet ontgaan. Nolens zal de
vraag ‘Wat schildert de schilder vandaag?’ nog viermaal herhalen in de volgende
gedichten van zijn cyclusje. De vraag en het antwoord in de slotstrofe van het derde
gedicht luiden als volgt:
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Wat schildert de schilder vandaag?
Hij strijkt zijn verf.
Hij strijkt in zijn verfstreek neer.
Hij verft zijn geboortestreek.
(Voorbijganger, blz. 10)

Dat Nolens in zijn drie antwoorden de poëtische functie van taal (Jan Mukarovsky
stelde in zijn artikel ‘Standard language and poetic language’ dat foregrounding of
the utterance’ een essentieel kenmerk van poëtisch taalgebruik is; cf. Donald C.
Freeman [ed.], Linguistics and Literary Style, New York, 1970, blz. 40-56) hier
stevig uitbuit, is overduidelijk.
Hij gebruikt ‘strijken’ in ‘Hij strijkt zijn verf’ overgankelijk, maar laat de
bijwoordelijke bepaling ‘op het doek’ of ‘op de muur’ weg, zodat de betekenis van
‘strijken’ in de elliptische zin meerduidig wordt.
Van Dale heeft wel een lemma ‘verfstreep’, maar niet ‘verfstreek’. De homonymie
van ‘streek’ zorgt ervoor dat, als iemand ‘in zijn verfstreek neerstrijkt’, de lezer wel
vreemd opkijkt maar toch geenszins om een interpretatie verlegen zit. En de
mogelijkheid om in het Nederlands zowel ‘verf’ als ‘geboorte’ met ‘streek’ te
combineren tot een compositum zorgt ervoor dat Nolens in de slotregel van zijn
kritische reflectie op de kunst uitkomt bij een oerthema van zijn poëzie: geboorte.
In Missenburg noteert hij op 5 april 1993 in zijn dagboek: ‘Het oerthema van elke
menselijke bezigheid is mijn geboorte. Alleen mijn allereerste begin is het waard om
door iedereen voortgezet, doordacht en voortgezongen te worden. Alle mensen zijn
variaties op de zuigeling die ik ben geweest. Ik alleen ben het absolute centrum van
deze wereld, en met het feit dat deze zinnen al dan niet door iedereen kunnen worden
uitgesproken en bevestigd, staat of valt de werkelijkheid’ (De vrek van Missenburg,
blz. 126). Het is een niet geringe stelling van een niet gering ego!
In het poëticale gedicht ‘Dichterschap’ (uit Honing en as, 1994) zullen Nolens'
geboorte en zijn geboorteplek, Bree, belangrijke motiefwoorden blijken te zijn.
Nolens zelf heeft in zijn dagboek het verschil tussen de poëtische en de referentiële
functie van de taal heel manifest geillustreerd door op zaterdag 8 januari 1994
‘Dichterschap’ te citeren in cursieve letters en de versregels telkens te onderbreken
door flarden van een gesprek - weergegeven in romein - tussen gepensioneerden, dat
hij heeft opgevangen in het café Rembrandt. Die vermenging van gedicht en cafépraat
leidt tot volgende merkwaardig hybride tekst:
‘Met een half gedicht in je hoofd in de Rembrandt binnengestapt om een kop koffie te
drinken. Plaatsgenomen aan de enige tafel die nog vrij is, naast een groep gepensioneerden.
Mijn ongemakkelijk leven ligt bleek in de zon / ‘De prijs van de rosbief in de Jawa is
gestegen en het vlees wordt er veel te fijn gesneden, het kruipt tussen uw tanden.’ En
nadert de vijftig. Dat heeft het van jongs af gedaan. / ‘Tegenwoordig doe ik mijn achterdeur
op slot, ze hebben bij ons Jozefien vorige maand ingebroken, 't zijn allemaal die
vreemdelingen, ze komen naar hier en stelen en gaan weer naar huis en ze kunnen
ginderachter een halfjaar leven van de gepikte centen.’ De vijftig nadert ook mij, misschien,
en je kon / ‘Hebben ze bij u ook gebeld voor een bestelling, ge doet open en ze zeggen: Hier
is uw kieken, madame. Maar ik had geen kieken besteld!’ Als je wou mijn lyriek horen
janken, stokoud, afgedaan. / ‘Onzen Albert heeft in Lüdenscheid zijn marsjbevel gekregen,
hij weet niet of
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hij naar Peutie of naar Jambes moet, normaal gezien binnen de veertien dagen, maar hij
heeft ziekteverlof tot den eenendertigste.’ Ik lig voor mijn huis dat het mijne niet is en droom
weg. / ‘Hij moet nu de rijkswacht verwittigen omdat hij ziek is, allez, vroeger moest dat
zo, want de rijkswacht was vroeger afhankelijk van het leger, maar dat is niet meer zo.’
Ik droom mij een weg naar de plek waar ik viel uit mijn ma / ‘Zijn eenheid ligt in Duitsland
en we hebben getelefoneerd en het is nu in orde, ik heb de papieren aangetekend verstuurd.’
In een mand van tien wiegende handen. Ik lig er en leg / In puur Brees mijn bezwarende
vlees uit, en tier dat ik terugga.’

‘Dichterschap’ is een poëticaal gedicht van een dichter die volgens de Nederlandse
poëziecriticus Rob Schouten een van de heel weinigen is ‘die slagen in de gigantische
poging het leven zelf en het gedicht met elkaar in overeenstemming te brengen, dus:
de lezer te laten geloven in de tekst als een manier van leven’ (geciteerd in Een lastig
portret, blz. 212).
Tussen de titel Dichterschap’ en het onderwerp van de eerste versregel: ‘mijn
ongemakkelijk leven’ bestaat een relatie van identiteit, en mocht dit te sterk uitgedrukt
zijn, tussen dichten en leven wordt in ieder geval een zeer grote samenhang
gesuggereerd. Dichterschap is gelijk aan mijn ongemakkelijk leven dat bleek in de
zon ligt en de vijftig nadert.
Het samenvallen van ‘dichten’ en ‘leven’ is zomaar geen gratuite hypothese van
de lezer, het is een overtuiging die Nolens in zijn dagboeknotities geregeld zelf uit.
Als ik niet aan dichten toe kom, kom ik niet aan leven toe, zo kan je de klacht
samenvatten die hij op 27 maart 1991 geformuleerd heeft: ‘Ik ben op dit moment
niet in staat te leven op het niveau van mijn gedichten. Groot is het verlangen om,
zoals Rilke zegt, te bestaan in mijn werk zoals een pit in zijn vrucht. Maar ik sta de
voorbije weken buiten mijn eigen poëzie, [...]. Dit alles om te zeggen dat ik momenteel
niet leef. Ik ben er gewoon. Ik ben aanwezig, ja, maar waar? En hoe?’ (De vrek van
Missenburg, blz. 21).
Nolens is een fervent tegenstander van tekstwetenschappers en taalfilosofen die
het subject zo veel mogelijk buiten beschouwing willen laten om zich te concentreren
op de tekst en niets anders dan de tekst, terwijl de buitentekstuele werkelijkheid
tussen haakjes wordt geplaatst. Voor Nolens daarentegen is het ik dat gedichten
schrijft een mens van vlees en bloed, een kwetsbaar ik, dat ‘niet schrijft met een pen
alleen, maar met zijn hele bestaan’ (Een lastig portret, blz. 100). Dat die identiteit
van dichterlijk bestaan en bestaan tout court geen meevaller is blijkt uit de keuze van
de adjectieven ‘ongemakkelijk’ en ‘bleek’ die de aard en de kwaliteit van zo'n leven
omschrijven. Eigenlijk zijn ‘dichterschap’ en ‘leven’ in het identiteitsgezegde ‘mijn
dichterschap is mijn leven’ zelfs geen gelijkwaardige partners, want het leven is
ondergeschikt aan het dichterschap. Niet alleen zijn lyriek kun je horen janken (cf.
de eerste strofe van ‘Dichterschap’), ook in zijn prozaïsche reflectie op de
totstandkoming ervan overheersen het klagen en het onbehagen: ‘Dichters discussiëren
over vrijheid, en niemand die durft toe te geven: onvrij ben ik altijd, altijd verlang
ik naar het gedicht en zelden komt het. Ik kan niet schrijven wanneer ik wil. Ik kan
niet schrijven wat ik wil. Nooit beschik ik over mezelf. Nooit ben ik meester van het
gedicht. Altijd is het gedicht me de baas, onvrij ben ik altijd’ (25 mei 1994 - Een
lastig portret, blz. 83).
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Hoe ‘ongemakkelijk’ die positie voor hem ook is, het belet de dichter Nolens niet
het woord ‘leven’ onophoudelijk in zijn gedichten en aantekeningen te gebruiken.
Waarom dat zo is probeert hij in volgende reflectie te expliciteren: ‘Hoeveel
honderden keren zou het woord leven niet in je gedichten en aantekeningen figureren?
Alsof je door het telkens opnieuw neer te schrijven vat zou kunnen krijgen op zijn
eindeloze invulbaarheid. Is het een woord als een ander, zoals de postmodernist je
wil laten geloven? Ook wanneer het telkens opnieuw, op iedere specifieke plek in
je teksten gaat blinken van de mensenwoorden die eromheen staan? Als om een
donker water waarin een bos brandend van de paradoxen zich kan spiegelen?’ (Een
lastig portret, blz. 29).
De ‘mensenwoorden’ die in de eerste strofe onder meer om het woord ‘leven’
heen staan en die door hun chiastische positie de aandacht trekken, zijn ‘En nadert
de vijftig. [...] De vijftig nadert ook mij’. Het verouderingsproces, het verjaren, de
slijtageslag worden door Nolens in zijn gedichten en aantekeningen met argusogen
waargenomen, met kleffe angst geconstateerd, met klinische nauwkeurigheid
geregistreerd. Na een optreden voor de VPRO in het programma van Michaël Zeeman
portretteert hij zichzelf vol zelfironie in een aantekening op 24 september 1994: ‘een
gearriveerde poète maudit, een schuchter jongetje dat met een ziek hart en een kapotte
alvleesklier de vijftig nadert...’ (Een lastig portret, blz. 114).
En als hij dan vijftig geworden is (ondertussen alweer drie jaar geleden) schrijft
hij in het gedicht ‘Nieuwkomer’ (opgenomen in zijn recente bundel Voorbijganger,
blz. 11) deze juichende versregels in mineur:
Vijftig jaar, Rimbaud, ben ik niet
doodgegaan.
Vijftig jaar heb ik mijn dood overleefd.
Ik lig nog voor de hand en voor het grijpen.

De beschrijving van de geboorte als een exitus a morte in de laatste preek van John
Donne ‘Duel met de dood’ (in de vertaling van Jan Eijkelboom) wordt door Nolens
geciteerd in een lange beschouwing over de weemoed van Fernando Pessoa die zich
noch zijn moeder (overleden toen hij een jaar was) noch zijn vader (die zelfmoord
pleegde toen hij drie was) kon herinneren. ‘Wie zich niet kan herinneren ooit gewiegd
te zijn in de schoot zelf van zijn oorsprong (de moeder, de vader) en ook fysiek het
beeld van zijn oorsprong niet bezit, is meer dan anderen opgezadeld en behept met
zijn oorspronkelijkheid, zijn sprong uit een niets. Hij zal een leven lang proberen
zijn eigen vader en moeder te worden, zijn eigen zoon. Hij zal zijn afkomst moeten
maken om een toekomst te hebben. Hij zal zijn geboorte moeten (re)construeren om
te kunnen overleven’ (De vrek van Missenburg, blz. 32).
De tweede strofe van ‘Dichterschap’ is een reconstructie - in de droom - van zijn
geboorte. Zijn herinneringen aan het Vrijthof in Bree, waar hij de benjamin was, die
altijd naast zijn ma aan tafel zat, tegenover zijn drie zussen met vader en zijn oudere
broer aan het hoofd van de tafel (drie zussen, één vader en een broer vormen samen
‘een mand van tien wiegende handen’), kunnen verspreid over zijn dagboeken als
de aanzet gelezen worden tot een autobiografie. Het vierde deel, Een lastig portret,
over de periode 1994-1996, begint met een lange tekst van 14 blz., waarin Nolens
zijn omgang met zijn moeder in de laatste maanden voor haar dood in 1975
memoreert. Negen-
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tien jaar later komt hij tot de bevinding dat hij bij zijn bezoeken de vrouw bemoedert
die hem zelf nooit heeft bemoederd. Zijn gevoelens tegen zijn ma, waaruit hij gevallen
is in een mand van tien wiegende handen, zijn in zijn aantekeningen begin januari
1994 op z'n zachtst gezegd erg contradictorisch: ‘Ik houd niet van mijn moeder. Ik
houd van haar. Ik wil haar. Ik wil haar omdat zij mij misschien niet heeft gewild’
(blz. 17). Eerder, in december 1991, heeft hij over de moeder als sleutelbegrip in
zijn dichterlijk oeuvre het volgende geschreven: ‘De moeder is de plaats waar ik
vandaan kom en die ik niet ken. [...] De moeder verpersoonlijkt het begin waarnaar
ik terugverlang, om vandaaruit mezelf en het leven, mijn wieg en de toekomst te
kunnen overzien. De moeder is 's werelds aanvang die in mij begraven ligt, die in
mijn vlees is neergelegd, die ik dus ben en nooit aan het licht zal kunnen brengen,
nooit zal kunnen vertalen’ (De vrek van Missenburg, blz. 64).
Die aantekening zorgt, wat mij althans betreft voor een beter begrip van het
adjectief ‘bezwarend’ in de achtste regel van ‘Dichterschap’ en van het geweld
waarmee het lyrische ik aan het einde van diezelfde regel tekeergaat. In wezen gaat
het om eenzelfde beweging van aantrekking en afstoting door de moederfiguur die
hij in Een lastig portret zal onderkennen (blz. 17). ‘Bezwarend’ heeft als juridische
connotatie ‘een schuldtast leggend op’. Enerzijds is de moeder mede schuldig aan
zijn bestaan (metonymisch weergegeven als ‘vlees’) dat hij als ‘ongemakkelijk’
ervaart, waardoor hij gedichten schrijft die regels bevatten die haar doodmaken. Haar
dood maken (cf. Een lastig portret, blz. 11). Anderzijds tiert hij dat hij teruggaat, dat
hij terugverlangt naar de plaats waar hij vandaan komt.
De verleiding is natuurlijk groot om de tweede strofe van ‘Dichterschap’ te lezen
als de loutere explicitering van een kanjer van een moederbinding. Maar er zijn in
Nolens' dagboeken ook teksten aanwezig waarin de moederschoot gelezen moet
worden als een metafoor voor de ontstaansmogelijkheid van het poëticale gedicht.
Ik citeer zo'n tekst:
‘Je kunt slechts uit je gedichten te voorschijn komen als je er eerst in bent
verdwenen. Een dichter moet, wil hij zo compleet mogelijk aan het licht
komen eerst de duisternis in van de moederschoot der woorden, de arctische
kou van het alleenzijn met taal’ (De vrek van Missenburg, blz. 18).
De moederschoot der woorden is voor Nolens geografisch gelokaliseerd als Bree,
dat hij in het openingsgedicht van de cyclus ‘Het blijvend vertrek’ uit de bundel De
gedroomde figuur (1986) omschrijft als ‘een dodenstad, een middenstand / Met een
zangerig, klagerig plat / Dat me hardop droomt als ik slaap, / Als ik slapend word
ondergedompeld / In langzaam Nederduits’ (Hart tegen hart, blz. 308).
‘Ginder in Bree’, schrijft Nolens op 9 november 1993, ‘werd het begin
dat ik vandaag ben, genoteerd in een register, en dat begin werd genoteerd
met de naam en de woorden die ik nog moest leren, toen. Dat begin werd
opgeschreven in de taal die ik ook vandaag nog leer en bestudeer om te
kunnen beginnen. Om geboren te kunnen worden’ (De vrek van
Missenburg, blz. 188).
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‘Mijn afgezaagde geboorte komt bloot in de zon’, luidt de openingsregel van de derde
strofe van ‘Dichterschap’. ‘Afgezaagde geboorte’, omdat ze al zo vaak ter sprake is
gekomen? Of afgezaagd omdat zijn geboorte geen hoge

Streven. Jaargang 67

941
toppen kon scheren wegens de vrouw die hem nooit heeft bemoederd? Over zijn
zonen die hij halverwege de jaren zeventig verlaten heeft terwille van ‘de vrouw die
hem liefheeft’, weidt hij geregeld uit in zijn dagboeken. Hij schrijft er ook gedichten
in op over hen of voor hen gemaakt, maar die hij, waarschijnlijk wegens het te hoge
anekdotische gehalte, niet selecteert voor een opname in een dichtbundel. De laconieke
slotzin ‘Ze geeft er geen kik’ is minder triviaal dan hij lijkt. Nolens, en hij niet alleen
- men kan er de bundel Het huwelijk (1987) van Charles Ducal op nalezen - is er zich
van bewust dat in zijn poëzie de geliefde zo sterk aanwezig is omdat ze daarbuiten
zo afwezig gemaakt wordt. Die paradox heeft hij o.m. geformuleerd in volgende
vragen: ‘Is alleen het gedicht de plek waar onze liefde werkelijk plaats kan vinden,
terwijl het jou en misschien ook mij terzelfder tijd buitensluit? En is die plek waar
ik ons zo vaak heb achtergelaten, nadat het gedicht geschreven was, tevens de
verwezenlijkte droom die mij telkens opnieuw alleen laat met mezelf? Want daar
zijn wij samen, en hier zijn we alleen’ (De vrek van Missenburg, blz. 154).
Die verscheurende dualiteit, de kloof tussen zijn en schijn, de creatie op papier
van een werkelijkheid die echter overkomt dan de realiteit daarbuiten, dat te doen
ervaren bewerkt poëzie. Ik wil het toelichten met de lectuur van wat onmiskenbaar
een liefdesgedicht is - het is opgenomen in zijn voorlaatste bundel En verdwijn met
mate (1996) -, de aangesproken ‘je’ is dezelfde als ‘de vrouw die hem liefheeft’ uit
‘Dichterschap’, hoewel ze zichzelf niet zal herkennen omdat het weerzien in oktober
nooit plaatsgevonden heeft. De lezer van die bundel kan dat niet weten, de lezer van
Nolens’ dagboek wel. Immers, op woensdag 20 september 1995 noteert hij in
Missenburg:
‘Wat is echt? Wat herken jij, die mij een kwarteeuw kent, van jezelf en
van ons, van ons samenzijn, als je mijn gedicht “Weerzien in oktober”
leest? Ik schreef het vorig jaar, ja, in oktober, hier, op Missenburg, maar
wat er staat is nooit gebeurd. Lees maar:

Weerzien in oktober
Je staat je natte haar te schudden
Bij de kachel, bloed
Van de wilde wingerd plakt
Aan je schoenen, damp slaat
Van je blauwe jas
In mijn gezicht.
Ik mag verdwijnen
In dat klamme donker tussen
Je hals en je kraag, daar
Mag ik je kussen tot ik traag
Tevoorschijn kom
Met mijn oude vertrouwde gezicht
Van iemand anders
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In slaap gedaan.

Nee, wat hier staat is nooit gebeurd, maar natuurlijk heeft het
plaatsgevonden op het ogenblik dat ik de gaskachel hoog draaide, hier,
waar jij mij nooit wilt storen, en ik samen met die eerste regel (Je staat je
natte haar te schudden) een klein visioen kreeg van je komst, ja, hier, waar
jij nooit komt. En doordat ik het gedicht schreef is de daarin beschreven
ontmoeting even reëel als jij en ik, deze veertien regels vormen de neerslag
van een twintigjarig samenzijn. En nu je dit gedicht voor de eerste keer
hoort, zal je reac-
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tie waarschijnlijk zijn: “Zeg, Leon, wie was die vrouw? Wie was die jij?”
Jij was het. Jij was het zelf. Jij bent het. Want anders had ik dat nooit
kunnen schrijven.
En als zo'n gedicht deel gaat uitmaken van ons samenzijn, als het zich
vastzet in ons hoofd als een herinnering aan iets dat nooit heeft
plaatsgevonden, is het dan geen realiteit? En als dat zogenaamde
onbestaande ons wordt, ons is, gaat het dan ook niet op een onnaspeurlijke
wijze deel uitmaken van de mensen die wij de hand drukken, met wie wij
praten, die wij omhelzen? Wat is er échter dan zo'n herinnering aan iets
dat zogezegd verzonnen werd en vlees en bloed kan worden van ons en
dus ook van de anderen?’ (Een lastig portret, blz. 173-174).
Het gedicht maakt dus echt wat niet gebeurd is, herinnert zich wat nooit
plaatsgevonden heeft, roept te voorschijn wat er altijd al geweest is, schept inzicht
zonder te verklaren.
□ Joris Gerits
[1]

Van kribbe tot kruis
Christus in de schilderkunst van de Gouden Eeuw
Met de beeldenstormen in de calvinistische gewesten zagen generaties beeldhouwers
hun werk verloren gaan. De Reformatie ging een verbond aan met de witkwast en
de leegte, maar de gelovigen dachten daar thuis heel anders over. In het Noorden
hingen particulieren schilderijen met religieuze voorstellingen aan de wand, in het
Zuiden moesten de kerken opnieuw worden gedecoreerd. De beeldenstorm zorgde
voor een grote markt op het gebied van religieuze prent- en schilderkunst.
In de Rotterdamse Kunsthal loopt nog tot Driekoningen een tentoonstelling over
‘Jezus in de Gouden Eeuw’, een tweeluik met circa honderd Noord- en
Zuid-Nederlandse schilderijen en honderden prenten en etsen uit de zestiende en
zeventiende eeuw. De schilderijen lopen uiteen van altaarstukken tot kabinetstukken
voor huiselijk gebruik, de (dure) prentenreeksen waren doorgaans voorbehouden aan
de elite, waaronder kunstenaars, die van hun collega's graag de kunst afkeken.
De presentatie van schilderijen van het leven van Christus is niet specialistisch,
en nogal onbeholpen, want ze zegt niks over de ontwikkeling van het genre, noch
over de relatie tot oudtestamentische schilderkunst. Daarenboven heeft een expositie
in de Kunsthal (‘een fenomeen voor gebombardeerde ste-
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den’) het manco dat het maar moest ophangen wat het krijgen kon, en dat is wat de
schilderijen betreft niet altijd de eerste keus.
Er hangt iets te veel tweederangs werk om nou echt te zeggen dat de instelling
‘uitpakt’. Het Rijksmuseum of het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten had
met meer autoriteit en de kans op tegenprestatie in de vorm van bruiklenen een
mooiere expositie opgezet, maar blijkbaar hebben die er niet aan gedacht in het kader
van het Heilig Jaar aandacht te schenken aan de uitbeelding van Christus' levensloop
in de schilderkunst.

Rembrandt van Rijn, Christus (buste), olieverf op paneel (collectie Bredius).

Dat is vanzelf verregaand onnozel, want in 1980 presenteerden de Museen
Preusischer Kulturbesitz in het kader van de Katholikentag een mooi overzicht uit
het eigen bezit, en gaven daar een behoorlijke catalogus bij uit. Een vergelijking met
The Image of Christ, eerder dit jaar in de Londense National Gallery, kan de
Rotterdamse tentoonstelling al helemaal niet doorstaan. De afwezigheid op dit vlak
van de grote musea is laakbaar, en laten we dus de poging van de Kunsthal positief
beschouwen.

Hausse
De Lutheranen zijn nooit beeldenstormers geweest (in Duitsland kan men makkelijk
in verwarring raken of men nu wel of niet een kruisje zal slaan bij het betreden van
een kerk), en Calvijn vond beelden als versiering helemaal niet erg - als het daar
maar bij bleef. Maar de boodschap was al aangescherpt toen ze in 1566 in volle
volkswoede over de hongersnood en de slechte regering de Lage Landen bereikte.
Bij gebrek aan vrachtwagens werden niet de wegen geblokkeerd maar de kerken
geplunderd en de beelden van de heiligen aan brokken geslagen, epitafen beschadigd
en heiligschennis gepleegd. De wrange vruchten van dit vandalisme zijn nog op vele
plekken terug te vinden in gemolesteerde beelden, zelfs in calvinistische kerken. Het
wangedrag van het gepeupel wordt er niet eens verdoezeld; die eerlijkheid pleit voor
ze.
Vanaf 1568 werden steeds meer stadsbesturen en bijgevolg kerkfabrieken
overgenomen door de calvinisten, zowel in Nederland als Vlaanderen. Dat betekende
wel het einde voor de beeldhouwkunst, maar niet voor de schilderkunst. In het
Noorden wilden degenen die katholiek bleven graag schilderijen voor thuis, en ook
protestanten blijken (uit oude inventarissen) diverse religieuze voorstellingen aan de
wand gehad te hebben. De kunst verhuisde van de kerk naar de huiskamer.
Ook toen waren er al meer huizen dan kerken, dus voor de schilderkunst brak er
een economische hausse aan. Na de rekatholisering van Vlaanderen kwam de Kerk
als opdrachtgever weer nadrukkelijk naar voren (zelfs de gave schilderijen werden
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soms vervangen op grond van de nieuwe interpretaties ten gevolge van het Concilie
van Trente), in het Noorden hadden schuilker-
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ken behoefte aan decoratie en wisselaltaren.

Kaalplukken
Op het gebied van de statistiek is de kunsthistorie slecht geplaatst: er is zoveel kunst
verloren gegaan. Een verdeling naar genre is onmogelijk aan te geven en zelfs de
populariteit van het Oude tegenover het Nieuwe Testament is achteraf onmogelijk
te achterhalen. In het Noorden waren voorstellingen naar het Oude Testament erg
gewild, maar niemand heeft zich zelfs maar in een voetnoot uitgelaten of die meer
gegeerd waren dan taferelen naar het Nieuwe Testament.

Frans Francken III, Het laatste avondmaal, olieverf op koper (kerkelijk bezit, Nederland).

Het reformatorische Noorden greep graag terug op het Oude Testament, de jonge
Republiek der Zeven Provinciën zag zich als het nieuwe Israël - niet door de Rode
Zee getrokken, maar door de macht van de Habsburgers. Voor een volkje van hooguit
twee miljoen mensen, van wie het merendeel katholiek was en bleef, was de
afscheiding van Spanje zonder meer stoutmoedig, en dat de aanvoerders daarvan
hoogmoedig werden valt te begrijpen. Ze hadden een rechtvaardiging nodig, vooral
voor zichzelf, en vonden die in het Oude Testament.
De deugdzame voorbeelden versieren vooral de stadhuizen en zeker ook de
burgerwoningen. Die waren niettemin - na het kaalplukken van de kerkgebouwen het exclusieve domein voor de voorstellingen naar het Nieuwe Testament, dat handelt
over het leven van Christus. Schilders waren vooral bedreven in de grote doeken met
voorstellingen die horen bij een wisselaltaar, dus de hoogtepunten uit het leven van
Christus: Geboorte, Doop, Kruisiging, Pinksteren.

Ambitie
Vanuit de opmerkelijk genoeg lutheraanse idee de gedrukte Bijbel te illustreren (niet
alleen voor ongeletterden, maar omdat een plaatje nu eenmaal meer zegt dan woorden)
kwam de bijbelprent in opmars. Steeds meer kunstenaars legden zich toe op reeksen
om de gehele Bijbel van afbeeldingen te voorzien, en dankzij de boekdrukkunst kon
dat in hoge oplages. Wat in Duitsland begon (Luthers Bettbüchlein uit 1529 kende
een bijlage met vijftig prenten), sloeg aan in de Nederlanden.
Lucas van Leyden illustreerde het Nieuwe Testament met 118 afbeeldingen,
Maerten van Heemskerck voorzag de hele Bijbel van 423 prenten. Het in zulke
grafiek gespecialiseerde centrum in Antwerpen sloot in 1585 zijn deuren en zette het
ambacht voort in Haarlem. De ambitie van al deze kunstenaars om de hele Bijbel
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van plaatjes te voorzien, vergde niet alleen kennis van de Heilige Schrift, maar ook
van omliggende boeken, zoals de apocriefen en de werken van Flavius Josephus.
Hoe erudieter de kunstenaar, des te hoger hij gewaardeerd werd. In de Kunsthal
hangen enkele van deze prentenreeksen in helaas slecht licht, maar
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ze zijn van belang om de schilderijen op de hoofdverdieping - in enkele gevallen
tenminste - beter te begrijpen. Die prenten waren een goudmijn voor een beetje
schilder, want niet alleen de bekende stadia uit het leven van Christus hadden een
beeldend exempel, ook de minder bekende optredens konden zo eveneens geschilderd
worden.

Adriaen van der Werff, Graflegging, olieverf op paneel (Museum Boijmans-Van Beuningen).

Opvoeders
Vragen over copyright werden in die dagen niet gesteld: het was heel legitiem
andermans voorbeeld te gebruiken, en als men in staat bleek dit te overtreffen, dan
was de roem gevestigd. In de breedte van de getoonde schilderijen in de Kunsthal
(waar het leven van Jezus van de Aankondiging tot Pinksteren chronologisch wordt
weergegeven) blijkt enigszins de schatplichtigheid van de schilders aan de graveurs.
Van een duidelijke verwijzing naar de prenten is geen sprake, ook al omdat de
werken op diverse verdiepingen hangen. ‘Jezus in de Gouden Eeuw’ moet vooral
niet begrepen worden als een kunsthistorisch document (de begeleidende publicatie
doet daartoe ook geen enkele moeite). Het is wel een doorsnee van hoogwaardige
en mindere schilderkunst van sterk uiteenlopende schilders. Er zijn een paar
topstukken en enkele verrassingen, dat zeker.
De Kunsthal is tenslotte geen museum. Het heeft alleszins zijn best gedaan om
een overzicht te bieden van de weergave van het leven van Christus in de schilderkunst
van de Gouden Eeuw, zoals de titel belooft. Het is er niet in geslaagd een prachtige
tentoonstelling te maken met uitsluitend topwerken, zoals menigeen had gehoopt en
verwacht. (The Art Newspaper rubriceerde deze tentoonstelling bij de Crème de la
crème, maar deed dat ook maar op voorhand).
Niettemin biedt deze tentoonstelling een uitgelezen mogelijkheid om kinderen,
petekinderen of kleinkinderen het leven van Christus te laten zien. Wat zien ze in de
kerk nog aan kunstwerken, anders dan de staties? In het Noorden althans niet veel,
en al komen kunstliefhebbers misschien niet helemaal aan hun trekken, voor opvoeders
is dit een prima expositie.
□ Bart Makken
Jezus in de Gouden Eeuw, nog tot en met 7 januari in de Kunsthal te
Rotterdam, van 10 tot 17 uur, op zondag een uurtje later, op maandag
gesloten.
Jezus in de Gouden Eeuw, begeleidende publicatie, f 49,50.
Jezus is jarig, kinderboek door Toon Hermans, f 24,50.
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Jezus als vreemdeling, preken van ds. Hans Visser en alle etsen van
Rembrandt naar het Nieuwe Testament, f 24,50.
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Picasso, Anthony Cragg en de Apocalyps
Tot 31 januari 2001 wordt in de Salle Saint-Georges in Luik werk van Pablo Picasso
tentoongesteld. In Antwerpen is tot 31 januari 2001 in het Museum voor Hedendaagse
Kunst recent werk van Anthony Cragg te zien. Van een heel andere aard is de show
‘Apocalypse’ in de Royal Academy in Londen (nog tot 15 december e.k.). Die drie
exposities zijn maar een greep uit het rijke culturele aanbod van deze herfst.

Picasso in Luik
In 1989 heeft het stadsbestuur van Luik ernstig overwogen De Familie Soler, de
enige noemenswaardige Picasso die zich in een Belgische openbare verzameling
bevindt, te verkopen om de gemeentebegroting in evenwicht te brengen. Het tij kan
keren: nu goed tien jaar later vormt het doek het hoogtepunt van een tentoonstelling
die tienduizenden kunsttoeristen naar Luik moet trekken. De naam ‘Picasso’ doet
het nog steeds. Nochtans is dit noch een verbluffende, noch een gemakkelijke
tentoonstelling. Na de eerste twee zalen is het meeste getoonde werk tweederangs,
en het merendeel van de interessantste stukken zijn tekeningen en andere werken op
papier, die, zoals bekend, van de bezoeker een grotere inspanning vergen. Volgens
mij is de eigenlijke doelgroep van dit soort exposities een publiek van kenners. Wie
eerst nog moet ontdekken waartoe Picasso in staat was, raad ik een bezoekje aan de
Staatsgalerie van Stuttgart aan. In de vaste collectie van dat museum hangen zo'n
vijftien doeken - allemaal topwerken - die een bijna volledig overzicht bieden van
zijn oeuvre.
Meteen bij het binnenkomen van de tentoonstelling in Luik sta je oog in oog met
De Familie Soler. Dit werk heeft de stad, dankzij de alertheid van de toenmalige
conservator van het stedelijke Museum voor Schone Kunsten, in 1939 in Zwitserland
gekocht op een veiling van ‘entartete’ kunstwerken uit Duitsland, die de nazi's te
gelde maakten in plaats van ze zomaar te vernietigen. De Familie Soler is wellicht
niet het aangrijpendste doek uit de blauwe periode, maar wel een indrukwekkende
compositie. Je hoeft er maar even naar te kijken, om te beseffen hoeveel eeuwen
kunstgeschiedenis in dit éne tafereel worden samengebald: de klassieke portretkunst,
Velázquez (kijk naar de hond!), El Greco, Goya, en bovenal Le Déjeuner sur l'herbe
van Manet. Richt je vervolgens de aandacht op de gezichten van de zes personages
die zich op de blauwe achtergrond scherp aftekenen - vader en moeder Soler met
hun vier kinderen -, dan word je door ongemak bevangen: je merkt dat er iets te
gebeuren staat. Eigenaardig genoeg wordt dat gevoel juist gewekt door de wat vlakke,
roerloze trekken van de gezichten. Onwillekeurig vergelijk je
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Pablo Picasso, De Familie Soler, 1903, olieverf op doek (Musée d'Art moderne et d'Art
contemporain, Luik).

ze met de veel expressievere gelaatstrekken van de meeste portretten uit dezelfde
periode. Dan weet je: met die gezichten van de Familie Soler is iets aan de hand.
In haar voorstelling van dit werk in de catalogus geeft Françoise Dumont,
conservatrice van het Musée d'Art Modeme et d'Art Contemporain de la Ville de
Liège, een verklaring: Picasso heeft dit familieportret van een foto nageschilderd die men slechts enkele jaren geleden heeft teruggevonden -, en de verstarde
gelaatsuitdrukking van de personages is vermoedelijk toe te schrijven aan het
verlangen van de kunstenaar, zo min mogelijk af te wijken van het fotografische
beeld. Deze uitleg wil ik wel aannemen, maar zegt maar de halve waarheid. Picasso
is er de man niet naar om een foto alleen maar na te bootsen. Kopiëren doet hij altijd:
de klassieke meesters, de moderne schilderkunst van de negentiende eeuw, alle
mogelijke beelden heeft hij gekopieerd, - maar nooit op een slaafse wijze. Dat geldt
net zo goed voor de fotografie (waar hij overigens in de loop der jaren geregeld
gebruik van zal maken). Is Picasso in onderhavig geval kennelijk van een foto
vertrokken, dan moet zijn verbeelding door die foto geprikkeld zijn. Als we nu zelf
een blik werpen op het familieportret dat door een anonieme fotograaf is gemaakt,
zoals dat in de catalogus staat afgebeeld, dan zijn het weer de gezichten die opvallen:
die zijn veel minder scherp dan wij nu gewend zijn; de strakke ogen, die recht in de
lens kijken, en de mond contrasteren met de witte schijn waarin de gelaatstrekken
worden uitgevlakt. De wellicht ongewilde eigenschappen van dit beeld, die
samenhangen met de toenmalige stand van de fotografie, maken dat de personages
in een sfeer van geheimzinnigheid baden. Juist dankzij die lichte wazigheid schept
de oude foto afstand, of, wat op hetzelfde neerkomt, brengt ze de personen nabij in
hun mysterievolle aanwezigheid.
En dat moet Picasso gezien hebben (Picasso zag alles). Als hij al aan die foto trouw
wilde blijven, dan is dat beslist geweest omdat hij in zijn schilderkunst de fascinerende
kracht van dat fotobeeld wilde evenaren. Zijn leven lang is het er Picasso om te doen
geweest de begeerde, maar ongrijpbare aanwezigheid van mensen uit zijn omgeving
met zijn penseel enigszins te vatten... zonder het enigma te wurgen (het model moet
op het doek blijven leven!). De vraag waar Picasso ook al in de blauwe periode mee
worstelt, is hoe je de menselijke complexiteit die zich op elk gelaat openbaart, als
schilder kunt bedwingen. Door die artistieke queeste gedreven zou hij een paar jaar
na De Familie Soler in de ban geraken van de Iberische kunst en de Afrikaanse
maskers. En daarom word je bij het beschouwen van de Luikse Picasso onverhoeds
door een duizeling bevangen: je kijkt naar het gelaat van Mevrouw Soler, en ineens
komen achtereenvolgens voor de geest het portret
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van Gertrude Stein (1906), Les Demoiselles d'Avignon, en het verdere avontuur, tot
en met La femme qui pleure en de latere werken. Het onheilspellende gevoel dat De
Familie Soler oproept, betreft niet de geschiedenis van dit gezin, noch Picasso's
relatie met hen, maar de scheppingsdrang van de kunstenaar: hier staat de
schilderkunst letterlijk op springen. Weldra zullen de gezichten helemaal tot maskers
verstenen, in cubistische scherven versplinteren, in neorealistische oefeningen
opzwellen, in surrealistische gebinten hun verborgen driften onthullen. Nee, De
Familie Soler is niet de mooiste Picasso. Maar er zit springstof in.
Helaas is Luik er niet in geslaagd het Portret van de Heer Soler uit de Hermitage
en het Portret van Mevrouw Soler uit München in bruikleen te krijgen (oorspronkelijk
moesten die beide portretten met het familietafereel een drieluik vormen). Gelukkig
valt er echter in de eerste zaal van de tentoonstelling nog wat anders te beleven. Je
krijgt er onder meer nog een prachtig schilderijtje uit 1900 te zien, La Bohémienne,
dat mij aan Edward Hopper deed denken. Voorts nog een kostbare serie tekeningen,
waaronder La femme aveugle (1903) - even schrijnend als Musics tekeningen uit
Dachau -, en La Vie (1903), een voorstudie van het beroemde doek dat in het museum
van Cleveland hangt. Maar, terwijl het gezicht van de mannelijke figuur hier nog als
een zelfportret is weergegeven, zal het in de definitieve versie de gelaatstrekken van
Picasso's overleden vriend Casagemas krijgen. In de tweede en derde zaal hangen
tekeningen van de roze periode en een reeks voorstudies van Les Demoiselles
d'Avignon, die overstromen van de scheppingsvreugde van een kunstenaar die tastend
én succesvol nieuwe wegen baant. Daarna daalt het peil van de tentoonstelling. Toch
zijn er nog drie ensembles van hoog niveau te vermelden: een reeks sculpturen uit
1929-1933, allemaal uit de collectie van het Musée Picasso van Parijs, een serie
portretten van Dora Maar, uit 1938-43 - boeiende variaties op eenzelfde thema -, en
vijf gezichten uit begin 1971 (twee jaar voor Picasso's dood), uit de verzameling van
het Musée Réattu van Arles; uit die gezichten (een harlekijn, een musketier en andere
figuren) mogen sereniteit, angst of bezetenheid spreken, telkens vertolken ze ook de
visionaire drang van Picasso's kunst.

Anthony Cragg in Antwerpen
Terwijl de Luikse tentoonstelling in België de eerste is die volledig aan Picasso is
gewijd, is aan de Britse beeldhouwer Anthony Cragg (die al jaren in Duitsland woont)
al heel wat aandacht besteed. In 1996 exposeerde
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Anthony Cragg, Wooden Crystal, 2000, MUHKA (Foto Syb'l S Pictures).
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hij in het Openluchtmuseum Middelheim, in 1999 in het Museum Dhondt-Dhaenens
in Deurle. Deze winter is het MUHKA aan de beurt, met een overzicht van recent
werk. Opnieuw is het een feest. De sculpturen van Cragg zien er bijzonder natuurlijk
uit, als organisch gegroeide vormen. Toch zijn het allemaal kunstmatige creaties, het werk van begaafde handen. Als levende wezens nemen ze de ruimte in, kwetsbaar
en weerbaar tegelijk. Zij stralen vrijheid uit, én vrijgevigheid: om de toeschouwer
vrijer en vrijgeviger te maken.
Volgens mij kom je gemakkelijker onder de indruk van hun betoverende,
geheimzinnige kracht als je ze in de vrije natuur of bij daglicht kunt bewonderen.
Toch slagen ze er ook nu in, de steriliteit van de aseptische, helwitte zalen van het
MUHKA te overwinnen. Cragg werkt met uiteenlopende materialen, en vaak is het
moeilijk met het blote oog te zien of een werk uit steen, gips, hout, of een of andere
kunststof is vervaardigd (daarom hebben heel wat bezoekers de neiging de
beeldhouwwerken met de handen aan te raken; het is verboden, maar de suppoosten
letten er niet meer op).

Anthony Cragg, Cistern, 1999, MUHKA (Foto Syb'l S Pictures).

Om het te weten te komen moet je de catalogus raadplegen, want in de tentoonstelling
zelf worden bij de werken alleen maar titels vermeld. De catalogus zul je na je bezoek
met plezier ter hand nemen, om er de geëxposeerde werken in terug te vinden. Helaas
zijn de afbeeldingen niet altijd van de beste kwaliteit. Maar een uitstekend idee is
geweest, van een aantal sculpturen twee afbeeldingen te plaatsen, telkens uit een
andere hoek. In het tweetalige tekstgedeelte (Nederlands-Engels) zijn vijf fragmenten
van Anthony Cragg zelf opgenomen. Die kleine bloemlezing bevat prachtige passages,
waaruit duidelijk blijkt wat de kunstenaar bezielt. De teksten zijn echter reeds allemaal
eerder verschenen in Anthony Cragg. Material - Object -Form, een uitgave van Cantz
Verlag, uit 1998, die naar aanleiding van een tentoonstelling in het Lenbachhaus in
München verschenen is en de verzamelde geschriften van Cragg van 1981 tot 1998
bevat (in Engelse en Duitse versie). In de inleiding die in de catalogus van het
MUHKA aan de teksten van Cragg voorafgaat, vertrekt Yonah Foncé - van wie de
voornaam eenmaal met een Y, de andere maal met een J wordt gespeld - van de
vaststelling dat het Cragg niet in de eerste plaats om theorie, maar om het
scheppingsproces zelf te doen is. De auteur heeft daaruit helaas zelf nauwelijks iets
geleerd: in plaats van met taal even fris en creatief om te gaan als Cragg dat met
vormen doet, bedelft Foncé het sprankelende oeuvre onder een
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zwaarwichtig pseudo-intellectueel discours. Om eerlijk te zijn: wat er precies wordt
bedoeld, kan ik u niet vertellen. Het opstel van Foncé is een aaneenschakeling van
spelfouten, taalfouten, onbestaande woorden (al van ‘amalgamaties’ gehoord?) en
slecht gebouwde zinnen; het is dermate slecht geschreven dat ik het niet heb kunnen
opbrengen het uit te lezen. Een dergelijk onzindelijk Nederlands is in een publicatie
van een culturele instelling van de Vlaamse Gemeenschap onaanvaardbaar.

Apocalyps in Londen
Zowel de expositie ‘Apocalypse’ zelf als de catalogus ervan worden gepromoot als
‘een van de meest boeiende en gedenkwaardige gebeurtenissen van het jaar 2000’.
Het is al langer duidelijk dat Londen zich de laatste jaren opwerpt als hét centrum
van de huidige avant-gardecultuur in (Noord-)Europa. Het neemt geen genoegen
meer met de rol van trendsetter op het gebied van de popmuziek. Ook wat de
beeldende kunsten betreft, wil het de spits afbijten. Zeker sinds de ophefmakende
show ‘Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection’ (1997) wil de
Royal Academy daarin meespelen. De bombastische retoriek rond de huidige
tentoonstelling moet in dat kader gezien worden. Dertien artiesten zijn uitverkoren
om de tijdgeest te vertegenwoordigen. Naast de Vlaming Luc Tuymans zijn dat de
Amerikanen Richard Prince, Mike Kelley en Jeff Koons, de Duitsers Georges
Schneider en Wolfgang Tillmans, de Italiaan Maurizio Cattelan, de opkomende
Japanse ster Mariko Mori, en een aantal Britten (Chris Cunningham, Tim Noble and
Sue Webster, Darren Almond, Angus Fairhurst, en Jake and Dinos Chapman). Al
het getoonde werk is op zich interessant, en symptomatisch voor onze tijd. Maar is
dit gezelschap terecht onder die éne noemer van ‘Apocalyps’ te brengen?
Zoals blijkt uit het inleidend essay van Norman Rosenthal, vatten de curatoren het
begrip nogal ruim op. Enerzijds krijg je te lezen dat wij thans vanwege ons recente
verleden en de ‘afgrond’ waarin wij te leven hebben, ‘a subliminally apocalyptic
moment’ doormaken. Anderzijds wordt gesuggereerd dat elk tijdperk zijn
apocalyptische kunstenaars heeft gekend. Daarbij wordt verwezen naar werk van
Titiaan, Goya, Cézanne, Beckmann. In de ene passage wordt het apocalyptische
gedefinieerd als een voorgevoel van catastrofen en van de eindtijd. Elders wordt
apocalyps begrepen als ‘openbaring’: kunst laat ons zien wat er in het leven en in de
geschiedenis op het spel staat en dwingt ons de confrontatie aan te gaan ook met
datgene wat we liever negeren. In die zin beweert de auteur niet ten onrechte, dat
‘alle kunst wezenlijk apocalyptisch is’. Het eindtijdsgevoel speelt dan blijkbaar geen
rol meer. Rosenthal verwijst wel expliciet naar de christelijke traditie en citeert uit
de Apocalyps van Johannes (die vreemd genoeg in het jaar 190 wordt gedateerd),
maar doet geen poging om na te gaan wat het betekent dat wezenlijke elementen uit
de christelijke opvatting van de apocalyps in de huidige uitholling van het begrip
verloren gaan. De apocalyps uiteindelijk reduceren tot een samengaan van schoonheid
en gruwel - zoals de ondertitel van de tentoonstelling aangeeft - maakt, dat zelfs Jeff
Koons in het opzet past.
Er zitten in de teksten van de catalogus irriterende details. Rosenthal omschrijft
bv. de abstracte doeken van
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Kandinsky en Rothko als ‘voorstellingen van het horror vacui’, en dat is wel een
heel eigenzinnige interpretatie ervan. Voorts worden de dertien deelnemende
kunstenaars te gemakkelijk vergeleken met gevestigde namen uit de
kunstgeschiedenis. Is het nodig Tuymans met Bacon, Koons met Brancusi, Mori met
Kandinsky of Chapman met Rodin te associëren, om de huidige avant-garde te
legitimeren?
Wat de uitvoering van de catalogus betreft, heb ik echter niets dan lof. De
afbeeldingen zijn van hoogstaande kwaliteit, de layout is uiterst verzorgd, elke
deelnemende kunstenaar wordt behoorlijk ingeleid (van elk van hen krijgen we
bovendien een mooie foto, van de hand van de opkomende fotograaf Norbert
Schoerner), en, om de ‘horror and beauty’ van de apocalyps tastbaar te maken, levert
de uitgever dit prachtvolle boek, dat een pikzwarte cover meegekregen heeft, in een
hemelsblauwe cassette, met gele bloemen versierd! Mijn indruk is: misschien is deze
catalogus te mooi. De gruwelijke scènes van Jake and Dinos Chapman of het door
een meteoriet neergevelde beeld van paus Johannes Paulus II, van Maurizio Cattelan,
zijn tragische voorstellingen die op het glanzende papier van deze publicatie de
aantrekkelijkheid krijgen van een leuke poster. En dan loop je het gevaar keurig over
de ‘apocalyptische’, d.w.z., openbarende én onheilspellende kracht van de
kunstwerken heen te kijken. Want in de kunst gaat het niet, zoals Peter Nijmeijer in
zijn verslag van deze tentoonstelling in De Standaard van 4 oktober jl. beweert, om
de vraag ‘hoe kun je amoraliteit op een esthetisch mooie manier weergeven’, maar,
zoals met name de allergrootsten ons hebben geleerd (Picasso en Bacon op kop):
hoe kun je via esthetische middelen, door het maken van een beeld, de gruwel van
rampspoed, boosheid en dood bezweren?
□ Jan Koenot
Pablo Picasso, catalogus van de tentoonstelling in Luik, uitgegeven door
Prestel Verlag, München, 2000, 240 blz., 1200 fr., ISBN 3-7913-2472-1.
Anthony Cragg. Sculpturen - Sculptures. Uitgave van het MUHKA
(MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen), Antwerpen, 2000, 127
blz., 750 fr., ISBN 90-72828-14-3.
Norman Rosenthal (red.), Apocalypse. Beauty and Horror in Contemporary
Art (Royal Academy of Arts, Londen), Thames and Hudson, Londen,
2000, 256 blz., ISBN 0-900946-86-5.

Eindnoten:
[1] Dit is de licht gewijzigde tekst van een lezing gehouden op het Voorjaarscolloquium ‘De
poëtische ervaring’ op 29 april 2000 aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA).
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Boeken
Filosofie
De despotische rede
De Verlichting die in haar eigen staart bijt, de omslag van de Verlichting in haar
tegendeel, dat is de rode draad door Kritiek van de despotische rede, een verzameling
opstellen over het hoofdwerk van de Frankfurter Schule, Dialectiek van de Verlichting
(1947). De emancipatie van het denken blijkt een fata morgana, want het denken is
altijd dienstbaar aan de praxis. Als het denken die wil sturen, neemt het al vlug de
vorm aan van een instrumentele of despotische rede. In de geest van, jawel, Hegel,
slagen Horkheimer en Adorno er als geen ander in de crisis van de twintigste eeuw
in gedachten te vatten. Zij leggen tevens de vinger op de pijnpunten van onze huidige
samenleving en daarom zijn hun analyses, zoals blijkt uit deze essays, nog brandend
actueel.
In het eerste hoofdstuk schetst K. Boey de historische context en het wel en wee
van de Frankfurter Schule, waarvan het hoogtepunt tevens een breuklijn blijkt te
zijn. In een door de rede onttoverde wereld steekt, volgens J. Naânaï, de mythische
draak weer zijn kop op. Volgens Horkheimer en Adorno ligt de angst voor de
overmacht van de natuur aan de basis van zowel de mythe als de wetenschap. Wat
meer is: ‘in naam van de strijd tegen de natuurdwang transformeert de instrumentele
rede de samenleving tot een systeem dat nog dwingender functioneert dan de natuur’
(blz. 39). Horkheimer zag slechts één uitweg: het op zich gesloten en door het systeem
verdrongen subject dient zich te richten op datgene wat zich in zijn absolute
onkenbaarheid aan het subject onttrekt. Het differentiedenken dient zich hier reeds
aan.
In een tweeluik, Odysseus-Juliette, belichten K. Boey en A. Cools het begin en
het eindpunt van de Verlichting. Odysseus, die als een listige burger, iemand /
niemand, steeds zijn hachje weet te redden, en Juliette (De Sade),
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die een levende illustratie is van het morele vacuüm dat ontstaat door de kantiaanse
scheiding tussen de theoretische en de praktische rede. Als het individu op zichzelf
terugplooit, zet het de weg vrij voor de heerschappij van het algemene, voor de
negatie van al wat menselijk is, die haar ware gelaat toonde in Auschwitz. Een
samenleving gekenmerkt door ‘uitschakeling van het individu, gelijkschakeling,
verdwijning van differenties en bovenal vernietiging van reflectie’ (blz. 112) stelt
zich bloot aan regressie. In zijn bijdrage toont D. Boeykens aan dat wie deze regressie
ombuigt zich afgunst op de hals haalt. Hier ligt een van de bronnen van het
antisemitisme, want juist de joden hebben door o.a. de wet en door hun geloof in een
transcendente God de symbiose met de magische natuur een halt toegeroepen.
De relevantie van het denken van de Frankfurter Schule voor wat zich in onze tijd
afspeelt, wordt m.i. het scherpst aangetoond door G. Steunbrink in zijn breed uitdijend
essay ‘Cultuur in functie van de cultuurindustrie’. Ofschoon Adorno's onderscheid
tussen hogere en lagere cultuur controversieel blijft, is het nog steeds bruikbaar als
kritiek op de standaardisering (formattering!) en nivellering van de cultuur-goederen.
Al deze essays weerspiegelen de complexe nawerking van het verlichtingsdenken
en van het vooruitgangsgeloof. Een recensie doet noodgedwongen afbreuk aan die
veelzijdigheid. Maar, wie de moed heeft stroomopwaarts te varen zal in deze essays
de bronnen vinden die zich ondergronds in onze huidige samenleving vertakken.
□ Hugo Roeffaers
Koen Boey en Arthur Cools (red.), Kritiek van de despotische rede. Essays
over de ‘Dialectiek van de Verlichting’, Acco, Leuven / Amersfoort, 1999,
141 blz., 795 fr., ISBN 90-334-4359-7.

Kerk en theologie
Het Markusevangelie gelezen en beluisterd
Het evangelie van Markus is het kortste en meest directe van de vier canonieke
evangelies. Het lijkt wel of hier een verhaal verteld wordt, rechttoe rechtaan,
ogenschijnlijk zonder veel theologische inkleding. Tweeduizend jaar na dato heeft
het verhaal nog niets aan frisheid en kracht verloren. Dat blijkt eens te meer uit een
heel speciaal project dat begin 2000 zijn beslag heeft gekregen. Wat is het geval? In
1979 kwam de woordkunstenares Tine Ruysschaert op het idee om het evangelie
van Markus als één groot stuk woordtheater ten gehore te brengen. Geen enkele
bestaande vertaling voldeed helemaal aan haar bedoeling. Daarop besloot Frans Van
Bladel zelf een poging te wagen het kleinste evangelie uit het Grieks te vertalen. Die
vertaling verscheen in 1984 en oogstte veel lof, met name door de poëtische setting
en het goed gekozen vocabulaire. Thans is in een heel mooie uitgave een tweede,
bijgewerkte druk verschenen. Maar het bijzondere eraan is, dat het ook een dubbel-cd
bevat waarop Tine Ruysschaert de complete tekst van het Markusevangelie ten gehore
brengt. Op deze manier hóór je dat Markus, net als alle auteurs uit Oudheid en
Middeleeuwen, zijn tekst schreef om beluisterd, gehoord te worden. Aan het begin
moet Tine Ruysschaert even op
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gang komen, maar al spoedig word je als hoorder gefascineerd door de pakkende
vertaling en de mooie voordracht. Het boek is geïllustreerd met reproducties van
houtsneden uit TBoeck vanden leven ons heeren Iesu Christi, dat in november 1487
in Antwerpen bij drukker Gerard Leeu het licht zag. Mocht u eens een mooi geschenk
zoeken, dan is dit een aanrader.
□ Panc Beentjes
Het Markusevangelie, vertaling en inleiding door Frans Van Bladel, verteld
door Tine Ruysschaert, Davidsfonds, Leuven / Lannoo, Tielt, 2000, 128
blz. + 2 cd's, 895 fr., ISBN 90-5826-069-0 (voor Nederland: ISBN
90-209-4060-0).

Maatschappij
De opmars van de Calimero's
Van nogal wat boeken die op de actualiteit inspelen, krijg je snel de indruk dat je ze
beter ongelezen laat. Niettemin herken ik vaak het gevoel van waaruit ze geschreven
zijn: het is een soortgelijk gevoel dat je ertoe aanzet dagelijks een krant te kopen of
naar het nieuws te luisteren. Tegelijk besef je hoe relatief het debat over actuele
thema's is: belangrijke zaken lijken er vaak hun gewicht te verliezen.
De reden waarom ik De opmars van de Calimero's van Luc Huyse wilde lezen,
had ook met de actualiteit te maken. Over het onderwerp, de verantwoordelijkheid
in de politiek, is in de media de laatste jaren nogal wat inkt gevloeid. Bovendien
heeft het boek zélf een hele tijd volop in de actualiteit gestaan (De Morgen en De
Standaard schonken er veel aandacht aan).
Luc Huyse tast in een bijzonder heldere stijl en vanuit een bij hoogleraren zelden
geziene bescheidenheid voorzichtig het hele veld van de politieke en maatschappelijke
verantwoordelijkheid af. Hij legt daarbij voornamelijk de nadruk op het diffuse
karakter van de ‘verantwoordelijkheid’ van politici, en op de politieke
verantwoordelijkheid van op het eerste gezicht ‘apolitieke’ maatschappelijke actoren,
zoals magistraten, journalisten, bedrijfsleiders en bankiers. Daarnaast worden geregeld
cruciale vragen gesteld, zoals over het vreemde, maar evident bevonden fenomeen,
dat westerse samenlevingen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘aansprakelijkheid’ meestal
meteen in juridische termen definiëren. Als er zich in de politiek een ‘schandaal’
voordoet, wordt de eis gesteld dat ‘tot op het bot’ onderzocht wordt wie
verantwoordelijk is. ‘Die uitdrukking’, zegt Huyse, ‘omvat gewoonlijk een min of
meer expliciete uitnodiging aan het adres van het gerecht’. En hij vraagt zich af:
‘Vanwaar komt dat toch, dat bijna reflexmatige beroep op de justitie?’ (blz. 121).
Het is inderdaad frappant dat, hoewel enorm veel Belgen aan den lijve ondervinden
dat een beroep doen op het gerecht niet noodzakelijk tot ‘rechtvaardige’ of doelmatige
antwoorden leidt, zij inzake maatschappelijke, of zelfs persoonlijke problemen een
antwoord blijven zoeken in méér justitie in plaats van op zoek te gaan naar een
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alternatieve, niet juridische invalshoek. Het is mooi meegenomen dat Huyse - in een
tijd dat begrippen als ‘politieke verantwoordelijkheid’, schandalen, fiasco's, ‘tot op
het bot gaan’, enz., nogal aan inflatie onderhevig zijn - in het begin van het boek
terminologisch even de puntjes op de i zet.
□ Johan Van der Auweraert
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Luc Huyse, De opmars van de Calimero's. Over verantwoordelijkheid in
de politiek, Van Halewyck, Leuven, 1999, 132 blz., 398 fr., ISBN
90-5617-243-3.

Cultuur
Het rijke heidendom
Na de komst van het christendom zijn in Europa alle oudere vormen van religie
vrijwel uitgevaagd: alles wat ‘heidens’ was, werd lange tijd ook expliciet bestreden
en vernietigd. Toch moet er in de eeuwen voor het christendom een uiterst rijk en
gevarieerd geheel van religieuze vormen en praktijken zijn geweest. Voor informatie
hierover zijn we voornamelijk aangewezen op de schaarse getuigenissen in teksten.
Soms lezen we een paar details in beschrijvingen van barbaren door antieke historici.
En ironisch genoeg zijn het vaak juist de bewaarde christelijke teksten waaruit enige
informatie is te halen.
Tot nu toe bestond er geen handzaam overzichtswerk van ‘heidense’ culten in
Europa, laat staan een boek waarin dit zonder christelijk of moreel gekleurd
vooroordeel gebeurde. De Engelse classicus Ken Dowden heeft nu in die leemte
voorzien. In zijn fraaie boek European Paganism heeft hij alle relevante teksten in
vertaling bijeengebracht en geeft hij uitvoerige analyses van het materiaal. Het
resultaat is ronduit indrukwekkend: via thematische ingangen als ‘steen en boom’,
‘groei’, ‘standbeelden en tempels’, of ‘priesters’, is het materiaal uit allerlei culturen
zinvol geordend en ontstaan er intrigerende dwarsverbanden. Dowden verliest zich
niet in abstracte of vage theorieën, maar blijft steeds dicht bij zijn materiaal. Dat is
dan ook rijk genoeg om vele pagina's boeiende lectuur op te leveren.
Vanzelfsprekend is de schrijver gefascineerd door de vele niet-christelijke culten
waarnaar hij zo grondig heeft gezocht. Maar gelukkig voelt hij zich niet geroepen
om ze aan te prijzen als spiritueel alternatief, en neemt hij nadrukkelijk afstand van
hedendaagse bewegingen die zich beroepen op Keltische of Germaanse godsdienst.
We hoeven van Dowden dus niet zelf stenen of bronnen te gaan vereren of rituelen
in heilige wouden uit te voeren. Maar serieus nemen kunnen we de oudere
cultusvormen van niet-christenen wel. Want, zoals Dowden het uiteindelijk simpel
genoeg stelt: ‘these were our European ancestors’.
European Paganism is buitengewoon goed gedocumenteerd, rijk voorzien van
illustraties en overzichtelijk opgezet, met pakkende tussenkopjes en titels die het
inleven in de heidense wereld nog vergemakkelijken (‘what trees are like’, ‘what
happens at springs and wells’). Dowden schrijft bovendien op een heel levendige
en leesbare manier: helder, persoonlijk en enthousiasmerend, soms wat excentriek,
maar altijd nuchter en ter zake - kortom: zeer Engels. Zijn boek is een genot om te
lezen. Ik kan het dan ook van harte aanbevelen aan iedereen die interesse heeft voor
godsdienst en Europese cultuur (zowat alle Streven-lezers dus, naar ik hoop). En wie
de hoge prijs een belemmering vindt, kan het best nog even wachten op de
paperbackeditie, want die komt er ongetwijfeld: dit wordt een standaardwerk.
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Ken Dowden, European Paganism. The Realities of Cult from Antiquity
to the Middle Ages, Routledge, London, 2000, 367 blz. (gebonden), £ 45,
ISBN 0-415-12034-9.

Kunst
Tweemaal Bacon
David Sylvester heeft Francis Bacon omstreeks 1950 leren kennen, en is tot diens
dood een van zijn trouwe vrienden gebleven. Door zijn ‘Gesprekken met Francis
Bacon’, die tussen 1962 en 1986 hebben plaatsgevonden, en onder de titel The
Brutality of Fact zijn verschenen - en inmiddels in heel wat vertalingen beschikbaar
zijn - is ook hijzelf beroemd geworden. Talloze tentoonstellingen zijn met zijn
medewerking tot stand gekomen. Sylvester is ongetwijfeld een van de beste kenners
van de mens Bacon en van zijn oeuvre. Daarom is het een uitstekend idee geweest,
recente opstellen van hem, die her en der in catalogi verschenen zijn, met nog
onuitgegeven teksten in een fraai opgemaakte monografie te bundelen: Looking back
at Francis Bacon biedt een boeiende synthese van Sylvesters kijk op de kunstenaar
die beschouwd wordt als de grootste Engelse schilder sinds Turner.
In het eerste gedeelte overloopt Sylvester de ontwikkeling van Bacons oeuvre.
Daarin gaat hij uitvoerig in op de belangrijkste werken, die overigens in deze uitgave
prachtig zijn afgebeeld. In zijn overzicht houdt de auteur ook rekening met een aantal
schitterende doeken waarvan werd aangenomen dat Bacon ze uit ongenoegen
vernietigd had, en die pas na zijn dood teruggevonden zijn (de catalogus van de
tentoonstelling ervan in de Parijse Galerie Lelong is besproken in Streven, januari
2000, blz. 94). Geregeld corrigeert Sylvester interpretaties die niet stroken met het
eigen aanvoelen of denken van de kunstenaar. Sylvester is geen blinde aanhanger
van de meester. Hij laat duidelijk zijn voorkeur blijken voor twee periodes die hij
als hoogtepunten beschouwt: 1944-1953 en 1970-1976. In dit gedeelte staan ook
heel wat reproducties van werken van andere kunstenaars die Bacon beïnvloed
hebben. Opvallend is de nadruk die gelegd wordt op de invloed van Matisse op Bacon
(die weinig over Matisse sprak, terwijl hij altijd naar Picasso verwees).
Het tweede gedeelte bevat onder de titel ‘Reflections’ een aantal kortere essays,
die de afgelopen jaren naar aanleiding van thematische tentoonstellingen zijn
geschreven, en die de auteur voor deze uitgave heeft herwerkt. Meesterlijk is het
opstel waarin Bacon met Giacometti vergeleken wordt (beiden heeft David Sylvester
persoonlijk gekend). De enkele bladzijden over ‘The painter as medium’ en ‘Images
of the human body’ maken alle gesofistikeerde literatuur over Bacon in één klap
overbodig: hierin krijg je te lezen waar het in zijn werk om gaat (voor zover woorden
dat kunnen ophelderen...).
In het derde gedeelte zijn fragmenten ondergebracht uit de bovengenoemde
interviews met Francis Bacon, die in de gedrukte uitgave ervan waren weggelaten.
In die fragmenten spreekt Bacon over zichzelf, zijn visie op kunst, en geeft hij zijn
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mening over oude en moderne meesters. Het boek eindigt met een biografie, waarvan
vooral de uitvoerige voetnoten nieuwe informatie bevatten.
David Sylvester is een betrouwbare gids, die bovendien briljant kan schrij-
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ven. Looking back at Francis Bacon is een boek met blijvende waarde.
***
De hele inhoud van het atelier waarin Bacon de laatste dertig jaar van zijn leven heeft
gewerkt, is door zijn enige erfgenaam, John Edwards, aan de Hugh Lane Municipal
Gallery of Modern Art in Dublin geschonken. De nauwgezette reconstructie ervan
in het Ierse museum is nog volop aan de gang. Maar om de uitzonderlijke schenking
alvast te vieren werd verleden zomer een overzichtstentoonstelling aan Bacons oeuvre
gewijd. De catalogus ervan is een mooi boekje geworden, met een handig formaat,
dat een behoorlijke kleurenafbeelding van zesenzestig werken bevat. Bij elke illustratie
hoort een korte toelichting van David Sylvester (doorgaans een beknopte samenvatting
van passages uit het hierboven besproken boek). Het catalogusgedeelte wordt
voorafgegaan door enkele korte opstellen, waarin een viertal auteurs herinneringen
aan Bacon ophalen. Wat mij daarvan bijblijft is het stuk van Anthony Cronin, die
vertelt hoe Bacon als kind door een oppas in een kast opgesloten werd, omdat ze van
hem af wilde zijn toen haar vriendje op bezoek kwam om met haar te vrijen. Dat
verhaal zou hij van Bacon zelf gehoord hebben.
Op zich is dit boekje een verzorgde uitgave, die ook nuttig kan zijn als een eerste
kennismaking met het oeuvre, voor wie zulks nog nodig heeft. Onmisbaar is het
alleen voor wie alle publicaties over Bacon in zijn boekenkast wil hebben staan.
□ Jan Koenot
David Sylvester, Looking back at Francis Bacon, Thames & Hudson,
Londen, 2000, 272 blz., met 230 afbeeldingen, waarvan 84 in kleur, £
29.95, ISBN 0-500-01994-0.
Francis Bacon in Dublin (met bijdragen van Grey Gowrie, Louis le
Brocquy, Anthony Cmnin, Paul Durcan, David Sylvester), Thames &
Hudson, Londen, 2000, 128 blz., £ 17.95, ISBN 0-500-28254-4.

Literatuur
Aars!
Insiders weten het al langer: elke maand is het uitkijken naar de nieuwe Toneelgazet,
uitgegeven door Het Toneelhuis, al was het maar om de meesterlijke stukjes proza
die Peter Verhelst onder de titel Aars! in de krant achterlaat. Het zijn sprookjes die
de klassieke trilogie van Aeschylus in een nieuwe vorm gieten. Nu is er bij uitgeverij
Prometheus de volledige tekst verschenen van het theaterstuk dat op 11 juni 2000 in
première ging. Aars! (Anatomische studie van de Oresteia) bevestigt eens te meer
dat deze auteur terecht werd gelauwerd met de Gouden Uil 2000 voor Tongkat. De
titel riep voor mij al meteen de schrikwekkende beelden op van schilder Francis
Bacon. Verhelst en Perceval zorgden voor een vitaal proza dat wel cryptischer is dan
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de sprookjes. De barokke taal draagt hier en daar sporen van Hugo Claus (‘Zijn geblaf
zette mijn bed in lichterlaaie’). Misschien valt de stijl nog het best te omschrijven
als ‘grotesk realisme’ (de Russische taal- en literatuurwetenschapper Bachtin noemde
grotesk datgene wat wijst op de vitaliteit van het menselijk lichaam). In het eerste
deel zit het gezin aan tafel. De tekst is overal zwanger van termen die naar het lichaam
en de elementaire functies ervan - eten en seks - verwijzen.
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Waar liggen de eigen accenten in deze nieuwe versie van de Oresteia? De strijd
tussen Agamemnon en Klytaemnestra wordt in Aars! uitvergroot tot de eeuwige
strijd tussen man en vrouw. Zonder wederzijds begrip. Bovendien bepaalt het noodlot
dat de kinderen, Orestes en Elektra, in de voetsporen van hun ouders zullen treden.
Het duo Verhelst-Perceval heeft de figuur van Orestes gemodelleerd naar Oedipus.
Dit wordt duidelijk als Orestes de laatste personen die tussen hem en zijn zus staan,
vermoordt. Vanaf het begin van de tekst is de vernietigende dreiging van incest
voelbaar en voorspelt ze het einde van dit gedegenereerde gezin. Het koor en de
bijrollen zoals die van Kassandra en Aegisthus uit het oorspronkelijke stuk zijn
achterwege gelaten: enkel het kerngezin blijft over. En allen hebben ze honger: ‘Wij
hebben altijd honger, jongen. Zo is onze soort nu eenmaal. Altijd op zoek naar iets
wat onze honger kan stillen. Maar er is niets wat onze honger kan stillen’.
Aars! is een rauwe brok leesvoer die je gewillig en gulzig door de strot laat rammen,
om het in de stijl van het boek te zeggen. De woorden laten zich niet gemakkelijk
verteren, maar doen je toch snakken naar meer. Spijtig genoeg werden de prozastukken
die in de Toneelgazet zijn verschenen, niet opgenomen in dit boek. Voor degenen
die nog niet overtuigd zijn, kan ik maar één ding zeggen: ‘Gaat allen daarheen!’
□ Dimitri De Gruyter
Peter Verhelst en Luk Perceval, Aars! (Anatomische studie van de
Oresteia), Prometheus, Amsterdam, 2000, 86 blz., 460 fr., ISBN
90-5333-938-8.

Geschiedenis
Praten als Brugvrouw
Met dit voorbeeld van het actuele gebruik van het spreekwoord ‘praten als Brugman’
begint Nico Lettinck zijn informatieve en prachtig uitgegeven boekje over de
laatmiddeleeuwse Nederlandse prediker Johannes Brugman (ca. 1400-1473).
Vervolgens behandelt hij het ontstaan van het gezegde bij de ‘Amsterdamse kwestie’
in 1462. In deze kwestie kwam Brugman in conflict met het Amsterdamse stadsbestuur
over de stichting van een nieuw (observanten)klooster. Toen dit klooster ondanks
de persona-non-grataverklaring van Brugman in opdracht van landsheer Filips de
Goede toch gesticht werd, werd dit succes door het volk toegeschreven aan het
‘callen’ (praten) van Brugman.
In de hoofdstukken twee tot en met vier en zes komen achtereenvolgens de persoon
Brugman, de thematiek van zijn werken, zijn leefwereld en de beeldvorming rondom
zijn persoon aan de orde. Het lijden, en in het bijzonder het lijden van Christus, loopt
als een rode draad door het leven en werk van Brugman. De uitnodiging om een vita
te schrijven van de beroemde Christina van Schiedam, wier leven één lange lijdensweg
is geweest die zij met lijdzaamheid en vertroosting droeg, greep hij dan ook met
beide handen aan (hoofdstuk vijf).
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Praten als Brugman is op een toegankelijke en levendige manier geschreven en
geeft een goed algemeen beeld van Brugman en zijn middeleeuwse wereld. Hiermee
sluit deze publicatie goed aan bij de doelstellingen van de reeks ‘Verloren Verleden’.
De vele (kleuren)illustraties bevorderen
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de toegankelijkheid en maken het boekje boeiend om te lezen. Wel vind ik het jammer
dat er geen voetnoten zijn gebruikt, waardoor het voor de lezer moeilijk te achterhalen
is waarop de auteur zich baseert. Bovendien is zijn betoog op deze manier lastig te
verifiëren. Waarschijnlijk is dit de consequentie van de populair-wetenschappelijke
aanpak van de reeks. Ook mis ik de verantwoording van de citaten (een uitzondering
hierop zijn de citaten uit het boek van P. Verdeyen op blz. 31 en 49), terwijl bij de
afbeeldingen wel een verantwoording wordt gegeven.
Desondanks is Lettinck er al met al in geslaagd een interessante inleiding te
schrijven tot de persoon, het werk en de leefwereld van de belangrijke en kleurrijke
middeleeuwse prediker die kon praten als Brugman.
□ Patricia Stoop
Nico Lettinck, Praten als Brugman. De wereld van een Nederlandse
volksprediker aan het eind van de Middeleeuwen, Verloren, Hilversum,
1999, 80 blz., f 19,90, ISBN 90-6550-445-1.

Te simpele geschiedenis
Hoed u voor grove vulgariseringen. Dat moet de boodschap zijn na het lezen van
Twintig eeuwen zien op u neer. Een wereldgeschiedenis vanuit Europees perspectief,
een bijgewerkte Teleac-cursus die in twintigmaal een tiental bladzijden twintig
eeuwen geschiedenis uiterst rudimentair samenvat. Meestal met als typerend
beschouwde afbeeldingen, literaire of andere teksten, en altijd met een summiere
algemene literatuurlijst en een uiteenzetting over een specifieke gebeurtenis (‘De
kerstening van Clovis’), persoon (Octavianus Augustus), plaats (‘Rome, smeltkroes
van nationaliteiten’) of mentaliteit (‘De tolerantie van de Unie van Utrecht’).
In de inleiding wordt, sterk relativerend, gewezen op de toevalligheid van onze
tijdsindeling en op het eurocentrisme van onze historische perceptie. Maar in de,
door de beperkingen van het uitgangspunt opgelegde generalisaties en simplificaties
van het boek, komt vooral de monocausaliteit naar boven: uiteindelijk wordt alles
naar het centrale punt gekanaliseerd, en gaan van daaruit dan weer een aantal zeer
overzichtelijke draden naar de toekomst toe.
En dit soort histoire de papa is nu wel hopeloos voorbijgestreefd.
□ Jacques De Maere
Herman Beliën, Fik Meijer, Wijnand Mijnhardt, Peter Raedts, Twintig
eeuwen zien op u neer. Een wereldgeschiedenis vanuit Europees
perspectief, Ambo, Amsterdam, 1999, 256 blz., 595 fr., ISBN
90-263-1591-0.

Bredero
De ondertitel - Een terugblik op de geschiedenis van twaalf eeuwen christendom lijkt ons minder dubbelzinnig dan de hoofdtitel van de studie, De ontkerstening der
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middeleeuwen. De ontkerstening verwijst niet naar de feitelijke geschiedenis van de
Middeleeuwen, maar naar de actuele tendens om die periode als minder christelijk
voor te stellen dan gebruikelijk. Waarschijnlijk beschouwt de auteur zijn lijvige
studie als een antwoord op De heidense middeleeuwen van zijn Gentse collega L.
Milis, die slechts in enkele voetnoten wordt geciteerd. In feite is dit Opus magnum
van de Amsterdamse hoogleraar zeker geen polemisch pamflet, maar de vrij serene
voorstelling van twaalf eeuwen christendom in Europa, dit is het westerse
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christendom van de vierde tot de vijftiende eeuw. De auteur richt zijn aandacht vooral
op de geestelijke stromingen die ontstaan in de loop der tijden: de Karolingische
Renaissance, Benedictus en de benedictijnen, de vele stichtingen in de twaalfde eeuw,
de franciscaanse beweging en de ketterij van de katharen.
In de epiloog wordt dit thema van de hoofdtitel hernomen: de al dan niet christelijke
Middeleeuwen. Het weze ons toegelaten de mening van de auteur met zijn eigen
woorden weer te geven: ‘De huidige belangstelling voor de middeleeuwen lijkt soms
op een vlucht uit de ongewisheid van het heden. Daarheen neemt eenieder bij voorkeur
mee het geschiedsbeeld dat hem of haar in geestelijke dan wel ideologische zin het
meest aanspreekt. Opvallend is dat vanuit de huidige ontkerstening van de westerse
samenleving velen bij voorkeur op zoek gaan naar restanten van voorchristelijke,
polytheïstische religies, veelal aangeduid als “heidendom”, alsmede naar sporen van
uit de middeleeuwen zelf daterende vormen van bijgeloof en afgoderij, waarop de
kerk destijds blijkbaar geen vat wist te krijgen. Sommigen willen tevens aantonen
dat de maatschappelijke betekenis van de kerk en met name van de kloosters, binnen
de middeleeuwse samenleving veel geringer moet zijn geweest dan men tot voor
kort, nog onder de invloed van het christelijk Réveil uit de negentiende eeuw, veelal
placht aan te nemen. In die zin zou men de huidige belangstelling voor die periode
grosso modo mogen kwalificeren als een achteraf alsnog in gang gezette ontkerstening
van de middeleeuwen, een streven waarvoor wel het nodige, maar toch niet alles valt
te zeggen’ (blz. 9 en 391).
Dit globaal overzicht van de Middeleeuwen eindigt met een Appendix over een
zeer specifiek verhaal: de geschiedenis van Abélard en Héloïse. Sinds de negentiende
eeuw is de briefwisseling van dit bekende liefdespaar het voorwerp van een geleerde
pennenstrijd. Zijn de brieven van Héloïse authentiek of niet? De auteur geeft de
argumenten pro en contra, maar weigert ten slotte partij te kiezen. In deze pagina's
betrappen wij hem op een paar onnauwkeurigheden. Bernardus was natuurlijk geen
voorzitter van het concilie te Sens (blz. 439). Het klooster Saint-Gildas, waarvan
Abélard een tijd lang abt was, ligt niet in Normandië, maar in Bretagne (blz. 464).
Maar het hele boek, en vooral de Appendix, is vol animo geschreven. Dit maakt de
lectuur niet zozeer tot een opgave, maar tot een waar feest voor de geest.
□ Paul Verdeyen
A.H. Bredero, De ontkerstening der middeleeuwen. Een terugblik op de
geschiedenis van twaalf eeuwen christendom, Baarn en Kapellen, 2000.
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(UFSIA) en is er verantwoordelijk voor de wetenschappelijke samenwerking van de
Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) met het instituut
NITLAPAN van de Universidad Centroamericana van Managua, Nicaragua. Adres:
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KRISTOF DECOSTER (o1972), studeerde politieke wetenschappen aan de KU Leuven.
Verricht momenteel als FWO-aspirant onderzoek naar het verband tussen sociaal
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Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de
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en schrijft voor De Standaard. Adres: Frederiksplein 4, NL-1017 XM Amsterdam.
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Elianne Muller
Nietzsches beschavingsoffensief
Nietzsche en een pleidooi voor beschaving... Het is waarschijnlijk niet het eerste
beeld dat opdoemt bij het horen van zijn naam. ‘God is dood!’ ‘Vloek over het
christendom!’ ‘Herwaardering van alle waarden!’ - en, in het verlengde daarvan,
‘chaos en anarchie’: dat beeld is, vanuit het perspectief van de moderne, meestal
christelijke westerling deels juist, deels te beperkt. In heel het cultuurkritische
filosofische werk van Nietzsche is ook een sterk verlangen naar zuiverheid en maat
zichtbaar - vurig en gedreven geformuleerd in een mateloze, rijke taal.
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Nietzsche stierf. Sinds vorig jaar verschijnt
er een stroom aan nieuwe publicaties over deze fascinerende denker, die naar eigen
zeggen ‘zijn eigen tijd honderd jaar vooruit was’. Nu wij in die tijd zijn aangeland,
is het interessant te zien welke ideeën en overtuigingen van Nietzsche inderdaad hun
geldigheid hebben bewezen of welke kritiek onder zijn invloed is ondervangen. De
tekst die ik hier presenteer, Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (1872)[1],
een vroeg werk van Nietzsche, formuleert een scherpe kritiek op het toenmalige
gymnasiale en universitaire onderwijs[2]. Gaat die kritiek, honderd jaar na dato, nog
op voor het onderwijs in onze huidige tijd? Kunnen we er iets van leren? Of moeten
we constateren dat Nietzsche zijn tijd niet vooruit was, maar integendeel, hopeloos
achterhaald is? Naar mijn idee vooral het eerste: hoewel het veel onderwijskundigen,
-vernieuwers, -hervormers et cetera tegen de haren in zal strijken, denk ik dat er heel
vruchtbare ideeën in de Bildungsanstalten te vinden zijn. ‘Politiek correct’ is het
allemaal niet, maar dat was en is precies de kracht van Nietzsches denken. De vijf
voordrachten (zes waren gepland) werden in 1872 gehouden op verzoek van een
groep Bazelse academici; het onderwerp was van Nietzsche zelf afkomstig. De
lezingen werden, hoewel enthousiast
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gepresenteerd, pas in de Nagelaten geschriften gepubliceerd; Nietzsche kon zich al
snel niet meer verenigen met het optimisme dat eruit sprak. Het onderwijs als zodanig
blijft zijn interesse houden; hij is oprecht bezorgd om de ‘zieke staat’ ervan, maar
het grootse visioen van ‘genezing’ dat nog uit deze teksten opdoemt, moet hij laten
varen.

Nietzsches eigen bildungsjaren
Friedrich, ‘Fritz’ Nietzsche, was wat wij nu zouden noemen een hoogbegaafd kind.
Hij was zeer muzikaal, componeerde al vroeg, tekende goed, schreef gedichten en
autobiografische verhandelingen, waarin hij zich al grondig rekenschap gaf van zijn
eigen begaafdheden en de eisen die hij aan zijn onderricht stelde. Als elfjarige gaat
hij naar het gymnasium in zijn woonplaats Naumburg, maar twee jaar later, in 1858,
wordt hij toegelaten tot het evangelische elite-internaat Schulpforta. Hoe was het
voor de jonge jongen te leren en te leven in een instituut dat door de toenmalige
rector als volgt werd beschreven? ‘[Schulpforta is] een besloten schoolstaat, “waarin
het leven van de enkeling in al zijn betrekkingen volledig opgaat”. De leerlingen
“worden niet alleen voor het onderwijs maar ook voor hun morele en karaktervorming
door hun ouders met overdracht van alle ouderlijke rechten, aan de school
toevertrouwd”. De belangrijkste vormingsjaren vinden hier plaats, “vandaar dat alle
Pfortanen gewoonlijk hun hele leven het duidelijke stempel van een zekere pittige
degelijkheid meenemen”.’ ‘In Pforta’, voegt Nietzsches biograaf Janz daaraan toe,
‘werden geen officieren voor het leger opgeleid, maar officieren voor de geestelijke
leiding van het volk’[3].
Uit de vele brieven die de jongen vanuit het internaat aan zijn moeder en vrienden
schreef en uit passages in diverse autobiografische teksten weten we dat de jonge
Nietzsche die vormingsmethoden wat anders heeft geïnterpreteerd en gewaardeerd.
Zijn vader, dominee, was al een aantal jaren daarvoor gestorven en Friedrich, die
opgroeit tussen louter vrouwen, verlangt naar mannelijke leiding. Die zou hij bij
uitstek in Pforta hebben kunnen vinden, maar: ‘Mijn opvoeding is wat de hoofdzaken
betreft aan mijzelf overgelaten [...]. Mij ontbrak het aan de strenge en superieure
leiding van mannelijk intellect. [... In] Schulpforta leerde ik slechts een surrogaat
van vaderlijke opvoeding kennen, de uniformerende tucht van een geordende school.
Maar juist deze welhaast militaristische dwang, die [...] de enkeling koeltjes en
oppervlakkig behandelt, leidde me weer terug naar mijzelf. Van de eenvormige wet
redde ik mijn persoonlijke voorliefdes en streven, ik leefde een verborgen cultus van
bepaalde kunsten, ik probeerde in overprikkelde hang naar kennis en genieten het
starre van een wetmatig bepaalde orde en tijdsbesteding te doorbreken.’
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Die ‘verborgen cultus’ was geen strikt individueel gebeuren - integendeel. Al jong
weet hij dat (vermeende) talenten aan andermans oordeel getoetst moeten worden.
Vanuit Schulpforta onderhoudt hij daartoe nauwe contacten met zijn oude
schoolvrienden August Krug en Withelm Pinder, die hij in zijn vrije tijd ook nog
geregeld kan ontmoeten. Veertien jaar oud stuurt hij een briefje aan Wilhelm:
‘Alsjeblieft - stuur mij eens het een of andere onderwerp voor een opstel
[Deutsche Arbeit]. Ik denk dat er in de vrije dagen na de examens wel wat
tijd voor zal zijn, en ik moet toch enigszins blijven oefenen; ik raak er
anders te veel uit.
Hierbij stuur ik jou ook een thema: “Over de goddelijke en de menselijke
vrijheid”. Misschien vind jij ook hier en daar een uurtje waarin je erover
kunt nadenken en schrijven. Het gaat om een van de belangrijkste kwesties
met betrekking tot de vrijheid. Werp slechts de vragen op. Wat is vrijheid?
Wie is vrij? Wat is wilsvrijheid?, enzovoort. / / Nun lebe wohl, liebster
Withelm - en denk en schrijf toch vaak aan je Fr.W. Nietzsche.’[4]
In de Voordrachten lezen we later hoe dit ‘spel’ nog serieuzere trekken krijgt in het
bildungsverbond dat Friedrich, Wilhelm en August als vijftienjarigen onder de naam
Germania stichten[5]. Nietzsche is de onbetwiste voortrekker van de kleine club, de
meest productieve van het stel en ook de scherpste criticus - eigenschappen die hij
niet meer kwijt zal raken, en die hem slechts enkele jaren later ook van zijn vrienden
deden vervreemden. ‘Wij besloten [...] een vereniging van een klein aantal kameraden
op te richten, met het doel voor onze productieve interesses in kunst en literatuur een
verplichtende organisatie te vinden: [...] ieder van ons moest zich verplichten maand
na maand een eigen voortbrengsel, hetzij een dichtwerk, een verhandeling, een
architectonisch ontwerp of een muzikale schepping in te zenden, over welk ieder der
anderen dan met de onbegrensde openhartigheid van een vriendschappelijke kritiek
zijn oordeel moest geven. Zo meenden wij onze ontwikkelingsdrang door wederzijdse
controle zowel te prikkelen als in toom te houden.’ Vooral terugblikkend ziet de,
nog altijd jonge Nietzsche, dat die twee kanten in de Bildung van ‘binnenuit’ en van
‘buitenaf’ aanwezig moeten zijn: ontketening en intoming beide. Binnen Germania,
pas zeventien jaar oud, schrijft en publiceert hij dan teksten over lot, historiciteit en
vrijheid, waarin alle thematische lijnen voor de toekomst zich al aftekenen. Nog
zonder veel zelfkritiek, inderdaad, maar zijn talent is onmiskenbaar. Als hij later zelf
docent is, ziet hij die dubbele beweging terug bij zijn eigen, begaafde studenten. Al
op vierentwintigjarige leeftijd wordt Nietzsche, die korte tijd theologie en vervolgens
filologie studeerde, als hoogleraar klassieke filologie naar
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Bazel beroepen. In die tijd was het gebruikelijk dat hoogleraren ook onderwezen in
de hoogste klas van het gymnasium; Nietzsche heeft dat met hart en ziel gedaan, en
het zijn de naar ware Bildung hunkerende scholieren en jonge studenten voor wie
hij in zijn Voordrachten een lans zal breken.
Om de vijf voordrachten over de onderwijsinstellingen op waarde te schatten, is
het niet alleen van belang enig inzicht te hebben in Nietzsches persoonlijke
onderwijservaringen, we moeten ook oog hebben voor de wijze waarop hij filosoof
wil zijn. Hij mag dan een buitengewoon geleerd filoloog zijn, zijn hart gaat uit naar
de filosofie. Dat bleek al uit zijn inaugurale rede, dat bleek uit zijn in het jaar van de
Voordrachten uitgekomen eerste grote werk: De geboorte van de tragedie. Het blijkt
vervolgens uit de Oneigentijdse beschouwingen die niet lang na 1872 beginnen te
verschijnen en die in de verdere uitwerking van de bildungsthematiek verwant zijn
aan de onderwijsvoordrachten. Nietzsche zal zich in hoog tempo ontpoppen als een
scherp observerend, scherp diagnosticerend criticus van de cultuur - waarvan het
onderwijs immers een vitaal onderdeel uitmaakt; hij zal zichzelf, als onlosmakelijk
deel van die cultuur, niet sparen in zijn kritiek; hij zal ten slotte in een overstijgende
beweging handreikingen bieden om de praktijk van het onderwijs te verbeteren. Zo
ernstig als zijn diagnose is, zo ingrijpend is de remedie die hij, in parafrase,
voorschrijft: ‘Ontmasker alle pretenties, breek het hele gebouw af en bouw het weer
op op steviger fundamenten! Een filosoof hoort arts van de cultuur te zijn - en hij
hoede zich ervoor een zachte heelmeester te zijn!’[6] Hoe luiden zijn diagnose en zijn
plan voor herstel?

De vijf voordrachten over het onderwijs
In de dagen dat Nietzsche zijn voordrachten hield, was het nog geen gebruik het
spreken op te fleuren met beeld en geluid, of met discussie-na-afloop. De toehoorder
werd geacht ook werkelijk toehoorder te zijn. Nietzsche, bedreven retor, weet dat
dat nogal wat vraagt van zijn gehoor. Hij giet zijn voordrachten dan ook in de vorm
van een platoonse dialoog, die op zijn beurt in een raamvertelling is geplaatst. Die
vorm heeft het voor de spreker zelf gunstige effect dat hij een driedubbel gezag aan
de inhoud verleent. Er zijn als het ware drie Nietzsches aan het woord. Er is de spreker
‘hier en nu’, de gezaghebbende hoogleraar. Er is vervolgens de jonge student
Nietzsche, ikfiguur in de raamvertelling, die enerzijds de overmoedigheid kent van
het jonge genie, maar die anderzijds nog op zoek is naar leermeesters die zijn genie
op waarde kunnen schatten en waar nodig intomen. Ook die spreekt met gezag, het
gezag van de betrokkene zelf. Er is ten slotte het fictieve personage van de oude
filosoof,
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Nietzsches alter ego, beeld van Plato, met wie de jonge student een ontmoeting zegt
te hebben gehad. Deze naamloze filosoof brengt die jonge hond én de jonge hoogleraar
én ons als publiek, in een dialoog tussen hemzelf en een al wat oudere leerling, met
gestrenge wijsheid een en ander bij over de ware Bildung en over de weg ernaartoe.
Of over het ontbreken van die weg; ‘genieën zijn per definitie niet dik gezaaid’ is de
boodschap, en ook ware Bildung is ‘van nature’ schaars. Nietzsche, in zijn diverse
gestalten, windt daar geen doekjes om. Op dit punt zullen wij ons moeten afvragen:
op wat voor wijze behoren wij tot de doelgroep? Wij worden onontkoombaar
aangesproken, maar zijn wij zelf op zoek naar ware Bildung? Weten wij eigenlijk
wel wat dat inhoudt? Menen wij van onszelf al gebildet te zijn? Behoren wij al tot
de ingewijden of kunnen wij, als het erop aankomt, slechts meehelpen aan de Bildung
van onze leerlingen? Of is zelfs dat te hoog gegrepen?
Zowel in de ‘Inleiding’ als in de ‘Voorrede’ bij de voordrachten, doet Nietzsche
enkele bijzondere uitspraken over de toehoorder of lezer die hij zich wenst: hij moet
ontspannen zijn en langzaam (‘herkauwend’) lezen; hij moet het denken niet verleerd
zijn; hij moet eigenlijk al zo ver zijn, dat hij in zijn opvattingen gestaafd wordt, in
plaats van ‘beleerd’ te worden; hij moet niet steeds ‘zichzelf’, dat wil zeggen: zijn
eigen mening, zijn eigen, vermeende Bildung ‘ertussen plaatsen’, en hij moet, als
resultaat van Nietzsches overdenkingen, geen ‘tabellen en grafieken’ verwachten.
‘Voor deze mensen is mijn boek bestemd - daß heißt für wenig Menschen!’ Van deze
mensen verlangt hij vervolgens dat ze bereid zijn onzelfzuchtig de ‘strijd tegen de
barbarij’ aan te gaan - alles ten bate van komende generaties. Zijn project krijgt
scherpe contouren in het voorwoord: de cultuur waarin het verziekte onderwijs kan
gedijen, ‘ontmaskeren als een barbaarse schijncultuur’, zijn toehoorders (zo dat nog
nodig is) overtuigen van de noodzaak tot een drastische hervorming, in hen
bondgenoten treffen om met hem in het strijdperk te treden. En vervolgens presenteert
hij zijn these:
‘Twee ogenschijnlijk tegensprekelijke, in hun uitwerking echter even
verderfelijke en in hun resultaten uiteindelijk samenvloeiende stromingen
beheersen tegenwoordig onze, oorspronkelijk op heel andere fundamenten
gegrondveste onderwijsinstellingen: enerzijds de drang naar zo groot
mogelijke v e r b r e d i n g v a n d e B i l d u n g , anderzijds de drang naar
v e r m i n d e r i n g e n a f z w a k k i n g e r v a n . De eerste drijfveer
volgend, moet de Bildung in steeds bredere kringen gedragen worden, in
het licht van de andere tendens wordt van de Bildung gevergd haar hoge,
autonome aanspraken op te geven en zich dienstbaar te maken aan een
andere levensvorm, namelijk aan de staat.’
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In vijf voordrachten zal Nietzsche deze tendensen vanuit verschillende perspectieven
steeds verder toelichten, en een steeds scherper uitgelicht pleidooi voeren voor de
vorming van de weinige ware bildungsbehoeftigen, binnen slechts enkele, elitaire
instituten, door slechts weinige, werkelijk toegeruste en toegewijde leraren.
In de eerste voordracht maken we kennis met de jonge student Nietzsche, die met
zijn vriend de plek bezoekt waar zij enkele jaren daarvoor hun ‘heilig verbond’
gesloten hebben: de beboste helling boven de Rolandseck, uitkijkend over de Rijn.
Hun initiatief heeft hun het idee gegeven al veel verder te zijn in hun geestelijke en
culturele ontwikkeling dan hun oppervlakkige medestudenten; zij hebben zelf de
teugels in handen genomen en zich buiten de uniforme dwang van de colleges verder
ontplooid. Dat willen zij in dankbare, stille overpeinzing herdenken. Op die gewijde
plek treffen ze tot hun ongenoegen twee andere mannen: een oude filosoof en diens
jongere metgezel. Na wat strubbelingen en misverstanden blijven beide tweetallen
op de berg: de filosoof en zijn metgezel om over de deplorabele staat van het Duitse
onderwijs te debatteren, de beide studenten op aanraden van de filosoof ‘als jonge
Pythagoreeërs’, zwijgend, oplettend, om iets op te steken van dat gesprek tussen
mannen die meer recht van spreken hebben.
Vorm en inhoud van wat Nietzsche te zeggen heeft, sluiten hier al naadloos op
elkaar aan: wie nog jong is, wie nog moet en wil leren, doet er voorlopig het zwijgen
toe; wie luisterend wil leren, doet er goed aan te luisteren naar een echte filosoof en
moet vooral niet denken dat hij zelf al kan filosoferen. Zoiets kost jaren groei,
teruggetrokken leven en overpeinzen.
Dit blijkt de ‘Kardinalsatz aller Bildung’ te zijn: ‘Geen mens zou naar Bildung
streven, wanneer hij wist hoe ongelooflijk klein het aantal van werkelijk gebildeten
uiteindelijk is en uberhaupt maar zijn kan.’ Dat lezende, beginnen ook wij wat
ongemakkelijk te schuiven op onze stoel, zeker wanneer al gauw blijkt dat de toch
al grondig filosofisch geschoolde begeleider zijn eigen staat van beschaving en
vorming danig overschat.
In de uitvoerige kritiek op het hedendaagse onderwijs die de filosoof vervolgens
formuleert - en waaruit ik al het citaat over de ‘verbreding en vervlakking’ gaf - blijkt
dat dát gegeven vooral uit het oog verloren is: ‘De zo algemeen mogelijke Bildung
zwakt de ware Bildung zodanig af, dat ze geen enkel privilege, laat staan enig respect
meer verlenen kan. De alleralgemeenste Bildung is daarmee: barbarij’. Daar moet
krachtig tegen opgetreden worden, aldus de filosoof. De begeleider, zelf ooit leraar
aan het gymnasium, krijgt het er benauwd van: hoe pak je zoiets aan? Daarover gaat
de tweede voordracht, die praktisch helemaal gewijd is aan de ellendige staat van
het onderwijs in de moedertaal (hier uiteraard
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het Duits). Twee ontwikkelingen zijn de filosoof een doorn in het oog: het taalgebruik
is verworden tot Zeitungsdeutsch - tot een oppervlakkige, modieuze ‘ontaal’. Nodig
is absolute tucht, opdat de leerling weer leert: ‘de stijl verbeteren betekent de gedachte
verbeteren’, en dat verbetering van stijl maar kan gebeuren door jarenlange oefening
in het lezen, vertalen, imiteren en misschien, ooit, evenaren van de grote klassieke
voorbeelden. De tweede tendens is zo mogelijk nog kwalijker: ‘[...] veel te vroeg’,
aldus de filosoof, ‘krijgen leerlingen de opdracht teksten te schrijven over hun eigen
Bildung, hun eigen meningen en voorkeuren - dat alles op een leeftijd waarop er nu
juist nog helemaal geen vorming heeft plaatsgevonden. Hier worden originaliteit en
talent verondersteld en gevraagd die maar weinig mensen uberhaupt op latere leeftijd
bezitten of bereiken’. ‘Gehoorzaamheid en grondige gewenning’ zijn hier de enige
manier om de vaardigheid in de moedertaal en discipline in het denken, die een
absolute vereiste zijn om ook maar te kunnen hopen op ‘inwijding’ in de voor de
werkelijke Bildung onontbeerlijke klassieke denkers, weer aan te kweken.
Van het onderwijs in de moedertaal verschuift de aandacht in de derde voordracht
naar diegenen die de Bildung moeten ‘dragen’: de leraren in het voortgezet onderwijs
en met name in de gymnasia. Het is een spannend hoofdstuk voor de docenten onder
Nietzsches gehoor; er zullen er maar weinig zijn die de toets der kritiek zullen
doorstaan. ‘Daarover zullen we het eens moeten zijn, dat door de natuur zelf slechts
uitzonderlijk weinig mensen voorbestemd zijn tot de gang naar de ware Bildung’.
En wat ziet hij om zich heen gebeuren? Dat het gros van de leraren meent zélf tot de
gebildeten, misschien zelfs tot de genieën gerekend te kunnen worden! Hier stuiten
we op een moeilijk punt in Nietzsches betoog: wat is eigenlijk een genie? Zowel de
luisterende begeleider als de nog steeds in stilte toehorende jongens, als wij, lezers,
worden voorlopig teleurgesteld. Of moeten we, op dit punt aangeland, accepteren
dát er geen eenduidig antwoord is? Ik denk het laatste.
‘Het ware genie’, stelt Nietzsche, bij monde van de filosoof - en de vierde
voordracht is inmiddels begonnen - ‘is een metafysische figuur, opgekomen uit de
voedende moederschoot van het volk en zijn cultuur, en vervolgens verder gedragen,
gevormd en gestimuleerd door de grote massa die zijn vaderland bevolkt’. Beide,
het genie en de massa, horen onbaatzuchtig te zijn, en zich in dienst te stellen van
de ware Bildung-als-zodanig, het tijdloze ideaal van de verheffing van de mensheid.
Hajo Smit vertaalt de passage waarin Nietzsche op bloemrijke wijze de Bildung
personifieert als volgt: ‘Ware beschaving is een dame die ervoor waakt zich te
bevuilen met een behoeftig en begerig individu. Iemand die haar voor zijn kar wil
spannen, weet zij wijselijk te ontglippen. Wanneer
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iemand haar in zijn macht denkt te hebben om met haar zijn brood te verdienen, dan
loopt zij plotseling met een blik van minachting weg.’
Het begint de jonge begeleider inmiddels te dagen: hijzelf is niet tot het genieëndom
geroepen. Maar één ding heeft hij nog steeds niet goed begrepen, en met hem de
twee jonge studenten niet, die inmiddels hun stille bankje durfden te verlaten, de
filosoof eerst uitbundig bedankten voor de wijze inzichten in hun toch nog wat
gebrekkige Bildung, om vervolgens de vraag te stellen: ‘Waarom heeft het genie
toch al die vorming nodig? Het redt zichzelf toch wel? Zijn het niet zijn kunstwerken
die hem rechtvaardigen?’ Die vraag valt volkomen in verkeerde aarde: ‘Weten jullie
dan niet hoe het ware genie stelselmatig wordt tegengewerkt, hoe het voortijdig
opbrandt, doodbloedt, uitbloeit! Ook bij de huidige jonge genieën bespeur ik
overspannenheid of juist verslapping, omdat ze nergens de tucht of, omgekeerd, de
lossere teugel vinden die ze behoeven en verdienen.’ Langzaamaan begint Nietzsches
bildungsideaal sterk platoonse trekken te vertonen: ‘Wij, die ons geroepen weten en
gekwalificeerd achten leraar te zijn, zullen de leerling in wie wij een glimp van het
genie hebben opgevangen, strak aan de teugel moeten houden, maar niet zó dat
wijzelf, onze eigen subjectiviteit, ook maar op de geringste wijze de voltooiing van
zijn werk, het slagen van zijn project in de weg staan.’ En: ‘Het genie moet, als het
eenmaal met de ware schoonheid, de ware wijsheid in aanraking gekomen is, zijn
vleugels kunnen uitslaan, maar tegelijkertijd moet hem door een bezonnen leraar
vaste grond onder de voeten geboden worden’.
In de vijfde lezing ten slotte verplaatst de aandacht zich naar het universitaire
onderwijs. De oude filosoof neemt het op ontroerende wijze op voor de jonge
studenten die geen raad weten met hun natuurlijke, overstromende, maar nog
ongerichte behoefte aan vorming en leiding. Hij valt bijzonder fel de verderfelijke
academische vrijheid aan: ‘Die dubbele zelfstandigheid, die absolute willekeur (en
dus: barbarij) in de hand werkt’: ‘De een (de hoogleraar) kan vertellen wat hij wil,
de ander kan komen horen wat hij wil’. Maar de eerste is schuldig omdat hij beter
hoort te weten, de ander is ‘schuldeloos onschuldig’ - omdat het hem niet aan te
rekenen valt dat hij te vroeg zelfstandig is geschopt, daar waar hij de attributen om
zijn zelfstandigheid en vrijheid te hanteren nog niet heeft kunnen verwerven. Dat
zijn precies de redenen waarom de filosoof werkelijke bildungsinstituten eist: het is
niet minder dan misdadig jonge leerlingen het idee te geven dat ze hun eigen maat
en meester zijn:
‘Want ik herhaal het, mijn vrienden! - alle Bildung begint met het tegendeel
van alles wat men tegenwoordig (aan)prijst als academische vrijheid: met
gehoorzaamheid, met onderwerping, met tucht, met dienstbaarheid. En
zoals
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de grote leiders diegenen nodig hebben die geleid moeten worden, zo
hebben degenen die geleid moeten worden, de leiders nodig. Hier heerst
in de orde van de geesten een wederzijdse voorbestemming, ja, een soort
prästabilierte Harmonie. [...] Wanneer [...] de voor elkaar bestemden
elkaar vechtend en gewond vinden, dan is er een diepbewogen, gelukzalig
gevoel, zoals bij het weerklinken van snarenspel.’

Maat houden als remedie tegen de barbarij
Door Nietzsches bloemrijke, altijd gevarieerde, soms pathetische, af en toe (te)
breedsprakige passages kan men makkelijk over het hoofd zien dat zijn werkelijke
pleidooi er één van absolute matiging binnen het onderwijs (in al zijn geledingen)
is. Maar wie erop let, struikelt over de begrippen die verband houden met aspecten
van de maat, de (zelf)-beheersing, de ‘Bändigung’. Daarop wil ik nu nader ingaan.
Daarbij zijn vragen aan de orde als: wat verstaat Nietzsche onder de mateloosheid
van de jonge leerling, van de universitaire student, de leraar, het gymnasium, het
hele middelbareonderwijssysteem, de hoogleraar, de vakfiloloog, de universiteit en uiteindelijk: van het ‘vulgus’ en van het genie? Als hij ‘mateloze tendensen’
bespeurt, met welke maat meet hij dan en naar welke maat streeft hij dan? Ik zal een
en ander in vijf (kunstmatig onderscheiden) stappen uiteenzetten.
Ten eerste: voor Nietzsche is het niet meer en niet minder een natuurwet
(Naturgesetz) dat ‘ware Bildung’ voor slechts weinigen is weggelegd. Dat behoeft
geen nader betoog, dat behoeft geen nadere fundering, of met andere woorden: ‘dat
is gewoon zo’, dat zien wij toch om ons heen. Wie op dat punt niet met hem mee
kan denken, kan maar beter gaan. De huidige onderwijstendens is, aldus Nietzsche,
een onnatuurlijke, een die tegen zijn eigen natuur ingaat en die hem nog zal opbreken.
De oneigentijdse tendens die hij voorstaat - en met hem een handjevol idealisten heeft echter de natuur aan haar zijde en zal daarom uiteindelijk zegevieren.
Onnatuurlijkheid wordt door Nietzsche beschouwd als zwakte, als ziekte. Zijn parool
is dan ook: ‘word homoloog met de natuur!’ Hierin toont hij zich verwant aan de
platoonse en aan de stoïsche filosofie. Degenen die de maat van de natuur niet
erkennen als de heersende maat, en daarmee als een lotsbestemmende, uiteindelijk
niet te weerstreven maat, zullen, aldus Nietzsche, mét het zieke onderwijsbestel ten
onder gaan. Ergo: het is de cultuur die ziek is; nooit de natuur zelf[7]. Het is niet
verwonderlijk dat Nietzsche zich in het verlengde hiervan keert tegen ‘Bildung van
het volk’: ‘De (zogenaamde) Bildung van het hele volk leidt bij de betrokkenen tot
grote, barbaarse uitspattingen, en geeft hun - bewust of onbewust - het idee dat ze
de teugels van hun vrijheid absoluut kunnen laten vieren.
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Daarbij wordt de maat van de heilige natuur (of: de heilige maat van de natuur)
schaamteloos overschreden; de massa is immers van zodanig materiaal gemaakt en
naar zodanige vorm gekneed, dat zij onderdanig is en moet gehoorzamen. Ware
Bildung kan dus maar betrekking hebben op (en vruchtbaar uitwerken bij) een kleine,
uitgelezen groep mensen; die mensen namelijk, die van nature zijn toegerust voor
de grote en blijvende maat, dat is: de maat (of: de grens) van de tijd overstijgende
werken.’[8]
Ten tweede: Bildung is doel op zich, geen middel tot iets anders. Wordt dat uit
het oog verloren, dan is het gevolg: een mateloze uitbreiding van
Bildung-als-doel-tot-iets-anders, tot geldgewin bijvoorbeeld, tot maatschappelijke
status, of, op het niveau van de staat, tot middel om mensen in het gareel te houden.
Nietzsche gruwt daarvan, getuige het volgende citaat, in parafrase: ‘Degenen die het
hardst om uitbreiding en verbreding van het onderwijs roepen, zijn degenen die het
nationaal-economisch dogma van de moderne tijd aanhangen. Hun formule luidt
ongeveer: zo veel mogelijk kennis en Bildung levert zo veel mogelijk productie en
behoefte (als: koopkracht) op - en daaruit volgt dan weer: zo veel mogelijk geluk.
Hier treffen we het directe nut (zijnde het geldelijk gewin) aan als doel van de Bildung.
Als deze formule geldig is, zou men zich prima “op de hoogte van de eigen tijd”
kunnen houden; men zou alle middelen in handen hebben om de communicatie tussen
individuen en volken te laten verlopen. Zo bezien luidt de eigenlijke, huidige
bildungsopgave: zo courant mogelijke mensen te vormen, “op de manier waarop men
een munt courant noemt”.’ - In deze passage werkt Nietzsche met sterke paradoxen:
juist de meest uitgedijde vormeloze, oeverloze en daarmee lege doelen worden
gepresenteerd als ‘vastgelegd’ in dogma's en formules, in zogenaamd onwrikbare,
wetenschappelijk precieze wetmatigheden. Wie daar de (wrange) ironie van inziet,
begrijpt ook de ‘status’ van het beloofde geluk! Niets is verfoeilijker, aldus Nietzsche,
dan het kweken van courante, dus oppervlakkige, nietszeggende, inwisselbare,
onvoorname mensen, confectiemensen, die alleen ‘hier en nu’ (wanneer ze ‘in de
mode zijn’) enig nut en enige waarde hebben[9].
Ten derde: ‘Ware Bildung’ kan maar geschieden naar de maat van de klassieken.
Alles van waarde, de grote Italiaanse cultuur van de Renaissance, de Duitse Sturm
und Drang, is daarop gegrondvest. De verdienste van de grote Duitse auteurs
(Nietzsche noemt met name en bij herhaling Goethe) is dan: zij zijn de ware
wegbereiders en mystagogen van de klassieke Oudheid. Wie werkelijk ‘gebildet’
wil worden, moet eerst en vooral hun werk lezen, het vertalen, imiteren, en wie weet,
ooit overtreffen[10]. En dan pas kan men, aan hun hand meegevoerd, de weg naar de
Antieken inslaan[11]. Maar nu, in Nietzsches tijd, wordt dat hele
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bouwwerk onderuitgehaald. Waartoe waren de Antieken in staat - en wat verdient
dus navolging? Ik parafraseer opnieuw: ‘Iedere zogenaamde “klassieke” Bildung
kan maar één gezond en natuurlijk uitgangspunt hebben: de kunstzinnige, ernstige
en strenge gewenning aan het gebruik van de moedertaal. Het lukt maar heel weinig
mensen dat op eigen kracht te bereiken, en het lukt maar heel weinig mensen het
geheim van de juiste vorm te ontsluieren. Alle anderen zullen zich onder de hoede
van grote leermeesters moeten stellen. In ieder geval is het voor het verwerven van
klassieke Bildung absoluut noodzakelijk dat men vastbesloten is, deze beheersing
van de vorm te bereiken. Is eenmaal gevoel voor het onderscheid tussen ware vorm
en barbarij ontwaakt, dan beschikt men voor het eerst over de vleugels die ons naar
de ware bildungsheimat, de Griekse Oudheid, kan dragen’. Dat daartoe absolute tucht
en orde noodzakelijk zijn, zoals hierboven al werd toegelicht, spreekt onderhand
welhaast vanzelf.
Ten vierde: ook het zich eenmaal geopenbaarde, ware genie moet beteugeld worden.
Om dat te begrijpen moeten we eerst twee andere passages uit de zogenaamde
Nachlass bekijken. Wat Nietzsche binnen de Griekse ‘volkspedagogiek’ zag (en wat,
aldus enkele vakgenootfilologen, een twijfelachtige these was), was dat ‘ieder talent
zich niet anders dan vechtend kon (en moest) bewijzen’. Binnen de opvoeding, binnen
elke didactiek werd het strijdmodel (agoon) gehanteerd. Wederzijdse uitdaging of
wedijver garandeerde tegelijkertijd het zich manifesteren en tot bloei komen van het
genie, als het ‘binnen de perken blijven ervan’: ‘Dat is het kernpunt van de Helleense
wedkampgedachte: zij verafschuwt de alleenheerschappij en vreest voor haar gevaren;
zij verlangt als w e e r m i d d e l tegen het genie - een tweede genie. [...] Ieder talent
zal zich vechtend (als in een gevecht) moeten ontplooien, zo gebiedt de Helleense
volkspedagogiek: terwijl de nieuwe [dat is: contemporaine, EM] voor niets zo
terugdeinst als voor de ontketening van de zogenaamde eerzucht. Hier vreest men
de eerzucht als het “kwade op zich”’. En: ‘De (wed)strijd ontketent het individu en
bedwingt het tegelijkertijd volgens eeuwige wetten.’[12] Wat langzaamaan duidelijk
wordt, is dat het genie gemeten moet worden (en dat het zichzelf moet meten) naar
de maat van de eeuwigheid; het moet in ieder geval zijn genialiteit in dienst van de
mensheid stellen. Ook hierin kan het niet ‘zichzelf de maat nemen’: ‘De waarde van
de cultuur van een volk wordt nu eenmaal gemeten aan de “schervengerichten”
waarin het volk zijn helden oordeelt en aan de wijze waarop zij in de geschiedenis
voortleven.’
Ten vijfde - en daarbij komen we terug bij de jonge student om wie het in de vijf
voordrachten toch vooral te doen was: Bildung is een eerste levensbehoefte, zoals
brood en water dat zijn voor de hongerigen en

Streven. Jaargang 67

974
dorstigen. Zoals we in de samenvatting van de vijfde voordracht zagen, is het in
Nietzsches ogen misdadig de jonge, bildungsbehoeftige, leergierige maar nog
ongevormde student aan zichzelf over te laten. Ook al denkt hij van zichzelf al een
hele piet te zijn, als de vruchtbare akker van zijn genie niet steeds onder deskundige
leiding wordt bewerkt, gevoed, bevloeid, gewied, als dat niet met vaste hand en met
regelmaat gebeurt, dan verkommert en verdort dat kostbare, veelbelovende gewas.
Begaafde jongeren wier behoefte aan Bildung en de daarbij (natuur)noodzakelijke
leiding niet wordt tegemoetgekomen, ontsporen, worden ziek, moedeloos; Nietzsche
pleit met vuur voor hun geestelijk welzijn: ‘En zo drijven hem [dat is: de student]
zijn radeloosheid en het gemis aan een bildungsleraar van de ene bestaansvorm naar
de andere: hij wordt heen en weer geslingerd tussen twijfel, enthousiasme, levensangst,
hoop en moedeloosheid, ten teken dat alle sterren waarop hij zijn schip nog had
kunnen navigeren, boven hem zijn uitgedoofd. [...] De student, die uiteindelijk
moedeloos de teugels zal laten hangen en zichzelf zal gaan verachten. Hij is de
schuldeloos onschuldige, want wie heeft hem met de ondraaglijke last opgezadeld,
alleen te (moeten) staan? Wie heeft hem tot zelfstandigheid aangespoord, op een
leeftijd waarop de toewijding aan een grote leider en het enthousiast in diens
voetsporen treden, als het ware een natuurlijke en primaire behoefte vormen? / Het
heeft iets onheilspellends je in te denken waartoe de gewelddadige onderdrukking
van deze edele behoeften moet leiden’. En dan besluit Nietzsche met de hierboven
al aangehaalde passage: ‘Want ik herhaal het, mijn vrienden! - alle Bildung begint
met het tegendeel van alles wat men tegenwoordig (aan)prijst als academische
vrijheid: met gehoorzaamheid, met onderwerping, met tucht, met dienstbaarheid’.

Onderwijs vernieuwen door gedeeltelijke terugkeer naar antieke waarden
Wil Nietzsche volledig terug naar het antieke onderwijsbestel? Terug naar de agoon,
terug naar de vorming van de geniale filosoof (als in Plato's Staat), die aan het hoofd
van de samenleving moet staan? Wil hij elke (begaafde) leerling onder de hoede van
één (geniale) meester stellen, enerzijds voortdurend gestimuleerd, anderzijds strak
aan de teugel? Dat zijn toch volkomen onrealistische gedachten? Toch denk ik dat
in de kern van de zaak zijn opbouwend-kritisch pleidooi moeiteloos doorgetrokken
kan worden naar onze eigen tijd. Hij wil dat wij weer oog krijgen voor de strenge
beheersing die binnen alle onderdelen (en dan met name het onderwijs in de
Nederlandse taal) nodig is om de ware talenten tot voor zichzelf en de samenleving
vruchtbare bloei te laten komen. De enorme verbreding binnen het (Nederlandse)
middelbare onderwijs en de grote
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zelfstandigheid die van leerlingen in de Tweede Fase wordt verwacht, zouden
Nietzsche absoluut een doorn in het oog zijn. Zijn kritiek is nog lang niet overwonnen;
zij is nog hoogst actueel.
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Eindnoten:
[1] Door Hajo Smit vertaald als: Over de toekomst van ons onderwijs. De citaten zijn echter directe
vertalingen uit de Duitse tekst.
[2] Dit artikel is een sterk uitgebreide versie van de tekst die in september 2000 verschenen is onder
de titel ‘Wij ontberen een school voor beschaving!’, in Filosofie, uitgeverij Damon, Leende.
[3] Curt Paul Janz, blz. 34 resp. blz. 35.
[4] Hier (vertaald) geciteerd uit: Farrell Krell, blz. 36.
[5] Bildung acht ik een onvertaalbaar begrip; het betekent zowel vorming van binnenuit en vorming
van buitenaf; het met alleen ‘vorming’ of ‘onderwijs’ te vertalen, is te beperkt.
[6] Zie hierover vooral: Paul J.M. van Tongeren, Reinterpreting Modernity. An Introduction to
Friedrich Nietzsche's Philosophy.
[7] Vgl. ‘Sie wird aber siegen, wie ich mit höchstem Vertrauen annehme, weil sie den größten und
mächtigsten Bundesgenossen hat, die N a t u r : wobei wir freilich nicht verschweigen dürfen,
daß viele Voraussetzungen unsrer modernen Bildungsmethoden den Charakter des Unnatürlichen
an sich tragen und daß die verhängnißvollsten Schwächen unserer Gegenwart gerade mit diesen
unnatürlichen Bildungsmethoden zusammenhängen’ (KSA 646).
[8] Vgl. ‘Also, nicht Bildung der Masse kann unser Ziel sein: sondem Bildung der einzelnen
ausgelesenen, für große und bleibende Werke ausgerüsteten Menschen [...]’ (KSA 698).
[9] Vgl. ‘Möglichst viel Erkenntniß und Bildung - daher möglichst viel Produktion und Bedürfniß
- daher möglichst viel Glück: - so lautet etwa die Formel’ (KSA 667).
[10] Vgl. het adagium van de Renaissance ‘translatio, imitatio, aemulatio’.
[11] Vgl. ‘der Werth jener Männer als der vorbereitenden Führer und Mystagogen der klassischen
Bildung, an deren Hand allein der richtige Weg, der zum Alterthum führt, gefunden werden
kann’ (KSA 685).
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[12] ‘Das ist der Kern der hellenischen Wettkampf-Vorstellung: sie verabscheut die Alleinherrschaft
und fürchtet ihre Gefahren, sie begehrt, als S c h u t z m i t t e l gegen das Genie - ein zweites
Genie. [...] Jede Begabung muß sich kämpfend entfalten, so gebietet die hellenische
Volkspädagogik: während die neueren Erzieher vor Nichts so große Scheu haben als vor der
Entfesselung des sogenannten Ehrgeizes. Hier fürchtet man die Selbstsucht als “das Böse an
sich” - mit Ausnahme der Jesuiten, die wie die Alten darin gesinnt sind und deshalb wohl die
wirksamsten Erzieher unserer Zeit sein mögen.’ (KSA I, 789).
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L.H.M. Wessels
Vader en zoon als probleem
Karel V en Filips II in de Nederlandse historiografie
‘1500: Karel V te Gent geboren’
In de lange periode dat cognitieve doelstellingen nog hoog in het vaandel stonden
van het geschiedonderricht in het Nederlandse lager onderwijs, groeiden ten onzent
generaties op met de wijsheid dat aan belangrijke gebeurtenissen in de vaderlandse
geschiedenis jaartallen konden worden toegekend. 1500 was zo'n jaartal; elk kind
dat lager onderwijs had genoten wist onmiddellijk te melden dat in dat jaar Karel V
ter wereld kwam. Voor de Nederlanden markeerde dat bewuste jaar bovendien de
geboorte van de Nieuwe Tijd en tevens het einde van de Middeleeuwen. Datgene
wat 1453 of 1492 voor de algemene of Europese geschiedenis heette te zijn, dát was
1500 voor de Nederlanden.
Tijdens de jaren dat Karel V aan het bewind was, verschenen er ook in de
Nederlanden tal van geschriften, pamfletten en afkondigingen waarin het wel en wee
van de vorst en zijn vele volkeren aan bod kwam. In de eerste decennia betrof het
nog vooral de succesverhalen, zoals de uitverkiezing tot keizer, de intochten in
Bologna, Napels en Messina, goede berichten van de verschillende oorlogsfronten
tot in Afrika toe, munt- en wetshervormingen die een stimulans betekenden voor het
economisch leven. In latere jaren domineerden daarentegen nogal eens het nieuws
en de afkondigingen in mineur: slechte berichten van de strijd tegen de Fransen en
de Turken, het gemor van het volk over nieuwe belastingen of over de almaar
strengere beperkingen in religiosis. Onder de regering van 's keizers zoon
vertienvoudigde echter het aantal protestschriften. Vergeten leken ineens de moeilijke
jaren onder Karel V.
De keizer heet dan, bij terugblik, één van ‘ons’ te zijn geweest, hij kende de
Nederlandse landsaard en hij zou die óók als vorst van een wereldrijk
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nimmer hebben verloochend; Filips, daarentegen, was en bleef de Spanjaard en de
steile katholiek van de Contrareformatie. Politiek gezien werden de inspanningen
van Karel verbonden geacht met de groeiende eenwording van de Nederlanden, die
van Filips juist met de scheuring en de Opstand. Zeker, deze simpele voorstelling
van zaken doet onvoldoende recht aan de werken en inspanningen van onze oudere
geschiedschrijvers, maar zeggen dat ze in het geheel géén rol heeft gespeeld in onze
historiografie is eveneens misplaatst. En ditzelfde spanningsveld heeft ook op andere
terreinen sporen nagelaten, zoals in de historieschilderkunst, de weergave op
schoolprenten, de mythevorming, de herdenkingsijver en zelfs de literatuur.
Een voorbeeld van dat proces van toe-eigening (van Karel V) en vervreemding
(van Filips II) treffen we nog tot in onze tijd aan in Het Geuzenboek (1979) van Louis
Paul Boon. Het opent met een tafereel in het Prinsenhof te Gent, op een kille vroege
februariochtend in 1500, alwaar Johanna van Castilië, neergezeten op de nachtpo,
geboorte gaf aan haar tweede kind, haar zoon, de latere Keizer Karel. Het wordt door
Boon als een groteske scène geschilderd: degene die later met een aan niets te
vergelijken hoogmoed zou zeggen ‘in mijn rijk gaat de zon nooit onder’, moest uit
‘de vuilnis van een nachtpot’ worden opgeraapt. En daarna vierde Vlaanderen feest:
klokkengebeier, vreugdevuren, fakkeloptochten en drinkgelagen.
Het is een mise-en-scène met een hoog anekdotisch gehalte, maar het is typerend
dat een dergelijke benaderingswijze vaak het beeld van de vader kleurt, vrijwel
nimmer dat van zijn zoon. Op schilderijen en schoolplaten zien we Karel veelal als
een sterke krachtige figuur met een rond blozend gezicht afgebeeld, vaak gestoken
in de kledij van Nêerlands voornamen, Filips figureert vaak in strenge Spaanse dracht
waarbij diens magere smalle gezicht strak afsteekt. Dat Karel V meer van ons is, of
liever één van ons is, en Filips níet, moge wellicht mede ook de zeer uiteenlopende
populariteit van de herdenkingen rond beide personen verklaren. Tegenover de op
ruime schaal georganiseerde en beleefde manifestaties en tentoonstellingen over
Karel V in dit jaar 2000, laat zich het in relatief bescheiden kring herdachte
vierhonderdste sterfjaar van Filips II in 1998 plaatsen, althans - en dat is veelzeggend
- in de Nederlanden. In Spanje Portugal en Italië werden dat jaar wel tal van
congressen, manifestaties en tentoonstellingen georganiseerd. Is het beeld van keizer
Karel vaak in opvallend contrast met dat van zijn zoon, achteraf mag eveneens worden
vastgesteld dat althans in de Nederlandse historiografie het geschiedkundig oordeel
over beiden tezamen niet los kan worden gezien van de gebeurtenissen rond de
Opstand.
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De Nederlanden. Opstand en pamfletten
De Zeventien Verenigde Nederlanden vormden slechts een klein, maar relatief
welvarend deel van het uitgestrekte imperium waarover keizer Karel V en koning
Filips II regeerden. Onder het achtereenvolgende centraliserende bewind van de
Bourgondische hertogen en Karel V waren de voorheen zelfstandige gewesten allengs
naar een zekere eenheid toe gegroeid, die vanuit Brussel werd bestuurd. Deze
centralisatiepolitiek zou door Filips, nadat hij in 1555 te Brussel door de
Staten-Generaal als Landsheer was ingehuldigd, met kracht worden voortgezet. In
1559 vertrok de koning naar Spanje. Hij zou nimmer naar de Nederlanden terugkeren.
's Konings centralisatiepolitiek riep groeiende weerstand op binnen de veelal
particularistisch en decentraal georganiseerde en georiënteerde gewesten. Men zag
dit vaak als schending van de vele gekoesterde lokale en provinciale privileges. Ook
de groeiende financiële lasten, die in aanzienlijke mate werden gebruikt om de
internationale ambities van de Landsheer te verwezenlijken, stuitten op bezwaren.
Daarenboven kwamen de belangrijke geschilpunten en een dreigende scheuring met
betrekking tot de godsdienstuitoefening. Tevergeefs trachtte Filips, tegen de
achtergrond van het contrareformatorische klimaat na het concilie van Trente, het
katholicisme met alle kracht te handhaven tegenover het oprukkende calvinisme.
Zijn vader had dit reeds gedaan, maar de koning ging daarin verder en trad harder
en minder tactvol op. Het is een thema dat in de latere historiografie telkens zal
terugkeren.
Deze drie punten, Filips' centralisatie-, godsdienst- en belastingpolitiek, vormden
de belangrijkste oorzaken van de Opstand der Nederlanden, die in de nationale
historiografie als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) de geschiedenis is ingegaan.
De strijd eindigde formeel met de Vrede van Münster (30 januari 1648), waarbij
volkenrechtelijk de de jure-erkenning van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden als vrije en onafhankelijke statenbond haar beslag kreeg. De
Zuid-Nederlandse gewesten bleven onder Spaans gezag. Ook in religiosis betekende
de vredessluiting een scheuring tussen Noord en Zuid: in de Republiek gaf de
gereformeerde of calvinistische kerk in het openbare leven de toon aan, in de
Zuidelijke Nederlanden heerste het katholicisme van de Contrareformatie.
Al vanaf het begin van de Opstand kwam een doorlopende stroom van pamfletten
op gang waarin voor- en tegenstanders met politieke, religieuze en ideologische
argumenten hun motieven trachtten te legitimeren en die van hun tegenstanders
aanvielen. Het gaat hier feitelijk om ‘de propaganda, die de oorlog met de wapens
vergezelde’[1]. Aanvankelijk ging het nog vooral om een verdediging dan wel afkeuring
van het
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beleid van de hoogste dienaren van de Landsheer. Ook het gegeven dat de
belangrijkste ambtsdragers en adviseurs vaak niet uit de Nederlanden zelf afkomstig
waren - ten tijde van Karel V was dat anders geweest - vormde een heet hangijzer.
Naarmate de tijd vorderde namen echter de grieven en aanklachten tegen de koning
als persoon in felheid en aantal toe. Daarbij werden vaak ook de verschillen met het
karakter en het beleid van zijn vader sterk geaccentueerd. Ook fundamentele kwesties
kwamen aan de orde, zoals de volkssoevereiniteit en het natuurlijk recht op opstand.
Principiële overwegingen van politiek-theoretische aard speelden bij dit alles een
belangrijke rol. De misschien meest centrale vraag daarbij was of onderdanen het
recht hadden in opstand te komen tegen een vorst of landsheer die in hun ogen tot
tiran verworden was, een vraag die door de opstandige gewesten in het Plakkaat van
Verlatinge (26 juli 1581) met behulp van natuurrechtelijke en positief-rechtelijke
argumenten uiteraard bevestigend werd beantwoord.

‘Contemporaine’ geschiedschrijvers: Van Meteren en Bor
Bezien we de verschillende elementen van de zestiende-eeuwse pamflet-cultuur naar
inhoud, vorm en retorische middelen, dan kan worden geconstateerd dat veel daarvan
al heel spoedig op een of andere wijze in de geschiedschrijving is overgenomen. De
grens tussen geschiedschrijving en de propagandistische polemiek der
pamflettenschrijvers is tot diep in de achttiende eeuw soms moeilijk te trekken.
Mythevorming en werkelijkheid gingen hier vaak hand in hand, en dat geldt a fortiori
waar de beeldvorming rond positie, persoon en bewind van Karel V en Filips II aan
de orde is.
Tot de belangrijkste historieschrijvers die de eerste episode van de Opstand te
boek hebben gesteld, behoren de uitgeweken Antwerpse koopman-geschiedschrijver
Emanuel van Meteren (1535-1612) en de Utrechtse notaris Pieter Bor (1559-1635).
Hoewel beiden als tijdgenoten de Opstand van nabij hebben ervaren, en bijgevolg
hun inlichtingen vaak uit de eerste hand konden putten, vervallen zij beslist niet in
de voortdurende polemiek der pamflettisten. Hun hoofddoel is niet te beschuldigen,
maar om - zoals Bor het in zijn ‘waarachtige en historische beschrijving’ uitdrukte
- ‘mijn Vaderland en het Nageslacht’ het verhaal van de Opstand, het grote drama
van zijn tijd, over te leveren.
Dat neemt niet weg dat uit deze werken uiteraard een heel ander Filips-beeld oprijst
dan bijvoorbeeld in de brieven van Francisco de los Cobos y Molina of de biografie
van Luis Cabrera de Córdoba. Dat, doorgaans, het oordeel van contemporaine Spaanse
historici lovend was, was overigens de Nederlanders niet onbekend. In zijn
monumentale Oor-
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sprongck, begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen schrijft Bor al: ‘van
verstand maken de Spaanse historieschrijvers hem zeer groot’. Dezelfde auteur
benadrukt ook de verschillen tussen het beleid van vader en zoon[2].
‘Maar Koning Filips, die absoluut wenste te regeren zonder rekening te
houden met de Vrijheden en Privilegiën van de verschillende Landen,
heeft niet alleen de Plakkaten (tegen de ketterij) van zijn Vader op de
meest rigoureuze wijze ten uitvoer willen brengen, hij heeft ze zelfs nog
veel strenger gemaakt.’
De Opstand begon slechts als ‘een klein vonkje van tweedracht’. Het vuurtje zou
snel zijn geblust als men maar de juiste middelen had gebruikt en met meer tact was
opgetreden, zoals zijn vader ongetwijfeld zou hebben gedaan. Bor verdenkt de vorst
(‘hij kon zeer goed veinzen’) er echter van dat hij de religie misbruikte om politieke
doeleinden te verwezenlijken en niet alleen in de Nederlanden. Zelfs zou Filips
‘[...] zijn politiek van de verdediging van de rooms-katholieke godsdienst
en de uitroeiing van alle ketterij hebben gebruikt als voorwendsel om ook
de koninkrijken van Frankrijk en Engeland te overmeesteren.’
Bij gelegenheid van het overlijden van Filips II staat Bor stil bij enkele eigenschappen
die hij aan de vorst toeschrijft: blinde godsdienstijver en heerszucht zijn hier de
sleutelwoorden. Ook vermeldt hij enige relikwieën waarmee de koning zich in zijn
laatste dagen omringde: de arm van St. Vincent van Ferrare, zijn koperen doodskist,
een schedel met een kroontje en de gesel van Karel V - een gegeven dat kennelijk
bij vele protestantse geschiedschrijvers tot de - bizarre - verbeelding sprak en dat we
later dan ook steeds opnieuw vinden gememoreerd. Filips' ellendige einde (‘door
luizen en quaat gedierte bezocht’) wordt mede gezien als een straf van God.
In zijn Belgische ofte Nederlantsche historie, van onsen tijden (vanaf 1599) verbaast
Van Meteren zich over de beslissing van Karel V om de ‘Erfnederlanden’ aan Filips
II op te dragen, ‘die nog jong, onervaren en aldaar niet geboren was, die ook de taal
niet kende en daarvoor ook geen gevoel had’. Bij het overlijden van Filips zelf schrijft
Van Meteren dat de Spaanse koning een ‘uitermate grootmachtig en vermogend Heer
[was] geweest, al zijn onderdanen overtreffend in macht’. Evenals Bor meent hij dat
Filips het katholicisme misbruikte voor politieke doeleinden, om als een absoluut
vorst te kunnen regeren. Van karakter was hij
‘zwaarmoedig, stil en statig van maniere. Qua vernuft of verstand was hij
niet met zijn vader of voorouders te vergelijken. Hij was vlijtig, arbeidzaam
en gaarne besoignerend. [...] Hij was geneigd tot melancholie, afgunstig,
straf en streng, niet makkelijk vergetend.’
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Zeventiende-eeuwse exempla: Grotius en Hooft
Met de werken van Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) en Hugo Grotius
(1583-1645) bereikt de humanistische geschiedschrijving in de Noordelijke
Nederlanden haar bloei. Beide auteurs stelden hun pennenvruchten in dienst van de
opbouw van het jonge vaderland. Grotius publiceerde in 1610 het traktaat Liber de
antiquitate reipublicae Batavicae, waarin zowel de Opstand tegen de legitieme
Landsheer Filips II als de aristocratische zelfregering der (Hollandse) provinciale
staten werd gerechtvaardigd met een verwrongen en uiterst discutabel beroep op de
vermeende vrijheid die de oorspronkelijke bewoners van het land, de Bataven, al
zouden hebben bezeten. Al in de opdracht van dit traktaat aan de Hollandse Staten
wordt de vrijheidsstrijd der Bataven tegen de Romeinen destijds expliciet vergeleken
met het verzet tegen de Spaanse macht (‘die het meest lijkt op de Romeinse
heerszucht’). Hij versterkte aldus een al langer bestaande historiografische mythe,
die tot diep in de achttiende eeuw een eigen leven ging leiden. Filips zelf wordt in
het traktaat gepresenteerd als een product van zijn Spaanse opvoeding en als iemand
die ‘qua natuur slechts tevreden was met absolute macht en een haat droeg jegen alle
Natiën die hun Vorsten een wet stelden’.
Met de Nederlandsche Historiën (1642-1654) van de Amsterdamse
burgemeesterszoon Hooft bereikte de dramatische geschiedschrijving over de eerste
fase van de Nederlandse Opstand een hoogtepunt. Een goed monarch diende volgens
Hooft tolerant te zijn en boven de partijen te staan. De heerszuchtige Filips II was
echter, met diens blinde onverdraagzaamheid in religiosis, in veel opzichten de
tegenpool. Zelfs in Hoofts briefwisseling duikt de figuur van de Spaanse vorst
geregeld op, en zelden op welwillende wijze. In 1609 had Hooft zijn neef P.J. Hooft
bijvoorbeeld uitvoerig gewezen op het spilzieke beleid van Filips II. De ‘Indiaanse
rijkdommen kregen niet de kans lang te suffen in de schatkamers des Coninx’. Immers,
‘door oorlog op oorlog’ in Italië, de Nederlanden en met Frankrijk, had de Spaanse
vorst het bloeiende rijk ‘van zijn vader Caiser Karel uitgeput’. En de onderdanen,
zowel in Spanje zelf als overzee, koesterden allen maar één wens: Nulla salus bello.
Pacem te poscimus omnes, aldus Hooft, met een verwijzing naar Vergilius. Maar
ook ‘Caiser Karel’ bezat niet de kwaliteiten van een goed monarch: nog in 1639
memoreert Hooft hem vanwege diens opportunisme, heerszucht en machiavellisme[3].

De strijd voor nationale vrijheid: Wagenaar
In de decennia rond 1700 openbaarde zich in Europa een groeiende professionalisering
op het gebied van de geschiedbeoefening. De belang-
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stelling voor oorspronkelijk onderzoek groeide, nieuwe methodische inzichten wonnen
veld, hulpwetenschappen als de paleografie kwamen tot bloei en er verschenen
belangrijke bronnenpublicaties. De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
geschiedbeoefening manifesteerden zich ook in de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Opvallend is verder dat ook de meest beladen hoofdstukken uit de
eigen geschiedenis op een meer onbevangen wijze werden bestudeerd en
geïnterpreteerd. Zo kwam ook Grotius' apologetische beeld van de aloude Bataafse
vrijheid steeds meer onder druk te staan. De katholieke geschiedschrijver Gerard van
Loon (1683-1758) sprak in dit verband zelfs snerend van de ‘gewaande Batavische
Vrijheid’ of ‘dien gewaande Vrijenstaat’. Ook de misschien wel meest
toonaangevende Nederlandse geschiedschrijver van de achttiende eeuw, de
Amsterdamse auteur Jan Wagenaar (1709-1773), rekende onomwonden af met het
standpunt dat de oude Bataven altijd een vrij volk zouden zijn geweest. Hij
constateerde dat voor zover er bronnen beschikbaar waren, deze eerder wezen op
het tegendeel. En Wagenaar wenste hieraan al helemaal geen argumenten te ontlenen
ter rechtvaardiging van de eertijds ondernomen Opstand tegen Filips II.
Wagenaars Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af verscheen in
eenentwintig delen tussen 1749 en 1759. Het was het eerste overzichtswerk waarin
werd gepoogd in bevattelijke bewoordingen een beeld van de hele vaderlandse
geschiedenis te schetsen, en het maakte grote opgang tot diep in de negentiende eeuw.
Ook het expliciete streven van de auteur naar een onpartijdige benadering droeg
zeker bij tot de enorme populariteit, evenals zijn wens ‘een Historie van het Volk’
in plaats van die der vorsten te presenteren. Maar de belangrijkste verklaring voor
de hoge verkoopcijfers en de enthousiaste reacties van zijn tijdgenoten is toch dat
hij de nog relatief jonge statenbond, die de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden tenslotte was, voor het eerst van een eigen historische identiteit voorzag.
De continue vrijheidsdrang der Nederlanders, door de eeuwen heen, vormde daarbij
voor hem het leidmotief. Hij had zijn werk dan ook expressis verbis gepresenteerd
als ‘eene Historie der getergde, verdrukte, herlevende en zegevierende Vrijheid van
het Vaderland’.
Bij de beschouwing van de Nederlandse geschiedenis van de Nieuwe Tijd vormt
voor Wagenaar de inhuldiging van Filips II als Landsheer van de Nederlanden (1555)
het natuurlijke vertrekpunt. Bij die gelegenheid opent hij al meteen met een
vergelijking tussen de politiek van de nieuw aangetreden vorst en die van zijn vader,
keizer Karel V. Hij deelt mee dat beiden poogden ‘een volstrekt en willekeurig gezag
over de Nederlanden uit te oefenen’. Karel had daarmee reeds veel verzet uitgelokt:
‘Nooit had men 's Lands Staten meer horen klagen over de voortdurende inbreuk

Streven. Jaargang 67

983
op de Vrijheden en voorrechten van het Volk dan onder zijn regering’. De verbreiding
van de geloofshervorming was de keizer verder een doorn in het oog. Hij vreesde
bovendien, aldus Wagenaar, dat deze ook in politicis als een splijtzwam zou kunnen
gaan werken. Immers, ook in Duitsland hadden ‘verschillende vorsten zich verenigd
om de keizerlijke macht terug te dringen’ en het was niet ondenkbaar dat de
Nederlandse calvinisten steun zouden krijgen van de hervormden in Frankrijk en de
Duitse protestantse vorsten. Keizer Karel trad dan ook hard op tegen de religieuze
nieuwlichterij, zoals blijkt uit het uitvaardigen van ‘vele scherpe plakkaten’ en uit
het invoeren van de inquisitie, zelfs nadat Duitsland reeds ‘vryheid van Godsdienst
verkregen had’.
In wezen zette Filips het beleid van zijn vader voort en in beginsel zelfs met
dezelfde middelen, maar - zo luidt de conclusie - met veel minder voorzichtigheid:
‘Doch Karel gebruikte deze middelen voorzichtiger, en met meer
gematigdheid. Hij kende de Nederlanders beter dan Filips, en hij wist dat
zij het best op zachte en geleidelijke wijze tot onderdanigheid gebracht
konden worden.’
Wagenaar beschouwde zichzelf als een modern geschiedschrijver. Onder invloed
van de stormachtige ontwikkelingen in de natuurwetenschappen rond 1700, opteerde
hij ook in de geschiedbeoefening voor een empirische benadering. Hij benadrukte
dat een betrouwbaar geschiedschrijver dan ook op zoek diende te gaan naar
oorspronkelijk bronnenmateriaal, het liefst stukken of geschriften van tijdgenoten
die direct betrokken waren geweest bij de te beschrijven historische gebeurtenissen.
Daarbij koos hij ook voor het gebruik van documentatie van Spaanse, casu quo
katholieke zijde.
Wagenaars gematigde opstelling hing dus, afgezien van zijn historiografische
beginselen, zeker ook samen met de historiografische bronnen die hij wenste te
gebruiken. Zal men de felheid van de zestiende-eeuwse calvinistische
pamfletschrijvers bij Wagenaar niet aantreffen, dat neemt niet weg dat hij wel de
visie der opstandelingen onderschrijft, zij het dus in moderate bewoordingen. Ook
Wagenaar legitimeert zonder aarzelen de strijd der opstandige gewesten, níet met
een beroep op de Bataafse mythe, maar vanwege 's konings inbreuk op de aloude
vrijheden en privileges van het ‘volk’. Eerder had hij in dit verband ook al de
heerszucht van Karel V gehekeld. Nu citeert hij in zijn Vaderlandsche Historie
uitgebreid de inleiding van het Plakkaat van Verlatinge, waarin de opstandige
gewesten hun gehoorzaamheid aan de legitieme Landsheer Filips II opzegden:
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‘[...] dat het volk niet vanwege de Vorst, maar de Vorst vanwege het volk
geschapen was; dat een Vorst, die zijn onderdanen behandelt als slaven,
voor een tiran was te houden, en vrijelijk mocht worden verstoten, vooral,
bij wettig besluit van de Staten van het Land en wanneer deze geen ander
middel overbleef om hun vrijheid te bewaren. Dat zulks met name in de
Nederlanden moest plaatsvinden, omdat de Vorst daar verplicht was naar
de onder ede bevestigde voorwaarden te regeren, op straffe van het verlies
van de heerschappij.’
Wagenaar was géén godsdienstdweper: als motief voor de Nederlandse Opstand
woog voor hem het haec libertatis ergo zwaarder dan het haec religionis ergo.

Romantiek: Bilderdijk en Motley
Als reactie op de Frans-Napoleontische overheersing in de decennia rond 1800, die
een einde had gemaakt aan de particularistische Republiek der Verenigde
Nederlanden, heroriënteerde men zich in Nederland, evenals elders in Europa, in het
kader van de zoektocht naar de eigen identiteit, op het nationale erfgoed. Die
belangstelling bestond overigens ook buiten de kring van geschiedbeoefenaren. Onder
invloed van de Romantiek vond er op allerlei terreinen van het culturele leven een
sterke historisering plaats. Er kwam voor het eerst zoiets als een nationale
historieschilderkunst van de grond, terwijl ook dichters als Hendrik Tollens
(1780-1856) en Jan Frederik Helmers (1767-1813) in ‘verheven’ lierdichten de
grootheid van het vaderlands verleden bezongen.
Op het gebied van de geschiedbeoefening vond de Nederlandse Romantiek haar
belangrijkste vertegenwoordiger in de persoon van Willem Bilderdijk (1756-1831).
Diens Geschiedenis des Vaderlands (1832-1853) is voor het grootste deel opgezet
als een doorlopende (postume) polemiek met de Vaderlandsche Historie van
Wagenaar, met wie Bilderdijk op bijna alle belangrijke punten van mening verschilde.
Ook qua beginselen waren de onderlinge verschillen groot. Als legitimist en overtuigd
aanhanger van het centralistische koningschap van het Oranjehuis plaatste hij vele
kritische kanttekeningen bij Wagenaars libertijnse benaderingswijze: met zijn werk
wenste hij dan ook ‘tot toetsing en kritiek van de Wagenaarsche [...] scheve
voorstellingen op te wekken’.
In de Geschiedenis des Vaderlands figureert Filips II als de soevereine Landsheer
die in overeenstemming met de heersende staatsleer op de Opstand van zijn
Nederlandse onderdanen reageerde:
‘Filips handelde bovendien naar geweten en overtuiging. De Nederlanders,
daarentegen, maakten zich werkelijk schuldig aan rebellie tegen Koning
en Kerk, en beriepen zich ten onrechte op rechten die men hen toekende.’
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Wat de beoordeling van persoon en karaktertrekken van Filips betreft, sloot Bilderdijk
zich wel weer aan bij de traditionele beeldvorming. Tegenover de Nederlandse
landsaard van Karel V, opgevoed door zijn tante Margaretha van Oostenrijk aan het
hof in Mechelen, benadrukte hij:
‘Filips II, in Spanje opgevoed, en een Spanjaard in hart en nieren, was met
vooroordelen jegens de Nederlanders vervuld. Zijn hoogmoed en stroefheid
verdroegen zich niet met hun open karakter en ongekunstelde zeden. Zijn
kilheid stootte de Nederlanders af, boezemde daarentegen de Spanjaarden
als statigheid een hoog belang in.’
Bij het op zakelijke wijze beschreven overlijden van Filips II vatte hij een en ander
nog eens samen:
‘Men geeft hem in de geschiedenis een verkeerd karakter. Hij had
voortreffelijke eigenschappen, en legde zich met ernst toe op de bloei van
zijn staten. Maar hij was van kindsbeen af van twee grondbeginselen
doordrongen: de absoluutheid van de Koninklijke macht en de
onschendbaarheid van zijn plicht jegens de Kerk, die hij begreep te verstaan
in de uitroeiing der Ketterijen. Voor het overige was hij zwak van karakter
en, waar hij dus standvastigheid als plicht beschouwde, werd hij koppig.
Moed had hij niet, en dus, geen eigenlijke deugd; hij bezat wel goede
neigingen, die echter geen kracht hadden om zich te manifesteren. Hij was
een Vorst om geregeerd te worden, niet om te regeren! Hij was schrander,
maar dit maakte hem bij het gevoel van zijn zwakheid en afhankelijkheid
juist achterdochtig. Het was dus makkelijk hem te bedriegen en in banden
te houden. Zijn zoon Filips III, van veel stomper verstand, volgde hem
op.’
Ook buiten de landsgrenzen werd op ‘Nederlandse’ wijze gesympathiseerd met de
Opstand. In The Rise of the Dutch Republic (1856) van de Amerikaan John Lottrop
Motley (1814-1877) groeide de strijd van Willem van Oranje cum suis uit tot een
heldenepos in de beste traditie van de Romantiek, een legitieme nationale
vrijheidsstrijd, die als het ware een voorafschaduwing vormde van de Amerikaanse
vrijheidsoorlog, ruim twee eeuwen later. Motley beproefde in zijn verhaal menig
klassiek (retorisch) middel. Zo gaf ook hij Filips II gezicht door zelfs het fysieke
beeld van de koning (‘a small meagre man’) te contrasteren met de gestalte van zijn
vader, die in zijn goede jaren ‘athletic and well proportioned’ zou zijn geweest.
Motley, wiens werk vele herdrukken beleefde, had grote bewondering en respect
voor Willem van Oranje en hij stak dit oordeel niet onder stoelen of banken. Karel
V en Filips daarentegen kwamen er, ook wat hun karaktereigenschappen betreft, heel
wat slechter van af; beiden stonden de vrijheidsdrang der Nederlanders in de weg.
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Epiloog
Bilderdijk had altijd weinig sympathie gekoesterd voor de aristocratisch geregeerde
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die de vrucht was van de Opstand
tegen Spanje. Vertegenwoordigde deze Republiek voor Wagenaar nog ‘de zegepraal
van de Vrijheid’, voor hem vormde ze slechts de abrupte onderbreking van een
onderkende rechtshistorische ontwikkeling die al sedert de laatste Bourgondische
landsheren en vooral sinds Karel V en Filips II leek te tenderen naar de door hem zo
gewenste centralistisch-monarchale regeringsvorm. Hij had reeds oog voor het
conservatieve element van de Opstand. En het was dit concept van het op behoud
gerichte particularistische verzet tegen de vorstelijke centralisatiepolitiek dat de
Leidse hoogleraar Robert Fruin later, bijvoorbeeld in zijn essay ‘De drie tijdvakken
der Nederlandsche Geschiedenis’ (1865), zou uitwerken en van een verder
wetenschappelijk fundament voorzien.
Ook Fruin onderkende in de persoon, het karakter en de concrete politiek van de
koning vele gebreken. Bij het opmaken van de eindbalans maakte hij deze evenwel
ondergeschikt aan de historische omstandigheden en staatsrechtelijke ontwikkelingen
op de heel lange termijn, niet alleen in de Nederlanden maar ook elders in Europa.
Als gevolg van deze objectivering kwam hij op een aantal voor ons relevante punten
tot een beeld dat tot op de dag van vandaag weinig aan kracht heeft ingeboet: de
Tachtigjarige Oorlog - door Wagenaar en Motley vooral beschouwd als onze strijd
voor nationale vrijheid en onafhankelijkheid - werd teruggebracht tot wat deze in
oorsprong was: een ‘opstand’ tegen het wettige gezag van de soeverein, Landsheer
en koning Filips II.
Vgl. L.H.M. Wessels,’Tirano o soberano. La imagen cambiante de Felipe
II en la historiografia Neerlandesa desde Bor hasta Fruin (siglo XVI XIX)’, in Cuadernos de Historia Moderna (1999), waarvan een gedeelte
is gebruikt en bewerkt t.b.v. de onderhavige bijdrage.
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Christine Kasper
De politieke situatie van Oostenrijk
Zo vaak als in het voorjaar 2000 heeft Oostenrijk zeker nog nooit de krantenkoppen
van de internationale pers gehaald. De republiek werd geportretteerd als het eerste
Europese land waar een extreem-rechtse partij werd opgenomen in de regering. In
een tijd waar xenofobie overal opnieuw de kop opsteekt, doet dat natuurlijk de
alarmklok luiden. Bovendien lijkt de discussie over de misdaden van het
nationaal-socialisme actueler te zijn dan ooit: schadevergoedingen voor slachtoffers
en de betaling van dwangarbeiders zijn - tenminste in Oostenrijk - pas sinds kort een
thema ook buiten de kringen van overlevenden, nabestaanden en historici. De eerste
reacties op de coalitie tussen ÖVP en FPÖ[1] waren dan ook bijzonder fel. Vooral in
Belgische kranten werd Oostenrijk in februari 2000 afgeschilderd als een land waar
de gaskamers min of meer gereed waren voor heropening. Die zorg bleek overdreven:
wie van de nieuwe ministers uitspraken à la Hitler, Himmler of Goebbels verwacht
had, kwam gelukkig bedrogen uit. Maar zou het niet heel erg zijn als een Europese
regering zich openlijk zou uitspreken voor discriminatie?
Het alledaagse leven in Oostenrijk is voor een gemiddelde Europeaan nauwelijks
anders dan elders binnen de Europese Unie. Dat levert inmiddels te weinig stof voor
de meeste correspondenten. Buitenlandse bezoekers die denken dat men in Oostenrijk
niet meer zonder bodyguard de straat op kan, stellen opgelucht vast dat Oostenrijk
anno 2000 even veilig is als voorheen. Maar opluchting is evenmin op zijn plaats als
het schrikbeeld van een nationaal-socialistisch terreurregime.
De sancties die in februari 2000 door de Europese Unie werden afgekondigd,
stonden al een paar weken later op wankele benen. Veel Europeanen vonden ze
overdreven, maar vreesden dat de EU in geval van een herroeping ervan haar gezicht
zou verliezen. De sancties waren
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contraproductief, omdat veel Oostenrijkers - al dan niet door toedoen van de regering
- dachten dat de maatregelen direct tegen hen waren gericht (niet meer gaan skiën
in Oostenrijk, geen deelname van Oostenrijkse kinderen aan
uitwisselingsprogramma's, geen banen meer voor Oostenrijkers in internationale
instellingen, enz.). Bovendien hebben ze de aandacht van de Oostenrijkers afgeleid
van de sociale maatregelen die de eigen regering heeft genomen. Maar ze waren ook
nuttig, omdat er op die manier eindelijk - niet in de laatste plaats in Oostenrijk zelf
- een discussie is ontstaan over xenofobie en intolerantie. Jammer genoeg heeft dat
niet bijgedragen tot een juister beeld van Oostenrijk in andere landen. In augustus
2000 kon men bijvoorbeeld in Nederland nog steeds lezen dat Haider lid van de
regering zou zijn, terwijl hij dat nooit geweest is[2].

‘Jetzt erst recht’...?
De reactie die veel Oostenrijkers ten aanzien van de internationale protesten hebben
vertoond, lijkt in veel opzichten op die van een koppig kind: ‘Jetzt erst recht’ (= nu
al helemaal, nu meer dan ooit), kon men inderdaad vaak horen. Een vergelijkbare
reactie kon men al vaststellen bij de verkiezing van Waldheim tot bondspresident
(1986). Het feit dat deze kandidaat door het buitenland als actieve nationaal-socialist
werd afgeschilderd (terwijl hij hooguit een meeloper was geweest en het eigenlijke
schandaal meer in de manier lag waarop hij zich probeerde te verdedigen: ‘ik heb
alleen maar mijn plicht gedaan’), leverde hem bij veel Oostenrijkers extra sympathie
op en was uiteindelijk een belangrijke factor voor zijn overwinning. Ook toen slaagden
de conservatief-nationalistische krachten erin de internationale reserves ten aanzien
van Waldheim voor te stellen als een samenzwering van Oostenrijkse socialisten,
die kennelijk hun eigen verliezen niet konden verkroppen, en naïeve buitenlandse
journalisten die alleen maar op sensatie uit zouden zijn. Eigenlijk zijn de argumenten
nu nauwelijks veranderd: volgens de sprekers van de FPÖ zou de verontwaardiging
buiten Oostenrijk teruggaan op een campagne van de SPÖ die niet zou kunnen
accepteren dat ze met democratische middelen niet aan de macht kon blijven. Vanuit
psychologisch oogpunt kan men misschien zelfs een vergelijking maken met Servië,
waar de internationale protesten eveneens hebben geleid tot extra steun voor een
verguisde leider. Vreemd genoeg ziet de gemiddelde Oostenrijker die parallel echter
helemaal niet.
De psychologie helpt de reactie van veel Oostenrijkers een beetje beter te begrijpen,
maar kan natuurlijk niet alles verklaren, laat staan verontschuldigen. In feite kunnen
veel Oostenrijkers moeilijk aanvaarden
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dat ze in het buitenland vereenzelvigd worden met de Duitse bevolking, terwijl ze
zichzelf als fundamenteel verschillend ervaren. De verhouding tussen Oostenrijkers
en Duitsers doet relatief sterk denken aan de verhouding tussen Vlamingen en
Nederlanders[3], met ongeveer dezelfde clichés: koele en arrogante, maar
vooruitstrevende en economisch toonaangevende noorderlingen, en wat
achtergebleven zuiderlingen die in de eerste plaats van eten en drinken houden...
Anders dan de Vlamingen hebben de (Duitstalige) Oostenrijkers echter nooit een
situatie van etnische ondergeschiktheid gekend, integendeel. Toen Oostenrijk in 1918
zelfstandig werd, dacht de overgrote meerderheid van de bevolking dan ook dat de
nieuwe staat niet levensvatbaar zou zijn en daarom zo snel mogelijk bij Duitsland
moest aansluiten. Buiten Oostenrijk wordt vaak over het hoofd gezien dat het optreden
van Hitler in de jaren dertig voor een groot deel van de Oostenrijkers geen aanleiding
was om aan te sluiten bij Duitsland, maar eerder een hindernis ondanks welke men
toch toenadering zocht. Het waren de Duitse nationaal-socialisten die de (fascistische)
Oostenrijkse kanselier Dollfuß in 1934 vermoordden en in 1938 Oostenrijk
binnenvielen om een referendum te voorkomen waarin de Oostenrijkse bevolking
naar alle waarschijnlijkheid tegen de aansluiting bij Duitsland had gestemd. Noch
Nederland noch België toonde daar toen verontwaardiging over. Overigens had Hitler
eerder al geprobeerd Oostenrijk via een toeristisch boycot te buigen - een opmerkelijke
parallel met de Europese oproepen, lente 2000. Het referendum werd later alsnog
gehouden en leidde tot een volledig andere uitslag, want echt democratisch ging het
er niet meer aan toe en potentiële neestemmers waren al op de vlucht. Het is eveneens
een feit dat Hitler met overweldigend enthousiasme werd begroet; er zijn nooit meer
Oostenrijkers op één plek verzameld geweest dan in maart 1938 op het Weense
Heldenplein, toen Hitler naar eigen zeggen zijn Heimat thuishaalde in het Rijk.
Het besef dat Oostenrijk ook los van Duitsland zou kunnen bestaan en een eigen
natie vormt, is pas in de laatste oorlogsjaren gegroeid - kwade tongen beweren dat
het een reactie was op het besef dat de oorlog verloren was en dat het maar beter was
niet langer aan de kant van de schuldigen te staan. Toch hebben toen ook de
geallieerden handig ingespeeld op dat nieuwe identiteitsgevoel door Oostenrijk tot
het eerste slachtoffer van Hitler te verklaren (Declaratie van Moskou, 1943). Het
zijn dus zeker niet deze landen die Oostenrijk tegenwoordig van gebrek aan
schuldbesef moeten betichten. Tot aan Waldheim werd deze visie in Oostenrijk
zonder discussie als waar voorgesteld.
Maar hebben de Oostenrijkers dan geen verschil gezien tussen hun eigen
slachtofferrol en die van andere bezette landen? Het antwoord zal Nederlandstaligen
verbazen: vóór de jaren tachtig (in feite vóór Wald-
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heim) werd er aan Oostenrijkse scholen nauwelijks aandacht besteed aan de
gebeurtenissen van de twintigste eeuw. Het historisch curriculum was strikt
chronologisch opgebouwd, en door gebrek aan coördinatie, maar ook uit vrees voor
onaangename thema's kwam de grote meerderheid van de leraren nauwelijks verder
dan het einde van de monarchie (het eindexamen wordt in Oostenrijk gemaakt door
de leraar die de lessen heeft verzorgd; er worden dan ook geen vragen gesteld over
niet behandelde onderwerpen). De rest leerden de scholieren van horen zeggen, en
dan nog overheerste het idee dat de Duitse bezetters de Oostenrijkse joden naar
Poolse concentratiekampen hadden gedeporteerd. Tegelijkertijd deed het IJzeren
Gordijn de kampen als vergeten plekken in een ver en haast onbereikbaar land
verschijnen. Vooral Nederlanders zullen ook verbaasd zijn te horen dat Oostenrijkers
zelfs het gevoel hadden dat Hitler bij hoge benoemingen de voorkeur gaf aan Duitsers
en op die manier zijn Oostenrijkse aanhangers genegeerd had. Dat Oostenrijkers
daarentegen wel in de bezette gebieden carrière konden maken (Seyss-Inquart in
Nederland, maar ook tal van KZ-leiders in Oost-Europa) werd volledig over het
hoofd gezien.

Antisemieten en fascisten
Tot aan de jaren zestig en zeventig was het Oostenrijkse aandeel aan het
nationaal-socialisme internationaal nauwelijks een thema. Duitsland had zo'n
dominante plaats in de discussie dat de vraag in hoeverre er elders gecollaboreerd
of zelfs actief meegewerkt werd, niet echt aan de orde kwam. Wel hebben historici
als Sijes Oostenrijk als de bakermat van het antisemitisme voorgesteld[4], maar pas
de affaire-Waldheim heeft het thema voorgoed onder de aandacht gebracht, niet in
de laatste plaats bij de Oostenrijkers zelf. Heeft Hitler het antisemitisme niet tijdens
zijn studiejaren in Wenen leren kennen? De hele cultuur van het Wenen van rond
het fin de siècle was sterk joods beïnvloed. Een groot deel van de intellectuele elite
was joods, Theodor Herzl woonde er. Het Weense dialect wemelt nog steeds van
Jiddische en Hebreeuwse leenwoorden. Maar anders dan bijvoorbeeld in Nederland
werd het antisemitisme in de loop van de negentiende eeuw salonfähig. Een
gerespecteerd politicus als de populaire Weense burgemeester Lueger (naar wie dat
gedeelte van de prestigieuze Ringstraat is vernoemd, waar zich de universiteit bevindt)
heeft ettelijke anti-joodse uitspraken gedaan. Dichter bij de Nederlandse geschiedenis
staan Rost van Tonningen die jarenlang in Wenen woonde, of oorlogsmisdadiger
Erich Rajakowitsch die in 1965 in Wenen veroordeeld werd, maar nog in hetzelfde
jaar weer vrijgelaten. Ook Karl Silberbauer (die de Franks heeft opgepakt) was van
Weense afkomst (evenals overigens Miep Gies...).
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Tegenwoordig wordt het nationaal-socialisme graag vereenvoudigd voorgesteld als
een symbiose tussen een meer Duits getinte organisatievorm en een sterker Oostenrijks
beïnvloede jodenhaat. Zeker in het Nederlandse taalgebied wordt Oostenrijk vaak
gezien als een staat met fascistische tradities. Dat is ten dele waar. Het
‘austrofascisme’ - de ideologie van Dollfuß in de jaren dertig - zal bij veel
Nederlandstaligen bekend zijn. Dat in Wenen tegelijkertijd ook het ‘austromarxismé
bloeide, met Otto Bauer als belangrijkste theoreticus, en dat er in ‘het Rode Wenen’
tal van vooruitstrevende sociale projecten werden gerealiseerd, is daarentegen
nauwelijks bekend[5]. De sociale woningen die het Weense stadsbestuur toen liet
bouwen, bepalen nog steeds het beeld van de Oostenrijkse hoofdstad: burchtachtige
gebouwen (ook als symbolische verdediging tegen de conservatieven) met een hof
in het midden als communicatieplaats. De bekendste is de Karl-Marx-Hof
(1926-1930). In de tijd van de Koude Oorlog wekte die naam trouwens altijd verbazing
bij bezoekers. Maar er is in Wenen ook (nog steeds) een Friedrich-Engels-Platz of
een Lassallestraße. Veel van de austromarxisten waren overigens van joodse afkomst.
In 1934 is het in Wenen tot een burgeroorlog gekomen; daarna werd de socialistische
partij verboden.

Het succes van de FPÖ
Na de Tweede Wereldoorlog was in Oostenrijk het aantal oud-aanhangers van de
NSDAP zo groot dat geen politieke partij zich kon permitteren zo'n belangrijk
kiezerspotentieel te verwaarlozen. Sinds een paar jaar worden geregeld gevallen
bekend van nationaal-socialisten die dankzij hun lidmaatschap bij een van de twee
grote naoorlogse partijen, ÖVP en SPÖ, hun carrière zonder meer hebben kunnen
voortzetten. In 1999-2000 was dat de arts Heinrich Gross (SPÖ), die verantwoordelijk
wordt gesteld voor de marteling en de dood van tal van zogezegd moeilijke kinderen.
Toen in 1949 het Verband der Unabhängigen (VdU) werd gesticht als een
verzamelplaats voor oud-nationalen (‘onafhankelijk’ betekende in feite noch
socialistisch noch christelijk, maar de andere weg durfde men niet expliciet bij de
naam te noemen) vonden veel vooraanstaande socialisten dat niet zo erg, te meer
omdat het ook een splitsing binnen het burgerlijke kiezerspubliek betekende. Het
VdU is in 1956 omgedoopt tot FPÖ en vormde tussen 1983 en 1987 zelfs de
coalitiepartner van de SPÖ. Toen Simon Wiesenthal in 1975 een campagne tegen
FPÖ-partijleider Peter startte, die lid van de Waffen-SS was geweest, koos de
socialistische (en joodse) kanselier Kreisky de kant van Peter. Toch zou het verkeerd
zijn de SPÖ als de hoofdschuldige voor de integratie van gewezen
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nationaal-socialisten aan te wijzen. Dat de rol van de SPÖ zo sterk bediscussieerd
wordt en werd, is juist ook te danken aan de krachtige protesten binnen die partij
zelf, terwijl hetzelfde vraagstuk binnen de ÖVP nauwelijks controversieel is geweest.
De socialistische kanselier Vranitzky heeft de coalitie met de FPÖ ook meteen
opgezegd toen daar in 1986 met Haider de nationale vleugel aan de macht kwam. In
1993 is het tot een splitsing van de FPÖ gekomen: doordat de liberale vleugel zich
als eigen partij constitueerde, konden de nationalisten het beeld van de resterende
FPÖ nog duidelijker bepalen.
Het succes dat de FPÖ onder Haider gekend heeft, kan echter niet uitsluitend
worden verklaard op grond van onverwerkt nationalistisch gedachtegoed. In bepaald
opzicht kan Haider vergeleken worden met de D66-politicus Van Mierlo: waar de
traditionele partijen tot een formalistisch systeem van machtsverdeling waren
gekomen, wendde Haider zich tot de mensen, maakte hij gebruik van de moderne
media, straalde hij activiteit en moderniteit uit. Dankzij zijn persoonlijke charisma
(jeugdig uiterlijk en slagvaardigheid) bracht hij spanning in saaie politieke discussies.
Hij slaagde erin zich te profileren als degene die de Oostenrijkse politiek van corruptie
en zelfgenoegzaamheid wilde zuiveren en weer naar het volk wilde luisteren. Steeds
meer onderzoekers wijzen naar de grote rol die de techniek van het neurolinguïstisch
programmeren (NLP) in de redenering en vooral in de opbouw van de affiches van
de FPÖ speelt[6]. De FPÖ heeft handig gebruik gemaakt van psychologische
mechanismen, terwijl de andere partijen voortborduurden op traditionele argumenten.
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog kende Oostenrijk slechts twee grote
partijen, SPÖ en ÖVP. Die deelden de macht onder elkaar. Dat systeem werd Proporz
genoemd en deed in sterke mate denken aan de Nederlandse verzuiling.
Ambtenaarsbanen werden naar een politieke sleutel toegekend, waarbij beide partijen
overeenkomstig hun kiezersaandeel tot hun recht meenden te moeten komen. Wie
carrière wilde maken, een baan bij de overheid krijgen of aan een gesubsidieerd
appartement komen, deed er goed aan lid van een van die twee partijen te zijn. Welke
in het individuele geval de gunstigste was, hing in wezen af van de woonplaats en
de aard van het nagestreefde voordeel. Niet zelden mochten ambtenaren niet van
baan wisselen alleen vanwege het feit dat ze door hun partijlidmaatschap niet bij de
andere werkomgeving zouden passen. Anders dan in andere landen, waar alleen
activisten daadwerkelijk lid worden van een politieke partij, was het bezit van een
partijboekje in Oostenrijk een doodnormale zaak. Er wordt beweerd dat sommigen
zelfs lidmaatschapsbewijzen van meerdere partijen tegelijk bezaten, voor alle
eventualiteiten. Het systeem liep goed zolang er voldoende geld en
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werkgelegenheid was. Vanaf de jaren tachtig kregen steeds meer Oostenrijkers de
indruk dat de traditionele partijen de overheid voor hun eigen doeleinden misbruikten
en dat partijlidmaatschap belangrijker was dan bekwaamheid.
De FPÖ beloofde alles beter te zullen maken. Die belofte is niet waargemaakt: in
de deelstaat Karinthië, waar Haider aan de macht is, zijn benoemingen nog steeds
in grote mate politiek gemotiveerd, met dat verschil dat nu FPÖ-leden in het voordeel
zijn. Tegelijkertijd is de vriendjespolitiek bij de andere partijen in vergelijking met
de jaren zestig sterk teruggedrongen. Deze modernisering heeft in grote mate te
maken met de opening van Oostenrijk naar westerse invloeden en ook met de
toetreding tot de EG, maar veel Oostenrijkers stellen er de invloed van de FPÖ voor
verantwoordelijk. Ook het feit dat de servicegedachte in de laatste jaren ingang
gevonden heeft in het Oostenrijkse ambtenarenapparaat, wordt door velen
toegeschreven aan Haider. Tot aan de jaren tachtig was de burger door de Oostenrijkse
overheid namelijk meer behandeld als een smekeling dan als een klant, wat
vermoedelijk het laatste uitvloeisel van de oude monarchie was.
Met min of meer duidelijk xenofobe uitspraken slaagde de FPÖ er ook in binnen
korte tijd het thema buitenlanders te monopoliseren. Anders dan in Nederland waar
het hoge aandeel allochtonen in sommige probleemwijken ook buiten kringen van
Centrum Democraten en dus op democratische manier bespreekbaar is, komt in
Oostenrijk iedereen die over allochtonen rept, meteen in rechts vaarwater terecht.
Een voorbeeld: allochtone leerlingen mogen op een Oostenrijkse school worden
opgenomen zonder enig bewijs van kennis van de Duitse taal. Wie zich zorgen maakt
over de kennis van de Duitse standaardtaal bij de autochtone kinderen, voelt zich
vaak gesteund door de FPÖ, die een beperking eist van het aantal buitenlandse
leerlingen. Dan wordt er echter niet over het taalonderwijs gesproken, maar over
percentages vreemdelingen. Een andere benadering van het thema is helaas nauwelijks
nog te bekennen.

Oostenrijk in 2000
Door de lange tijd waarin de SPÖ onafgebroken deel uitmaakte van de regering
(coalitiepartner van de ÖVP 1945-1966, alleenregering 1970-1983, dominante rol
in een coalitie met de FPÖ 1983-1987 en met de ÖVP 1987-2000), heeft ze veel aan
flexibiliteit en creativiteit ingeboet. Kenmerkend is in dat opzicht het spectaculaire
faillissement van de firma Konsum (1994-1995), ooit een van 's lands grootste
supermarktketens en een boegbeeld van sociaal-democratisch ondernemerschap.
Terwijl SPÖ-politici achter gesloten deuren over de gang van zaken onderhandelden,
bracht Haider
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- uiteraard vergezeld van een cameraploeg - een bezoek aan Konsum-werknemers
en sprak met hen over de werkloosheid die hun boven het hoofd hing. Nadat de SPÖ
in 2000 in de oppositie was gedrongen, wist ze niets beters te doen dan een grote
campagne te starten om het ledental te vergroten. Dat leden in het Oostenrijk van nu
nog lang geen kiezers zijn, lijken de meeste verantwoordelijken niet te beseffen.
Nu wordt het ook duidelijk dat binnen de SPÖ een hele generatie nagenoeg
ontbreekt. De revolutionaire krachten die de partij nu probeert te mobiliseren, zijn
vaak oud-68'ers die hun carrière allang hebben gemaakt en alleen nog maar teren op
hun oude reputatie. Veel sympathisanten van middelbare leeftijd hebben het gevoel
dat zij zich ten gevolge van een dogmatische sclerose niet genoeg hebben kunnen
ontplooien, en als jongeren expliciet tegen de FPÖ zijn, sluiten ze zich liever meteen
aan bij de Groenen, die dankzij hun plaats in de oppositie nooit compromissen met
de FPÖ hebben gesloten.
Over het algemeen zijn de protesten tegen de nieuwe regering relatief snel
overgegaan in verbittering. Veel, vaak jeugdige idealisten hadden gedacht dat ze
slechts een paar weken lang krachtig zouden moeten demonstreren om de regering
ten val te brengen. Nu zijn ze erg teleurgesteld dat dat nog steeds niet gelukt is.
Integendeel, de regering doet het volgens de meeste opiniepeilingen zelfs beter dan
de nieuwe oppositie, en dit ondanks een rigoureus bezuinigingsprogramma dat veelal
juist de gewone burgers het sterkste treft: openbare diensten worden afgeslankt,
overheidsbezittingen aan particulieren verkocht, collegegelden ingevoerd en de
belastingen fors verhoogd. Waar de oude regering geen knopen heeft willen
doorhakken, neemt de nieuwe regering nu in zeer korte tijd erg ingrijpende
beslissingen, meestal zonder enig overleg met werknemersvertegenwoordigers en
vakbonden. Veel Oostenrijkers zijn het ermee eens dat er bezuinigd moet worden en
dat privileges weggewerkt moeten worden. Helaas verdenkt men daarbij graag hele
bevolkingsgroepen collectief van luiheid en een zorgeloos bestaan. Het lijkt bijna
op een soort leedvermaak dat de eigen offers minder hard doet schijnen. Sinds
decennia is er in Oostenrijk nog nooit zo'n klimaat van haat en algemene
beschuldigingen geweest. Als nooit tevoren sinds de wereldoorlog worden hele
groepen uitgemaakt voor parasieten - naargelang de situatie buitenlanders, ambtenaren,
socialisten, leraren, kunstenaars, studenten, kinderloze vrouwen, enz.
Het rare is dat de FPÖ haar image van partij voor de vlijtige en eerlijke burgers
heeft weten te handhaven ondanks enkele niet onbelangrijke schandalen. Kort voor
de verkiezingen van 1999 heeft een FPÖ-functionaris tevergeefs in Brazilië proberen
onder te duiken nadat hij enkele miljoenen guldens had ontvreemd; een paar weken
geleden werd de
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echtgenoot van een FPÖ-politica als bankrover ontmaskerd; al een paar dagen na het
begin van de nieuwe regering moest een minister vanwege overdreven playboyachtig
gedrag terugtreden. Ongeveer tegelijkertijd berichtten meerdere journalisten
eensluidend dat ze de Weense FPÖ-leider Kabas de bondspresident Lump hadden
horen noemen. Kabas gaf echter aan, Hump of Dump te hebben gezegd - beide
woorden bestaan niet in de Duitse taal...
Maar één belofte heeft de FPÖ zeker waargemaakt: het politieke klimaat in
Oostenrijk is ingrijpend veranderd. Bovendien heeft de FPÖ ook kunnen profiteren
van de Europese sancties tegen Oostenrijk door op te treden als strijder voor de
rechten van de Oostenrijkers tegenover wat als buitenlandse arrogantie wordt
afgeschilderd. Weinig Oostenrijkers zijn persoonlijk in aanraking gekomen met de
Europese sancties en het toerisme blijkt het ondanks alle oproepen tot boycot zelfs
uitstekend te doen, maar de FPÖ is erin geslaagd zich te profileren als de verdediger
van de gemiddelde Oostenrijker tegen het machtige ambtenarenapparaat van de EU.
Ze wist ook handig in te spelen op latente anti-EU-gevoelens. Anders dan bijvoorbeeld
het Vlaams Blok treedt de FPÖ ook nooit openlijk op als vrouwonvriendelijke partij,
hoewel de bezuinigingen vooral vrouwen treffen. Kinderloze vrouwen worden door
sprekers van de regering zonder meer bestempeld als nutteloze wezens. Aan de andere
kant heeft Oostenrijk dankzij de FPÖ de eerste vrouwelijke (vice-)kanselier van zijn
geschiedenis: mevrouw Riess-Passer. Ook ten aanzien van de joodse bevolkingsgroep
heeft de FPÖ een troef in handen: sinds 1996 zit de joodse journalist Sichrovsky
voor de FPÖ in het Europees Parlement - kan het verwijt van antisemitisme beter
worden ontkracht?
En het beleid tegenover buitenlanders dan? ‘Hoe kunnen de Oostenrijkers zeggen
dat er niets aan de hand is, als er midden in Wenen een bord staat met de slogan
Ausländer raus?’, kon men in juni 2000 vaak uit de mond van buitenlandse bezoekers
horen. Maar die mensen zijn het slachtoffer geworden van wat eigenlijk bedoeld was
als protest tegen de FPÖ. In het kader van het festival van Wenen (Wiener
Festwochen) heeft de Duitse regisseur Schlingensief in hartje Wenen een container
laten opstellen waarin twaalf asielzoekers zaten. Elke dag werden er naar analogie
van de populaire tv-reeks Big Brother twee ‘uitgewezen’. De provocatieve leuze
moest het mensonwaardige karakter duidelijk maken van zowel een xenofobe politiek
als van modern tv-vermaak. Wat door veel nietsvermoedende passanten als
FPÖ-slogan is waargenomen, was dus in feite een protest juist tegen de FPÖ. De
FPÖ heeft dan ook hevig geprotesteerd tegen wat ze als verkwisting van openbare
gelden bestempelde (een verkwisting die nota bene, maar dat werd alleen maar in
anonieme lezersbrieven duidelijk uitgesproken, te wijten is aan buitenlan-
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ders: de directeur van het festival is Belg, Schlingensief Duitser). Het zou inderdaad
erg naïef zijn aan te nemen dat de FPÖ xenofobe leuzen op zo'n duidelijke manier
tot uiting zou brengen.
Niettemin is de drempel om racistische en nationaal-socialistisch aandoende
uitspraken te accepteren, nu lager dan ooit. In mei 2000 gebruikte de FPÖ-leider van
de deelstaat Niederösterreich de SS-leuze Unsere Ehre heißt Treue (Onze eer heet
trouw) en beweerde achteraf niet te hebben geweten waar dat citaat vandaan kwam.
Men vindt gauw een politicus die schadevergoedingen voor overlevenden van de
Holocaust min of meer impliciet vergelijkt met afpersingsgelden voor de maffia.
Ook de Europese experts die in de loop van de zomer 2000 een rapport moesten
schrijven voor de EU, hebben met klem gewezen op het dubbelzinnige taalgebruik
van veel FPÖ-politici.

Hoe moet het verder?
Bij de parlementsverkiezingen van 3 oktober 1999 heeft de SPÖ de relatieve
meerderheid gekregen. Een coalitie tussen SPÖ en ÖVP zou over 117 van de 183
zetels in het Oostenrijkse parlement hebben beschikt. De coalitie tussen ÖVP en FPÖ
heeft er 104. Desondanks blijkt de meerderheid van de Oostenrijkers nu te denken
wat de regering maandenlang heeft ingehamerd, namelijk dat deze regering (!)
democratisch verkozen zou zijn. De kiezers lijken ineens zelf te geloven dat ze in
1999 juist deze coalitie hebben willen zien ontstaan. Meer nog: slechts weinig
Oostenrijkers slagen erin de protesten tegen de regering als een uiting van zorg te
zien tegenover een partij die herhaaldelijk blijk heeft gegeven van rechts-radicaal en
xenofoob gedachtegoed.
Het enige alternatief voor de FPÖ is een regering met de SPÖ. Veel Oostenrijkers
zijn daarom van mening dat de buitenlandse protesten tegen Oostenrijk niets anders
zouden zijn dan een poging van socialistische politici (Schröder, Blair, Jospin, Kok,
e.a.) om hun Oostenrijkse evenknieën terug het zadel in te helpen. Dat half Europa
ooit door nationaal-socialisten van ook Oostenrijkse komaf bezet is geweest en
Oostenrijkers medeplichtig zijn aan de Holocaust, wordt er nauwelijks beseft. Het
begrip bezetting roept voor de gemiddelde Oostenrijker alleen de aanwezigheid van
de geallieerden en vooral de Russen tussen 1945 en 1955 op.
Pas na de opheffing van de Europese sancties beseffen de Oostenrijkers dat de
regering bezig is met een radicale ontmanteling van de verzorgingsstaat. Protesten
daartegen komen pas nu werkelijk op gang, maar het blijft afwachten of de
verschillende groepen hun protesten onderling kunnen coördineren. Voorlopig lijkt
dat niet het geval te zijn. Ook de SPÖ slaagt er maar niet in zich als oppositiepartij
te profileren. Zodoende wordt er
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haast dagelijks in het land tegen de regering geprotesteerd, maar het betreft meestal
kleine groepjes die tegen incidentele regeringsmaatregelen zijn. Een
gemeenschappelijke visie is voorlopig niet in zicht.

Eindnoten:
[1] Politieke partijen in het Oostenrijkse parlement:
FPÖ = Freiheitliche Partei Österreichs (Vrijheidspartij, de partij van Haider)
ÖVP = Österreichische Volkspartei (christen-democraten, de partij van kanselier Schüssel)
SPÖ = Österreichische Sozialdemokratische Partei (sociaal-democraten, nu in de oppositie)
Die Grünen (linkse milieupartij, in de oppositie).
[2] M (maandblad van NRC Handelsblad), augustus 2000, blz. 8.
[3] C. Kasper, ‘Österreichisches Deutsch und andere plurizentrische Sprachen der EU: das Beispiel
Flanderns’, in R. Muhr en R. Schrodt (red.), Österreichisches Deutsch und andere nationale
Varietäten plurizentrischer Sprachen in Europa, Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, 1997, blz.
127-146.
[4] B.A. Sijes, Studies over jodenvervolging, Van Gorcum, Assen, 1974, blz. 1 e.v. Het Oostenrijks
antisemitisme komt ook al ter sprake in Carry van Bruggen, Tirol, Querido, Amsterdam, 1926
(hoofdstukje ‘Hakenkreuzler’).
[5] Vgl. de begrippenlijst in Elsevier (17 juni 2000, blz. 56-63), waarin relatief uitgebreid aandacht
wordt besteed aan Oostenrijk. Het austrofascisme is er vermeld, het austromarxisme niet.
[6] Die Presse, 11 maart 2000; zonder afbeelding ook beschikbaar op internet
(http://www.diepresse.at; in het archief onder NLP zoeken).
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Isabel Verdurme
De joodse zielsverhuizing
Het Antwerps-joods theater tijdens het interbellum
De bekende Duitse toneelcriticus Bernard Diebold heeft in de jaren twintig meerdere
voorstellingen van het joodse gezelschap Habimah gezien. Nadat hij onder meer De
Dibboek van An-Ski en De Golem van Leivik had bijgewoond, publiceerde hij in
1928 een boekje, Habimah: Hebräisches Theater, dat één grote lofzang bleek op de
joodse toneelgroep. Met poëtische omschrijvingen en filosofische beschouwingen
prees de criticus het bijbelse spel van de ‘Truppe’ om zijn specifiek joods karakter:
‘Diese Hebräer schaffen aus ihrer Kultur heraus in die Kunst hinein. Wir armen
Europäer versuchten aus Kulturverzweiflung den umgekehrten Weg: aus Kunst Kultur
und Religion zu machen’, zo luidde het.
Of de moderne Europese beschaving werkelijk op die ene pijler gebouwd is, zoals
Diebold hier suggereert, valt nog te bedenken. Maar, juist door de Europese en joodse
cultuur zo scherp tegenover elkaar te plaatsen, heeft de auteur de eigenheid van het
joods theater duidelijk gemaakt. Al waren zijn woorden typisch voor de tussenoorlogse
kritiek, die barstte van levensbeschouwelijke ideeën, zijn benadering van het joodse
podiumspel was raak. Dat de opvoeringen van het joodse ensemble doordrenkt waren
van de eigen cultuur, had Diebold getroffen. Voor hem was de joodse bühnekunst
ondenkbaar zonder haar historisch en religieus erfgoed, en daarin lag volgens hem
het verschil met het niet-joodse theater.
Bernard Diebolds uitspraak betrof de opvoeringen van Habimah, maar het loont
de moeite vanuit zijn invalshoek de joodse theaterbedrijvigheid in het tussenoorlogse
Antwerpen in haar geheel te bekijken. De Scheldestad telde in de jaren dertig circa
55.000 joden, van wie het merendeel een paar decennia eerder uit Oost-Europa was
gekomen, om aan antisemitisme en economische wantoestanden te ontsnappen. De
meeste inwijke-
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lingen waren arbeiders. Toch kon men onder de Antwerpse joden de meest
uiteenlopende maatschappijopvattingen horen. Sommigen vonden aansluiting bij het
zionistische gedachtegoed, terwijl anderen ter verdediging van het socialisme of zelfs
de Vlaamse Beweging de barricaden opgingen. Dat een dergelijke gemeente heel
verschillende theatergezelschappen in het leven riep, ligt voor de hand. Het aanbod
ging van amateurtoneel over volkse stukken tot kunsttheater. De Antwerps-joodse
acteur was in de gelegenheid een gezelschap te kiezen waarin hij zijn idealen kon
botvieren, en de toeschouwer ging naar de voorstellingen die het meest aan zijn
verlangens of behoeften tegemoetkwamen. Ja, behoeften: bij de keuze van een
toneelstuk speelde immers meer dan de theatrale of intellectuele voorkeur een rol.
De bezoeker liet zich niet alleen door persoonlijke interesse leiden, maar ook door
een behoefte om zijn eigen ideeën omtrent het jodendom op de bühne verwerkelijkt
te zien.

Volkstheater
In de Ommeganckstraat 49, vlak naast de Antwerpse dierentuin en het Centraal
Station, verborgen achter een witte voorgevel die niets van amusement en variété
liet vermoeden, en burelen die nog minder met toneelspel te maken hadden, lag een
klein theaterzaaltje. Armoe was er troef. De bühne was in elkaar getimmerd met
versleten planken en de enige decoratie, een rood doek dat de achterwand bedekte,
kon door zijn grote gaten en vuile vlekken de haveloze indruk alleen maar versterken.
Op de houten bankjes zaten joodse arbeiders met hun kinderen. Nu eens talrijk, dan
weer in kleine groepjes, maar altijd rumoerig en meevoelend woonden ze de
voorstellingen van het Jiddisch Volkstheater bij. Het gebouw was eigendom van de
Algemene Federatie van de Socialistische Vakbonden, de voorganger van het
Antwerpse ABVV: als een vreemde eend huisde het gezelschap in een socialistisch
bolwerk. De schamele ruimte achter de kantoren deed meer dan twintig jaar dienst
als vaste stek van het populaire ensemble.
Het Jiddisch Volkstheater werd niet gesubsidieerd, en juist daardoor kreeg het
publiek het laatste woord in de keuze van het repertoire. Wilde het gezelschap geld
verdienen, dan moest het gehoorzamen aan de smaak van zijn toeschouwers, - de
enige bron van inkomsten. Van een theaterdirecteur werd dan ook verwacht dat hij
een veelzijdig man was, met vooral een zakeninstinct, die kon schipperen tussen zijn
idealen, de financiële behoeften en de verlangens van het publiek. De frequente
veranderingen in het bestuur bewijzen dat het niet gemakkelijk was. Door een tekort
aan evenwichtige beleidslijnen wisselden de directeurs elkaar tot 1935 voortdurend
af. Degenen die voor een louter literair repertoire opteerden,
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werden met lege banken geconfronteerd en konden gaan. Anderen die populaire
stukken op de bühne brachten, lokten in het begin wel volle zalen, maar zodra het
woordgebruik op de bühne te schunnig werd en de ‘sterren’ te weinig ontroerden,
stuitten ook zij op de koppigheid van het publiek, dat massaal thuisbleef. Het
getouwtrek tussen de pleitbezorgers van het populaire en het literaire repertoire
domineerde de scène van het Jiddisch Volkstheater tot 1935, toen directeur David
Mendelewitz het beleid in een nieuwe richting duwde. In een en hetzelfde repertoire
bracht hij wel eens degelijke operettes én literaire werken onder, en bovendien liet
hij zijn toneelspelers in een vakvereniging inschrijven. Mendelewitz, die tot 1940
aanbleef, bracht rust in het Jiddisch Theater.
Het aandeel van de artistieke toneelstukken in het repertoire mag niet overdreven
worden. Het publiek prefereerde volkse opvoeringen. In de zaal van de Socialistische
Federatie dromden de theatergangers in de eerste plaats samen om operettes en
‘lebensbilden’ (huishoudelijke drama's) als De laatste dans en Het cabaretmeisje te
zien. De toeschouwers verlangden komische en dramatische werken met liederen,
waarbij ze nu eens tranen konden vergieten (‘ik weet niet hoeveel hectoliter’, aldus
de Joodse Pers) en dan weer mochten schuddebuiken van het lachen. Ze zochten
vermaak, opgevoerd door glansrijke ‘sterren’. Die ‘sterren’ waren een typisch joods
verschijnsel. Het Jiddisch Volkstheater was een gezelschap in beweging: het
permanente ensemble werd voortdurend aangevuld met rondtrekkende beroemdheden
die gastvoorstellingen gaven. Als zij het gewillige publiek tot tranen toe konden
roeren, werden de ‘sterren’ door de Antwerpenaren op handen gedragen. Met hun
prestigieuze hoofdrol speelden ze de acteurs uit het vaste gezelschap van de planken,
en het waren hun namen die in de advertenties vet stonden gedrukt. De cultus van
de sterren kaderde perfect in de algemene visie van het publiek op theater. De
operettes waarin typisch joodse figuren een luchtig plot opvoerden en het publiek
gemakkelijk met de goedkope dramatiek kon meeleven, waren voor de toeschouwers
meer dan gewone toneelstukjes. Een theaterbezoek was een sociale gebeurtenis, en
een vlucht uit de dagelijkse ellende. Tijdens die paar uren in het Bondsgebouw ging
de toeschouwer op in een fictieve wereld vol typische sjtetltaferelen en herkenbare,
dramatische verhalen, maar meer nog verzonk de joodse arbeider in een gemoedelijke
sfeer vol grootse sterren die hem houvast boden.
Dat het theater er was om de toeschouwers te vermaken, bleek duidelijk uit de
beschrijvingen van hun gedrag, in de Joodse Pers. ‘Waarom niet oprecht zijn?’,
schreef het weekblad, ‘Waarom niet zeggen dat de meerderheid van de joden die
naar het theater komen zich gedragen alsof ze bij hen thuis in de eetkamer zijn? Men
zit te kauwen, men praat, niet
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zachtjes, maar hardop... Nu ja, waarom stil praten als het luid ook kan? Zo luid dat
men niet kan verstaan wat de artiesten op de bühne zeggen.’ Het joodse weekblad,
de spreekbuis van de joodse intellectuelen, voerde met zijn recensies een tweevoudige
strijd. Het ‘weinig gedisciplineerde publiek’ voor wie het theater slechts een
‘amusementssalon’ was waarin de kinderen tot diep in de nacht rondliepen en waarin
vrouwen kersenpitten in het rond uitspuwden, moest het als eerste ontgelden. Dit
publiek moest opgevoed worden. ‘We nemen echt wel in rekening dat het theater
arm is, dat het leeft tussen nu en morgen en dat het slechts op zichzelf is aangewezen.
Daarom hebben we reeds lang geleden van het ideale theater afgezien. Daarom
verlangen we zelfs geen kunst in het joods theater. Slechts reinheid, properheid,
toewijding en ernst.’ Naast het publiek werden ook de toneelspelers aangepakt. Zij
waren het tweede mikpunt van de campagne in het tijdschrift. De bombastische
acteurs die met ‘schreeuwende en gesticulerende gebaren’ slechts uit waren op
uiterlijke effecten en het publiek bestookten met ‘pornografische liedjes en vulgaire
moppen’, werden door het weekblad terechtgewezen. De Joodse Pers stelde de meer
ingehouden en natuurlijke speelstijl uit de betere Europese theaters als alternatief
voor. De recensenten wilden in plaats van het gangbare pompeuze acteerspel een
eerlijk en doorvoeld theater. De Joodse Pers had dus duidelijk een andere kijk op de
functie van het Jiddisch Volkstheater dan de toeschouwers ervan. Het weekblad
beschouwde toneel als ‘een culturele aangelegenheid van eerste noodzaak’. In een
stad als Antwerpen ‘waar de joodse gemeenschap 30.000 leden telde’, overwegend
immigranten, was een culturele instelling die herinnerde aan het ‘heimische’, oude
leven onontbeerlijk om ‘de jeugd met verleden en toekomst [te verbinden]’.
Volkstheater als een levend museum, jodendom als folklore, dat was de visie. Het
Bondsgebouw was inderdaad het enige oord waar de vertrouwde Oost-Europese
cultuur en ook de Jiddische moedertaal onaangetast voort konden leven. Maar alleen
als op de bühne en in de zaal voldoende degelijkheid aanwezig was, dacht de Joodse
Pers, kon het volkstheater die specifieke taak vervullen: niet zozeer voor ontspanning
zorgen, naar de smaak van het publiek, maar de traditionele en volkse joodse
gebruiken instandhouden en doorgeven aan de jongeren.

Kunsttheater
In 1925 is Max Eckman, acteur van de vermaarde Wilner Truppe, op verzoek van
de Joodse Pers in Antwerpen opgedaagd. Geen gastvoorstelling, maar een
weloverwogen plan bracht hem naar België. Kort na zijn aankomst verschenen in de
Joodse Pers advertenties waarin studenten met
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acteerambities verzocht werd zich aan te melden bij de Dramatische Studio. Het
eerste kunsttheater werd geboren. De Studio onder leiding van Max Eckman vertoonde
alle kenmerken van een theaterschool. De geselecteerde kandidaten woonden lezingen
bij over kunstgeschiedenis, en ook over de joodse en Europese literatuur. Ze
analyseerden dansopvoeringen om met de technieken van lichaamsbeweging
vertrouwd te raken. Olga Galsaki, oud-actrice van Stanislavski's Moskouse
theaterstudio, onderwees hen in improvisatietechnieken en plastiek. Weliswaar kregen
de repetities met Eckman, die met zijn analyses de rollen ‘warm leven inblies’, de
meeste aandacht. Na intensieve voorbereidingen voerde het gezelschap op 19 januari
1926 zijn eerste stuk op, dat een maand later hemomen werd Maar Schwer zu sein
a jud, van Scholem Aleichem, werd niet alleen de eerste, maar ook de laatste vertoning
van de jonge acteurs. De ongeduldige Eckman liet in een open brief weten dat hij
door materiële moeilijkheden, geldgebrek in de eerste plaats, onmogelijk bekwame
leraren kon aantrekken. Daarom moest het vormingsinstituut zijn activiteiten
stilleggen. Desalniettemin bleef Eckman zelf onder de naam Studio voortwerken.
Met twee ervaren toneelspelers, Olga Galaski en Max Lam (een joods acteur van het
Vlaams Volkstoneel), voerde hij Teufelsweib van Carl Schönherr en De laatste jood
van Pinski op, respectievelijk in de KNS en de Cercle Royal Artistique. Na deze
laatste voorstelling keerden Galaski en Eckman terug naar Parijs, nauwelijks een
jaar na diens aankomst in de Scheldestad. Daarmee hield de Studio, een naam die
nog slechts naar het kunstenaarsduo verwees, eind augustus 1926 definitief op te
bestaan.
Een tweede poging om een permanent kunsttheater op te richten liet meer dan vijf
jaar op zich wachten. Dr. I.B. Tsipor was dramaturg en publicist van de Joodse Pers,
een joods intellectueel die openheid van de joden tegenover de Europese cultuur
bepleitte. Sterk geëngageerd richtte hij in 1932 een tweede Dramatische Studio op.
Van een uitgebreide vorming van de jonge acteurs als in de eerste Studio was nu
geen sprake. De opleiding bleef beperkt tot het doorgronden en repeteren van stukken,
waarvan Der Sundiger van I.L. Peretz het eerste was. De inhoud van het drama kwam
volledig overeen met de ideeën van de regisseur. Het verhaal ging over het gevoel
van verstikking bij orthodoxe jongeren. Het hekelde de belemmering van de
natuurlijke ontplooiing in strenge milieus en stelde openheid als alternatief voor.
Maar, nog geen vier maanden later, na een opvoering van Molières Monsieur de
Pourceaugnac, stuitte ook dit gezelschap op moeilijkheden. Persoonlijke conflicten
in het ensemble veroorzaakten de ene breuk na de andere. De afgesplitste
gezelschappen die daaruit ontstonden, kregen maar sporadisch aandacht in de pers.
De kritiek op de vertoningen die wel gerecenseerd werden, was weinig positief.
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Terwijl de oprichting van de eerste twee gezelschappen niet van de jongeren zelf
was uitgegaan, groeide het derde kunsttheater, het Jiddisch Jung Theater, vanuit de
basis. Gedreven door hun liefde voor de eigen cultuur sloegen Poolse geïmmigreerde
jongeren de handen ineen om Jiddisch theater te maken. Het eerste stuk dat ze op de
planken brachten was het werk van de Vlaamse dramaturg Albert Delrèvo, Is hij
schuldig? De opvoering waarvan de Vlaamse schrijver zelf de regie verzorgde ging
over de ‘venerische’ problematiek, en speelde zich af op het podium én tussen het
publiek. Dat een Vlaming het werk geregisseerd had, was typisch: het Jiddisch Jung
Theater werkte ook later nog met zijn Vlaamse omgeving samen. Voor een reprise
van Delrèvo's stuk bijvoorbeeld, in de KNS, op 9 maart 1937, ontving het gezelschap
een financiële bijdrage van de Belgische Liga ter Bestrijding van Geslachtsziekten
(weliswaar dankzij het onderwerp) en deed het een beroep op plaatselijke technici.
Het Antwerpse ensemble bleef met wisselend succes vijf jaar lang actief, weliswaar
met soms lange onderbrekingen. Het bereikte zijn hoogtepunt toen het in 1935 mocht
deelnemen aan een voorstelling van de joodse toneelspeler, regisseur, manager en
toneelschrijver Moris Schwartz. Samuel Führer, oud-acteur van het ensemble,
herinnert zich nog levendig hoe ze met de hele toneelgroep per bus naar Brussel
reden, hoe ze in aanwezigheid van koningin Elizabeth hun rol speelden in de
massascènes van Joshe Kalb, en hoe ze ten slotte aanzaten aan het banket ter ere van
de grote kunstenaar.
‘Het is koud en duister in de grote, kale zaal. Aan de stoof rond een slapende
kachel zitten twee, drie, zes mensen bij elkaar, ingeduffeld in hun mantel, in hun
gedachten, en ze warmen zich... proberen zich te warmen... ze dommelen, praten
zachtjes, en tussen hun woorden en zinnen schuilen de stemmen en stemmingen van
hun dromen, dromen die geboren zijn met de theaterstudio. Op de bühne, gedecoreerd
met schimmel uit grootvaders tijden, waarover een zwartgallig lampje schijnt, staan,
gaan en zitten een paar jonge meisjes, een paar jongemannen en tussen hen is hun
leider Max Eckman.’ De Joodse Pers had de oprichting van de eerste Dramatische
Studio bejubeld. Het weekblad dweepte ermee. Het had immers het voortouw
genomen bij de wording ervan, had Eckman gecontacteerd, en in zijn redactielokalen
hadden de studenten zich aangemeld. Ook bij de andere gezelschappen toonde het
zich sterk betrokken. Met beurtelings een strenge en bewonderende pen berichtte het
gedetailleerd over het doen en laten van de jongeren. Het kwam geen woorden tekort
om de loftrompet te steken over de jongeren, en hun ‘diep geloof in de joodse
dramatische kunst’.
De grote liefde voor de eigen cultuur was inderdaad bij elk van de drie genoemde
gezelschappen de motor van hun ontstaan geweest. De
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kunstgezelschappen waren uit een bekommernis om het joodse erfgoed gegroeid en
streefden ernaar dat de literaire dramaturgie voet aan de grond zou krijgen in
Antwerpen. Daar ging het vooral om. Toch voerden ze niet alleen joodse, maar ook
Europese werken op. Een paradox? Nee. Het was juist eigen aan de joodse Verlichting,
de Haskala, oog te hebben voor het eigen én het niet-joodse erfgoed. De joodse
‘verlichten’ wilden het volk in beide culturen onderrichten, om een waardig
samenleven mogelijk te maken. In die zin waren de toneelgezelschappen typische
voorbeelden van verlicht joods engagement. Helaas kon dit van de Joodse Pers niet
gezegd worden. Het orgaan van de Antwerps-joodse intellectuelen verwees in al zijn
recensies geen enkele keer naar het typisch joodse, en toetste de voorstellingen
daarentegen voortdurend aan de algemene maatstaven van het Europese toneel.
Bemerkingen als het ‘Europees aandoend spel’, ‘waarvoor ze zich niet hoefden te
schamen’, waren schering en inslag. Het weekblad had als enige zorg de erkenning
van het artistieke toneel door de omringende wereld, en zag daarbij de joodse
eigenheid over het hoofd. ‘De Vlaming heeft het theater lief en het zal ons zeker niet
schaden te tonen dat ook de jood het lief heeft’, zo luidde het. Nochtans zijn noch
de Joodse Pers, noch de artistieke gezelschappen in hun opzet geslaagd. Het joodse
kunsttheater kon zich waarmaken noch onder de joodse volksklasse noch in de
Vlaamse culturele kringen. De interesse vanwege het zionistische kamp was nihil,
omdat die een uitgesproken joods-nationalistisch toneel wilden, en ook de Vlaamse
pers toonde nauwelijks aandacht. Dat het de Antwerpse kunsttheaters niet gelukt is
buiten de eigen gemeenschap te treden, werd in de hand gewerkt door de
kleinschaligheid van de weliswaar ludieke publiciteit. Met grote plakkaten en
reclameborden paradeerden de toneelspelers door de straten van de joodse wijk,
terwijl ze vrienden van vrienden persoonlijk aanspraken. Alleen kunstminnende
kameraden dus. Hierdoor werd het streven van de kunsttheaters om het joodse toneel
in het Antwerpse theatergebeuren te integreren, afgeremd. Het joodse kunsttheater
sloopte geen muren, het was en bleef, ondanks zijn ambities, van en voor de joodse
verlichte intellectueel.

Amateurtoneel
De joodse gemeenschap moest op het vlak van amateurtoneel niet onderdoen voor
haar omgeving. Zoals de Vlaamse socialisten, katholieken, liberalen en flaminganten
hun mensen met allerlei verenigingen van de wieg tot het graf begeleidden, zo
bouwden ook de joodse socialisten en zionisten hun eigen netwerken op, waarin jong
en oud aan zijn trekken kwam. Ook theater en kunst in het algemeen kregen daarin
een plaats. Met de regelmaat van de klok werden avonden georganiseerd met recitals,
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dansvoorstellingen, voordrachten en theater. Zelden organiseerden de Zionistische
Federatie of de Joodse Socialistische Partij een volwaardige toneelavond, maar heel
vaak werden theaterstukjes in een gevarieerd kunstprogramma ingeweven. De
aanleiding van zo'n culturele avond kon de verjaardag van een joodse vereniging
zijn, of de opening van een nieuw lokaal. Soms was het motief echter duidelijk
cultureel, zoals blijkt uit de talrijke avonden die aan de schrijver Peretz waren gewijd
(met Mendele Sforim en Sjolem Aleichem is Jizchak Peretz [1815-1915] een van de
grondleggers van de moderne Jiddische literatuur). Benefietvoorstellingen waren
eveneens in trek. Het Joodsch Nationaal Fonds bijvoorbeeld organiseerde artistieke
voorstellingen om de arbeiders in Israël te steunen, en de Joodse Centrale een jaarlijkse
dansavond, die gewoonlijk met enkele sketches begon. Ten slotte bleken ook de
religieuze feesten Purim en Chanoekah gelegenheden bij uitstek om de kinderen op
de bühne te krijgen voor de uitbeelding van bijbelse verhalen.
Het amateurtheater zocht wel aan het keurslijf van het verenigingsleven te
ontsnappen. Meerdere organisaties, waarvan Paole Sion (de Joodse Socialistische
Partij) en sportclub Maccabi de belangrijkste waren, beschikten over een
toneelgezelschap dat bij tijd en wijle voorstellingen gaf. Zulke theatergroepen
ontstonden weliswaar in de schoot van de moederorganisatie, maar probeerden zich
zo veel mogelijk als kunsttheaters te profileren. De jonge acteurs voerden stukken
van Jiddische reuzen als Aleichem en Hirschbein op, en bovendien organiseerde
Paole Sion een opleiding die verwant was aan die van de Dramatische Studio. Elke
maandagavond hadden er lessen in dictie, declamatie en schouwspel plaats. Toch
werden die dramatische secties door de buitenwereld in de eerste plaats als
verenigingsactiviteiten bestempeld. De uitlatingen van de Joodse Pers onderstreepten
dat. ‘Maccabi wil niet meer dan een dramatische sectie zijn, dit wil zeggen een
liefhebbersgroep, welke onder goede leiding van tijd tot tijd een voorstelling zal
geven’, schreef het blad in 1925. De acteurs van de dramatische secties speelden
theater als hobby, terwijl de leden van de dramatische studio professionele ambities
hadden, en dat kon je aan de opvoeringen merken, aldus het weekblad. Ook Paole
Sion moest het ontgelden: ‘Amateursavonden kunnen armoedig worden. Er is een
strenge kunstzinnige hand nodig, want willen alleen is niet genoeg’, oordeelde een
recensent in 1929. Op deze kritiek werd echter in een open brief gereageerd. Volgens
de acteurs van het socialistisch ensemble was de negatieve houding van de criticus
uitsluitend te wijten aan zijn antipathie tegen Paole Sion. Zij waren van mening dat
het gezelschap louter op zijn ideologische kleur werd beoordeeld.
Dit voorval doet de vraag naar het ideologische gehalte van het amateurtheater
rijzen. De acteurs van de dramatische secties en de
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tijdelijke gezelschappen die tijdens verenigingsavonden speelden, opteerden in
tegenstelling tot het Jiddisch Volkstheater eensgezind voor een literair repertoire. Ze
wilden net als de artistieke gezelschappen de brede massa bereiken. De joodse kunst
moest onder de hele gemeenschap verspreid worden. Maar ondanks de literaire en
populistische ambities bleek het repertoire altijd functioneel en welgekozen. De
inhoud van de voorstellingen die in propagandistische, artistieke, caritatieve of
religieuze context plaatshadden, stemde overeen met de ideologie van de
moedervereniging. De zionisten lagen hierbij op kop. De joods-nationalistische
acteurs speelden in de eerste plaats Hebreeuwse toneelstukken die de toeschouwers
‘naar Palestina voerden’.
Dat de ideologie in de toneelstukken doorklonk, kun je duidelijk uit de
media-aandacht afleiden. Alleen de gekleurde bladen berichtten over deze
opvoeringen, terwijl de Joodse Pers het gros van de voorstellingen links liet liggen.
Bovendien kregen de vertoningen, ook als het literaire gehalte hoog lag, in deze
tijdschriften hoogstens een korte recensie: het feit dat de voorstelling plaatshad,
primeerde op de kwaliteit. Dat de dramatische secties en het amateurtheater die van
de joodse verenigingen afhingen, inderdaad alleen voor eigen kring speelden, zoals
de berichtgeving illustreert, bleek ook uit de beschrijvingen van het publiek. Enkel
‘vaders, moeders, broers en zusjes’ bijvoorbeeld kwamen naar de met luister
aangekondigde voorstelling van de Tsigab-school in 1935: volksontvoogding van
gelijkgestemden! Alleen joden met hetzelfde gedachtegoed werden met de gepaste
literatuur in aanraking gebracht.

Buitenlandse gezelschappen
Acteurs op de vlucht voor het nazi-regime, toneelspelers die op hun eentje door
Europa toerden en wereldvermaarde joodse gezelschappen, ze gaven allemaal in het
interbellum gastvoorstellingen in de Scheldestad. Een waslijst van namen en stijlen
passeerde de revue. Vier internationaal erkende ensembles genoten wel de grootste
aandacht: het Moskouse Jiddisch Kamertheater van Granovski, Habimah (waaraan
Diebold zoals vermeld een boekje heeft gewijd), de Wilner Truppe uit de gelijknamige
Poolse stad en het in Israël opgerichte arbeiderstheater Ohel. Al was de populariteit
van deze vier ensembles min of meer gelijk, hun stijl was wel heel verschillend. Het
Moskouse Jiddisch Kamertheater was getekend door de Russische Revolutie. De
theateropvattingen van regisseur Granovski sloten aan bij die van Meyerhold. Als
een tovenaar met gevoel voor rationele precisie mengde hij muziek, licht, decor en
acteur tot een harmonisch schouwspel, een ritmische symfonie, waarin elk theatraal
element even belangrijk was. Voor zijn repertoire putte hij uit de klassieke Jiddische
dramaturgie, maar de stukken werden geïroniseerd. Granovski
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zocht in het nieuwe Rusland naar een aangepaste joodse identiteit en keerde daarom
in een grotesk festijn de rigoureuze religie en de prerevolutionaire sjtetl spottend de
rug toe. Hij speelde een dans op de ruïnes van het getto. Diametraal daartegenover
stond het Hebreeuwssprekende Habimah. In plaats van de taferelen uit de sjtetl
beeldde het ensemble het bijbelse verleden uit, dat als een waar object van devotie
werd opgevoerd. Van de voorstellingen ging een dwingende grootsheid uit, een
stichtende spiritualiteit, en de acteurs traden op als eigentijdse profeten. Dat werd in
de hand gewerkt door de speelstijl. In tegenstelling tot het revolutionair getinte
Kamertheater brachten de acteurs van Habimah een aan Stanislavski ontleend realisme
op de bühne, met een symbolistisch-expressionistische ondertoon. Tussen de sjtetlse
ironie van het Kamertheater en de bijbelse sereniteit van Habimah stond de Wilner
Truppe, waarvan de speelstijl in de lijn van Habimah en de Russische traditie lag,
maar het repertoire met dat van Granovski's gezelschap overeenstemde. De Wilner
Truppe bracht realistisch-expressionistische vertoningen van sjtetlse verhalen van
Jiddische literaire reuzen. Het in Israël ontstane arbeiderstheater Ohel ten slotte voer
dan weer een heel eigen koers. In een land waar de kibboetsen als paddestoelen uit
de grond schoten, was er behoefte aan een cultureel ondersteunend instituut. Als
theater van en voor de arbeiders wilde het ensemble voor de groeiende natie een
geestelijk fundament zijn. Het repertoire van het permanent in Israël rondreizende
gezelschap bestond vooral uit stukken die de dagelijkse realiteit en de sociale
problematiek in de joods-Palestijnse omgeving belichtten.
Het Antwerps-joodse theater had een verdeeld en gesloten karakter. Het Jiddisch
Volkstoneel vond zijn publiek onder de arbeidersmassa, het zionistisch
verenigingstoneel onder zijn geestverwanten en het kunsttheater onder de verlichte
intellectuelen. Maar die geslotenheid en verdeeldheid smolten tijdens het bezoek van
buitenlandse gezelschappen als sneeuw voor de zon. De hele joodse gemeenschap,
maar ook Vlamingen, onder wie prominente theaterliefhebbers als Camille Huysmans
en Joris Diels, woonden massaal de luisterrijke voorstellingen bij. In alle Vlaamse
en joodse bladen werd er lovend over geschreven. Anderzijds was de reactie noch
aan Vlaamse, noch aan joodse zijde eenstemmig. Elke toeschouwer en recensent
interpreteerde en beoordeelde de gasterende ensembles op grond van zijn eigen visie
op theater. ‘Wij zouden niet in onze rol blijven als we het niet nog anders meenden’,
schreef Het Tooneel in 1934 over een opvoering van Ohel, na een opsomming van
de interpretaties door andere bladen. Die houding was typisch.
De zionisten loofden eensgezind het joods-nationalistische toneel van Ohel en
Habimah. Beide gezelschappen brachten door hun bijbelse
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evocaties en eigentijdse werken het verleden met het heden in verband, hetgeen het
streven van de joodse nationalisten tegemoetkwam. Met een uitspraak als ‘Ce n'est
pas un culte inerte et contemplatif, mais une foi vivante et agissante’, over het toneel
van Habimah, toonde het zionistische weekblad L' Avenir Juif het belang ervan voor
zijn geestverwanten. De Hebreeuwssprekende ensembles brachten theater vol hoop
en geloof, ze legden de culturele basis voor de opbouw van een joods thuisland. Maar
de Joodse Pers oordeelde anders. Terwijl het blad niet aarzelde Ohel als het eerste
Eretz-Israëltheater te bestempelen, hekelde het de verouderde speelstijl en repertoire
van Habimah. In de bijbelse stukken van Habimah kon het tijdschrift geen
hoofdpersonage, geen held herkennen die een psychologische evolutie doormaakte,
in de plot kwamen geen menselijke problemen aan de orde: Habimah had de
eigentijdse, zoekende joodse gemeenschap niets te vertellen en verzuimde de joodse
gemeenschap te begeleiden, terwijl Ohel, waarvan de personages wel hedendaagse
Israëlische figuren waren, die joods-nationalistische plicht ruimschoots vervulde.
De verdeelde meningen over Habimah laten zien dat het oordeel van de pers en de
toeschouwers afhankelijk was van hun eigen kijk op het joodse theater en de joodse
cultuur in het algemeen. Ook over Granovski's ensemble liepen de kritieken uiteen.
De Joodse Pers doorzag het cynisme van het Kamertheater: ‘Granovski bijt erin,
maar hij bijt met tanden die ook kussen kunnen’. Al gaf het weekblad toe niet alles
te vatten, het waardeerde de zoektocht van de theatermaker naar een aan de huidige
samenleving aangepaste joodse identiteit. Dit speelswijze zoeken werd door de
zionistische en Vlaamse tijdschriften genegeerd. Ze schreven weinig over het
ensemble, in de eerste plaats uit afkeer van het bolsjewistische gedachtegoed dat in
Granovski's toneel verscholen zat. Daartegenover prezen de Antwerpse media de
Wilner Truppe de hemel in, omdat die ‘betoverend’ theater bracht, en bovenal vrij
van elk politiek standpunt bleef.

‘Diese Hebräer schaffen aus ihrer Kultur heraus in die Kunst hinein’
Elke bevolkingsgroep uit de Antwerps-joodse gemeenschap had vanuit zijn specifieke
opvattingen over de joodse cultuur een typische voorkeur voor een bepaald
theatergenre. De ziel van de toeschouwer reisde naar verschillende oorden. Voor de
ontwortelde, geëmigreerde arbeider was met lotgenoten samen zijn het enige wat
hem nog restte van het Oost-Europese jodendom. Bijna wekelijks zocht hij met zijn
familie in het Bondsgebouw in de Ommeganckstraat een verzetje in het Jiddisch
Volkstheater, waar sterren hem de armoedige werkelijkheid een paar uurtjes lang
deden vergeten. Heel anders dachten de zionist en de socialist
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over de functie van theater. Uit de overtuiging dat de jood ondergedompeld moet
worden in zijn eigen verfijnde cultuur en ideologie voerden zij literaire, maar sterk
gekleurde stukken op. De verlichte intellectueel ten slotte vond zijn ideale
geloofsgenoot in de kenner van de Europese en Jiddische cultuur, en pleitte voor
volksontvoogding. Daarin kon theater een vooraanstaande rol spelen. Toneel moest
nuttig zijn, het moest de jood op weg helpen in zijn zoektocht naar een eigentijdse
identiteit. Het kunsttheater genoot zijn voorkeur, omdat het de Jiddische en Europese
cultuur onderling verbond. Maar ook het volkstoneel kon de ontwortelde gemeenschap
een dienst bewijzen, omdat het het joodse verleden als in een museum intact bewaarde.
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Els Govers
Verplichte inburgering in Nederland is geen succes
Sinds 30 september 1998 is de ‘Wet inburgering nieuwkomers’ (Win) in Nederland
van kracht. Inburgeren, onder andere voor erkende vluchtelingen, is voortaan verplicht
en niet meer vrijblijvend. In augustus jl. kwam de Algemene Rekenkamer, die de
overheid controleert op haar uitgaven, met een vernietigend rapport over de uitvoering
van de wet. Zij gaf aan de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid Van Boxtel
het advies de regelgeving te vereenvoudigen, de uitvoering van de wet door één
instantie te laten coördineren en de scheiding van subsidies voor nieuwen oudkomers
op te heffen.
Het Nederlands kabinet wil de integratie van minderheden nu eens grondig
aanpakken. De overheid kan er namelijk niet meer omheen dat het aantal allochtonen
groeit en velen van hen niet meer teruggaan naar hun land van herkomst. Door
instelling van de Win wil zij voorkomen dat minderheden in een achterstandssituatie
blijven.
Welke mensen zijn zoal naar Nederland getrokken? Na de Tweede Wereldoorlog
kwamen Indonesische soldaten van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger naar
Nederland. Zij hadden meegestreden aan Nederlandse zijde tegen Indonesiërs die,
met succes, vochten voor een onafhankelijk Indonesië. Met name de Molukkers
beschouwden hun Nederlands verblijf als tijdelijk. In de jaren zestig kwamen
gastarbeiders uit vooral Turkije, Marokko en in mindere mate Zuid-Europa naar
Nederland. Hun oorspronkelijke plan was, na voldoende geld verdiend te hebben
terug te gaan naar vrouw en kinderen. Zij richtten zich dus ook niet op integratie.
Later kwamen ook migranten uit de voormalige kolonie Suriname naar Nederland
wegens de onstabiele politieke situatie. In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Velen
kozen voor een zekere eco-
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nomische toekomst in Nederland. Aangezien de officiële taal in hun geboorteland
Nederlands was, hadden zij, met onder andere de Molukkers, een voorsprong op de
taal vergeleken met andere minderheden. Uit de Nederlandse Antillen en Aruba,
behorend tot het Koninkrijk Nederland, kwamen ook enkele honderden migranten.
Vanaf eind jaren zeventig vormen vluchtelingen en asielzoekers een nieuwe groep
vreemdelingen. Door gezinshereniging van al deze nieuw- en oudkomers steeg het
aantal allochtonen gestaag.
Volgens een onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zullen er over
vijftien jaar naar schatting achthonderdvijftig duizend vluchtelingen permanent in
Nederland leven. In totaal zijn er dan meer dan 2,3 miljoen niet-westerse allochtonen.
Met migranten uit westerse landen, Oost-Europa en Indonesië meegerekend wonen
er dan 3,7 miljoen allochtonen op een totale bevolking van zeventien miljoen mensen.

Zeshonderd uur
De Win is niet voor alle migranten bedoeld. De wet is niet van toepassing voor
ingezetenen van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. Inburgering
is wel verplicht voor vluchtelingen met een A- of C-status die niet meer in een
asielzoekerscentrum wonen. A-statushouders zijn toegelaten als vluchtelingen conform
het Verdrag van Genève. C-statushouders hebben een vergunning tot verblijf op
humanitaire gronden. Het is ook verplicht voor diegenen die in het kader van
gezinshereniging of -vorming een verblijfsvergunning hebben. Als laatste groep
komen personen in aanmerking die buiten Nederland geboren zijn en de Nederlandse
nationaliteit hebben, zoals nieuwkomers uit Aruba en de Antillen. Voor allen geldt
dat zij ouder dan zestien jaar moeten zijn en voor het eerst en voor lange tijd in
Nederland komen wonen.
Vluchtelingen met een voorwaardelijke vergunning tot verblijf - een
verblijfsvergunning die één jaar geldig is, jaarlijks te verlengen is en na drie jaar
omgezet kan worden in een C-status - vallen vanaf 1 januari 1999 niet meer onder
het inburgeringsbeleid. Gemeenten kunnen hen nog wel vrijwillig een programma
laten volgen. Zij krijgen hiervoor echter geen middelen van het Rijk. Met de
inwerkingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet 1 juli 2001 zal de situatie
veranderen. De overheid wilde huidige procedure verkorten en nog slechts één
asielstatus verlenen in plaats van de huidige drie verschillende statussen. In de
toekomst zullen alle houders van deze nieuwe status onder de werking van de Win
vallen.
Alle nieuwkomers hoeven niet per se in een achterstandssituatie te verkeren. Dat
bepaalt het inburgeringsonderzoek. Naar aanleiding van
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dit onderzoek beslist de gemeente in de vorm van een beschikking of migranten een
inburgeringsprogramma moeten volgen. Degenen die bijvoorbeeld door middel van
een diploma kunnen bewijzen de Nederlandse taal voldoende te beheersen, kunnen
ontheffing aanvragen.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Ze hebben
per jaar 280 miljoen gulden beschikbaar voor de inburgering van
tweeëntwintigduizend nieuwkomers. Onderwijs kopen ze verplicht in bij de Regionale
Opleidingscentra. Binnen twaalf maanden na inschrijving bij een Regionaal
Opleidingscentrum moeten nieuwkomers getest worden op de Nederlandse taal en
maatschappijoriëntatie: de zogenaamde profieltoets. De cursisten hebben dan
gemiddeld zeshonderd uur taalles gehad. Voor Nederlands als tweede taal wordt
gestreefd naar niveau 3. Dit niveau is noodzakelijk voor diegenen die
vervolgonderwijs willen volgen of willen gaan werken in lage functies. De trajecten maatschappelijke begeleiding is veelal in handen van het Bureau Nieuwkomers.
In sommige gevallen is dit ondergebracht bij de gemeente zelf, in andere gevallen
bij Vluchtelingenwerk. Het doel is dat nieuwkomers zich na één jaar kunnen redden
in de Nederlandse samenleving.

Onvoldoende maatwerk
Uit onderzoeksrapporten gemaakt in opdracht van de verantwoordelijke minister
Van Boxtel blijkt dat een kwart tot een derde van de nieuwkomers de cursus niet
afmaakt. Vrouwen blijven vaak weg omdat ze zwanger worden of veel kinderen
hebben. Ook de bloeiende economie frustreert de inburgering: (ongeschoold) werk
is vaak belangrijker dan het volgen van de cursus. Veel buitenlanders die de cursus
wel afmaken, blijken het streefniveau 3 niet te halen, maar het lagere niveau 2 of 1.
De gemeenten wijten de tegenvallende resultaten veelal aan de Regionale
Opleidingscentra. De aangeboden cursussen zouden te oubollig zijn. Ook zouden de
centra onvoldoende maatwerk bieden inzake lestijden. Cursisten zouden ook meer
lessen moeten kunnen volgen in vakanties, weekeinden en avonden. Vooral voor
nieuwkomers die overdag willen werken, is dit van belang. Voorts is het lesmateriaal
te veel toegespitst op de middenmoot en te weinig gedifferentieerd voor analfabeten,
lager of hoger opgeleiden. Overigens betwisten veel gemeenten de conclusie van de
Algemene Rekenkamer, gebaseerd op de uitkomst van de profieltoetsen, dat het
niveau van cursisten veel te laag zou zijn. Volgens hen geeft de profieltoets geen
goed beeld.
De Regionale Opleidingscentra kunnen echter niet totaal verantwoordelijk gehouden
worden voor het tegenvallende resultaat. Ze krijgen maar geld voor zeshonderd
lesuren per cursist. Ook kunnen ze hun personeel
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niet zomaar verplichten onregelmatig te werken zoals in de avonduren en weekeinden.
Er is sowieso een tekort aan leerkrachten in de gehele onderwijssector, wat ook zijn
weerslag heeft op de Regionale Opleidingscentra.
De zevenentwintigjarige Iraanse vluchtelinge Haleh presteert juist goed op school.
Zij volgt de intensieve leerroute van vijftien uren per week. Haar docent noemt haar
een ‘turboleerling’. Zij is tevreden over het aangeboden lesmateriaal van het Regionaal
Opleidingscentrum in Den Bosch, stelt zij in het blad Contouren van het landelijk
Vluchtelingenwerk Nederland. Zij is in kunnen stromen op taalniveau 2 vanwege
haar vooropleiding als tolk Engels in het land van herkomst. De Iraanse loopt nu
stage bij een computerbedrijf, waardoor haar spreekvaardigheid opgevijzeld wordt.
Als Haleh slaagt, wil ze graag verder studeren in de informatica.

Papierwerk
De uitvoering van de Win is erg bureaucratisch en ondoorzichtig. De Rekenkamer
wijt dit aan te veel verschillende wetten en regels over inburgering en onderwijs.
Diverse wetten sluiten niet goed op elkaar aan. Te veel ministeries en andere
organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de wet. Soms kan het aantal
organisaties dat zich met inburgeraars bemoeit, oplopen tot zo'n dertien instanties.
Maar liefst vier ministeries zijn bij het beleid betrokken. De ministeries van Onderwijs
en Welzijn financieren de inburgering, het ministerie van Binnenlandse Zaken is
verantwoordelijk voor de voortgang, en het ministerie van Grote Steden- en
Integratiebeleid coordineert de algehele uitvoering en is politiek verantwoordelijk.
De gemeenten krijgen pas achteraf geld van de ministeries. Ze moeten de kosten
voor het opleidingscentrum en Bureau Nieuwkomers zelf voorschieten. Een aantal
gemeenten houdt geld over na de uiteindelijke afrekening met het Rijk en gebruikt
dat als reserve voor een onvoorzien grote toename van nieuwkomers. De
cursusplaatsen voor nieuwkomers op een Regionaal Opleidingscentrum blijken soms
een wachtlijst te veroorzaken voor andere allochtonen die al langer in Nederland zijn
en niet onder de wet vallen. Vandaar het advies van de Rekenkamer om subsidies
voor nieuw- en oudkomers niet meer te scheiden. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken heeft in ieder geval het voornemen, vanaf 2001 vijfentwintig miljoen extra
beschikbaar te stellen om ook oudkomers de kans te geven het inburgeringstraject
te doorlopen.
Wat betekent deze versnippering rondom de inburgering nu in de praktijk? ‘Aan
Binnenlandse Zaken moet ik doorgeven hoeveel mensen in het programma zijn
opgenomen, wat hun status is, hoeveel uitval er plaats-
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vindt en hoeveel mensen het hele traject doorlopen’, vertelt een trajectbegeleider in
de Groene Amsterdammer. ‘Aan Onderwijs en Welzijn moeten we doorgeven hoeveel
mensen een inburgeringsbeschikking hebben gekregen en hoeveel er uiteindelijk de
profieltoets hebben afgelegd. Toen ik hier kwam werken, rekende ik erop dat de
verhouding papierwerkcursistenbegeleiding ongeveer fifty-fifty zou zijn. Maar het
is nog erger dan ik dacht: ik besteed zeker driekwart van mijn tijd aan de
bureaucratische rompslomp van het Rijk.’

Boete
Als inburgeraars hun verplichtingen verzaken bijvoorbeeld door niet naar school te
gaan, moet de gemeente hun volgens de wet een geldboete opleggen, of korten op
hun uitkering. De meeste gemeenten zien af van sancties, omdat die er toch niet voor
zorgen dat cursisten wél naar school gaan. Het is belangrijker te onderzoeken waarom
cursisten niet aan hun verplichtingen kunnen of willen voldoen. Zo kan het
bijvoorbeeld zijn dat een vluchteling door traumatische ervaringen de les niet kan
volgen. Om die dan een boete op te leggen... Bovendien legt de overheid zo de schuld
bij de cursisten en weigert ze andere betrokken instellingen onder de loep te nemen.
De voorlichting kan tekortgeschoten zijn, begeleiders kunnen niet competent genoeg
geweest zijn, docenten kunnen slecht les hebben gegeven, de aangeboden stof kan
niet aangesloten hebben bij het niveau van de cursisten, enz.
Volgens de Nederlands-Algerijnse projectleidster Ishamane Bensmail sluiten de
huidige inburgeringscursussen niet goed aan bij de behoeften van nieuwkomers. In
dagblad Trouw zet zij uiteen hoe zij in Leidschedam, een voorstad van Den Haag,
een uniek project heeft opgezet voor Somalische vrouwen: fitness in combinatie met
de Nederlandse taal. Terwijl de vrouwen gymmen, overhoren ze elkaar in het
Nederlands. Bensmail: ‘Natuurlijk is het leren van de taal belangrijk. Maar altijd
wordt onderschat dat iedere groep zijn eigen wensen heeft. De een wil meteen leren
hoe die een baan vindt, de ander wil eerst kunnen fietsen. Met die wensen houdt
niemand rekening’. Zij meent dat nieuwkomers liever willen leren hoe je een
Nederlander moet benaderen en begrijpen dan, zoals een Nederlands politicus
voorstelt, de geschiedenis van Nederland.
Kortom: de stem van nieuwkomers wordt niet gehoord. Het lijkt erop dat
beleidsmakers steeds weer dezelfde fouten maken. Bij allerlei integratieprojecten,
zoals nu ook bij de verplichte inburgering, wordt de doelgroep niet betrokken. Met
name autochtonen beslissen wat goed is voor de allochtonen. Achteraf wijzen
rapporten dan uit dat het project niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Veelal
wordt de beschuldigende
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vinger dan opgeheven naar de nieuwkomers zelf, zoals blijkt uit het voorstel van het
Christen-Democratisch Appel van april dit jaar. Het plan van die partij om allochtonen
de verblijfsvergunning te weigeren als zij de taalcursus niet behalen, kreeg geen
steun.
Voor minister Van Boxtel vormt het huidige rapport van de Rekenkamer vooralsnog
geen rede om de Win bij te stellen zoals het parlement had verzocht. De minister
wacht liever nog de bevindingen af van de Taskforce Inburgering. Deze Taskforce
heeft als opdracht, binnen een jaar de wachtlijsten voor taallessen weg te werken en
de uitvoering en registratie van de Win te verbeteren. Hopelijk is dit niet te laat voor
de vele leergierige nieuwkomers.
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Forum
Verlicht fundamentalisme
Als u dit leest, begint u zich op te maken voor de feestdagen. U doet boodschappen
in extra verlichte winkelstraten, overal klinkt zoete seizoensmuziek en de etalages
zijn feestelijk ingericht met veel glimmends. Als u dit leest, heb ik zelf juist een
coreferaat achter de rug. Op een lustrumsymposium zullen de volgende vragen aan
de orde zijn, waarover ik, in reactie, iets zinnigs mag zeggen:
- Hoe komen we aan goede bestuurders?
- Wat zijn dat eigenlijk, goede bestuurders?
- Zijn eerlijkheid en oprechtheid in de politieke cultuur mogelijk - of sluiten die
elkaar uit?
Deze vragen liggen al enige tijd op mijn bureau, van ruim vóór de vreemde
verwikkelingen rond de vorming van het gemeentebestuur van Vilvoorde of, bij ons,
de aanvaringen tussen de Minister-President en die van Buitenlandse Zaken. Maar
van hoe ruim ook, die afstand haalt het niet bij de tijd dat deze vragen mij al
bezighouden. Mijn bijdragen aan Streven getuigen daarvan, al zijn ook die er relatief
late getuigen van. De uitnodiging om er op dit symposium iets over te zeggen viel
in gretige aarde. Maar nu het symposium naderbij komt en ik mijn gedachten ter
zake begin te ordenen, vraag ik mij af of ik niet te driest ben geweest. De vragen zelf
geven daar aanleiding toe. De eerste is praktisch en voor de hand liggend: wij hebben
goede bestuurders nodig, maar die groeien niet aan jeneverbesstruiken. Dus rijst de
vraag hoe je eraan komt. Dat leidt tot de tweede vraag. Die verraadt infectie met
argwaan, met wijsgerige degelijkheid, of met beide. Het is niet wijs ter zake blind
te varen op de ambities van sollicitanten voor de klus. Je stelt, naar eigentijds gebruik,
een profielschets op. Daarbij openbaren zich spanningen: de gezochte moet
daadkrachtig zijn maar niet lomp, natuurlijk gezag hebben maar niet arrogant zijn,
zijn zaakjes kennen maar openstaan voor inbreng
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van buiten. Kortom: zowel zakelijk competent als persoonlijk integer. Dat leidt tot
de derde vraag.
Is ze eigenlijk nog wel een vraag? Niet veeleer een suggestie, zo niet een
vooroordeel? De profielschets legt nadruk op eerlijkheid en oprechtheid. Maar je
hebt het wel over bestuur en politiek. Toch de wereld bij uitstek van ritselen en
marchanderen, onder druk zetten en chanteren, corrumperen en compromitteren. De
bestuurden staan erbij en kijken ernaar. Sinds jaar en dag met chronische argwaan
en gezonde volkse afkeer van hoge heren. Er heeft zich een breed gedragen
tegenstelling ingeslepen: politiek en openbaar bestuur staan tot integriteit en
eerlijkheid als water staat tot vuur, of glibberigheid staat tot betrouwbaarheid.
Hier is zorgvuldigheid geboden. Het is te gemakkelijk de spontane argwaan jegens
hoge heren als uitgangspunt te kiezen. Dan krijgt vooroordeel de allure van wet:
bestuurders en politici zijn per definitie oplichters en zakkenvullers, chronisch
oneerlijk en onoprecht. Zeker succesvolle bestuurders en politici. Bewijs: waren ze
eerlijk en oprecht geweest, dan hadden zij nooit zo succesvol kunnen zijn. Deze
manier van denken is onwaardig. Juist wie zich enigszins kan voorstellen hoe complex
de positie is van hen die verantwoordelijkheid dragen, ja, hoe dubbelzinnig de
dimensie van macht-onmacht in menselijk leven en samenleven is, op welk niveau
ook, zal zich aan dit soort kortzichtigheid niet willen bezondigen. Zeker niet in naam
van eer, of van deugd, of van beschaving. Maar deze waarschuwing vermag de
argwaan niet tot zwijgen te brengen. Ook niet bij degene die waarschuwt. Wat is dat
toch? Blijft, ondanks alle secularisatie, bijbelse, preciezer profetische verkondiging
doorzeuren, waarin macht per definitie identiek is met machtsmisbruik? Waarom
wil men, anders zo gesteld op het onderscheidende van elites, zich hier verschansen
achter volkse directheid? Dat vindt even gemakkelijk zijn uitweg in redeloos en
gewelddadig verzet tegen gelijkberechtiging van minderheden en achterstandgroepen,
als in het verhoudingsgewijs onschuldige kankeren op hoge heren. Wat de vraag
oproept, hoe onschuldig dat kankeren is. Hier genereert ressentiment een
minderwaardigheidscomplex, dat sociale gerechtigheid verziekt tot sociale afgunst.
Of speelt hier juist een gefrustreerd meerderwaardigheidscomplex? Uit het centrum
van aanzien en macht verdreven intellectuelen bestoken vanuit de marge hautain hen
die de hitte van de dag dragen. Met waarden en perspectieven die te mooi zijn om
waar te zijn.
Voorlopig ga ik ervan uit, dat er integere bestuurders en politici (kunnen) bestaan.
Alsook dat het dus zaak is om, naar de toekomst toe zogezegd, in hun opvolging te
voorzien met stimulering en ontwikkeling van evenwaardig talent. Wat is daarvoor
nodig? We zetten ons nu aan het ontwerp van zoiets als een eigentijdse vorstenspiegel,
op verre afstand vergelijkbaar met die welke in de indrukwekkende tapijtenserie ‘Los
Honores’ is ingeweven. Daarbij moeten we, naar mijn mening, eerst stilstaan bij drie
randvoorwaarden. Preciezer: bij drie vuistregels die heden blindelings gelden voor
dragers van publieke verantwoordelijkheid, maar die, vrees ik, een hoog gehalte aan
illusie en dwaling bevatten. Toch hebben ze diepe wortels in onze cultuur. In allerlei
varianten en aspecten zijn ze in ons denken over beleid en bestuur doorgedrongen.
Ja, ze structureren ons denken over de staat en het publieke domein. Zo konden zij
zich
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verharden tot ideologische vuistregels. Met de erin opgeslagen illusie en dwaling.
Ik noem:
- de illusie van waardevrijheid en neutraliteit;
- de illusie van een ondoordringbare waterscheiding tussen het materiële en
immateriële;
- de illusie van zo'n waterscheiding tussen het publieke en private domein.
Als we deze drie zaken even op ons laten inwerken wordt duidelijk, dat het illusoire
ervan minder in de verhoudingen zelf zit, dan wel in de maatvoering. Kenmerkend
voor mensen is dat in hun conditie de dimensie van immaterialiteit uiteindelijk niet
tot die van de materialiteit te reduceren is. Maar ze is daarvan ook niet resoluut los
te maken. Politiek die dus bewust de behartiging van de publieke zaak beperkt tot
de materiële aspecten en de immateriële even bewust overlaat aan de individuen,
baseert zich op de absurde verharding van een onderscheid tot scheiding. Nu doet
politieke praktijk ex- of impliciet voortdurend een beroep op immateriële waarden.
Dat die inconsequentie niet bewust en erkend wordt, wijst op het, vanaf nu blinde
geloof, van bestuurders in illusies. Mensen hebben de gelukkige mogelijkheid om
op het collectief-publieke domein eigen ruimte voor het private uit te sparen en te
cultiveren. Mensen verkeren in de kostbare omstandigheid dat zij de onverbiddelijke
wet van eigenbelang, egocentrisme en aanzien des persoons kunnen onderkennen en
formuleren. Daarin maken ze een begin met het doorbreken ervan. Zij zijn tot zoiets
als objectiviteit in staat. Zelfs tot zoiets als onbaatzuchtigheid en generositeit, als
bron daarvan. Maar deze openheid van menselijk bestaan heeft haar grenzen. Niets
menselijks kan zijn afkomst verraden. Het zal dus altijd het stempel dragen van
waardering en positiebepaling. De mens zal en kan zijn kruit niet droog houden.
Neutraliteit in absolute zin is onmogelijk en ondenkbaar. In alledaagse verhoudingen.
Dus ook in politieke processen of in wetenschappelijk onderzoek. Neutraliteit en
waardevrijheid kunnen en zullen concreet slechts voorkomen als niet benauwende,
open varianten van positiebepaling.
In de drie, op ingeslepen illusies gebaseerde vuistregels gaat het dus in beginsel
om reële verhoudingen. Wel verhoudingen waar een zekere spanning op staat. In
denken en praktijk zijn zij dus gediend met fijnzinnig onderscheid en precieze
maatvoering. Maar het gebruik ervan als vuistregel leidt een proces van
verabsolutering in, waarin de illusie toeslaat. Dat is precies wat er momenteel gebeurt:
in de politieke ideologie die de Staat der Nederlanden beheerst; in het westerse
discours over structuur en kwaliteit van de maatschappij; in de levensbeschouwelijke
cultuur - voor mij van een zorgelijke naïviteit, zelfs karikaturale bewusteloosheid die de moderniteit doortrekt. Het politiek bedrijf in Nederland is in de wurggreep
van het poldermodel. Dat wij geleerd hebben eerder te overleggen dan erop te slaan
siert ons. Dat wij in het verlengde daarvan bewust ideologische verschillen gaan
veronachtzamen is dubieuzer. Het staat niet los van de proclamatie van het einde van
de geschiedenis. Die is gedaan in het licht van het verval van de communistische
regimes, van de geleide economie en van de inzet voor collectieve arrangementen.
Tegen die achtergrond kon het serieuze ideologische debat, ook door het merendeel
van de intellectuelen en op hun specialisaties teruggeworpen academici, wor-
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den ingeleverd voor een blind vertrouwen in liberalisme en markt. Voor de Europese
toekomst is binnen die vernauwing van perspectief door politieke kopstukken een
derde weg gewezen. De inhoudelijke nietszeggendheid ervan wedijvert met het
vooruitzicht op economisch profijt. Kijk maar naar het succes van het Nederlandse
poldermodel. Een en ander getuigt van levensbeschouwelijke onnozelheid. Die
domineert het publieke leven in de cumulatieve werking van ontkerstening,
economisering en dehumanisering.
Welnu, wat zich hier manifesteert, verraadt dat het virus van positivisme en
fundamentalisme niet alleen of zelfs vooral werkt in kringen waar wij het per definitie
vermoeden en aanwijzen: bij eenvoudige islamitische immigranten die er wat houvast
in zoeken in hun ontworteling; bij traditionele christenen die niet met hun tijd mee
willen; bij verweesde gnostici die hun ballingschap in de onherbergzame wereld
dragelijk maken door die wereld af te wijzen. Het virus slaat heden ook toe in de
idealen van verlichting en redelijkheid, die er een reactie op waren. Het infecteert
de milieus die van die idealen de dragers zijn. Het verlamt de heersende politieke
kaste en gijzelt die in illusies. Consequentie daarvan is (nog) niet dat er in die kaste
geen oprechtheid of eerlijkheid meer te vinden is. Wel dat de omgang daarmee altijd
overschaduwd wordt door de versteende procedureregels van neutraliteit en
niet-inmenging in immateriële en private zaken. Tenzij het hard nodig is. In geval
van ontsporingen, wat die ook zijn mogen bij deze graad van inhoudelijke leegte.
Niet in dienst van een inhoudelijke overtuiging, gearticuleerd tot publieke
positiebepaling. Consequentie daarvan is ook dat de doorwerking van eventuele
oprechtheid en eerlijkheid veroordeeld is te blijven steken in een allerindividueelste,
zelfs allergeheimste motivatie, die hoogstens met mondjesmaat en in code in de
feitelijke politiek geëxpliciteerd mag worden. De vraag is of eerlijkheid en oprechtheid
in dat isolement niet zo sterk verkommeren, dat zij op langere of kortere termijn
verdwenen zullen blijken. Hoe sociaal-democratisch is de Nederlandse
Minister-President? Of hoe christelijk, of humanitair, of idealistisch en verdraagzaam?
Onzinnige vraag: hij is de regeringschef van Nederland! Hoe christen-democratisch
is de leider van de grootste oppositiepartij? Onzinnige vraag: hij moet slim oppositie
voeren! Hoe liberaal is de VVD? Onzinnige vraag: ze loopt aan de leiband van de
economische expansie en individualisering en deze opgelegde marsroute lijkt haar
geen windeieren te leggen! Wat zou ze zich druk maken over identiteit en andere
immateriële breinbrouwsels?
Met dit al zijn we aangekomen op een punt waarop ik, als filosoof, denk dat ik
kortaf op de vragen kan antwoorden. Goede bestuurders hebben zoveel wijsbegeerte
in hun pakket (gehad), dat zij het verlichte fundamentalisme van de politieke cultuur
kunnen doorzien. Zij hebben zoveel inhoudelijke reserves opgebouwd, dat zij dat in
persoon en functioneren kunnen doorbreken. Geen valse schaamte voor ideologische
debatten; geen koudwatervrees voor levensbeschouwelijke tradities; wel sensibiliteit
voor de niveaus waarop dingen er voor concrete mensen toe doen; wel kritische
distantie ten opzichte van dominante belangen en kongsies. Daarmee is er ook een
antwoord op de vraag naar de vorming van toekomstige politici: vooral veel
wijsbegeerte. Minder gesprekstechniek en timemanagement. Meer leren na-
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denken. Minder staccatoachtig hoppen van punt naar punt, van dossier naar dossier.
Meer jezelf durven onderdompelen in de gedachten van de groten, die ruimere
samenhangen omspannen. Of dat automatisch leidt tot eerlijkheid en oprechtheid in
de politieke cultuur kan ik niet garanderen. Maar zo zijn er welde randvoorwaarden
voor vervuld.
Rest een probleem: is die wijsgerige vorming nog te krijgen? We zijn terug op het
punt van Socrates en Plato. Vorming van politici was in hun tijd in handen van
grossiers in vanzelfsprekendheden van het fundamentalisme van hun tijd. Zij
doorzagen het illusoire karakter daarvan en stelden zich tot doel, als horzels in de
hals van het paard, de stadstaat bewust te maken van deze onware en onwaarachtige
zelfgenoegzaamheid. Zij trokken uitroeptekens krom tot vraagtekens, probeerden
vanzelfsprekendheid om te buigen tot twijfel en verwondering, oriënteerden op passie
voor inzicht, niet op blinde bevestiging van heersende inzichten. Dat is niet de toon
van de politieke cultuur van dit moment. Maar is het de toon van het huidige
wijsgerige bedrijf? Of is ook dat weg aan het zinken in verlicht fundamentalisme?
Al was het maar om zich onbezorgd voor te kunnen bereiden op de komende
feestdagen en op de apotheose van een uitstekend jaar.
□ Pieter Anton van Gennip

‘Rood is bruin?’
Over een simplistische verklaring voor extreem-rechts geweld in
Oost-Duitsland
Extreem-rechts geweld in Duitsland maakt altijd meer ophef dan soortgelijk geweld
in een ander Europees land: Duitsland leeft met de schaduw van een bruin verleden.
Voor sommige moedwillige of onnadenkende mensen is ‘Duits’ met ‘nazi’ synoniem.
Nochtans bewijzen de statistieken dat er meer racistisch geinspireerde baldadigheden
gepleegd worden in Groot-Brittannië. Maar deze zomer waren aller ogen opnieuw
op Duitsland gevestigd, waar kort op elkaar in enkele Oost-Duitse steden mensen
met een andere huidskleur door de straten werden opgejaagd door skinheads, de zgn.
Glatzen. Het was alsof eerst het haast ondenkbare moest gebeuren - een bomaanslag
in een station in Düsseldorf, in het veilig gewaande en zelfgenoegzame Westen van
Duitsland, eind juli 2000 - eer politici en publicisten zich rekenschap gaven van het
bruine gevaar. En daarbij vooral de beschuldigende vinger uitstaken naar de nieuwe
deelstaten, de Neue Länder, op het territorium van de voormalige DDR, waar
kaalgeschoren, grimmige jongemannen onder dof tromgeroffel door de steden en
dorpen plegen te marcheren.
Sinds 1990, het jaar van de Duitse eenmaking, zijn al zestig mensen omgekomen
door het geweld van de neonazi's. Niet alleen in Oost-Duitsland,
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- al blijven namen als Hoyerswerda en Rostock nog lang in het collectieve geheugen
hangen: het weekblad Die Woche publiceerde op 11 augustus 2000 een Karte der
rechten Gewalt, waaruit blijkt dat het Westen van Duitsland, wat neonazistische
brutaliteit betreft, niet onderdoet voor het Oosten. Ook in Noordrijn-Westfalen of
Nedersaksen - om maar enkele West-Duitse Länder te noemen - zijn daklozen of
buitenlanders neergestoken of doodgeschopt, mensen in hun huizen verbrand,
politieagenten bij controles neergeschoten door neonazi's. Naar buiten toe overheerst
echter de indruk dat Oost-Duitsland het leeuwendeel op zich neemt van het
extreem-rechtse geweld. Je hebt immers de reeds vermelde opmarsen van
extreem-rechtse jongeren, en bovendien, in sommige dorpen, de zgn. ‘nationaal
bevrijde zones’, waarin zich geen enkele buitenlander nog waagt als hem zijn leven
lief is. Verhoudingsgewijs vinden er ook meer neonazistische wandaden plaats in
Oost-Duitsland. Met één vijfde van de totale bevolking is het gebied van de nieuwe
deelstaten goed voor de helft van de incidenten.
De heersende klasse in de Bondsrepubliek is wakker geschoten. Politici beraden
zich over een verbod van de NPD, de Nationaldemokratische Partei Deutschlands,
die Burkhard Schröder als ‘Fettauge auf der braunen Suppe’ bestempelt[1]. Publicisten
doen in kranten en weekbladen allerlei voorstellen om maatregelen te treffen tegen
extreem-rechts. Ondernemers maken zich openlijk zorgen over de gevolgen van al
dat geweld voor de reputatie van ‘Standort Deutschland’.
Er wordt ijverig gezocht naar een antwoord op de vraag waarom ‘der Osten’ zo'n
vruchtbare schoot vormt voor extreem-rechts. Meerdere theorieën doen de ronde.
De meest gangbare luidt dat extreem-rechts in de ‘antifascistische staat’ waarvoor
de DDR zich graag uitgaf, niet uitgeroeid, maar gewoonweg verdrongen was, en
voortleefde in sommige structuren en denkbeelden in de vorm van het ‘Pruisische
socialisme’. Oppervlakkige gelijkenissen tussen de DDR en het Derde Rijk wekken
de indruk van: ‘les extrêmes se touchent’. Je had inderdaad in de DDR een
jeugdbeweging die een instrument was in de handen van de staat, net als in het Derde
Rijk. De DDR was de facto, niet de jure, een eenpartijstaat met de Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands (SED) als leidende partij; er was geen scheiding der
machten, geen persvrijheid, niets van datgene wat het wezen van een democratie
naar westers model uitmaakt. Anders dan de DDR zou de oude Bondsrepubliek
(West-Duitsland tot 1990) in het teken van de door de Amerikanen na mei 1945
opgelegde ‘re-education’ zijn burgers meer politieke vorming hebben bijgebracht.
Een belangrijk instrument daarvan is de Bundeszentrale für politische Bildung, die
boeken en tijdschriften over politiek, maatschappij, recht en economie massaal gratis
verspreidt. Mei 1968 is aan de DDR voorbijgegaan, zoals Mia Doornaert suggereert:
‘De Oost-Duitsers kregen niet de traditie van het pijnlijk nauwgezet
gewetensonderzoek dat vanaf de jaren zestig in de West-Duitse maatschappij en
media een constante in het openbaar debat werd’[2].
Ook in deze theorie schuilt wel een stukje waarheid. Ongeloofwaardig wordt het
echter, wanneer ze als hét verklaringsmodel bij uitstek gepresenteerd wordt om het
extreem-rechtse geweld in de Oost-Duitse deelstaten uit te leggen: ‘Inmiddels is
sinds de val van de Muur nog maar eens duidelijk gebleken hoe dicht totalitaire
ideolo-
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gieën, ongeacht hun kleur, bij elkaar liggen’. Rood is bruin, aldus het goedkope
adagium, waarbij de goegemeente abstractie maakt van alle ideologische verschillen
tussen links en rechts en zich blind staart op de gelijkenissen qua tactiek en methode,
die echter veeleer te maken hebben met soortgelijke opvattingen over een sterke staat
als totalitair drukkingsmiddel, dan met ideologie.
De discussie gaat nu over de vraag of het extreem-rechtse geweld in Oost-Duitsland
toe te schrijven is aan de problematische DDR-geschiedenis, of aan de moeilijkheden
waarmee het transformatieproces in de jaren negentig gepaard is gegaan. Voor het
eerste argument pleit de vaststelling dat de DDR, de ‘SED-staat’, zich onttrokken
heeft aan elke verantwoordelijkheid voor de nazi-misdaden van het Derde Rijk, zijn
burgers van elk schuldgevoel ontsloeg en zichzelf presenteerde als de antifascistische
staat. Tegelijkertijd bezigde de ‘SED-staat’ in zijn kritiek op de Bondsrepubliek als
‘kolonie van het Amerikaanse imperialisme’ een vocabularium dat aanknoopte bij
antiwesterse en antiliberale reflexen uit de geschiedenis van het Duitse nationalisme.
Ook speelde de DDR in op vooroordelen van de bevolking, door haar economische
prestaties scherp af te grenzen van de minder goed presterende economie in de
socialistische broederstaten, zoals Polen en Tsjecho-Slowakije. Voorts hadden de
burgers van de DDR nauwelijks contact met buitenlanders. De immigratie, bv. van
gastarbeiders uit Vietnam, was streng beperkt. Het aantal buitenlandse studenten aan
de universiteiten van de DDR was gering. De autoritaire opvoeding van de DDR
spoorde aan tot orde, discipline, vlijt. Wie aan dat waardepatroon niet beantwoordde,
kon het niet ver brengen. Die houding zou zich nu keren tegen al wie vreemd is,
zoals daldozen en buitenlanders. In dat verband wijzen Jan Behrends, Dennis Kuck
en Patrice Poutrus van het Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam op de
‘sozial-hygienische Gemeinsamkeiten staatssozialistischer und rechtsextremistischer
Leitbilder’[3].
Zou vreemdelingenhaat inherent geweest zijn aan de DDR, terwijl de oude
Bondsrepubliek spontaan openstond voor het multiculturele? De socioloog Arno
Klönne plaatst vraagtekens bij die ‘openheid’[4]: gastarbeiders werden aangetrokken
om economische redenen, en er werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
nuttige en minder nuttige buitenlanders. De concurrentie tussen Duitsers en
immigranten op de arbeidsmarkt nam zelden of nooit dramatische vormen aan, zolang
de motor van de economie goed draaide. In de nieuwe Länder werd de bevolking
echter na de Duitse eenmaking opgezadeld met de moeilijkheden die het
transformatieproces meebracht, zoals massale werkloosheid en het wegvallen van
vertrouwde zekerheden. De materiële voorwaarden ontbraken om Oost-Duitsers
vreedzaam met asielzoekers en immigranten te laten samenleven. Vele burgers
reageerden hun frustraties af door in het stemhokje een kruisje te plaatsen achter
extreem-rechtse partijen als de NPD of de DVU. Bij vele jongeren sloegen de stoppen
helemaal door, met de bekende gevolgen vandien.
Sommige commentatoren namen mutatis mutandis de oude redenering van de
DDR over, om de kwalen van het heden in de schoenen van de vroegere maatschappij
te schuiven: zoals de DDR haar onvolkomenheden toeschreef aan de erfenis van het
kapitalisme, wijten zij nu het extreem-rechtse
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geweld aan de zogenaamde autoritaire, intolerante mentaliteit van de communistische
staten. De DDR wordt als het ware de zondebok. Van de fouten die de West-Duitse
elites begaan hebben toen zij het politieke, economische en juridische model van de
Bondsrepubliek aan de Oost-Duitse samenleving hebben opgelegd, wordt meestal
niet gerept. Uiteraard moet dit model - de democratie die op westerse leest geschoeid
is - met alle middelen verdedigd worden tegen vijanden van links én rechts. Maar
het is een contraproductieve onderneming, als je dit model naar andere landen of
culturen exporteert zonder rekening te houden met de plaatselijke mentaliteit, identiteit
en gevoeligheden. Bovendien moet het Westen consequent handelen. Het is best
mogelijk dat gastarbeiders in de DDR een vreselijke behandeling te verduren kregen,
maar de manier waarop in de Bondsrepubliek het discours over immigratie en asiel
is gevoerd, is ook niet altijd een voorbeeld geweest voor de gewezen DDR-burgers.
Op de voorpagina van de Tageszeitung van 26/27 augustus 2000 stond een
bloemlezing van uitspraken van een keur van Duitse politici (CDU, CSU, SPD) over
de vreemdelingenkwestie. Hun kritische, afwijzende houding tegenover asielzoekers
heeft de linkse krant de bedenking ontlokt: ‘Euch haben sie beim Wort genommen.
Stichworte aus der politischen Mitte, die die Schläger mobilisieren’. Volgens deze
logica zouden de skinheads ‘gewoon’ op een extreme wijze uitvoeren wat de
fatsoenlijke politici denken: de boot is vol, er mag niemand meer bij, en wie lastig
doet, vliegt eruit (of wordt doodgeknuppeld - de gangbare praktijk onder skinheads).
Hoe kan men van de Oost-Duitsers, die in de DDR een autoritaire opvoeding hebben
gekregen en na de eenmaking met nieuwe problemen hebben moeten leren omgaan,
verwachten dat ze modelburgers zijn, als racisme of vreemdelingenhaat reeds schuilen
in de instellingen van de Bondsrepubliek en in de uitspraken van zijn democratisch
gekozen vertegenwoordigers? In dezelfde krant geeft Eberhard Seidel een overzicht
van de manier waarop de oude Bondsrepubliek omging met de immigranten- en
asielzoekersproblematiek. In de jaren tachtig werd het Türkenproblem onder de loep
genomen[5]; in de jaren negentig werd gedebatteerd over de inperking van het
asielrecht, en in 1998 over de hervorming van het staatsburgerschap. Telkens kwam
het volgens Seidel tot een ‘Ermunterung der Strasse’: het geweld op straat werd
aangewakkerd door het parlementaire discours. Terwijl het antisemitisme vanaf het
begin in de Bondsrepubliek streng werd aangepakt, zouden smalende opmerkingen
over andere bevolkingsgroepen worden gedoogd in het openbare leven. Extreem-rechts
heeft daarvan de vruchten geplukt, zodra het zich niet meer uitsluitend op
antisemitisme en ontkenning van de Holocaust concentreerde, maar op nationalistische
gevoeligheden begon te werken.
De DDR als zondebok gebruiken is in die optiek wat al te lichtvaardig. Als die
staat inderdaad een autoritaire erfenis heeft nagelaten, waarom heeft men zich er dan
niet ernstig mee beziggehouden, vraagt de filosoof Michael Brie zich in het weekblad
Freitag af. Alles wat de DDR aanbood - onderwijs, sociale voorzieningen,
sociaal-culturele werking - werd na de eenmaking aan de wetten van de vrije markt
onderworpen. Alle gangbare vormen van socialisering vielen daarmee weg, de burgers
werden aan hun lot overgelaten. Het is een vergissing geweest,
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schrijft Brie, dat de staat zich ‘juist uit deze maatschappij teruggetrokken heeft. Want
de rechtse milieus proberen deze leegte te vullen’[6]. Extreem-rechts werpt zich op
als een Ersatzstaat, die zin verleent aan het leven van onzekere jongeren. Je zou het
kunnen vergelijken met de fundamentalisten in Turkije of Egypte: aan de basis, in
de volkswijken, brengen ze solidariteit, communicatie, zelfs materiële hulp, terwijl
de staat verstek laat gaan. Verontwaardiging daarover is niet genoeg. Ergernis is een
slechte raadgever, als ze het zoeken naar oplossingen verhindert.
Volgens de gangbare theorie zouden de Oost-Duitse jongeren ontvankelijker zijn
voor extreem-rechts, juist vanwege de autoritaire opvoeding in de DDR. Je kunt niet
ontkennen dat wat die jongeren uitspoken op de stilzwijgende goedkeuring kan
rekenen van een niet onaanzienlijk deel van de bevolking, vooral van die mensen
die met ‘Ostalgie’ terugdenken aan de tijd van de DDR, toen ze weliswaar moesten
aanschuiven voor bananen, maar niet voor jobs. Sociologen beweren dat
extreem-rechtse opvattingen vooral in de leeftijd tussen 11 en 14 jaar gevormd
worden. Zeventig procent van de jeugdige geweldenaars zou na 1980 geboren zijn,
en zou juist in die levensfase gezeten hebben in de moeilijke jaren na de eenmaking,
toen de hele maatschappij radicaal werd veranderd. Extreem-rechts zou als een
‘sociaal-darwinistisch nationalistisch antwoord [werken] op de sociaal-darwinistische
trekjes van het neoliberalisme’, meent de publicist Thomas Ahbe[7]. In dat opzicht
zou extreem-rechts niet zozeer een lang nawerkend product van een autoritaire DDR
zijn, dan wel een reactie op de geestelijke, sociale en economische processen en
veranderingen die zich in de jaren negentig hebben voltrokken in Oost-Duitsland.
De West-Duitsers moeten afstappen van hun paternalistische, betweterige houding
tegenover het ‘wilde Oosten’. Wolfgang Büscher herinnert eraan hoeveel moeite het
de (oude) Bondsrepubliek gekost heeft de moderne staat te worden die ze nu is. Zoals
ze in de jaren zestig een jeugdrevolte van links heeft gekend, zou Oost-Duitsland
thans een revolte van rechts beleven[8].
□ Dirk Rochtus

Eindnoten:
Die Woche, 11 augustus 2000.
De Standaard, 22 augustus 2000.
Neues Destschland, 25 augustus 2000.
Ibid.
Seidel citeert de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Friedrich Zimmer (CSU), die in
mei 1983 in Das Parlament schreef: ‘Een conflictvrij samenleven zal slechts mogelijk zijn,
wanneer het aantal buitenlanders bij ons begrensd en op lange termijn verminderd wordt, wat
vooral de grote volksgroepen (Turken) betreft’.
[6] Freitag, 18 augustus 2000.
[7] Ibid.
[8] ‘Nun allo eine Jugendrevolte von rechts’, in Die Welt, 17 augustus 2000.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Podium
De vrouwelijke stem
Veertig dichteressen gebloemleesd
Tijdens zijn gastschrijverschap aan de universiteit van Leiden hield Gerrit Komrij
in oktober 1999 de Albert Verwey-lezingen onder de titels ‘Hoe lees je poëzie?’ en
‘Hoe maak je poëzie?’ Ze werden samen uitgegeven als Poëzie is geluk in een formaat
en met een cover die wel voor een bundel van Nel Benschop bedacht lijken. Op een
heel didactische wijze bereidde Komrij in zijn eerste lezing een definitie van poëzie
voor via de als aanloop gestelde vragen: wat is een auto, een boek, een gedicht?
Komrij concludeert: ‘Poëzie valt onder de categorie dood en leven, angst en liefde,
tijd en verandering, taal en intuïtie’ (blz. 8).
Ik gebruik deze bepaling als een zeer geschikt raster dat op een recent verschenen
bloemlezing, Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis, gelegd kan worden. Ze werd
samengesteld door de dichteressen Hannie Rouweler en Lucienne Stassaert. Vanuit
het onbehagen dat, ook in recente bloemlezingen, de vrouwelijke stem amper gehoord
wordt - gemiddeld komen 85% dichters en nooit meer dan 15% dichteressen aan het
woord - selecteerden zij ‘de beste poëzie van 40 dichteressen uit Nederland &
Vlaanderen’ na 1950. Een versregel van Christine D'haen, ‘Volmaakte aanwezigheid,
volmaakt gemis’ is hun uithangbord. Heeft het betrachte evenwicht tussen Vlaanderen
en Nederland er schuld aan dat belangrijke Nederlandse dichteressen als Maria van
Daalen, Ida Gerhardt, M. Vasalis, F. Harmsen van Beek, Judith Herzberg, Ellen
Warmond ontbreken? Of is het een kwestie van principes of zelfs van centen? Uit
het Woord vooraf vernemen we alleen dat gekozen werd zowel voor ‘dichteressen
die hun sporen in de literatuur ruimschoots verdiend hebben, als jonge dichteressen
met een eigen stem’. En dat jonge is wel een heel relatief criterium: op Jo Govaerts,
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Hagar Peeters en Albertina Soepboer na, blijken alle dichteressen in de jaren vijftig
of eerder te zijn geboren.
Doet dit afbreuk aan de kwaliteit van deze bloemlezing? In mijn ogen alleszins
niet. In zijn al geciteerde Verwey-lezing stelt Gerrit Komrij dat de lezer goeie poëzie
herkent ‘niet door het bestuderen van poëtica's, door het aanleren van technische
termen of door het nemen van lessen in creatief schrijven, maar door de omgang met
zoveel mogelijk goeie poëzie’ (blz. 10). Als de perfecte zakenman die hij ook is,
aarzelt Komrij geen ogenblik om te verwijzen naar zijn eigen driedelige bloemlezing
De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 3000 en
enige gedichten en tussen haakjes voegt hij er ook zijn anthologie Afrikaanse poëzie
aan toe. Als men dan toch aan het promoten is, kan men het best het hele aanbod
aanprijzen, moet hij gedacht hebben.
Ook de bescheidener bloemlezing van veertigmaal drie gedichten van uitsluitend
dichteressen, geselecteerd door Rouweler en Stassaert, zorgt ervoor dat de lezer kan
omgaan met zeer veel goeie poëzie. En die poëzie heeft het inderdaad, zoals in
Komrijs definitie boven, over dood en leven, angst en liefde, tijd en verandering,
taal en intuïtie. Ik voeg er nog een vijfde heel concreet thema aan toe: ouders en
kinderen.
Met de dood wordt de lezer haast lijfelijk geconfronteerd in de Kaddisj van Chris
Yperman voor haar man, beeldhouwer Roel D'Haese. De mij onbekende tachtigjarige
Margot H. de Hartog, een halve eeuw geleden geëmigreerd naar New York, beschrijft
ijzig huiveringwekkend, zonder het expliciet te vernoemen, het crematorium van het
modelconcentratiekamp Theresienstadt in deze verzen: ‘De asbibliotheek / met werk
uit alle landen / van een verdelgd Europa’ (blz. 58). Jana Beranova, uit Pilzen
afkomstig, kijkt toe hoe de lieve Dahlia het gevecht om te overleven verliest: ‘in
bladstilte van de dood / haalde je naakte hoofd / de herfst niet’ (blz. 15). Het zijn de
slotregels van een gedicht met de cynische titel ‘Leve Tsjernobyl’.
In zijn Verwey-lezing ‘Hoe lees je poëzie?’ waarschuwt Komrij de poëzielezer.
‘Denk nooit dat u genoeg gedichten heeft gelezen. Er kan altijd en op het meest
onverwachte moment een gedicht opduiken dat alles wat u tot dusver heeft gelezen
op losse schroeven zet’ (blz. 20). Zo'n gedicht schreef Hanny Michaelis:
Onder water
grif ik je naam
in de granieten bedding
van mijn stroomgebied.
Tussen de wieren
van het verleden
flitsen pijlsnelle vissen
als messen voorbij.
Alleen in de diepte
mag ik je voortaan ontmoeten:
mijn warme tegenstroom,
mijn lief.
Het staat vast
dat je dood bent.

Streven. Jaargang 67

Maar wat is dood?
(blz. 80)

Dood en liefde hebben al sinds mensenheugenis een verbond gesloten, eros en thanatos
zijn een hecht samenhorend begrippenpaar. Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis
bevat dan ook sublieme liefdespoëzie, zoals de bekentenissen van het lyrische ik in
de ‘Brie-
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ven aan Plinius’ van Marleen de Crée, maar ook behoorlijk wat bedreiging,
ondermijning en uithollling van de liefde, zoals in de grimmige gedichten van Neeltje
M. Min. Besef van het altijd op de loer liggende verlies doorhuivert ‘De laaste
opdracht’ van Maja Panajotova, en ironie, niet zonder pijn genoteerd weliswaar,
maakt de constatering van de hiaat die tussen geliefden ontstaan is tot een nuchtere
stelling, een wet uit de fysica, zoals in de aanhef van dit gedicht van Lucienne
Stassaert: ‘Stel: de liefde is een klok. / dan wordt duidelijk waarom / ze niet meer
rinkelt: / wij winden ons niet meer op’ (blz. 114).
Intrigerend is het liefdesgedicht dat de samenstellers van de bloemlezing gekozen
hebben uit de laatste bundel van Ankie Peypers Op even dag even leven (1998, blz.
93):
Zonder dat ze het weet, dat denk ik,
gaat ze 's nachts het huis uit
ademt het alibi van haar slaap
ik lig op mijn zij naar haar toegekeerd
want ze laat zichzelf bij me achter
warrig haar een arm een heup
uit liefde denk ik zodat ik haar
soms kan aanraken in het donker
dat weet ze niet, ze is ver weg
niet te achterhalen in een verleden
waar zij en ik niet samen waren
misschien gaat ze naar een feest
zo jong als ik haar nooit heb gezien
en danst zoals ze nu nog danst
maar jonger, met een jongere lach
of wat ik nog minder van haar weet
het zwart water op in een boot
waarover ze me heeft verteld
vaart ze dagen en nachten, ze is alleen
ik leg mijn arm om haar schouder
en zeg ik hou van je
maar weet niet wie ze is en waar.

Ankie Peypers is een dichteres en als ze ‘ik’ schrijft in een gedicht denkt de lezer
spontaan dat ze over zichzelf schrijft. Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet het geval
te zijn. De ‘ik’ in een gedicht is een pseudo-persoon en gedichten zijn evenzeer fictie
als een prozaverhaal, al ervaren we dat als lezer toch wel anders. Wie achter de ‘ik’
in het gedicht van Ankie Peypers schuilgaat, weet ik niet, maar dat die ‘ik’ van iemand
houdt die niet anders dan een vrouw kan zijn, weet ik zeker. Die ‘ze’ is tegelijkertijd
heel lichamelijk dichtbij, maar geestelijk ook heel veraf. Slaapwandelt ‘ze’? Verzinkt
ze in onachterhaalbare dromen waarin ze onbereikbaar is voor de ‘ik’ die van haar
houdt? Of zorgt Plato's dualisme ervoor dat haar lichaam binnen handbereik blijft
terwijl haar geest dwaalt over het zwarte water in een boot die verdacht veel lijkt op
die van de veerman die de zielen van de gestorvenen over de Styx zet? Is de ‘ik’ in
dit gedicht alleen maar benieuwd naar het verleden dat ze nooit zal delen met de
geliefde ‘ze’ of naar de toekomst die ze nooit zal kennen? Treurt ze om haar
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eenzaamheid, om het niet weten dat hen scheidt, om de kwellende onzekerheid over
wie ze is en waar ze is? Zo'n gedicht dat meer vragen oproept dan er antwoorden
gegeven kunnen worden, is een gedicht dat beklijft. Je kunt er als lezer heel veel in
herkennen, terwijl de zelfgenoegzame ontraadseling van de liefde tussen de ‘ik’ en
de ‘ze’ je onthouden blijft.
Poëzie, zei Komrij in zijn Verwey-lezing, valt onder de categorie tijd en verandering.
En dat merk je dan ook in de bloemlezing van Rouweler en Stassaert. Soms tref je
het zeer expliciet aan in een titel van een gedicht, ‘A la recherche du temps perdu’
bv. van Gerda de Preter, en dan weer in een
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aan Hooft herinnerende, in een chiasme gevatte wijsheid van Christine D'haen: ‘Kort
zijn de dagen, lang de tijd, / de dagen duren, maar de tijd is kort’ (blz. 48). Als een
rattenvanger van Hameln lokt de tijd ons mee ‘in de herdenkingsval’ wanneer het
opnieuw mei wordt, ‘de pauk slaat / de tijd aan stukken, bazuinen boren / de oorlog
in onze kapotte oren’, schrijft Anna Enquist (blz. 32). Implicieter, maar even dwingend
is de tijd werkzaam in de poëzie van Eva Gerlach, waarin geconstateerd wordt dat
verbanden zoek raken in de tijd en dat het vergeten ons leven regeert. We kunnen
niet anders dan de tijd ondergaan, we moeten hem verdragen en leren, zoals Katelijne
van der Hallen voorschrijft ‘onder de duur der dagen / geduldig staan / als een paard
in de avond’ (blz. 52); ‘de tijd was niet te vatten’, resumeert Miriam Van hee in ons
aller naam (blz. 63).
Dichteressen blijken evenveel als hun mannelijke collega's begaan te zijn met de
macht en onmacht van de taal, de zwaartekracht van woorden en hun zeer grote
vluchtigheid. Vele gedichten in Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis zijn dan
ook mededelingen aan de lezer over de manier waarop de dichteressen het schrijven
van poëzie ervaren. Jo Govaerts gaat naast J. Slauerhoff staan en bekent: ‘Alleen in
mijn gedichten kan ik wonen, / mijn eigen bouwwerken van het meest flexibel
materiaal, / vol gaten, voor wie geen grenzen kan stellen aan zijn dromen, / vol
nestelplaatsen in het eigenwijs gekronkel van een taal’ (blz. 40).
Voor Achterberg was de dichter een koe, hij geeft melk, voedsel voor de lezer;
voor M. Nijhoff in ‘Het steenen kindje’ was de dichter zonder inspiratie een moeder
die niet aan baren toekomt. Lut De Block werkt in ‘Duif’ (blz. 16) ook een kleine
allegorie uit: de duif is het gedicht en de dichter is de doffer, die door het gedicht
verleid wordt. In de slotregels verschijnen ‘dichter’ en ‘doffer’ plots als adjectieven
bij het geluid dat de bijl maakt als de kop van de doffer eraf gaat. De suggestie is
zeer krachtig: elk afgemaakt gedicht betekent voor de dichter een afscheid(ing) ervan.
Ook Hagar Peeters heeft moeite om haar woorden, die ze haar kroost noemt
waarvan zij de moeder is, los te laten. Na tweeëntwintig versregels tobben is ze daar
dan toch toe bereid, aan het slot van haar gedicht dat aanvangt met: ‘Genoeg gedicht
over de liefde voor vandaag / want al schrijvend heb ik de liefde niet bedreven’, en
dat zo eindigt: ‘Maar nee, de inkt kruipt waar hij niet kan gaan / zoals het bloed, in
zo veel aan de inkt gelijk. / Dus ik zeg je, toe maar, vlieg dan uit, maar ga niet met
de verkeerde mannen mee naar huis’ (blz. 88).
Met de taal kan ook anders dan plastisch en wellustig concreet omgegaan worden.
Dat is bv. het geval in de beschouwende poëzie van Annie Reniers, die taal als volgt
definieert: ‘taal is ding / / taal is licht / door en over / de dingen heen: een / sprekende
stilte’ (blz. 98).
De lezer die op ontdekking gaat in Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis zal
in de geselecteerde gedichten nog heel wat nuanceringen kunnen lezen in de
beschrijving van de beleving van het dichterschap door de dichteressen.
Het einde van Komrijs Verwey-lezing, waarmee ik deze kroniek begonnen ben,
bevat een waarschuwing en een strategie die ik zeer van toepassing acht op de
besproken bloemlezing: ‘Generaliseringen zijn de doodsvijand van de poëzie. Alleen
door zoveel mogelijk gedichten bij elkaar of achter
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elkaar te zetten zou er eventueel iets duidelijk kunnen worden over poëzie. Als je
geluk hebt lukt het’ (blz. 23).
Met Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis heeft de lezer dat geluk en wordt
hem niet iets, maar veel duidelijk over poëzie.
□ Joris Gerits
Hannie Rouweler en Lucienne Stassaert (samenstellers), Volmaakte
aanwezigheid, volmaakt gemis. De beste poëzie van 40 dichteressen uit
Nederland & Vlaanderen, Uitgeverij P, Leuven / Uitgeverij Passage,
Groningen, 2000, 144 blz., 545 fr.
Gerrit Komrij, Poèzie is geluk, Bert Bakker, Amsterdam, 2000, 46 blz.

Radiohead
Mythe versus transcendentie
Begin 1998 werd de vorige cd van Radiohead, OK Computer, die nauwelijks een
half jaar eerder was verschenen, door de lezers van het Britse maandblad Q
uitgeroepen tot allerbeste album aller tijden (m.a.w.: beter dan The Beatles of
Nirvana!). OK Computer was dan ook een ‘klassieke’ rockplaat: glasheldere, levendige
gitaarklanken, dynamische opbouw, raffinement zonder maniërisme, een meesterlijk
mengsel van onvrede en overgave. De cd had alles wat je van de beste muziek mag
verwachten: Radiohead klonk intens, intelligent, incantorisch, integer. En dat wil
zeggen: incompatibel met de perversiteit van de heersende systemen en de
lichtzinnigheid van de glamoureuze popcultuur, waartegen Radiohead zich afzet.
Toen bekend werd dat de groep de opvolger van OK Computer aan het afwerken
was, stonden de verwachtingen hooggespannen. En toen Kid A - de naam van het
kind - eindelijk in de rekken lag, vlogen de cd's als warme broodjes over de toonbank.
Een plaat van Radiohead koop je zoals je een Mercedes bestelt: blindelings. In
Engeland werden er alleen al op de dag waarop Kid A werd uitgebracht, 55.000
exemplaren van verkocht. De eerste week van de verkoop waren er in de Verenigde
Staten 207.400, en in Frankrijk 150.000 klanten. Welke messias mag in onze wereld
op zo'n enthousiast onthaal rekenen? Of het succes zal aanhouden, is niet zeker: de
reacties van recensenten en fans zijn lang niet onverdeeld positief. De plaat is binnen
de rockcultuur hét onderwerp van de dag geworden. Wie OK Computer deel twee
had verwacht, komt bedrogen uit. Bewust heeft Radiohead het over een andere boeg
gegooid. Kid A is geen gitaarplaat, maar veelal elektronische muziek, waarin zang
en melodieën - twee hoofdingrediënten in de traditionele sound van de groep - ingepast
worden in ‘abstracte’, ritmische of ‘ambiënte’ klankstructuren. De verrassing gaat
zo ver, dat het lopende debat uiteindelijk draait om de vraag: heeft de groep het
symbolische kapitaal dat
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ze met haar voorgaande werk stilaan heeft opgebouwd, niet in één klap vergooid?

Radiohead kan niets verkeerd doen
Het symbolische kapitaal dat Radiohead verworven heeft, berust op twee pijlers:
kwalitatieve muziek en onkreukbare houding. Om daarvan een idee te geven, zonder
in dit korte bestek de hele geschiedenis van de groep uit de doeken te doen, wil ik
drie songs bespreken, één uit elk van de drie vorige cd's, die stuk voor stuk behoren
tot het kostbaarste patrimonium van de rockcultuur. In de ogen van sommige fans
kan een groep die zulke parels heeft voortgebracht, niets verkeerd doen, wat er ook
gebeure.
Ik begin met ‘Everyone Can Play Guitar’, van de eerste cd, Pablo Honey, van
1993. Zoals de titel laat blijken, gaat dit lied over het musiceren zelf. Het Oxfordse
kwintet drukt er op schalkse wijze zijn houding tegenover de rockcultuur in uit.
Zanger Thom Yorke reageert op de toen pas uitgekomen film The Doors van Oliver
Stone, waarin de vergoddelijking van Jim Morrison in beeld wordt gebracht. Hij
drijft de spot met de romantische droom van jongelui die dwepen met het beeld van
de rockster: ‘Wanna grow my hair, wanna be Jim Morrison’. Radiohead moet niets
hebben van de mythe van sex, drugs and rock ‘n’ roll, waarin bijkomstigheden als
groupies en limo's de voorrang krijgen op het wezenlijke: de muziek. Yorke weet
wel dat ‘negentig percent van de muziekindustrie het moet hebben van de mythe’ en
dat daar de belangstelling van de massa naar uitgaat. Zelf heeft hij een andere
prioriteit: de muziek zelf, waar talent en verstand voor nodig zijn.
Echter, naast de kritiek op de mythe drukt ‘Anyone Can Play Guitar’ in een
onvergetelijk beeld ook Radioheads geloof in de onstuitbare kracht van de muziek
uit, die al wat doods is achter zich laat:
‘And if London burns, I'll be standing on
the beach with my guitar
I wanna be in a band when I get to Heaven
[...]’

Muziek maken is voor Thom Yorke ‘het beste wat je met je leven kunt doen’. In een
rockgroep spelen is een manier om aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen en het
leven anders aan te pakken dan volgens de gebruikelijke weg. Om uit te leggen wat
muziek voor hem betekent, verwijst hij zelf naar Lester Bangs' definitie van rock:
‘“The Party” - the party of lift’. Wie Lester Bangs gelezen heeft, weet wat hij daarmee
bedoelt: de celebratie van het wonder van het leven, van de levendigheid van het
leven die ons dóét leven, de verheerlijking van opbouwende krachten, de strijd tegen
verveling en onverschilligheid, tegen alle vormen van repressie, depressie en regressie.
Ook Bangs maakte het onderscheid tussen de mythe van de rock-'n'-roll, waarin
zoveel egocentrisme en (zelf)vernietigingsdrang meespelen, en die hij verwierp, en
de ‘Party’, of de muziek die afgestemd is op het leven.
Ook op de tweede cd van Radiohead, The Bends (1995), staat een lied dat de mythe
ironiseert. Het gaat dit keer om die van de golden sixties: ‘I wish it was the '60s / I
wish I could be happy / I wish, I wish, I wish something would happen’ (‘The Bends’).

Streven. Jaargang 67

Maar de song van deze plaat waar ik nader op inga, heet ‘Street Spirit (Fade Out)’.
Muzikaal is dit een uitzonderlijk lied, dat gebouwd is op eenvoudige, meesle-
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pende gitaarakkoorden die gaandeweg door een synthesizer en even later door drums
worden aangevuld, en op de overrompelende variaties in de stem van Thom Yorke.
In die stem zijn achtereenvolgens melancholie, ergernis, angst, overgave en troost
te horen. ‘Street Spirit (Fade Out)’ is een apocalyptisch lied. De zanger voelt zich
gevangen in een wereld waarin de gevestigde machten alles onder controle hebben,
in een systeem - hierbij denkt hij beslist ook aan de triviale entertainmentindustrie waarin hij zijn eigen gedachten en emoties niet behoorlijk kan doorgeven. En alles
moet vergaan: de heerschappijen die alles verzwelgen, en wijzelf die erdoor verdrukt
worden. Dood alom: ‘I can feel death can see it's beady eyes’. Toch krijgen
machteloosheid noch wanhoop het laatste woord. Want niet de heersers, noch de
dood, maar wíj zullen overwinnen: ‘all these things we'll one day swallow whole /
and fade out again and fade out again’. De beklemmende machten, de wurgende
handen zullen ons niet klein krijgen, als we maar ingaan op de oproep die Thom
Yorke tot tweemaal toe aan het slot van de song met de stem van een profeet herhaalt:
‘Immerse yourself in LOVE’ (met hoofdletters gedrukt op de cd-hoes).
Het derde lied waar ik bij stilsta is ‘Lucky’. Het staat op OK Computer, maar is
oorspronkelijk verschenen op de compilatie-cd Help!, die in september 1995 is
opgenomen en in de handel gebracht ten bate van de slachtoffers van de oorlog in
Bosnië. Op die cd staan bijdragen van alle vooraanstaande groepen van dat ogenblik
(Oasis, Blur, The Stone Roses, Portishead,...). Doch ‘Lucky’ werd meteen door velen
als het hoogtepunt ervan beschouwd: het is een muzikaal en inhoudelijk volmaakte
song, boordevol vreugde en hoop. Zoals ‘Street Spirit (Fade Out)’ is ‘Lucky’ een
eigentijdse psalm die alle onheil transcendeert:
‘its gonna be a glorious day
pull me out of the aircrash pull me out of
the lake
i'm your superhero we are standing on the
edge’.

De boodschap is: ‘Weg uit het ongeluk! Weg uit de modderpoel! Het is feest! Wij
triomferen!’ Dit gevoel van nieuw leven en voorgevoel van heil wordt ook in het
eerste lied van OK Computer uitgedrukt: ‘I am born again [...] I am back to save the
universe’ (‘Airbag’). - Om de wereld te redden waarvan? Onder meer van de
schraalheid van het levensdoel dat ons tegenwoordig aan alle kanten wordt
opgedrongen. ‘Fitter Happier’ (ook op OK Computer) somt er alle kenmerken van
op: ‘regular exercice at the gym (3 days a week)’, ‘eating well (no more microwave
dinners and saturated fats)’, ‘careful to all animals’, ‘fond but not in love’, ‘an
empowered & informed member of society (pragmatism not idealisml’, etc. De litanie,
die op de plaat door een neutrale stem wordt voorgedragen, eindigt aldus:
‘calm
fitter, healthier and more productive
a pig
in a cage
on antibiotics’.

Dat slot - dat ontleend is aan What A Carve Up, een satirische roman van Jonathan
Coe - vat Radioheads visie op onze maatschappij treffend samen: wij zitten vast in
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de kooi van een blind productieproces dat louter uit is op rendabiliteit en het leven
kunstmatig in stand houdt. De kracht van ‘Lucky’ is dat het nu juist de overwinning
op dat benauwende systeem zo gevat uitdrukt. Middenin staan de regels:
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‘The head of state has called for me by name
But I don't have time for him’.

Allicht viseert Thom Yorke onder meer politici als Blair, zich in allerlei bochten
wringen om met popsterren op de foto te staan. Hij denkt zeker ook - in de context
van de Bosnische oorlog - aan het imperialisme en de hypocrisie van oorlogvoerende
en vrede door oorlog zoekende machten. In de grond drukken die regels in de
provocatieve stijl die eigen is aan rock, transcendentie uit iets in ieder mens en in de
menselijke gemeenschap staat boven de compromissen van de politiek, de tragiek
van de feiten en het bedrog van de (nationalistische, ideologische of culturele) mythen,
en aan die overstijgende, onaanraakbare kern appelleert de muziek. Op die plaats is
liefde.

Verwijten
De drie zojuist besproken songs laten voldoende aanvoelen waarom Radiohead bij
duizenden fans zo geliefd is, als een talentvolle, lucide groep, die ergernis en pijn
verklankt en genadeloos de zelfbegoochelingen van de huidige tijd doorprikt, zonder
in defaitisme te vervallen. De kracht van zulke muziek ligt net daarin, dat ze angst
en woede niet negeert, maar in zich opneemt, om ze door de magie van levendige,
kristallijne en voorwaarts stuwende klanken te transcenderen. Radiohead heeft altijd
muziek gemaakt tegen ontmenselijking. Is dat met Kid A veranderd? Wat heeft de
groep misdaan, wat wordt haar precies verweten?
Na OK Computer stond Radiohead voor een onmogelijke opgave: hoe kun je na
een volmaakte cd nog een andere plaat opnemen? De groep wilde niet in herhaling
vallen. Daarom nam Thom Yorke de beslissing met het verleden te breken. De gitaren
werden opzijgeschoven, en de groepsleden gedwongen te experimenteren met de
digitale technieken die de moderne studio's ter beschikking stellen om klanken te
produceren. Voorts werd er niet meer van uitgegaan dat alle vijf groepsleden
noodzakelijk op elke song van de nieuwe cd zouden spelen. Het model dat Yorke
voor ogen stond, was de avantgardemuziek van het label Warp (met groepen als
Aphex Twin en Autechre). In vergelijking daarmee vond hij OK Computer achteraf
bekeken een nogal conservatieve plaat... Typisch voor de elektronische muziek is
het overwicht van klankpatronen en sfeerschepping op melodie en zang. Ook de
opnametechniek is anders: terwijl traditionele rockgroepen een lied in één keer
uitzingen en de opname vervolgens bijwerken, worden in elektronische genres
muziekfragmenten aan en over elkaar gemonteerd, binnen een soepele structuur die
eindeloze variaties mogelijk maakt. Volgens die methode is dan ook Kid A ontstaan.
De plaat wijkt duidelijk af van het vroegere werk van de groep, maar klinkt
opmerkelijk genoeg van begin tot einde helemaal als Radiohead. Een grungeachtig
nummer als ‘My Iron Lung’ (The Bends) zul je er vergeefs op zoeken. Kid A is een
heel gevarieerde plaat, die soms de richting van techno, soms die van ambient opgaat,
en waarvan sommige passages herinneren aan Primal Scream, Tortoise, of Loop.
Opvallend is dat de stem van Thom Yorke, die hoegenaamd niet minder hartstochtelijk
zingt dan vroeger, meestal elektronisch is vervormd. Af en toe zijn de woorden
nauwelijks verstaanbaar, en lijkt het of de stem voornamelijk moet dienen als een
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instrument tussen de andere. En daar krijg je dan de eerste reeks verwijten: hoe kon
Thom Yorke, die door zovelen beschouwd wordt als de woordvoerder van zijn
generatie, verlangen dat er zo
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werd geknoeid met zijn stem? Hoe kon de zanger die de malaise van onze tijd zo
treffend weet te verwoorden, zijn poëzie laten verbrokkelen tot cryptische, soms
onontwarbare flarden? En hoe kon de groep die een aangeboren gevoel voor melodie
en dynamiek heeft, het accent verleggen op textuur en sfeer? Critici besluiten eruit,
dat de groep voor haar verantwoordelijkheid is teruggeschrokken en gemakshalve
haar toevlucht heeft genomen in zogenaamd experimentele muziek, waarin je niets
hoeft te zeggen, en een gebrek aan inspiratie kunt wegmoffelen onder de dekmantel
van artistieke vrijheid. Overigens, Kid A mag dan misschien een moedige poging
lijken, in vergelijking met echt baanbrekende experimentele muziek mist de cd
radicaliteit en oorspronkelijkheid.
De heftigheid van dergelijke kritieken hoeft niet te verbazen. Stem, lyrics en
melodie zijn binnen de traditionele rock juist die elementen waaraan de
identificatiedrang van de fans zich vastklampt. Als Radiohead uitgerekend die
componenten terugschroeft, of ze manipuleert, wordt het voor de fans moeilijker
zich ongeremd met de groep te vereenzelvigen. Maar misschien is het nu net een van
haar bedoelingen geweest, opnieuw wat meer afstand te scheppen?
Daarmee heeft ook de tweede serie verwijten te maken, die de houding van de
groep betreft. Nooit heeft Radiohead zomaar willen meedraaien met het
rock-‘n’-rollcircus en buigen voor de geplogenheden van de muziekindustrie. Die
houding hebben ze nu tot het uiterste gedreven: van Kid A komen er geen singles
uit, de interviews voor de muziekpers zijn beperkt, en voor de tournee werd geen
sponsoring aanvaard. De optredens vonden plaats in een eigen tent, die ondertussen
heel Europa heeft doorkruist. Radiohead wilde immers niet spelen in de zowat overal
bestaande grote concertzalen, waar onvermijdelijk reclame hangt van grote firma's:
drie leden van de band hebben No Logo van Naomi Klein gelezen, die haarscherp
het imperialisme van de bekende wereldmerken ontleedt... De kritiek ligt dan voor
de hand: als Radiohead sponsorgeld weigert en een eigen tent op tournee meeneemt,
moeten de fans méér neerleggen voor een kaartje. Om het geweten van de
multimiljonaire sterren te sussen, betalen zíj. Bovendien heeft de groep een contract
met een machtige multinational (EMI / Time Warner / AOL). Hoe valt dat met hun
principes te rijmen? Daarnaast, door de pers op afstand te houden werken ze de
nieuwsgierigheid alleen maar in de hand. Terwijl ze zelf de mythe over Radiohead
willen breken, neemt juist door hun discretie het mythische gehalte van hun naam
alleen maar toe. Het lijkt wel of zij arrogant geworden zijn en hun fans misprijzen.
Kortom, de groep zit verstrikt in een aantal paradoxen waar geen enkele hooggestemde
rockband aan ontsnapt.

Politiek
Een groep kan noch de muziekindustrie, noch de maatschappij in zijn eentje
veranderen. Radiohead kan hoogstens signalen uitzenden en symbolische daden
stellen. En het beeld dat de groep op dit ogenblik van zichzelf in de media toont, lijkt
me volledig coherent met de waarden waarop ook hun vroeger werk stoelde. De
jongste cd is ook niet minder politiek geladen dan de vorige platen. Expliciet politieke
statements zijn altijd zelden geweest in hun songs, al vind je hier of daar wel een
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uitval tegen de Britse regering, de CIA of het IMF. Maar, hun muziek als dusdanig
is steeds een reactie geweest
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op het onbehagen in onze maatschappij, inclusief de teleurstellende politieke realiteit.
Thom Yorke weet wat muziek vermag, en wat de rol is van politieke actie. Op beide
terreinen is hij actief. Muziek werkt op het emotionele vlak, en betreft vaak diepe
angsten, die mede verwekt worden door binnen- en buitenlandse politieke
wantoestanden, en de eigen onmacht ertegenover. ‘Politieke problemen zijn een van
de sterkste motieven die mij tot schrijven aanzetten. Ik houd van de uitspraak van
John Coltrane, dat muziek een kracht van het goede is’, zegt de zanger. M.a.w.,
muziek spreekt in de mens een andere bron aan dan de drang naar macht, eer en
gewin die de samenleving bederft. Ook zonder expliciet politieke standpuntbepaling
of boodschap is muziek op zich al een politieke daad: als ‘kracht van het goede’ en
metafoor van de liefde - in de rocktraditie zijn muziek en liefde (wat meer is dan
seks) vaak inwisselbaar - brengt ze datgene tot leven waarop elke politiek uiteindelijk
gericht zou moeten zijn.
Kid A is zijdelings ook expliciet met politiek begaan. Bij de cd wordt een boekje
geleverd, waarin met name Tony Blair stevig wordt aangepakt. Een ongenadige
karikatuur toont hoe achter de hypocriete glimlach machtswellust schuilgaat. Dat in
de cd-box verborgen boekje drukt perfect de spirit van Radiohead uit. Op de voorkant
staat ‘Theater des Todes’, en de teksten maken duidelijk wat dat betekent: wij mensen
worden behandeld als slaven van de markt, en als wij eenmaal verbruikt zijn, worden
we als afval gedumpt. Zoals in het boven beschreven lied ‘Street Spirit (Fade Out)’
reageert Radiohead op de beklemmende realiteit ook hier niet met grootsprakige,
lyrische preken, maar opnieuw met een summiere oproep: ‘Let's carry on marching
into the light’.
Voor Yorke is muziek maken niet het enige antwoord op politieke situaties. De
status die hij als zanger van een populaire rockgroep verworven heeft, gebruikt hij
om daadwerkelijk politieke acties te steunen. Zo heeft hij zich het afgelopen jaar
ingezet voor ‘Jubilee 2000’, een internationale beweging die voor
schuldkwijtschelding van de armste landen ijvert. In de loop der jaren heeft Radiohead
overigens geregeld deelgenomen aan benefietconcerten, onder meer voor Amnesty
International en de bevrijding van Tibet.

Postrock
Aan de mentaliteit en houding van Radiohead is dus met Kid A niets gewijzigd. Hoe
kun je dan de muzikale verandering evalueren? De boeiendste analyse is in het
novembemummer van Uncut verschenen, van de hand van Simon Reynolds, een van
de scherpzinnigste rockcritici. Hij vertrekt van de kloof die tussen rock en dansmuziek
is gegroeid. De huidige rockgroepen stellen muzikaal gezien weinig voor, en doen
het vooral om de opwinding, de levensstijl, de aandacht in de media. Experiment en
vernieuwing moet je in de dansmuziek zoeken. Maar die heeft het nadeel dat ze geen
gezicht heeft: er wordt met ritme en klanken gewerkt, er worden anonieme energieën
gewekt, terwijl de muzikanten en eventuele zanger op de achtergrond blijven, en
geen ‘boodschap’ te verkondigen hebben. Kid A combineert nu de creativiteit van
elektronische muziek met de geengageerdheid van rock: klank en betekenis worden
weer samengebracht. Meer bepaald knoopt Radiohead aan bij ‘postrock’, een genre
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dat in 19931994 opgang heeft gemaakt. Postrock is meestal instrumentale muziek,
die aansluit bij de psychedelische traditie (Krautrock, dub, het Britse neopsyche-
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delisme van bv. Spacemen 3 of My Bloody Valentine, en elektronische dansmuziek).
In postrock houden de muzikanten hun persoonlijkheden verborgen. Kid A is volgens
Reynolds een kruising geworden van rock met postrock: technisch en muzikaal ligt
de nieuwe Radiohead in de lijn van postrock, maar de groep geeft haar persoonlijkheid
niet op. Kid A is postrock mét emotie en betrokkenheid, waardoor identificatie en
catharsis mogelijk blijven, zoals in rock. Simon Reynolds ontpopt zich als een fervent
verdediger van de cd, die hij beschouwt als een levend verwijt aan het adres van de
overige, middelmatige groepen. Radioheads ernst te midden van de heersende
oppervlakkigheid en cynisme ‘herinnert eraan dat sommigen ooit hebben geloofd
dat muziek de geesten kon veranderen, dat ze een diepe, ingrijpende werking kon
hebben [profound, lifeshaking impact]’.
Me dunkt dat Reynolds gelijk heeft. Kid A heeft de uitbundigheid van rock geruild
voor de ingetogenheid van postrock, en onderscheidt zich voornamelijk daardoor
van het vroegere werk. Maar de alerte, emotionele, innemende persoonlijkheid van
de groep is er nog steeds. Ook op deze cd staan ijzersterke nummers: de
adembenemende opener ‘Everything In Its Right Place’, ‘The National Anthem’ met
een blaasensemble dat improviseert à la Charles Mingus, ‘How To Disappear
Completely’ waarvan de heerlijk golvende ritmen plots een storm moeten trotseren,
vervolgens in een draaikolk worden meegezogen alvorens weer tot rust te komen,
en het obsederende ‘Optimistic’. De vrijheid en durf van Radiohead, die een avontuur
aangaat liever dan op een beproefde formule te teren, is hoopgevend. Wie een van
de recente optredens heeft meegemaakt - bv. het schitterende concert op de weide
van Werchter op 11 september jl., in de fameuze eigen tent van de groep - weet dat
de nieuwe nummers live niet minder overtuigend overkomen dan de oude. Thom
Yorke is nog even vurig, en Radioheads muziek net zo cathartisch als voorheen.
□ Jan Koenot

Discografie
Pablo Honey, Parlophone, EMI Records, 1993 The Bends, Parlophone,
EMI Records, 1995 OK Computer, Parlophone, EMI Records, 1997 Kid
A, Parlophone, EMI Records, 2000

Bronvermelding
Le Monde, 26 september 2000; Les Inrockuptibles, 10 oktober 2000;
Melody Maker, 6 februari 1993, 15 mei 1993; New Musical Express, 13
februari 1993, 16 en 30 september 2000, 7, 14 en 21 oktober 2000; Q,
februari 1998, oktober 2000; Select, november 1999, december 1999;
Uncut, november 2000.
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Boeken
Filosofie
Ethiek in de kliniek
Sinds een tiental jaren hebben de meeste ziekenhuizen een Commissie voor Medische
Ethiek. Die van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven bestaat echter reeds
vijfentwintig jaar en heeft een pioniersrol vervuld. Binnen een ziekenhuis hebben
de commissies een tweevoudige taak, die wettelijk is omschreven. De eerste, dikwijls
omvangrijkste taak, bestaat erin klinische studies waarin experimenten met mensen
worden uitgevoerd (bv. het uittesten van nieuwe medicijnen) te beoordelen. De
commissies moeten oordelen of de studie wetenschappelijk verantwoord is, de rechten
van de patiënt voldoende worden gerespecteerd, de verzekering sluitend is, enz.
Daarnaast hebben de commissies ook een begeleidingsfunctie. Individuen of
instellingen (bv. de afdeling palliatieve zorg van een ziekenhuis) kunnen de commissie
om raad vragen. Het betreft hier meestal ingewikkelde kwesties. De commissie van
de KU Leuven heeft de voorbije vijfentwintig jaar belangrijke teksten geschreven,
die nu in een handzaam boek zijn gebundeld. De opstellen zijn geschreven vanuit
een duidelijk christelijk-personalistische invalshoek, zoals die eertijds door Janssens
en Ghoos werd ontwikkeld en vandaag vooral door Schotsmans wordt vertolkt. Dat
personalisme leidt ertoe in de biomedische problematiek een aantal waarden te
benadrukken: de arts-patiëntrelatie als een samenwerkingsrelatie, de uniciteit van de
patiënt en de hulpverlener, de intersubjectiviteit van de hulpverleningsrelatie, de
maatschappelijke solidariteit. Op grond daarvan zal de personalistische ethicus ernaar
streven zo veel mogelijk menselijke waarden te realiseren in dikwijls zeer moeilijke
situaties. Thematisch zijn de teksten in vijf secties ingedeeld: het beginnende leven,
het eindigende leven, de arts-patiëntrelatie, de transplantatie-problematiek, en
specifieke vraagstukken (transseksualiteit, HIV, bloedtransfusie bij Getuigen van
Jehova, hersendood bij kinderen). De adviezen zijn expliciet ethisch gefundeerd,
helder en toegankelijk. Dit boek is onmisbaar voor wie betrokken is bij de ethische
reflectie in de medische wereld.
□ Luc Anckaert
J. Vermylen en P. Schotsmans (red.), Ethiek in de kliniek. Vijfentwintig
jaar adviezen van de com-
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missie voor medische ethiek, Faculteit Geneeskunde, KULeuven,
Universitaire Pers, Leuven, 2000, 207 blz., 550 fr., ISBN 90-5867-032-5.

Nietzsches beaming van het leven
In Nietzsche l'intempestif heeft Paul Valadier, die al meerdere studies over Nietzsche
op zijn naam heeft staan, zes meestal reeds eerder her en der verschenen opstellen
gebundeld, waarin hij een aantal belangrijke aspecten van Nietzsches denken
bespreekt: zijn visie op kennis, wetenschap, redelijkheid, recht, zijn houding tegenover
het christendom, zijn gedachte van de eeuwige wederkeer. Telkens probeert Valadier
door te dringen tot de kern: Nietzsches afkeer van elke vorm van antropocentrisme,
dat de mens verheft tot maatstaf van de werkelijkheid, en zijn geestdriftige beaming
van het ondoorgrondelijke, overvloedige, contrastrijke leven. Pas als hij die kern
heeft blootgelegd, en daarbij eventueel gangbare misverstanden uit de weg heeft
geruimd, voelt Valadier zich vrij om ook op de grenzen van Nietzsches benaderingen
te wijzen.
Dit bescheiden, maar degelijke boekje is helder geschreven en kan zeker gebruikt
worden als een inleiding in Nietzsches denken. Elk hoofdstuk is gebaseerd op een
zorgvuldige analyse van enkele sleutelpassages uit het haast onoverzichtelijke oeuvre
van de filosoof. Dankzij de nauwkeurige bronvermelding kan de lezer gemakkelijk
de in het Frans geciteerde stukken terugvinden in de Duitse uitgave van Nietzsches
werken. Zo zal ook wie al met diens denken vertrouwd is, naar aanleiding van dit
boek met plezier enkele bladzijden herlezen, en, wie weet, nieuwe pareltjes ontdekken.
□ Jan Koenot
Paul Valadier, Nietzsche l'intempestif Beauchesne, Paris, 2000, 95 blz.,
FF 72, ISBN 2-7010-1407-7.

Kerk en theologie
De psalmen kort toegelicht
Binnen het boek Psalmen vormen de psalmen 79-89 de derde, en de psalmen 90-106
de vierde bundel. Alleen wie genoeg heeft aan een heel summiere leeshulp bij deze
twee bundels van elk zeventien gebeden uit het Oude Israël kan terecht in het derde
deel van wat hoogstwaarschijnlijk een vierdelig commentaar op het Boek der Psalmen
zal gaan worden. Bij het doorlezen van dit onlangs verschenen derde deel viel mij
op hoe de auteur bij sommige psalmen (bv. 80, 84) duidelijk aangeeft tot welk genre
ze behoren, maar zich bij andere (o.a. 81, 82, 83) daarover totaal niet uitlaat. Hier
ligt naar mijn mening een duidelijk manco. Het is overigens een structureel probleem,
want ook in de ‘Inleiding op het boek Psalmen’ die in deel 1 uit 1995 te vinden is,
wordt opvallend weinig over ‘genres’ meegedeeld, terwijl dat toch een heel belangrijk
onderdeel van de lezing en bestudering van deze gebeden vormt.
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Hetgeen ik bij de bespreking van het tweede deel heb vastgesteld, geldt ook voor
het onderhavige deel: lezing en gebruik ervan komen ernstig in gevaar, wanneer men
deel 1 niet voortdurend bij de hand heeft.
Met spanning kijk ik uit naar het waarschijnlijk laatste deel, waarin een bespreking
van de belangrijkste (theologische) thema's uit het boek Psalmen zal worden
opgenomen. Tot zolang moeten de lezers zich behelpen met een
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cumulatief register op termen en instellingen.
□ Panc Beentjes
J.M. Brinkman, Psalmen III. Een praktische bijbelverklaring, (= Tekst en
Toelichting), Kok, Kampen, 2000, 189 blz., f 40, ISBN 90-435-0113-1.

Zand erover?
In 1996 verscheen in het Tijdschrift voor Theologie een artikel van Didier Pollefeyt
dat mijn denken over vergeving en verzoening vormde: ‘Vergeving na misdaden
tegen de mensheid? Een christelijke antropologie van kwaad en vergeving’. Deze
tekst bracht mij ook op het spoor van Roger Burggraeves De bijbel geeft te denken
(Leuven, 1991). Beide auteurs geven te denken over het hart van de moraal: hoe
hanteren mensen het kwaad dat zij elkaar aandoen en van elkaar ondervinden? Onder
redactie van drie Leuvense moraaltheologen, Burggraeve, Pollefeyt en Johan de
Tavemier, verbonden aan het Centrum voor Vredesethiek aan de KU Leuven,
verscheen de essaybundel Zand erover? Vereffenen, vergeven, verzoenen. Hierin
zijn tevens teksten gebundeld van Frits de Lange, Jean Monbourquette, Hanneke
Meulink-Korf & Aat van Rhijn (over Ivan Boszormenyi-Nagy) en Donald W. Shriver
jr. De teneur is duidelijk: ‘geen toekomst zonder vergeving’, niet binnen relaties
tussen mensen onderling, niet in bredere sociale verbanden, niet in de nationale en
internationale politiek. ‘Zand erover’ is altijd de slechtste optie; het staat hier letterlijk
voor: ‘het al te makkelijk en vooropgelegde vergeven en vergeten’, dat volgens
diverse auteurs lange tijd de rigide norm was van zowel de katholieke als de
protestantse kerk. In de al te vanzelfsprekende daad van vergeving worden reële
emoties en mechanismen als woede, wraakzucht, verdriet, berouw, verlangen naar
werkelijke ‘Wiedergutmachung’ veronachtzaamd.
Staat in de ook onlangs verschenen bundel Is vergeving mogelijk? (Paul van
Tongeren, Centrum voor Ethiek, Katholieke Universiteit Nijmegen; zie de bespreking
in Streven, mei 2000, blz. 470-471) een wijsgerig-hermeneutische benadering van
het complexe fenomeen van vergeving en verzoening voorop, in Zand erover? is
nadrukkelijk sprake van een (kritische) christelijke moraaltheologie.
In dat opzicht vond ik het openingsartikel van de Kampense hoogleraar ethiek,
Frits de Lange, het beste: ‘Is er vandaag nog ruimte voor vergeving? Een
cultuurkritische, ethische en christelijke benadering’. Nadat de balans kon doorslaan
naar een al te ‘wettische’ vergeving, zien we nu in onze samenleving een mogelijk
doorslaan naar de andere kant: kwaad wordt als onvergeeflijk beschouwd, de roep
om vergelding wordt groter, slachtofferschap wordt gecultiveerd. Frits de Lange
stelt, in de lijn van de joodse filosofe Hannah Arendt: menselijk leven kan niet anders
dan in pluraliteit bestaan, wij zijn wezenlijk afhankelijk van elkaar; de vergeving en
de belofte zijn onontbeerlijk voor het laten voort-bestaan van menselijk samenleven.
Jezus van Nazareth, aldus Arendt, ‘had als geen ander - blijkens zijn prediking en
zijn levenspraktijk - een geniaal inzicht in de noodzaak én de mogelijkheid van
vergeving binnen het menselijk samenleven. Daartoe haalt hij, in afwijking van de
joodse leer, de vergeving als het ware van de hemel naar de aarde’. De Lange pleit
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ervoor, opnieuw ook ‘de vonk van de goddelijke genade’ te onderkennen in de
vergeving die mensen elkaar schenken en vragen.
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Anders dus dan Arendt stelt, is vergeving uiteindelijk tenminste ook een geschenk,
een ‘genadegift van de overvloedige goddelijke liefde’, die elk menselijk handelen
(en daarmee de ethiek) transcendeert. Zo redenerend kan De Lange de evangelische
(en paulijnse) oproep ‘Hebt elkander lief’ in zijn juiste, menselijke proporties
aanbevelen: ‘onophoudelijk moet men herstel van de morele gelijkwaardigheid door
de vereffening van de morele schuld als mogelijkheid open willen houden’.
□ Elianne Muller
Roger Burggraeve, Didier Pollefeyt en Johan de Tavenier (red.), Zand
erover? Vereffenen, Vergeven, Verzoenen, Pax Christi Vlaanderen /
Davidsfonds, Leuven, 2000, 254 blz., 795 fr., ISBN 90-5826-068-2.

Muziek
De kunst van het kruitverschieten
Waarom heeft de ‘oude muziek’ (ruwweg de muziek tot en met Bach) in onze tijd
zoveel succes? Wat maakt de (vooral Nederlandse) cultus van Mahler zo
onuitstaanbaar? En wat is er misgegaan tussen de hedendaagse ‘klassieke’ muziek
en het publiek, dat massaal wegblijft? Dat zijn een paar van de vragen die
muziekessayist Elmer Schönberger opwerpt in zijn bundel De kunst van het
kruitverschieten. Zijn antwoorden: Mahler wordt gevierd als een componist van het
smartelijkste gebaar en diepste gevoel en de miskenning van de ontegenzeglijk
vulgaire kant van zijn muziek maakt deze tot een onverteerbare kunstreligie. De
moderne muziek heeft zich geïsoleerd in haar eigen spel met de muzikale regels en
daardoor de luisteraar genegeerd. Die is van de weeromstuit een minder esoterische
vorm van muzikale vernieuwing gaan opzoeken en de nieuwe praktijk van de oude
muziek diende zich als ideale vervanger aan. De ‘oude muziek’ is voor het publiek
de nieuwe muziek van na de oorlog - aldus Schönberger.
Deze voorbeelden, genomen uit de veertien essays (en drie hoorspelteksten) die
in De kunst van het kruitverschieten zijn bijeengebracht, laten Schönberger zien als
een originele en briljante observator van het muziekleven, die de tegendraadse mening
niet schuwt. Origineel zijn ook zijn onderwerpen. Het boek bevat een verhandeling
over de rusten in de muziek, over het vergeten daarvan, en over de vraag wat een
lied eigenlijk tot lied maakt en wat de rol van de tekst daarin is. Hij leest de roman
Doktor Faustus van Thomas Mann en concludeert dat het soort muziek dat daarin
beschreven wordt tegenwoordig anders ‘klinkt’ dan een halve eeuw geleden. En hij
beschrijft de getallenkabbalistiek in de muziek, waardoor moderne componisten
verrassend genoeg nog meer gefascineerd zijn dan die van vroeger eeuwen.
Schönberger behandelt die onderwerpen op een volstrekt eigen manier, met
plotselinge wendingen en springerige invallen die steeds weer verrassen. Toch is
elke koketterie hem vreemd. Uit alles spreekt zijn bekommernis om de muziek, die
hij op een enigszins laconieke wijze aan het woord laat komen en die zijn stukken
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zo eminent leesbaar maakt. Zijn kritiek op de heilige huisjes van het (vooral
Nederlandse) muziekleven wordt daardoor des te indringender en opwindender.
Tegenover het conformisme daarvan plaatst Schönberger een vanzelfsprekende
betrokkenheid die, juist omdat ze zo nuchter en ogenschijnlijk
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naïef is, pas goed voelbaar maakt waar het in de muziek eigenlijk om gaat.
Aan het slot van zijn boek heeft Schönberger een deel van zijn kritiek samengevat
in korte hoorspelteksten die het als gelegenheidsteksten voor de radio ongetwijfeld
aardig deden, maar die enigszins afbreuk doen aan de rest van de bundel. Wellicht
zijn ze bedoeld als toegift: het virtuoze maar vaak wat banale stukje dat een subliem
concert mag afsluiten, maar dat je even snel weer vergeet.
□ Ger Groot
Elmer Schönberger, De kunst van het kruitverschieten, De Bezige Bij,
Amsterdam, 1998, 199 blz., 730 fr., ISBN 90-234-3740-3.

Literatuur
Zegezangen
De Griekse lyricus Pindaros (518-438 v. Chr.) geldt als een van de grootste dichters
van de Oudheid. Nu is de eerste complete Nederlandse vertaling van zijn bewaarde
poëzie verschenen: vijfenveertig ‘zegezangen’ (epinikia), koorliederen geschreven
bij atletiek- en muziekwedstrijden op de grote heilige spelen, de Olympische,
Pythische (Delft), Nemeïsche en Isthmische (Korinthe). Winnaars konden bij
broodschrijver Pindaros een ode bestellen. Die werd, met muziek en dans, uitgevoerd
in het heiligdom van de spelen of bij thuiskomst van de kampioen. De gedichten
geven nauwelijks informatie over de sportieve prestaties van de gelauwerden; slechts
af en toe vernemen we iets over de wedstrijd zelf, al blijft de sportverslaggeving
impressionistisch: ‘Nikeus wierp de stenen discus met een armzwaai verder / dan
om het even wie, zijn medestanders / juichten luid. En 's avonds / straalde uit het
mooie / maanoog vriendelijk licht’ (tiende Olympische).
De zege is aanleiding om de lof te zingen van de winnaar, zijn familie en stad, de
spelen zelf, de goden. Steeds weer verruimt Pindaros het perspectief, en vermengt
hij de actualiteit met historische of mythologische parallellen, de realiteit met
metaforen, het individuele met algemene bespiegelingen over schoonheid en
sterfelijkheid, succes en nederlaag, dichtkunst en levenskunst, mensen en goden.
‘Wie rijk is, anderen in schoonheid overtreft, / uitmunt in de spelen en zijn kracht
bewijst, / moet bedenken: zijn lichaam is een sterfelijk omhulsel, / aarde is de laatste
wade waar hij zich mee kleden zal’ (elfde Nemeische); of ‘Wezens van één dag.
Iemand zijn, niemand zijn: wat betekent dat? Droom / van een schaduw is een mens.
Maar komt een glans door god gegeven, / dan ligt een stralend licht over de mensen,
hun bestaan is zoet als honing’ (achtste Pythische).
De (eigen) poëzie is een van de meest voorkomende motieven: ‘De keur van mijn
zegezangen wiegelt als een bij / steeds weer verder naar een nieuw motief (tiende
Pythische). ‘In mijn koker / onder de elleboog / heb ik vele snelle pijlen. / Hun taal
is voor wie haar begrijpen kan. Maar voor de massa zijn er tolken / nodig’ (tweede
Olympische).
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Patrick Lateur, classicus-dichter, is de tolk van dienst. De vertaling, in vrije
versvorm, behoudt de beeldenrijkdom van Pindaros en doet recht aan zijn gedragen
stijl en muzikaliteit. Ze wordt voorafgegaan door een uitstekende inleiding en gevolgd
door verhelderende toelichtingen.
Met dit, ook vormelijk mooie boek is het voortaan ook in ons taalgebied duidelijk
dat Pindaros niet alleen een moeilijk dichter is, maar ook een van
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de allergrootsten. ‘Schoonheid is voor stervelingen de bron van alle vreugde. / Zij
schenkt aanzien, telkens doet zij weer / geloven wat ongelooflijk is’ (eerste
Olympische).
□ Kristoffel Demoen
Pindaros, Zegezangen. Vertaald en toegelicht door Patrick Lateur,
Athenaeum / Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1999, 299 blz., geb. f
79,90, 1599 fr., ISBN 90-253-4173-X.

Varia
‘The Meaning Of Life’ volgens Wim Kayzer
Dé televisiegebeurtenis van het afgelopen jaar was ongetwijfeld de VPRO-serie ‘Van
de Schoonheid en de Troost’. Hierin werden zesentwintig schrijvers, musici, filosofen,
wetenschappers en beeldende kunstenaars door Wim Kayzer gevraagd hun eigen
gedachten te formuleren rond deze twee begrippen. Naargelang van de persoon in
kwestie duurde de aflevering soms vijftig, soms negentig minuten. Het enige wat je
in beeld te zien kreeg was een close-up van de geïnterviewde. Zelden werden er
sfeerbeelden tussen gemonteerd. Dat dit anno 2000 nog mogelijk is op televisie, mag
op zich al een wonder heten. De meeste van deze gesprekken waren enorm boeiend
en bleven nog wekenlang nazinderen. Vanwege de inhoudelijke rijkdom ervan had
de serie evengoed de naam ‘Levenslessen’ kunnen meekrijgen. Want de centrale
vraag die Kayzer zijn genodigden stelde en die als rode draad door de serie liep was
‘Wat maakt het leven de moeite waard?’ De antwoorden waren even divers als
verrassend. Misschien kun je beter spreken van een zoeken naar antwoorden, want
er was ook plaats voor haperingen en stiltes. De serie vormde tegelijkertijd via het
portret van een beperkt aantal mensen een soort eigenzinnige terugblik op de twintigste
eeuw, met zijn enorme wetenschappelijke vooruitgang, en een onderzoek naar de
positie van de mens in deze versplinterde samenleving. Het mag tot hoop stemmen
dat er nog mensen zijn die de samenhang der dingen proberen te zien en de
fundamentele vragen (wie ben ik, wat moet ik doen en waar ga ik naartoe?) blijven
stellen.
Nu is dus ook het boek verschenen dat bij de serie hoort. Toch is het boek niet
identiek met de afleveringen op televisie. Het werd aan de geïnterviewden zelf
overgelaten in welke vorm ze hun bijdrage wilden gieten. Sommigen opteerden voor
de schriftelijke neerslag van het interview, anderen voor een eigen tekst. Mijn
favorieten waren Wole Soyinka, George Steiner, Elizabeth Loftus, György Konrád,
Rutger Kopland, Gary Lynch en Richard Rorty. Hun bijdragen staan vol aangeduide
passages en opmerkingen in de kantlijn. Het is een boek dat je nog geregeld opnieuw
ter hand neemt.
Na Een schitterend ongeluk en Vertrouwd en o zo vreemd is Kayzer er opnieuw
in geslaagd een kwalitatief hoogstaand werk te leveren, dat stof biedt tot nadenken.
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En zoals Kayzer in zijn woord vooraf besluit, bestaat er geen mooier geluid dan het
kraken van de hersenen.
□ Dimitri De Gruyter
Wim Kayzer, Het boek van de schoonheid en de troost, Contact,
Amsterdam, 2000, 336 blz., ISBN 90-254-9664-4.
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Januari 2000 - December 2000
Inhoudsopgave Streven Jaargang 67
Artikelen, podium en forum: systematisch
Filosofie
L. Abicht, De dagdromen van Marx en
Bloch

101

G. Groot, De eeuwige intellectueel.
Twintig jaar na Sartres dood

302

G. Groot, Filosofie als thriller

259

G. Groot, Wittgensteins grens. Filosofie 697
in brieven en dagboeken
E. Muller, Nietzsches
beschavingsoffensief

963

P. Pelckmans, René Girard en de val van 493
Satan
H. Simissen, Dromen uit filosofie en
literatuur

160

F. van Beeck, Hans-Georg Gadamer.
Man van de twintigste eeuw

207

G. Vanheeswijck, De affaire-Sloterdijk

779

G. Vanheeswijck, De herontdekking van 361
de ziel
G. Vanheeswijck, De souffleur van de
Franse Revolutie

214

C. Verhoeven, De status van de fictie

4

C. Verhoeven, ‘Mag ik U iets vragen?’

879

R. Welten, Spreken over God zal nooit
meer hetzelfde zijn. De fenomenologie
van Jean-Luc Marion

395

M. Witte-Verkade, Hoogmoed

589

Kerk & Theologie
G. De Schrijver, Dorothee Sölle en de
bevrijdingstheologie

195
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R. Faesen, De kus van zijn mond

771

312
P. Fitzgerald, Zonder dialoog geen
communio. Een initiatief van kardinaal
Bernardin
J. Kerkhofs, Welke paus?

39
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P. Kolvenbach, De samenwerking van 579
jezuïeten en leken. Feiten en uitdagingen
P. Lebeau, Het evangelie van een
vrijdenker. Bij een recent boek van
Gabriel Ringlet

387

H. Mertens, Een theoloog is zijn verhaal 483
E. Muller, Over de grenzen van
vergeving. Een beschouwing naar
aanleiding van Simon Wiesenthals ‘De
Zonnebloem’

291

L. Muraro, Affectieve vrouwelijke mystiek 69
J. Roes, De eeuw van kardinaal Alfrink 708
K. Schatz, Vragen rond de
zaligverklaring van Pius IX

867

H. Simissen, Dromen uit de bijbel

112

Psychologie
R. Gutwirth, De droom: regressie of
prospectie

122

Maatschappij
T. Colruyt, De beoordeling van
vluchtverhalen: de achilleshiel van de
asielprocedure?

820

H. Deleeck, Over de betaalbaarheid van 503
de pensioenen
E. Govers, Verplichte inburgering in
Nederland is geen succes

1011

R. Huysmans, Op bezoek in Kosovo

929

A. Kruyt, Een Europees
vluchtelingenbeleid?

440

H. Simissen, De droom van Martin
Luther King

184

Streven. Jaargang 67

W. Tromp, ‘Haal eruit wat erin zit!’ Guus 742
Hendrichs s.j. over het Canisius College
P. Van der Auweraert, De leugen in het
hart van het Belgische asielbeleid

630

J. Van der Auweraert,
Regularisatiecampagne in België: een
impressie

342

D. Vanheule, Vluchtelingen, asielzoekers 51
en recht. Bescherming en
immigratiebeleid
539
P. Vermeersch, De
vluchtelingenproblematiek en het beeld
van de Centraal- en Oost-Europese Roma
J. Wets, Waarheen? De internationale 246
migratiedynamiek op de drempel van de
eenentwintigste eeuw

Recht
M. Adams & G. Geudens, Euthanasie als 401
politiek-ideologische splijtzwam?
Variaties op de thema's autonomie en
zelfbeschikking
P. Bauters, Rechter zijn: spreken en
(ver)zwijgen...

12

T. Mertens, Kleine beschouwing over de 225
(on)vergankelijkheid van het recht
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Politiek
L. Abicht & G. Vanheeswijck,
645
Verzoening: een politiek incorrecte term?
J. Bastiaensen, Nicaragua's democratie 908
ingepakt. Liberaal-sandinistisch akkoord
bedreigt de revolutionaire erfenis
B. Brinckman, Het cordon sanitaire voedt 687
de intellectuele luiheid
P. Bursens, Een sterkere Europese Unie 354
als antwoord op de Oostenrijkse coalitie
S. Damen, Het cordon sanitaire: een
historisch overzicht

675

K. Decoster, Democratie en
Latijns-Amerika: koele minnaars

923

E. Faucompret, Het dilemma van de
Palestijnen

330

E. Faucompret, Soedan: een vergeten
burgeroorlog

526

E. Faucompret, Vrede in Noord-Ierland? 715
M. Fennema & W. van der Brug, Is een 692
cordon sanitaire wel gezond?
P. Janssens, Het cordon sanitaire moet
waterdicht blijven

681

C. Kasper, De politieke situatie van
Oostenrijk

988

D. Rochtus, ‘Rood is bruin?’ Over een 1021
simplistische verklaring voor
extreem-rechts geweld in Oost-Duitsland
D. Rochtus, Demos en/of Ethnos? Een 65
vraagstelling geillustreerd aan de hand
van de ‘Vlaamse’ kwestie
P. Van Aelst, Over globalisering, protest 551
en democratie
P. van Gennip, ‘Boven zal ik Oranje
handhaven’

641

P. van Gennip, Butsen in het poldermodel 255
P. van Gennip, Schijngevechten

446

P. van Gennip, Verlicht fundamentalisme 1017
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P. van Gennip, Wie verre reizen maakt,
heeft veel te denken

833

K. Vanden Berghe, Zapatisten in de pen. 414
De brieven van ondercommandant
Marcos en de kever Durito

Economie
D. Cassimon & J. Van Gerwen,
Schuldkwijtschelding voor de armste
landen. Het geval van Mozambique

618

S. Marysse, Afrikaanse ontvoogding of 234
somalisering? De financiering van de
eerste internationale Afrikaanse oorlog

Cultuur
G. Verschraegen, Alles wat men moet
weten. Over de (in-)actualiteit van het
bildungsideaal

796

P. Loobuyck, Intellectuelen mogen hun 597
licht niet onder de korenmaat zetten. Het
intellectuele discours en de media
F. Schuerewegen, De lezer als surfer

22
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Kunst
P. Begheyn, Seeing Salvation in London 454
P. Begheyn, Dreaming. Een meerduidig 116
begrip binnen de kunst en de spiritualiteit
van de aboriginals in Australië
J. Koenot, Picasso, Anthony Cragg en de 946
Apocalyps
J. Koenot, Slapers en dromers in de
beeldende kunst

186

B. Makken, Leven na de dood

270

B. Makken, Van kribbe tot kruis. Christus 942
in de schilderkunst van de Gouden Eeuw

Film
L. Abicht, The Dream Catcher. Een
verhaal uit Ohio

130

D. De Gruyter, Het jeugdige verlangen
achter Mission: Impossible 2

846

E. Martens, De gouden zalm (7)

82

E. Martens, De gouden zalm (8)

181

E. Martens, De gouden zalm (9)

369

E. Martens, De gouden zalm (10)

561

E. Martens, De gouden zalm (11)

749

E. Martens, De terugkeer van Lumumba. 895
Interview met cineast Raoul Peck

Theater
S. Hillen, Een vlucht zonder tragiek. Het 789
theater van de middelmatigheid van
Yasmina Reza
K. Van Kerrebroeck, De mokerslagen van 267
Hollandia
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K. Van Kerrebroeck, De stilte van een 459
twijfelend vraagteken. Maria Stuart door
de Roovers
K. Van Kerrebroeck, Drie vorstelijke
larven in een dramatisch concert

656

K. Van Kerrebroeck, Eenvoud siert het
theater

78

I. Verdurme, De joodse zielsverhuizing. 999
Het Antwerps-joods theater tijdens het
interbellum

Muziek
J. Koenot, Primal Scream schrijft
bevrijdingstheologie

462

J. Koenot, Radiohead. Mythe versus
transcendentie

1030

C. Van Eyndhoven, Edward Elgar. The
Dream of Gerontius

140

Literatuur
J. De Maere, Zien en zichtbaar maken.
Interview met Theun de Vries

427

J. Gerits, ‘Er gaat niets over voor het te 263
gronde toe verstild is’. Sleutelbos van Ed
Leeflang
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73
J. Gerits, Alles wat ik te vertellen heb
staat in mijn gedichten. P.C. Hooftprijs
2000 voor Eva Gerlach
J. Gerits, Als een prismaslijper. Het
dichterlijke oeuvre van K. Michel

652

J. Gerits, De dichter: haas of jager? Over 746
Hazen troepen samen van Jozef Deleu
J. Gerits, De vrouwelijke stem. Veertig
dichteressen gebloemleesd

1026

J. Gerits, Poëtische reflectie en poëtische 936
ervaring in het werk van Leonard Nolens
J. Gerits, Poëzie geeft vorm aan de
ervaringen in je hoofd. Goya als hond
van Stefan Hertmans

451

J. Gerits, Poëzie is de lava van de taal.
Strombolicchio van Peter
Holvoet-Hanssen

842

J. Gerits, Poëzie is een droom

155

J. Gerits, Proza vermalen tot verkapte
poëzie. De Dageraadsmens van Lieven
de Cauter

558

J. Gerits, Voorbijganger van Leonard
Nolens. Genomineerd voor de
VSB-poëzieprijs

366

K. Gyssels, Edwidge Danticat: ‘Schild 518
en vriend’ in de Dominicaanse republiek
V. Hunink, Na de Boekenweek

648

P. Pelckmans, Pathologie van het
engagement. Publieke werken van
Thomas Rosenboom

885

F. Pijnenborg, De keerzijde van het leven. 849
Marielle Polman over Anton van
Duinkerken
H. Simissen, George Orwell. Ooggetuige 29
van zijn tijd
B. Van Loo, Niets is wat het lijkt.
Mystificatie en bedrog in het werk van
Romain Gary en Chimo

606
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K. Vloeberghs, Een onmogelijk criticus? 730
Jeugdliteraire kritiek en postmoderniteit

Geschiedenis
L. Devoldere, Een vieze druppel. Over
Palladas van Alexandrië

321

R. Meens, Dromen van Karel de Grote

174

H. Simissen, De bevrijding begon op het 358
sportveld. Cricket en politiek
H. Simissen, De Olympische droom van 135
Pierre de Coubertin
N. Standaert, Historici over jezuïeten

921

P. Stokvis, Socialistische immigranten in 162
‘droomland’
G. van den Berghe, Oorlogsverwerking 838
L. Wessels, Vader en zoon als probleem. 976
Karel V en Filips II in de Nederlandse
historiografie
F. Witlox, Reactivering van de IJzeren
Rijn. Een oude droom eindelijk in
vervulling?

806

Redactioneel
H. Simissen, Ten geleide

99
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Artikelen, podium en forum: alfabetisch op auteur
L. Abicht, De dagdromen van Marx en
Bloch

101

L. Abicht, The Dream Catcher. Een
verhaal uit Ohio

130

L. Abicht & G. Vanheeswijck,
645
Verzoening: een politiek incorrecte term?
M. Adams & G. Geudens, Euthanasie als 401
politiek-ideologische splijtzwam?
Variaties op de thema's autonomie en
zelfbeschikking
J. Bastiaensen, Nicaragua's democratie 908
ingepakt. Liberaal-sandinistisch akkoord
bedreigt de revolutionaire erfenis
P. Bauters, Rechter zijn: spreken en
(ver)zwijgen...

12

P. Begheyn, Seeing Salvation in London 454
P. Begheyn, Dreaming. Een meerduidig 116
begrip binnen de kunst en de spiritualiteit
van de aboriginals in Australië
B. Brinckman, Het cordon sanitaire voedt 687
de intellectuele luiheid
P. Bursens, Een sterkere Europese Unie 354
als antwoord op de Oostenrijkse coalitie
D. Cassimon & J. Van Gerwen,
Schuldkwijtschelding voor de armste
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