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Lea Dasberg

het josefuscomplex bij Hon feuchtwanger

voor Ischa

motto: Deze Josefus wil beide tegelijk, Jodendom en Hellenisme.
Dat bestaat niet, mijn beste. Jeruzalem èn Rome, Jesajas
èn Epicurus, dat kunt U niet krijgen. Zoudt U zo vriendelijk
willen zijn en Uw keuze maken voor het één of het ander?

Deze woorden worden door Lion Feuchtwanger in zijn romantrilogie
over Flavius Josefus in de mond gelegd van de romeinse veldheer
Tiberius Alexander, zelf van joodse afstamming, als hij voor de muren
van het ondergaande Jeruzalem staat te kijken naar Flavius Josefus, die
naast de keizerszoon Titus diep in gedachten zijn blik over de geruïneerde
stad laat gaan. Deze woorden van Tiberius Alexander vormen de
gedachtegang van de hele trilogie over Flavius Josefus, de eerste moderne,
nabijbelse geschiedschrijver van het joodse volk. En niet alleen de
gedachtegang van dit ene boek. Het grootste deel van het zeer
omvangrijke oeuvre van Lion Feuchtwanger gaat over het conflict van
mensen tussen twee culturen, de joodse en die van het gastland. Nu
eens, in de Josefustrilogie, is dat gastland het romeinse Rijk van Nero
tot Domitianus, dan weer, in 'Jud Süss', de achttiende eeuwse Klein-
staaterei, of, in 'Die Geschwister Oppermann', Nazi-Duitsland. Hoezeer
de decors ook verschillen, de problematiek is steeds dezelfde, het
conflict tussen het eigene en het andere, waarvoor een uitweg gezocht
wordt in de ontkenning van dit conflict door middel van een gecon-
strueerde synthese, als zou er voor het eigene en het andere één
gemeenschappelijk doel zijn, één gezamenlijke opdracht en als zou
juist de jood, gerukt uit zijn eigen geografisch en politiek milieu en
geworpen temidden van 'de anderen' de aangewezene zijn, om deze
synthese tot stand te brengen: een synthese tussen Oost en West, Geest
en Daad, Onthechting en Wil, zoals Feuchtwanger het zelf uitdrukt. Door
middel van de gedroomde synthese ontdoen de hoofdpersonen in
Feuchtwangers werk zich van de noodzaak te kiezen, zoals de aange-
haalde Tiberius Alexander van Josefus eiste. Het zijn niet altijd joden,
die door Feuchtwanger in deze situatie worden geplaatst. Soms is het
de figuur van een lelijke, met intellect en macht begiftigde vrouw,
die, als vrouw miskend, door haar prestaties en machtspositie probeert
menselijke relaties tussen haar en anderen tot stand te brengen, waardoor
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ze haar vrouw-zijn nog meer schaadt en, dit bemerkend, uit rancune
tegen haar gaven ook deze verspeelt en leeg achterblijft. Dit is het
thema van de roman 'Die hässliche Herzogin' en van het toneelstuk 'Die
Petroleuminsein'. Soms ook komt het probleem terug in de vorm van
de Europeaan die met Azië geconfronteerd wordt en tenslotte nergens
meer thuis is, zoals in 'Warren Hastings'.

Ook door andere en zelfs zeer veel joodse auteurs werd dit probleem
verwerkt en, men mag wel zeggen, doorworsteld, vooral in de duitse
litteratuur. Om hier slechts enkelen te noemen: Heine, in zijn 'Rabbi von
Bacharach' en, uit deze eeuw, Max Brod met zijn prachtige 'Reubeni,
Fürst der Juden' '. Dat juist de duitse litteratuur veel auteurs oplevert, die
zich met het Josefuscomplex hebben bezig gehouden, is geen toeval,
omdat het duitse jodendom, meer dan welk ander, geplaatst was tussen
twee werelden, het ongeassimileerde oosteuropese jodendom en het
geëmancipeerde en zich steeds meer egaliserende westeuropese.
Duitsland was het gebied van de doorstroming. De geschiedenis van het
duitse jodendom is daarom, naar ik meen, de sleutel tot een begrip
van het joodse vraagstuk. Niet de geschiedenis van de lijfelijke
vervolging en van het antisemitisme, zoals die op 't ogenblik hoogtij viert
in de belangstelling van vele historici, maar het conflict van binnenuit,
de gespletenheid van de jood in een niet-joodse cultuursfeer, is 't
probleem, waar het antisemitisme met zijn handtastelijke gevolgen slechts
een aspect van is en in zichzelf nauwelijks analyseerbaar.

Het probleem van de joodse gespletenheid is, als inhaerent aan het
verschijnsel diaspora, ook in de litteratuur van andere taalgebieden te
vinden. In Nederland bij Carry van Bruggen in haar roman 'De Verlatene',
in de poëzie van haar broer Jacob Israël De Haan, in het werk van
Heijermans, om maar enkelen te noemen, in de franse litteratuur bij
Memmi in zijn 'Portrait d'un Juif', waar de gespletenheid nog een extra
dimensie krijgt door zijn gesitueerd-zijn in het koloniale cultuurpatroon

Opmerkelijk is, dat Feuchtwanger promoveerde op Heine's Rabbi
van Bacharach, terwijl Brod een Heinebiografie schreef.
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van het franse Noord-Afrika; in Amerika bij Saul Bellow met zijn
'Herzog' en bij Wouk in zijn 'Marjory Morningstar',
Vooropgesteld moet worden dat hier geen litteratuurgeschiedenis gepleegd
wordt omderwille van de litteratuurgeschiedenis, maar omderwille van
historisch-sociologische informatie. De letterkunde leent zich hiertoe
daarom zo goed, omdat zij, als kunst, subjectief registreert en juist daarom
voor de historicus objectief, argeloos, materiaal aandraagt. Wanneer
men uit is op een doorgronding van het joodse vraagstuk van binnenuit
is dit waarschijnlijk de enig betrouwbare bron die ruimschoots vloeit.

zesmaal Josefus

Flavius Josefus, de romeinse jood, zoals hij in Feuchtwangers trilogie
voorkomt, is een stuk Feuchtwanger. Niet de hele Feuchtwanger, maar de
romanticus in hem, die de noodzaak tot kiezen tracht te ontlopen door
een geconstrueerde synthese tussen de alternatieven waaruit gekozen
kan worden. Bij Josefus is dat: de geest van Judea naar Rome brengen
door het boek, zijn boek, het eerste werk der moderne joodse geschied-
schrijving. Bij Feuchtwanger zelf is het: de toenadering tussen Azië en
Europa door de bemiddeling van het mobiele joodse volk, de
wandelende jood.
De rationalistische Feuchtwanger vindt men in een andere figuur uit de
Josefustrilogie, Justus van Tiberias, aan Josefus geketend door een
liefde-haat-relatie, evenzeer als hij verweven met de rabbijnse traditie,
even gebiologeerd ook als Josefus door de hellenistisch-romeinse cultuur,
maar eerlijker en minder eerzuchtig, zodat hij niet, als Josefus, zijn
persoonlijke probleem tracht op te heffen door een oplossing voor het
hele joodse volk te construeren, waar dat volk niet om vraagt; Justus
legt zich neer bij zijn leven als dat van een verscheurd mens en draagt
dat individuele probleem in eenzaamheid, terwijl Josefus het schijnsel van
een in vlammen opgaande Tempel als voetlicht voor zijn persoonlijke
drama wenste.
De schrijver Feuchtwanger en vooral de toneelschrijver in hem vindt men
in de Josefustrilogie terug in de romeins-joodse toneelspeler Demetrius
Libanus, die vecht tegen zijn kunst, die bij de orthodoxie als verderfelijk
geldt en hem in kringen brengt, die voor de orthodoxen een poel van
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zonde vertegenwoordigen, maar die toch deze kunst niet kan loslaten
en haar daarom probeert om te vormen tot een middel tot verbroedering;
hij speelt de jood Apella, een creatie uit de anti-joodse pen van Horatius,
om de Romeinen de fierheid van deze door hen verachte, belachelijke,
zwervende jood te tonen, zoals Feuchtwanger zijn epos schrijft over Jud
Süss; beiden vrezen dat hun vertolking aanleiding kan worden tot nieuwe
antisemitische bewegingen, wat in Feuchtwangers geval ook gebeurt
door de nazistische verfilming van zijn boek, en bij beiden is de eerzucht
en de behoefte tot uitdraging van het zelfverworven inzicht sterker dan
de angst en het verantwoordelijkheidsbesef.

De vierde figuur die in de Josefustrilogie het Josefuscomplex vertegen-
woordigt is de financier en uitgever Claudius Reginus, opgeklommen
lijfeigene, zoon van een joodse moeder en niet-joodse vader, onbesneden,
een man voor wie het lot de keuze reeds heeft gemaakt, maar die met
zijn hele hart aan de joodse zaak hangt. Hij mist het gedrevene, koorts-
achtige van Josefus, Justus en Demetrius, hij is de man die alles al eens
heeft meegemaakt, niets meer voor zichzelf wenst of verwacht, sceptisch,
cynisch, alles begrijpend, alles vergevend: de figuur van de Eeuwige
Jood. De Eeuwige Jood komt bijna in al het werk van Feuchtwanger
voor, in 'Jud Süss', in het toneelstuk 'Wird Hili amnestier!' en vele andere,
terwijl hij ook een soort allegorische toneelschets 'Der Ewige Jude'
heeft geschreven in de jaren van de opkomst van het nazisme in
Duitsland.

De vijfde verpersoonlijking van het Josefuscomplex is prinses Berenike,
zuster van de door de Romeinen als marionet gebruikte titulaire koning
van Tiberias, Agrippa 11,uit het eens roemruchte geslacht der Maccab-
beeën. Berenike is de geliefde van Titus, die met hem slaapt onder het
gedreun van het romeinse geschut dat de muren van Jeruzalem velt
en dit verraad jegens haar volk tracht goed te praten voor haar geweten,
door zich voor te houden, dat zij, als een tweede koningin Esther, door
Titus' liefde voor haar in ieder geval nog de Tempel zal kunnen redden.
En tenslotte is dit Josefuscomplex nog belichaamd in de twee zonen
van Josefus, die van de joodse en die van de egyptische vrouw, waar
het tweede deel van de trilogie, 'Die Söhne', aan gewijd is.
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Zes confrontaties met het Josefuscomplex: de gespletenheid op het
gebied van de politiek, de cultuur, de godsdienst, de nationaliteit, de
liefde en de geboorte.

de valse ethiek

Waarom wil Josefus de geest van Judea naar Rome brengen? Men zou
zeggen, omdat hij medelijden heeft met Rome, omdat hij vindt, dat het
iets mist, dat Judea geven kan. Zo praat hij het zich ook zelf in:

Maar Josef geeft er de voorkeur aan in Jeruzalem geboren te
zijn, al heeft hij niet eens de ring van de Tweede Adel.
Deze Romeinen glimlachen om hem: maar nog meer glim-
lacht hij om hen. Wat zij konden geven, die mannen van
het Westen, hun techniek, hun logica, dat kon men leren.
Wat men niet kon leren, dat was de visie van het Oosten,
zijn heiligheid. De natie en God, Mens en God waren daar
één. Maar het was een onzichtbare God, hij kon niet
doorgrond worden, niet geleerd. Men had hem of had hem
niet. Hij, Josef, had het, dit onleerbare. En dat hij dat andere
wel zou leren, de techniek en de logica van het Westen,
daar twijfelde hij niet aan.

Hij wil zich niet bekennen, dat hij niet werkelijk medelijden heeft, niet
werkelijk iets te bieden heeft, maar integendeel diep geïmponeerd is door
de macht, de schoonheid en de zonde van Rome, zoals prachtig naar
voren komt in de beschrijving van zijn eerste wandeling door Rome, als
kersvers afgestudeerde uit het provinciale Judea daar aangekomen,
na de grote brand onder Nero:

Rome betekende kracht, hij herhaalde het woord in zichzelf;
Rome, Rome, en vervolgens vertaalde hij het in
't Hebreeuws, dan werd het: Gewoerah, en klonk veel minder
vreesaanjagend en tenslotte vertaalde hij het in 't Aramees,
dan werd het: Kochbah en had al zijn dreiging verloren.
Nee, hij, Josef, zoon van Matheus uit Jeruzalem, priester
van de Eerste Orde, was niet bang voor Rome.
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Zich inpraten, dat men een missie heeft in deze geadoreerde, gevreesde
en gewenste wereld der anderen, betekende een ethische dekking voor
het verkennen en bemachtigen van de verboden vrucht. Prachtig
beschrijft Feuchtwanger dit zelfbedrog waar hij Josefs gedachten weer-
geeft over zijn voornemen, de egyptische vrouw Dorion te trouwen:

Deze zonde glinsterde prachtig. Het was een zeer grote
zonde. Ge zult u niet vermaagschappen met de dochters van
de vreemdelingen, stond er in de Schrift. ( ... ) Ja, het was
een zeer grote zonde. Aan de andere kant: zijn naamgenoot
Josef had de dochter van een egyptische Priester getrouwd,
Mozes een midjanitische, Salomo een egyptische. De
kleinen moesten met een kleine maat tevreden zijn, want
ze liepen gevaar, zich te vergeten door bij de dochters der
vreemdelingen te liggen en hun goden over te nemen.
Hij, Josef, behoorde tot diegenen die sterk genoeg waren,
het vreemde in zich op te nemen, zonder daarin onder
te gaan. Ruk je los van je anker, spreekt de Eeuwige 2.

Hij begreep plotseling de duistere spreuk, dat men God
met beide neigingen, de kwade en de goede moest
liefhebben.

Interessant is, dat dit principe uit de joodse overlevering, God te moeten
liefhebben met de goede en de kwade neiging, ook het stramien is,
waarop Brod zijn roman 'Reubeni' heeft opgebouwd. De kwade neiging
wordt in dat boek door de kleine David, die het benauwde Ghetto
ontvlucht, gezien als die, welke geluk brengt, want diegenen, waarvan
hem geleerd is, dat ze Gods' geboden niet kennen, leven in de zon, lopen
rechtop, zijn groot en sterk, hun lichamelijkheid en aardsheid, hun
handwerk en krijgsverrichtingen en vrije onbeschaamde liefde maken
hen tot de heersers en de gelukkigen, terwijl de deemoedige, vergeeste-
lijkte, etherische en kuise joden vervolgd worden. Daar moest God een

2 Bij Feuchtwanger staat in plaats van 'Eeuwige' de hebreeuwse Gods-
naam, die ik naar traditioneel joods gebruik niet wilde spellen.
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reden voor hebben, en die kon geen andere zijn, dan dat de joden het
gebod vergeten waren, Hem ook met hun kwade neiging te dienen.

oost en west

Bij Josefus ontwikkelt zich de valse ethiek, Rome te moeten opheffen
door de geest van Judea, langzaam tot drift en rancune over het besef,
dat Rome op zijn beurt op hem en de zijnen blijft neerkijken. Het hele
Oosten is voor hen ongenuanceerd, of het nu om Egyptenaren, Parthen of
Joden gaat, provincie, barbarenland. Feuchtwanger geeft dit weer in een
gesprek tussen Josefus en zijn egyptische vrouw Dorion:

Zacht, fanatiek sprak hij haar in 't oor, in haar mond, in
haar borst. Het Rijk zal van het Oosten uitgaan, voor het
Oosten is de heerschappij voorbeschikt. Maar het Oosten
heeft het te lomp aangepakt tot nu toe, te grof, te materieel.
De heerschappij en de macht, dat is niet hetzelfde. Het
Oosten zal de wereld bepalen, maar niet van buitenaf, maar
van binnenuit. Door het woord, door de geest. En zijn
boek zal een belangrijke mijlpaal op deze weg worden.
'Dorion, mijn meisje, mijn lief, mijn herderinnetje, zie je niet,
dat dat een tweede, diepere gemeenschap tussen ons is?
Je vader sterft er bijna aan, dat de Romeinen hem niet
anders bekijken dan als een zeldzaam dier, een konings-
fazant of een witte olifant. Ik, je man, zal de gouden ring
van de Tweede Adel hebben. Jij, de egyptische, door de
Romeinen veracht, ik, de jood, door Rome met wantrouwen,
schroom en halve achting bekeken, wij samen zullen Rome
veroveren'.

En nu Feuchtwanger zelf, niet verhuld in een Josefusfiguur, een Jud
Süss, maar naakt, in zijn essayistische werk, over ditzelfde probleem. In
een essay van 1920, 'Die Verjudung der abendländischen Literatur',
uiteraard gericht tegen de opkomende nationaal-socialistische propaganda,
die hij uitzonderlijk vroeg als levensgevaarlijk doorgrond heeft, schrijft
hij:
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Dat de joden het litteraire volk kat'exochèn werden, was
innerlijke noodzaak, was in hun ontwikkeling, omgeving,
geschiedenis, noodlot, diep verankerd. Uiterlijk en innerlijk
was de jood van de oudste tijden al tussen Europa en Azië
gesteld, tussen de wereld van de Daad, van de Persoon-
lijkheid en wereld van het Nietdoen, de opheffing van de
Wil, het opgaan in het Nirwana. Hij was geplaatst op het
punt waar die grote culturen samenvloeiden, de babylonisch-
assyrische, de egyptische en de hellenistische. Als hij niet
onverschillig bleef voor de dingen die op hem indruisten,
wat bleef hem dan anders over dan de poging, de
tegenstrijdige indrukken in het gelid te plaatsen, te ordenen,
te benoemen, te katalogiseren, wat bleef hem anders over
dan Litteratuur? (Feuchtwanger refereert hier aan de
door hem daarvóór aangehaalde woorden van Fritz
Mauthner: 'Denken, spreken, wil zeggen de wereld katalo-
giseren' en vervolgt dan:) En hij (de jood) vatte het
uittreksel van deze litteratuur samen in één kanoniek boek
en dit boek sleepte hij de eeuwen door met zich mee.
Andere volkeren hebben de grond gemeen, de lucht, de
geschiedenis, de taal, de levensgewoonten. De joden
hebben sinds twee Millennia maar één gemeenschappelijk
ding: hun boek. Dit boek was voor hen Staat, Land,
Geschiedenis, zin van hun leven, enig verband, dit boek,
alleen dit maakte ze tot een volk. ( ... ) Zijn stelsel van
riten eist van hem (de jood), dat hij lezen en schrijven kan.
Ook in de donkerste tijden waren er onder de joden maar
zeer weinig analfabeten en er bestaat nog maar één ander
volk, dat de litteraire dingen toestond zo'n invloed op zijn
leven te krijgen, het volk van Kong-foe-tse.

Het lijkt me niet onbelangrijk in dit verband te wijzen op de grote
overeenkomst in het lot van de chinese en de joodse diaspora, waar
vaak genoeg op gewezen is, maar bijna altijd van een sociologisch, niet
van een cultureel oogpunt uit, zoals Feuchtwanger hier doet. Tien jaar
later komt Feuchtwanger opnieuw op dit thema van de positie tussen
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Azië en Europa terug, in zijn essay 'Der historische Prozess der Juden'
(1930):

Historisch bepaald werd de joodse mentaliteit door de
geografische positie van de groep, zolang hij in 't bezit van
een geordend staatsbestel was. Geplaatst tussen Europa
en Azië, een kleine bufferstaat tussen de giganten
Babylonië, Assyrië aan de ene, Egypte aan de andere
kant, moest het Iilliputvolkje, als het niet fijngedrukt wilde
worden, politiek en wereldbeschouwelijk voortdurend
laveren. Deze mensen hadden volop reden, de mentaliteit
van hen, temidden waarvan ze stonden, zeer nauwkeurig te
doorgronden. Ze moesten, om niet te gronde te gaan, heel
vroeg een grote mate van praktische psychologie toepassen.
( ... ) Van het Oosten uit drong voortdurend op ze In de
leer van de noodzaak van het Nietwillen, het Nietdoen,
het Opgaan in het Grote Niets. Vanuit het Avondland wordt
hun onophoudelijk ingehamerd de leer dat de mens
geboren zou zijn tot de Daad en tot de Strijd. In het Zuiden
doemt groot en duister de leer op van Egypte van de
opheffing van de dood door vasthoudendheid en behoud,
de leer van de eeuwige conservering van het Zijn. Het
Morgenland leerde hun: vergaan, het Avondland leerde hun
worden, het Zuiderland leerde hun: zijn. Ze namen deze
drie concepties in zich op, lieten ze samensmelten, pasten ze
aan elkaar aan. Totdat een nieuw, groot, totaal iets ontstond,
een wet, die hen tweeduizend jaar vormde: de Bijbel.

Dit is de conceptie die Feuchtwanger brengt tot de creatie van zijn
Jud Süss, zoals hij zelf in een essay van 1929, 'Ueber Jud Süss',
uiteenzet:

De geschiedenis van deze jood Süss Oppenheimer is toch
werkelijk op zichzelf niet bepaald belangwekkend. Hij was
een hof jood, als vele anderen voor hem en na hem. ( ... )
Tot ik op een bijkomstige en in een bijzin verborgen
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aantekening van zijn biograaf stootte, dat Josef Süss, die
het over 't algemeen met de rituele voorschriften niet zo
nauw genomen zou hebben, geweigerd had tot het
Christendom over te gaan, ondanks het feit dat hij daardoor
waarschijnlijk zijn leven zou hebben kunnen redden. ( ... )
Niet dat hij trouw bleef aan een belijdenis, waar hij,
vermoedelijk trouwens maar half, door geboorte in terecht
gekomen was, trok mij aan en gaf mij inzicht in zijn
noodlot. Maar het was dit, dat ik zag, hoe hij zich vallen
liet. Ik vatte zijn geluk en zijn val als een eenheid. Ik zag
hem symbolisch de weg betreden, die ons aller ontwikkeling
opgaat, de weg van Europa naar Azië, van Nietzsche naar
Buddha, van het oude naar het nieuwe verbond. ( ... ) Dat
ik een jood deze weg liet gaan, gebeurde daarom, omdat
zich in wezen en noodlot van de jood de ontwikkeling van
de blanke mens naar Azië toe bijzonder duidelijk aftekent.
Reeds de geografische positie van zijn land van herkomst
geeft hem die mengeling van Azië en Europa, geeft hem
die westers-oosterse trekken, die het gezicht van het
Type bepalen, waar de evolutie naar toegroeit. Het symbool
van deze oosters-westerse mens ontwaarde ik in de man
Josef Süss, in zijn heftige toegrijpen en zijn overtuigd
zich laten vallen, in zijn wilde Doen en in zijn gelaten-
krachtig Nietdoen.

Niet altijd is het een jood die Feuchtwanger deze weg laat gaan. In zijn
'Warren Hastings' van 1916, zet hij uiteen, wat hem tot het schrijven
van het drama over deze man heeft aangezet:

Niet om het individuele lot van de held gaat het me dus,
maar om het gebeuren: Indië en Europa, daadmens en
geestelijk mens, boeteling en soldaat, Buddha en Nietzsche
( ... ) Hastings wezenlijke tegenspeler is Indië: de bedel-
monnik, vooral Nenkomar. Als de maharadja, de wijsheid
van de indische resignatie in het diepst doorvoelend, zijn
overtuiging bekent: 'De wereld is niet van die aard als de
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blanken haar dromen. Men kan haar niet veroveren. Men
kan haar niet houden. Diegene overwint, die haar niet
behouden wil. Diegene overwint, die niet weerstreetl
Diegene heeft overwonnen, die zij niet lokt.

En in een 'Selbstdarstellung' van 1933 belijdt hij: "dat de handelende
nooit geweten heeft, maar uitsluitend de beschouwelijke". De gespleten-
heid van tussen twee werelden geplaatst te zijn geeft hij in een essay van
1954 'Zu meinem Roman Waffen für Amerika' ook aan als de drijfveer
tot het schrijven van dit werk. Zoals Europa tegenover Azië staat als de
Daad tegenover de Niet-Daad, zo is het oude Europa op zijn beurt ten
opzichte van het jonge Amerika het beschouwelijke tegenover het
handelende:

Ik zelf werd uit een concentratiekamp van de Vichy-regering
door amerikaanse vrienden gered en naar Amerika
gebracht. (... ) Zeer duidelijk werd mij, door mijn eigen
belevenissen, de historische verbondenheid van de beide
continenten en in 't bijzonder van Frankrijk en Amerika
gedocumenteerd. ( ... ) Ik onderging het als een plicht, deze
roman nu te schrijven, als plicht tegenover het Europa, waar
ik thuis was geweest en tegenover het Amerika, waarin
ik leefde.

In Europa verlangde hij naar het nooit geziene Palestina, in Amerika
naar het verloren Europa als zijn vaderland. Onwillekeurig denkt men
hierbij aan de tragiek van een Jacob Israël De Haan:

Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem
En naar Jeruzalem gedreven kwam,
Hij zegt met een mijmrende stem:
'Amsterdam, Amsterdam'.

Maar vooral ook bij beiden de gedrevenheid, aan dit heimwee een zin te
geven, een nut voor beide 'vaderlanden', wat bij De Haan, evenals bij
Josefus, uitliep op, voor het joodse volk, levensgevaarlijke politieke
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machinaties, die de zionisten ertoe brachten hem te vermoorden, maar
die bij Feuchtwanger, die dit gevaar door zijn twee helften Josefus en
Justus litterair doorschouwd heeft, litteratuur blijft. Zo opnieuw in zijn
essay van 1930 'Der historische Prozess der Juden': Vroeger was de boer
het belangrijkst, zorgde voor het voortbestaan, was het constante en
traditiescheppende, Daarentegen was de nomade het onstabiele,
traditieloze, niet autarkische element. In de moderne maatschappij is
door de techniek, de industrie en het verkeer, het vastzitten een
negativum geworden. De nomade, de kosmopoliet heeft nu de grootste
waarde. Het gemis aan eigen grond en het kosmopolitisme, wat vroeger
voor de joden beschamende factoren waren, maakt ze nu tot mensen
van de toekomst. In de geschiedenis van de komende eeuwen, die een
verbroederingsproces te zien zullen geven tussen aziatisch en europees,
geestelijk en materieel, zullen de joden dan ook de middelaars rol spelen.
Ook in Brods 'Reubeni' ziet men hoe de Josefusfiguur, David, het
Oosten idealiseert. Hoewel oorspronkelijk, in Brods verhaal, een jongen
uit een oost-europees ghetto, vermomt hij zich later, als hij als pseudo-
messias optreedt, als een prins uit Mesopotamië, broer van de koning
van een joods koninkrijk, dat als rest van de verlorengegane tien
stammen van Israël zou zijn blijven bestaan. Hij verschijnt dan ook bij
zijn aankomst in Venetië als oosterling met tulband, witte burnous en al.
Ook in Jacob Israël De Haans voorliefde voor de arabieren schuilt
waarschijnlijk een flink brok orientromantiek. In een zeer recent artikel
over de uittocht van de joodse intellectuelen uit het Jodendom,
suggereert ook M.Gerstenfeld in de gesitueerdheid van Israël in Azië
een escapemogelijkheid voor de joodse intellectueel, die zich 'schuldig
en bekrompen voelt, als hij zich alleen met de joodse zaak bezighoudt en
zich graag aan universele belangen zou wijden, maar dan weer het
schuldgevoel van de deserteur heeft:

Ik ben er van overtuigd dat de aansporing tot een zich
sterker bewust worden van hun jood-zijn voor de joodse
intellectuelen, in de toekomst opnieuw door de buiten-
wereld gegeven zal worden. Enerzijds op positieve wijze,
door de joodse buitenwereld: Israël. De joodse staat
bevindt zich in Azië, een werelddeel dat, als de atoombom
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ons dat toestaat, voorbestemd is een grote rol te spelen
in de komende decennia, zo niet in de eenentwintigste
eeuw 3.

Tragisch is, dat juist deze positie van de jonge joodse staat tot nu toe
weinig aanleiding heeft kunnen geven tot verwachtingen van een stabiele
wereldvrede. Integendeel. Misschien ligt hier inderdaad een taak voor
de intellectuele Josefusfiguur: het saneren van het nationalisme.

nationalisme en universalisme

Van nationalisme in de zin van een Blut-und-Boden-chauvinisme moet
Feuchtwanger met zijn sympathie voor het kosmopolitisme niets hebben.
Hoewel hij begrijpend en beslist niet zonder sympathie tegenover het
Zionisme staat, zoals onder andere blijkt uit de figuur van Ruth in de
'Geschwister Oppermann', keert hij zich fel tegen die joodse nationalisten,
die hun chauvinisme tot een vorm van 'Hitlerei', zoals hij ronduit durft
te zeggen, opvijzelen. Hij moet hier gedacht hebben aan uitlatingen,
zoals ze ook in de dagboeken van Herzl voorkomen, waarvan ik het
hiervolgende citaat ook reeds aanhaalde in mijn proefschrift als specimen
van een bijna fascistisch aandoende bewondering voor heroïsme en
militairisme:

Pinksteren 1895: Ik begrijp het antisemitisme. Wij joden
zijn, zij 't ook niet door onze schuld, als vreemd element
temidden van verschillende naties in stand gebleven. Wij
hebben in het ghetto een aantal onmaatschappelijke
eigenschappen aangenomen. Ons karakter is door de druk
bedorven en dat moet door een tegendruk weer hersteld
worden. C ... ) Bevolkingen, die historisch begrip ontberen -
dus alle - bekijken ons echter niet als een historisch

3 M.Gerstenfeld: 'De problematiek van een uittocht. Intellectueel en
joodse gemeenschap'. Aflevering nr 3 in Nieuw Israëlietisch Weekblad,
5 mei 1967. Het eerste en middelste stuk aldaar, 21 en 28 april 1967.
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produkt, niet als de slachtoffers van vroegere, wrede en
nog bekrompen tijden. Die weten niet, dat wij zo zijn
omdat men ons onder kwellingen zo gemaakt heeft, omdat
de Kerk het woekeraarsbedrijf voor de christenen tot iets
oneerlijks maakte en wij door heersers in geldzaken
gedwongen werden. Wij kleven aan het geld, omdat men
ons op 't geld geworpen heeft. Bovendien moesten wij
altijd klaarstaan om te vluchten en ons bezit voor plundering
te verbergen. Zo is onze verhouding tot het geld ontstaan.
Ook dienden wij, Kammer-knechte van de keizer, als een
soort indirekte belasting. Wij persten het volk het geld
af, dat daarna van ons geroofd of geconfisqueerd werd.
In al dit lijden werden wij afzichtelijk, veranderde ons
karakter dat in vroeger tijden trots en fier geweest was.
Wij waren toch mannen die hun staat naar krijgsmansaard te
verdedigen wisten en moeten een hoogbegaafd volk geweest
zijn, dat we tweeduizend jaar lang doodgeslagen werden
en niet omgebracht konden worden.

Ik vergeleek deze woorden van Herzl met citaten uit opstellen van
israëlische eindexaminandi, die, gelukkig om er tegen te protesteren,
afgedrukt werden in het israëlische dagblad Ha-aretz van 6 april 1961,
zoals: 'De joden werden lafaards en vijanden van oorlogvoering'; 'Hij
(de jood in ballingschap) geeft de voorkeur aan het leven van een hond,
die de kruimels onder de tafel van zijn baas mag oplikken'; 'het is
begrijpelijk, dat dit schaamte en zelfs haat bij het grootste deel van de
hebreeuwse (niet: 'joodse', - L D) jeugd wekt. Daarom moeten wij een
ander verleden scheppen, dat verder teruggaat en deze 2000 jaar
vergeten'.

Zo probeerde ook Feuchtwangers Josefus terug te grijpen naar een
verleden van zijn volk, dat glorierijker was dan de tijd waarin hij leefde:
hij schreef een geschiedenis van de roemruchte Maccabbeeën-
heerschappij, niet voor zijn volk, niet in zijn taal, maar voor de
Romeinen, om zijn volk voor hen acceptabeler te maken. Aldus een
gesprek met Justus, de man van het streng-zindelijke denken:
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'Wat kan een joodse auteur heden ten dage doen? Ik wil
niet dat Judea in Rome opgaat'. zei Josef ..... De Maccab-
beeën hebben overwonnen. omdat ze bereid waren te
sterven voor hun overtuiging en hun inzicht'. 'Ik kan daar
de zin niet van inzien'. antwoordde Justus. 'voor een inzicht
te sterven. voor een overtuiging te sterven is krijgsmans-
aard. Het beroep van de schrijver is. haar aan anderen
door te geven. Ik geloof niet'. vervolgde hij. 'dat de
onzichtbare God van Jeruzalem heden zo goedkoop is als
de God van uw Maccabbeeën. Ik geloof niet. dat veel
bereikt is. als iemand voor hem sterft. Hij eist meer. Het is
vreselijk moeilijk. voor deze onzichtbare God het onzicht-
bare huis te bouwen. Zo eenvoudig in ieder geval. als
u het zich gedacht had. dr Josefus. is het beslist niet. Uw
boek zal misschien iets van romeinse geest naar Judea.
maar zeker niets van joodse geest naar Rome brengen'.

taal en kultuur

Ook dit is een element van de verscheurdheid van Feuchtwanger. zijn
overtuiging. dat een kultuur onverbrekelijk met een taal verbonden is en
dat zijn taal. de enige waarin hij denken kan. de duitse is. wat hem aan de
duitse kultuur ketent. terwijl hij zijns ondanks moet toegeven. dat er
waarheid steekt in het oordeel van nationaal-socialistische recensenten.
dat zijn schrijverschap "naar het wezen bovenal joods is. maar naar
vorm vooral duits". Of zoals een ander het zei: "Maar uiteindelijk bent
u. ondanks alles. een internationalistische nationale jood". In 'Die
Verjudung der abendländischen Literatur' van 1920 schrijft hij spijtig:

Er bestaat misschien een hebreeuwse litteratuur: een joodse
bestaat er. helaas niet. ( ... ) Waar is het gemeenschappelijke
aan joodse litteratoren van verschillende talen? Laat men
mij toch de gemeenschappelijke kenmerken noemen van
'joodse geest' in Jesajas. Philo. Heinel Wat is het
gemeenschappelijke aan Salomo's Prediker. Flavius Josefus.
Maimonides. Karl Marx? Waar is 't verband tussen de
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auteurs van de evangelies, de Kabbalah, Spinoza en joodse
schrijvers van franse blijspelen? Van Walther von der
Vogelweide tot aan Hofmannsthal valt de ontwikkelingslijn
aan te wijzen: van de joodse minstreel Süsskind von
Trimberg naar een nieuwhebreeuwse lyricus van vandaag
voert geen weg. (00.) En met veel meer recht spreekt de
zionist verontwaardigd en vol verachting van de ontjoodsing
van die joodse litteratoren, die in westerse talen schrijven.
Wie duits spreekt, denkt duits. Zijn gedachten hebben een
duitse loop. (00.) De veronderstelling, dat een enkeling of een
groep, op een litteratuur, op een taal, het stempel van
zijn 'geest' kan drukken, is absurd. (00.) En als de joodse
orthodoxie van de hellenistische tijd tot aan Mendelssohn
zich tegen het binnendringen van de westerse talen, tegen
de vertaling van de Bijbel, met alle kracht geweerd heeft,
welke andere reden was er dan voor een zo wanhopig
verzet, dan het bittere inzicht, dat met de vreemde taal ook
noodzakelijkerwijs de vreemde geest zou binnendringen?

In een in 't frans gesteld essay van 1933, 'Suis-je un écrivain allemand
ou international?' verzucht Feuchtwanger:

De nationale individualiteit, de persoonlijkheid van het ras
te willen bewaren, is irrationeel, gedoemd tot mislukking en
een overblijfsel uit het domein der romantiek. (00.) Ik laat,
zoveel als het me mogelijk is, mijn werk afhangen van
mijn rede, ik dwing me dus te werken in de geest van het
Oosten, van het internationalisme. Maar ik doe het met
wroeging. Mijn hart staat aan de kant van dat wat ik
bestrijd.

Dit probleem, artistiek verwerkt, levert in de Josefustrilogie het portret op
van de acteur Demetrius Libanus:

Ja, deze blijspel speler Demetrius Libanus, hoeveel onaan-
genaams er ook aan hem was, bleef een kunstenaar met
een mensengezicht. Nog als lijfeigene van de keizerlijke
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huishouding geboren, door keizer Claudius vrijgelaten, had
hij zich een ongehoord vermogen en de titel 'Eerste acteur
van de Era' bij elkaar gespeeld. Keizer Nero, die hij in
redenaars- en toneelspelerskunst onderwees, was dol op
hem. Een moeilijk heerschap, deze Libanus, bevleugeld en
teneergedrukt door zijn Jodendom. Smeekbeden noch
bevelen van de keizers konden hem er toe brengen, op
Sabbath of de hoge joodse feestdagen op te treden. Telkens
opnieuw ging hij in debat met de geleerden van de joodse
universiteiten, of hij werkelijk door God verworpen was,
omdat hij toneel speelde. Hij kreeg hysterische aanvallen, als
hij in vrouwenkleren moest optreden en dus het verbod
van de Schrift moest schenden: 'een man mag geen
vrouwenkleren dragen'. ( ... ) '0 mijn dierbare joden', zei
hij beschuldigend en berustend. 'Ze doen me het bitterste
onrecht ter wereld aan. In de Hebreeënsynagoge vervloeken
ze mijn naam, enkel en alleen omdat ik de gaven tenutte
maak, die God de Here mij gegeven heeft en ze houden me
aan hun kinderen als boeman voor. Soms loop ik rood
aan, zo ergert me hun bekrompenheid. Als ze echter een
verzoek aan de keizerlijke residentie hebben, dan weten
ze niet hoe hard ze moeten lopen om me de oren doof te
soebatten. Dan is Demetrius Libanus goed genoeg'. 'Mijn
god', zei de jonge Antonius Marullus (geen jood - L D)
'de joden hebben altijd wat aan te merken, dat weet men nu
eenmaal'. 'Dat neem ik niet!' schreeuwde opeens de
toneelspeler en stond daar woedend omhooggeveerd. 'Dat
neem ik niet, dat men in mijn huis de joden belastert.
Ik ben een jood!'

sentimentalisme en rationalisme

Hoe klaarblijkelijk het instinctieve en irrationele is in de reacties van
de sensibele kunstenaar Libanus, zo verborgen, maar niet minder
onlogisch is het gevoel van joodse gebondenheid van de nuchtere
keiharde financier en uitgever, Claudius Reginus:
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'U moet weten', wendde hij zich tot Josef, 'ik ben eigenlijk
niet eens een jood, ik ben de zoon van een siciliaanse
lijfeigene en een joodse moeder, mijn heer heeft zich
destijds ervoor gehoed me te laten besnijden, waarvoor ik
hem, eerlijkgezegd, nog steeds dankbaar ben. Ik ben
zakenman, ik vermijd de nadelen van een zaak waar ik
kan; aan de andere kant neem ik de voordelen van een
zaak waar ik ze vind. Uw God J... gaat er beter bij me in dan
de concurrentie. Ik sympathiseer met de joden'.

Prachtig komt deze droge figuur ook tevoorschijn in de scène, waarin
Josefus hem komt vragen om financiële hulp ter verkrijging van het
romeinse burgerrecht, dat hij nodig heeft om met de egyptische Dorion
te kunnen trouwen.

'U bent een beetje een stormachtig jongmens', constateerde
hij. 'Ik wil deze vrouw hebben', zei Josef. 'U moet altijd
alles hebben', berispte Reginus hem met zijn vettige stem.
'U moet altijd alles tegelijk, Judea èn de wereld, boeken
èn vestingen, de wet èn de lust. Ik maak u er beleefd
opmerkzaam op, dat men zeer kapitaalkrachtig zijn moet,
om voor dat alles te kunnen betalen'.

Deze onverstoorbare zakenman echter zit uren in de kou aan het graf
van de profeet Jeremias, treurend omdat hij er niet in slaagt, Josefus van
dit gemengde huwelijk af te houden en geeft later zijn beroemde parel,
de kostbaarste van het hele Romeinse Rijk, aan de keizerin, om daarmee
de lijken los te kopen van de na Titus' triomftocht terechtgestelde
gallileische veldheren, teneinde ze een joods-rituele begrafenis ten deel te
laten vallen. Deze vorm van joodse binding, de volslagen onlogische,
noch door gelovigheid, noch door daadwerkelijk nationalisme bepaald,
is misschien wel de meest voorkomende. Er zijn veel minder orthodoxe
en veel minder nationalistische joden in de wereld dan joden, die zich aan
geen enkel ritueel meer houden, maar toch geen ham aanraken, niets
van de joodse wet weten, maar voor geen goud hun kinderen onbesneden
laten, zich nooit in een synagoge vertonen maar gruwen van het

394



Lea Dasberg het Josefuscomplex bij lIon feuchtwanger

gemengde huwelijk. niet van plan zijn zich ooit in Israël te vestigen.
maar wel exclusief joodse. dat wil zeggen uit joden bestaande bridge-.
roei-, of tennisclubs prefereren. Dit verschijnsel heeft A.de Swaan
met de intussen al bijna klassiek geworden benaming 'sentimentalisme'
bestempeld in zijn vlijmscherpe, intelligente analyse 'Het joods
sentimentalisme betrapt' in het studentenblad Propria Cures van 7 no-
vember 1964, later nog eens op andere wijze benaderd in de Gids van
oktober 1965 onder de titel 'Alles staat vast. behalve .. .' De laaiende
verontwaardiging, die deze ontboezemingen in joods Nederland teweeg
brachten en het feit dat eigenlijk niemand met redelijke tegenargumenten
kwam. maar uitsluitend met klachten over gekwetst-zijn, laster.
arrogantie, bewees hoeveel vertegenwoordigers van deze vorm van
joodse binding er inderdaad zijn. De woede richtte zich vooral tegen
het feit. dat De Swaan deze vorm van joodse solidariteit aan de kaak
stelde als Apartheid. racisme. vooral waar het de voorkeur van niet-
orthodoxe en niet-zionistische joden voor het 'zuiver-joodse' huwelijk
betrof.

liefde en gemengd huwelijk

Ook aan dit probleem heeft Feuchtwanger in veel van zijn werken
uitvoerig aandacht besteed en in de Josefustrilogie vooral in de persoon
van Berenike. Hoewel in geen enkel opzicht volgens de joodse wetten
levend kan zij haar verhouding met Titus alleen aan door zich in te
praten. dat ze daarmee de Tempel kan redden. Maar als de Tempel
gevallen is en ze dit ethische voorwendsel, dat ze Gods Huis kan redden
door zichzelf te 'offeren', niet meer heeft om haar geweten te sussen.
komt de schuldbewuste Titus toch niet tevergeefs terug naar het huis
in Thekoa:

Ze staat boven aan de trap, ze ziet de man, zijn begeerte.
zijn bezetenheid, zijn deemoed. Hij heeft telkens weer zijn
woord gebroken, hij heeft haar geweld aangedaan en hij zal
haar weer geweld aandoen. Hij is vol van de beste voor-
nemens, maar hij is een barbaar. de zoon van barbaren,
en dat is sterker dan zijn voornemens. Niets dwingt haar
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meer, de man heeft alles verscheurd, het verleden is ten
einde geleefd. Ze moet, ze mag opnieuw beslissen. Tot
nu toe kon ze zeggen, dat het omderwille van de Tempel
was, dat ze naar Titus ging. Nu heeft ze geen voorwendsel
meer, de man heeft de Tempel in brand laten ondergaan.
Aan wie zal ze voortaan toebehoren, aan de joden of aan de
romeinen? Het hangt, voor het laatst, van haar af. Waar-
heen zal ze gaan? Naar deze Titus? Of naar Jabne naar
Jochnan Ben Zakkai, die op verstandige en grandioze
wijze het Jodendom opnieuw opbouwt, verborgener, gees-
telijker, leniger en toch steviger dan tot nu toe? Of zal ze
naar haar broer gaan en het leven van een dame van de
wereld voeren, vol van doenerige leegte? Of zal ze de
woestijn ingaan, wachtend, of er een Stem komt. Ze staat en
ziet de man. Ze ruikt de bloedlucht aan hem, ze hoort het
afgrijselijke Hep Hep, dat ze in het legerkamp gehoord
heeft en dat beslist ook in het hart van deze man
schreeuwde. Het zou beter zijn, als ze terug ging, het
huis in. Achter het huis is de woestijn, daar is het goed.
Ze beveelt zich zelf terugtegaan. Maar ze gaat niet terug,
ze staat, de linkervoet nog op de drempel, de rechter
al buiten. En nu zet ze ook de linker voet naar voren, het
trekt haar, ze beveelt zich: terug! Maar ze gaat niet terug.
Weer een trede omlaag zet ze haar voet en nog een. Ze is
verloren, ze weet het. Ze neemt het op zich, ze wil verloren
zijn. Ze daalt de trap af.

Feuchtwanger spreekt nooit in zijn beschrijvingen van dit soort
verhoudingen tussen joden en niet-joden of van officiële gemengde
huwelijken enig waardeoordeel uit, er is bij hem geen sprake van
afkeuring of goedkeuring, laat staan van de typisch sentimentalistische
afkeer. Maar wel beklemtoont hij sterk, in de verhouding van Titus en
Berenike, in het huwelijk van Josefus en Dorion, evenals Brod in
'Reubeni' ten aanzien van de verhouding tussen David en de smids-
dochter, het elkaar vreemd blijven, het niet kennen van elkanders
geheim ondanks de grootste innigheid. Elke vertaling moet wel haast
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te kort schieten voor Feuchtwangers beschrijving van de kortsluiting
tussen Titus en Berenike, zodat ik die hier in 't duits laat volgen:

Nichts weiss er van ihr. Er kennt nicht ihren Geruch, ihr
Verlöschen, ihr Verströmen, ihre Lust, ihren Zusammen-
bruch. Sie ist ihm versperrt geblieben durch sechs
Schlösser und verhüllt durch sieben Schleier. Diese Juden
sind infernalisch gescheit. Sie haben ein tiefes, höhnisches
Wort für den Akt, sie sagen nicht: einander beiwohnen, sie
sagen nicht: sich miteinander mischen, ineinander hinein-
gehen. Sie sagen: ein Mann erkennt eine Frau. Nein, er
hat diese verfluchte Berenike nicht erkannt. Und er wird
sie nie erkennen, solange sie sich ihm nicht gibt.

Feuchtwanger suggereert dus geenszins een gepredisponeerdheid tot
mislukking door een verschil in ras, maar door een uit zondebesef
voortkomend verzet tegen reserveloze overgave, waar de volledig
geassimileerde joden niet, maar de Josefusfiguren wèl onder lijden.
Ook Josefus, de streng orthodoxe Phariseeër, ondergaat zijn handelen
als een zo grote zonde, dat hij naar een kosmische opdracht als
rechtvaardiging ervan zoekt. Daarom verlaat hij zijn vrouw Dorion in
Alexandrië om ooggetuige te zijn van de ondergang van Jeruzalem, waar
het 'het' boek over zal schrijven, zijn grote opdracht:

Hij moet weg van de egyptische. Hij degenereert, als hij nog
langer bij haar ligt. Reeds is zijn innerlijk oog bijna blind
en de huid van zijn hart is ongevoelig en kan niets meer
tasten wat van de geest is. Hij moet weg van deze man
(Vespasianus), want als hij langer met hem samen is,
zal hij meer en meer begerig worden naar macht. En macht
maakt dom en de innerlijke stem zwijgt. Zoet is de macht.
Als van zelf zweven je voeten als je macht hebt. De aarde
wordt licht en je adem komt diep en gemakkelijk je borst
uit. Glad en bruin is de huid van Dorion. Haar ledematen
zijn lang en soepel en toch als die van een klein meisje
en de zonde met haar valt licht en smaakt goed. Als hij
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naar Rome gaat, zullen zijn dagen goed zijn, want hij zal de
keizer hebben en zijn nachten zullen goed zijn, want hij
zal Dorion hebben. Maar als hij naar Rome gaat, dan zal hij
niets zien van de ondergang van de Stad en zijn land en
het Huis Gods zal ondergaan, onbeschreven, het zal voor
altijd vergaan en geen van de lateren zal zijn ondergang
zien.

In Brods 'Reubeni' is het ook de liefde die een rol speelt bij de vraag
van redding of ondergang van het ghetto, in de vorm van de verhouding
van de kleine David met de christelijke smidsdochter buiten de
ghettomuren. Door zich eenmaal te geven aan de edelman, die haar
begeert en die als landsheer het lot van het ghetto in zijn hand heeft,
kan de geliefde van David de joodse gemeenschap redden. Hoewel het
offer daar dus niet tevergeefs wordt gebracht, laat het bij David een diepe
rancune achter, omdat de joden niet erkennen, dat het zijn, Davids, zonde
is, die hen heeft gered, en niet zoals zij menen, Gods mededogen met
hun dadenloos en weerloos gebed. Zo hebben ook de joden achter
de muren van het belegerde Jeruzalem geen enkele belangstelling voor
Josefs grootse visies en beantwoorden zij zijn bemiddelingspogingen
tussen hen en de romeinen, door een poortje van de omwalling te
openen en een van de Romeinen buitgemaakt zwijn op hem af te sturen:

Josef verbleekte. Het zwijn kwam op hem af, knorrend en
snuffelend en die op de muur lachten. En toen, in spreekkoor
en in 't Latijn - het was niet makkelijk voor de uitgeputte
mannen, ze moesten er lang op geoefend hebben - riepen
ze: 'Is je voorhuid aangegroeid, Josefus?' Ze lachten en de
romeinen, huns ondanks, lachten mee. Daar hadden me
die duivelse joden toch werkelijk een verdomd goede grap
uitgehaald. Josef echter stond tussen de twee legerkampen
alleen met zijn zwijn, ten aanschouwe van de geschonden,
met geschutstukken bespikkelde Tempel en schallend
werd hij uitgelachen door joden en romeinen. In deze
ogenblikken, die lang waren als jaren, boette Josef alle
hoogmoed van zijn leven.
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Als Titus, die medelijden met hem heeft, hem tenslotte vraagt, wat hij
voor hem doen kan, vraagt Josefus uit de buit van het verwoeste
Jeruzalem zeven Bijbelrollen en zeven mensenlevens. Titus geeft hem
van beide zeventig. Maar wéér is het niet het heilige Boek waar het
Josefus om gaat, noch het lot van zijn volksgenoten, maar zijn eigen
geweten, dat hij redden wil: Justus mag niet sterven en inderdaad haalt
hij tenslotte de reeds bijna overleden Justus van het kruis, waar hij, als
honderden anderen, door de romeinen aan gespijkerd was en drijft de
zwaar verminkte door de kunst van de beste dokters, opnieuw het
ongewenste, verscheurde leven in, alleen om ooit nog eens de kans te
hebben, uit Justus' mond te vernemen, dat hij, Josefus, de verrader,
in wezen uit liefde voor zijn volk gehandeld had.

idealisme en relativisme

Dit willen-opbranden voor iets en er toch niet genoeg in te geloven om
het te kunnen, heeft Feuchtwanger ook gebiologeerd in de figuur van
Heine. Heines 'Rabbi von Bacharach' is het onderwerp van het proefschrift,
waarmee Feuchtwanger in 1907 aan de universiteit van München zijn
studie in de germaanse filologie, de filosofie en de anthropologie
afsluit. Ook wat hij daar zegt, gaat mijn vertaalkunst te boven:

Heine sehnte sich nach einem Ideal, on das er sich
klammern konnte. So redete er sich autosuggestiv fort und
fort den Glauben an sets wechselnde Ideale ein, der
aber wieder und wieder vor seinem materialistisch zerset-
zenden, kritischen Witz zerstieben musste. So warf er
sich als Neunzehnjäriger einem mystischen Katholizismus
in die Arme; (met als noot erbij een briefcitaat: 'Ich muss
ja eine Madonna haben ... Ich wiJl die Sinne berauschen .. :
- LD). ( ... ) So redete er sich später die grosse Leiden-
schaft für seine Cousine ein; so begeisterte er sich in
seiner Berliner Zeit für die Grösse jüdischen Wesens und
jüdischer Geschichte; dann war es ein politisches und zum
Schluss wieder ein religiöses Ideal, an das er sich zu
klammern suchte. Aber alle diese Ideale hielten nicht stand
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vor seiner kritisierenden Vernuft. ( ... ) Dieser Zwiespalt
zwischen Glauben-wollen und Nicht-glauben-können, den
der 'Rabbi' deutlicher aufweist als viele andere Werke
des Dichters, scheint uns eines der wesentlichen Merkmale
Heinescher Art zu sein ... (met een noot erbij: 'Dieser
ständige Zwiespalt zwischen hingebendem Gefühl und
verständnismässiger Kritik mag mit daran die Schuld tragen,
dass aus der grossen Anzahl jüdischer Schriftsteller, die
an der deutschen Literatur teilnehmen. keiner den 'grossen
Judenschmerz' - um den Börne-Heineschen Ausdruck
zu gebrauchen - wirklich poetisch vollwertig hat gestalten
können. Denn eben diese ohnmächtige Sehnsucht eignet
sehr vielen Kulturjuden'.)

Feuchtwangers en Oppermanns

Feuchtwanger zelf is er beslist wèl in geslaagd deze 'grosse Juden-
schmerz' artistiek vorm te geven. Het minst is hem dat gelukt in het werk
dat nu juist expliciet deze 'Judenschmerz' tot thema had: 'Die Geschwister
Oppermann'. Dat komt waarschijnlijk, omdat Feuchtwanger zich in deze
beschrijving van een joodse familie in Nazi-Duitsland teveel van het
thema van de innerlijke tweestrijd van de joden zelf heeft laten afleiden
door het thema van het antisemitisme van de anderen. Maar zonder
twijfel is ook de geringe afstand van de beschreven gebeurtenissen mede
debet aan het wat houterige resultaat. Deze gebeurtenissen vormden
namelijk niet alleen het politieke toneel waarop hij zelf zich op dat
moment bevond, maar betroffen tevens zijn persoonlijke leven. Want er
kan nauwelijks aan getwijfeld worden, dat Die Geschwister Oppermann
een slecht gecamoufleerd pseudoniem is voor Die Geschwister
Feuchtwanger. Het gezin Oppermann bestaat uit de litterator Gustav,
een vrijgezel, vijftig jaar als het boek begint, zijn broer Martin, de
zakenman, die het grote meubel bedrijf van de vader verdervoert, waar
alle broers en zusters deelgenoot in zijn, de broer Edgar, gevierd
chirurg en de zuster Klara, getrouwd met de joodse zakenman uit
Oosteuropa, Jacques Lavendel. Allen zijn verknocht aan Duitsland en
geloven er in als het land van cultuur, humanisme, pluralistisch denken.
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Alleen Jacques Lavendel en later zijn zoon Heinrich of Harry, die,
van Oosteuropa via Amerika naar Duitsland gekomen, al meerdere
vaderlanden gekend heeft, wordt gekenmerkt door het niets verwachtende,
alles voormogelijkhoudende, begrijpende en vergevende cynisme van
de Claudius Reginus uit de Josefustrilogie. Hij is de enige die de slag
ziet aankomen, die de anderen in verbijsterende weerloosheid overdondert.

Kijkt men naar de een heel boek beslaande stamboom van Feucht-
wanger, 'The Feuchtwangerfamily', dan is de gelijkenis van gezinsstructuur
treffend. Lion Feuchtwanger kwam uit een gezin van negen kinderen,
een familie, van zeer vroege tijden af in Duitsland geworteld, maar af en
toe vermengd met uit Oosteuropa westwaartstrekkende families. De
ouders van Lion waren nog streng orthodox, evenals de grootvader der
Oppermanns, de oude Immanuel dat nog was. Lion (1884-1958) leerde op
zijn vijfde jaar, zoals gebruikelijk in orthodoxe gezinnen, reeds hebreeuws
en uit de Josefustrilogie blijkt zijn zeer diepgaande kennis van de
joodse traditie en van rabbijnse bronnen. Zijn eigen beschrijving van
zijn studententijd, in zijn geboortestad München en later in Berlijn,
evenals de dolle avonturen met zijn jonge vrouw, Martha Löffler, met wie
hij in 1912 in 't huwelijk trad, avonturen aan de Rivièra, in Calabrië,
Sicilië, Tunis en waar al niet, suggereren duidelijk zijn volledig loslaten
van de orthodoxie. De militaire dienst tijdens de eerste wereldoorlog
maakte hem tot een revolutionair, die tenslotte in het communistische
kamp uitmondde. Zijn eerste revolutionaire gedicht werd reeds in 1914 in
Die Schaubühne gepubliceerd, daarna werd veel werk van hem, onder
andere zijn vertaling van Aristophanes' 'Vrede' en een toneelstuk 'Die
Kriegsgefangenen' als onpatriottisch verboden. Wonderlijk is, dat van
zijn communisme in zijn bellettristische werk nauwelijks iets en zelfs in
zijn essays weinig te merken is. De meeste hoofdfiguren uit zijn romans
en toneelstukken zijn niet alleen geboortig uit de bourgeoisie, soms
zelfs aristocratie, maar ook uitgesproken voorstanders van respectievelijk
een kapitalistisch, liberalistisch of verlicht-despotisch systeem. Dat is
het geval met de Geschwister Oppermann, dat is ook het geval met
de familie Feuchtwanger zelf, die, voorzover het de broers en zusters
van Lion betreft, bestaat uit grote uitgevers, kooplieden, bankiers óf -
en dat zijn de meer revolutionairen waarschijnlijk - schilders en
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schrijvers. Ook zij die het zakenelement vertegenwoordigen blijken
echter zonder uitzondering litterair en wetenschappelijk doende. Evenals
de familie Oppermann stuift de familie Feuchtwanger door de oorlog
uiteen naar alle werelddelen. Lion leefde, na een vlucht via Frankrijk en
Nederland, in Pacific Pallisades, Los Angelos, waar hij in 1958 overleed.
Evenals Ruth Oppermann, de dochter van de chirurg Edgar, uit de
gebeurtenissen de consequentie trekt om als zioniste naar Palestina te
gaan, hebben van de Feuchtwangers ettelijken hun weg daarheen
gevonden. Van de Oppermanns is Gustav het meest de verpersoonlijking
van Lion Feuchtwanger. De verschillen zijn maar weinig: Gustav was
vrijgezel, Lion weliswaar getrouwd, maar kinderloos; Gustav kon niet
in de zondeval van zijn aanbeden Duitsland, bakermat van Goethe en
Lessing, geloven, terwijl Lion de orkaan uitzonderlijk vroeg (1920) al heeft
zien aankomen. Alle Oppermanns hebben iets Josefusachtigs, maar het
meest Gustav en, van de tweede generatie, Martins' zoon Berthold,
kind van een niet-joodse moeder. Voor beiden is er in deze ontluisterde
wereld nog alleen de uitweg in de dood, voor de gymnasiast Berthold
door zelfmoord, voor Gustav door middel van een concentratiekamp,
waar hij als illegaal werker, niet als jood, in terecht komt. Berthold, de
gymnasiast, mag van een nationaalsocialistische leraar geen voordracht
houden over het Humanisme en moet, in de hem tenslotte opgedrongen
lezing over het Teutoburgerwoud, een opmerking over de betrekkelijke
zinloosheid van heroieke romantiek als die van Arminius de Cherusken-
held, voor het front van de in de aula verzamelde lerarenstaf en
scholierengemeenschap, herroepen als onduitse uitlating. Hij pleegt
de nacht voor deze deemoediging zelfmoord, na het manuscript van zijn
lezing te hebben voorzien van de opmerking: "Dein Ja sei Ja, Dein Nein
sei Nein. Berthold Oppermann, den 1. März 1933". En terwijl hij zich
na deze verantwoording van zijn jonge leven, neerlegt om te sterven
denkt hij: "Wij Duitsers zijn ordelijke mensen. Hij glimlachte een
beetje. Hij mag het zich nu permitteren, nu mag hij het, spreken van
'wij Duitsers' ". Deze jongen, joodsrechtelijk eigenlijk helemaal geen jood,
sterft als jood, omdat het hem verboden wordt levend te spreken over 'wij
Duitsers'. De dood van Gustavals verzetsman, onder valse naam van een
niet-joodse, ontkomen verzetsman, wordt door zijn niet-joodse vriend
Frischlin, zelf een illegaal werker, gequalificeerd als een totaal zinloze
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romantische, voor anderen gevaarscheppende daad. De jood als held
van de daad wordt dus in Gustavs figuur als een onmogelijkheid
gepersonificeerd door Feuchtwanger, niet uit 'selbsthassische' minachting
voor de jood, maar omdat Feuchtwanger van een jood het heldendom
van de geest eist. De kritiek van Frischlin in de Oppermanns is de
kritiek van Justus in de Josefustrilogie, wanneer die de Maccabbeeën-
romantiek van Josefus hekelt.

de wedergeboorte der tragedie

Het hoogtepunt van de vormgeving van het Josefuscomplex heeft
Feuchtwanger bereikt in zijn Josefustrilogie en uit zijn voortdurend
variëren op dit thema moet men geloof ik ten opzichte van deze overigens
zeer optimistische, levensblije man, een diep pessimisme concluderen
ten aanzien van dit conflict, als een, dat onontloopbaar is. Om dat in
Feuchtwangers eigen woorden weer te geven, wil ik eindigen met de
passages over Josefus' terugkeer naar de joodse wijk van Rome en zijn
ontmoeting daar met een joodse jongen na de ondergang van de Tempel
van Jeruzalem:

Josef, als hij de stadsdelen aan de rechter oever betreedt,
stoot op een ontzettende haat. Allen daar nemen de Zfwen
passen afstand in acht. Hij gaat door een lege ruimte,
tussen muren van verachting. (00.) Aan de andere oever, als
hij de hoek om is, door de joden niet meer gezien, hoort
hij achter zich de stap van een achtervolger, hij meent hem
al lang gehoord te hebben. Onwillekeurig grijpt hij naar
zijn grote gouden schrijfgereedschap, om zich te verdedigen.
Daar roept een stem achter hem, aramees: 'Schrikt u niet.
Weest u niet bang. Ik ben 't'. Het is een heel jong persoon,
het gezicht komt Josef bekend voor. 'Ik heb u al een keer
gezien', zegt de jongen, 'toen u voor 't eerst in Rome
was'. 'U bent. oo?' denkt Josef hard op. 'Ik ben Cornelius,
de zoon van Cajus Barzaärone'. 'Wat wilt u?' vraagt Josef.
'Waarom neemt u niet de zeven passen afstand in acht?'
Maar de jonge Cornelius komt dichter naar hem toe.
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'Vergeeft u de anderen', smeekt hij en zijn stem klinkt
hartelijk, vertrouwelijk, dapper. 'De anderen begrijpen u
niet, maar ik begrijp u. Alstublieft, gelooft u mij'. Hij komt
dicht bij hem staan, kijkt naar hem op. 'Ik heb uw Kosmo-
politische Psalm gelezen. Vaak, als het rondom warrig
en ondoorzichtig wordt, zeg ik hem in mezelf op. Hier is
alles benauwd en achter muren. U hebt de blik in de verte.
U bent een groot man in Israël, Flavius Josefus, een van
de Profeten'.

En in de jongen Cornelius staat dan weer een nieuwe generatie voor
het oude probleem.
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Jan Noort

over socialisme en liberalisme
in Joegoslavië
Is er voor Djilas nog een taak weggelegd?

De ontwikkelingen, die zich voltrekken in Joegoslavië zijn zodanig, dat
mijn vraag 'Joegoslavië waarheen?', die tevens als titel diende voor een
artikel in De Nieuwe Stem van februari 1966, nog steeds niet kan worden
beantwoord. Integendeel, de gebeurtenissen in Joegoslavië volgen elkaar
zo snel op, dat een rustige bestudering van de gang van zaken haast
onmogelijk is, laat staan dat diegenen, wier interesse niet in de eerste
plaats op Joegoslavië gericht is, zich enigszins een beeld kunnen
vormen van de situatie.
Ik wilde in dit artikel iets laten mee voelen van de ingewikkeldheid en
het haast paradoxale karakter van de verschillende problemen. Verder
wil ik een idee geven van de zware opgave waarvoor de Joegoslavische
leiders zich soms gesteld zien om koers te houden en hoe moeilijk
het voor de bevolking moet zijn de vaak keiharde, principieel anti-
socialistische maatregelen van de regering te verwerken.

Het is niet te verwonderen dat Tito-getrouwe Joegoslaven vaak nauwelijks
meer weten waar ze aan toe zijn als ze hun president diverse malen
horen beweren dat democratie beslist geen liberalisme betekent, terwijl
de liberalisatie in de praktijk op alle gebied stukje bij beetje verder
wordt doorgevoerd.
Hier zitten we dan al midden in een groot probleem. Tito stelde zich enige
jaren geleden definitief achter liberaal gezinde jongere partijmensen.
Dit had tot gevolg dat er in de afgelopen tijd maatregelen werden
genomen die zich nog nooit in een communistisch land hadden voorge-
daan. Er werd openlijk gesproken over een scheiding tussen partij en
staat, terwijl er een tot nog toe ongekende economische liberalisatie viel
waar te nemen. Hoewel de meer orthodoxe elementen in regering en
partij zich verweerden tegen zo'n sterke liberalisatie moesten zij het
onderspit delven, hetgeen tenslotte culmineerde in de verwijdering van
Tito's naaste medewerker en vice-president Aleksandar Rankovic uit al
zijn regerings- en partijfuncties. De beschuldigingen aan het adres van de
onder zijn supervisie staande geheime politie mochten waar zijn, ze
dienden echter in de eerste plaats als stok om de hond te slaan. Geheel
in tegenspraak met deze tendens verklaarde Tito tijdens een rede in
Beograd op 17 april van dit jaar dat er voor hen, die zich niet kunnen
neerleggen bij de besluiten der meerderheid geen plaats is in de
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communistenbond (communistische partij). Verder had hij het over het
'verwerpelijke liberalisme'.
Wij blijven nog even stilstaan bij de binnenlandse economische situatie.
De oplettende bezoeker van Joegoslavië kan constateren dat de welvaart
lijkt te zijn toegenomen. In vergelijking met enige jaren geleden zijn
Zagreb en Beograd nu drukke steden met veel autoverkeer. Ik bedoel
hiermee niet de auto's der toeristen, maar die met een Joegoslavisch
nummerbord. Het is de inwoners van deze steden de laatste jaren
aanmerkelijk beter gegaan. Dit wordt nog eens extra bevestigd door een
onderzoek, dit jaar in Joegoslavië gehouden: 10 pct. van alle gezinnen
heeft een auto, 40 pct. een tv en 80 pct. een radio (Handelsblad, 5 april
'67). Dit kon gebeuren dankzij de productiestijging, de vergroting van
de arbeidsproductiviteit, stijging van het nationale inkomen en ondanks
de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud. Toch is deze
welvaart betrekkelijk.
Elders in Joegoslavië wonen mensen die het niet zo voor de wind gaat.
Dat zijn dan ten eerste zij die wel werk hebben maar ongelukkigerwijze
in een minder ontwikkeld en welvarend gebied wonen dan bijvoorbeeld
Slovenië, Kroatië of sommige delen van Servië. AI jaren heerst hier de
afgunst ten aanzien van de economisch beter bedeelden en de moeilijk te
verkroppen wetenschap gediscrimineerd te worden door landgenoten
in welvarender gebieden. Er hebben zich dan ook de afgelopen jaren
vele gevallen van stakingen voorgedaan voor hogere lonen. Een ander
voorbeeld van protest werd gedemonstreerd door de onderwijzers van
Titovo Uzice (centraal Servië), die wel doorwerkten maar weigerden het
huns inziens te lage salaris in ontvangst te nemen. Veel erger is het
nog met de honderdduizenden werklozen gesteld. F.Kempers zegt in
het Oost-Europa-nummer van de Internationale Spectator van 22 april
dat hun aantal dit jaar tot 400000 zal stijgen. De regering gaat er van uit,
dat bedrijven, scholen, banken enz. hun bestaan moeten bewijzen. Men
komt steeds meer terug van staatsbemoeienis en staatsbescherming van
de economische organisaties, scholen en dergelijke. Subsidies worden
sterk verlaagd of helemaal ingehouden. Zo moeten de onrendabele
bedrijven, die notabene oorspronkelijk door de regering als werkgelegen-
heid waren gesticht, hun poorten sluiten en vallen de arbeiders terug
in bittere armoede. De regering meent dat de afschaffing van de
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staatsbemoeienis het eigen initiatief zal bevorderen, waardoor produc-
tiviteitsverhoging en kwaliteitsverbetering zal worden bevorderd, hetgeen
de Joegoslaven samen met andere maatregelen in staat moet stellen
met meer succes op de wereldmarkt te kunnen concurreren. Dit kan best
waar zijn, maar dit heeft niets meer met socialisme te maken doch
betekent liberalisme pur sang. De bedrijven krijgen ook een veel grotere
vrijheid hun kapitaal naar eigen inzicht te beheren. Om dit effect te
kunnen verwerkelijken was een wijziging van de bankwet nodig, die inhield
dat zich autonome banken konden vestigen. Dit zijn banken die door de
economische organisaties (bedrijven) werden gesticht ter belegging
en vermeerdering van eigen kapitaal en winsten. In 1965 kwam deze
nieuwe bankwet tot stand. In tegenstelling tot hetgeen vóór die tijd
normaal was voor een socialistisch land, namelijk dat het kapitaal der
bestaande banken in handen van de federale of republikeinse overheid
was en dat deze overheid ook aansprakelijk was voor de door deze
banken aangegane verplichtingen, zijn nu de oprichters van de banken
- dit kunnen de economische organisaties, de staat en beide tegelijk
zijn - gezamenlijk, maar ook hoofdelijk en met hun hele vermogen
aansprakelijk voor door de bank aangegane verplichtingen. Ook dit is
tegengesteld aan socialistische principes; het is kapitalisme in de dop.
De pogingen om Joegoslavië's aanzien in de wereld te vergroten zijn
logisch en het vechten voor een reële status getuigt van moed. Dit wil
echter niet zeggen dat we ons daarom niet zouden afvragen of de manier
waarop het gebeurt het beste is voor het volk en de eenheid van het
land. De andere kant van de medaille is toch een steeds groter
wordende afstand tussen de meer welvarende mens en de werkloze of
de ongeschoolde arbeider. Daarbij komt nog dat in vele, zeer vele
gevallen de grenzen tussen welvaart en armoede samenvallen met die
van het nationalisme der zelfstandige republieken. Daarom is het niet
verwonderlijk dat nationalistische spanningen juist de laatste jaren weer
aanmerkelijk zijn toegenomen.
De regering werkt hard om de werkloosheid te bestrijden en zij is er
blijkbaar van overtuigd dat na deze moeilijke tijd het politieke aanzien
en economische peil van Joegoslavië zo gestegen zal zijn dat voor
iedere Joegoslaaf een redelijk levenspeil bereikt zal zijn.
Intussen poogt zij nu de werkloosheid althans gedeeltelijk op te heffen
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door de arbeiders aan te moedigen werk in het Westen te zoeken. Maar
ook in Europa heeft de conjunctuurtrend niet zo'n opwaartse tendens
meer. Verder is de Joegoslavische regering in onderhandeling met
machtige Westerse concerns als SKF, Volkswagen, Hilton en andere,
teneinde hen te overreden geld in Joegoslavië te investeren en er
bedrijven te vestigen. Ook dus hier weer het compromis met kapitalisme
en liberalisme, terwijl we slechts kunnen gissen wat er terecht zal komen
van de zozeer gepropageerde en in de grondwet verankerde principes
van 'zelfbestuur der arbeiders in de bedrijven' en 'maatschappelijk
eigendom'.

Alsof de problemen zich nog niet genoeg opstapelen hebben enige
culturele instellingen waaronder de Kroatische schrijversbond, het nodig
gevonden een verklaring uit te geven waarin beweerd wordt dat de
Kroatische taal achtergesteld wordt bij het Servisch. Grotere onzin kon
nauwelijks door intellectuelen worden verkondigd. Ten eerste is de
officiële taal in Joegoslavië het Servo-Kroatisch, ten tweede lijkt het
Kroatisch op het Servisch net zo veel als het Vlaams op het Nederlands.
Erger dan deze onzin is echter dat een dergelijke verklaring weer een
flinke steen bijdraagt tot misplaatst chauvinisme bij heethoofden en
scherpslijpers in Kroatië en in Servië. De Servische schrijversbond moest
op haar beurt natuurlijk scherp reageren op de Kroatische verklaring.
Gelukkig heeft de jeugd zich weer in het algemeen gedistancieerd van
deze taalkundige muggenzifterij, evenals de communisten zowel in
Kroatië als in Servië. Een krachtige verklaring van de president was een
eerste vereiste. Die is er ook gekomen. Eind maart van dit jaar hield
Tito in de autonome provincie Kosovo-Metohija zo'n donderrede, dat men
voorlopig wel even zal uitkijken nog meer van dergelijke stupide
verklaringen uit te geven. Het eng nationalisme woekert echter onder-
gronds door. De Kroaten voelen zich moreel sterker na de val van
Rankovic, die tijdens zijn bewind in staatsinstellingen en partij de Kroaten
steeds meer discrimineerde. Ook het herstel van de politieke banden
met het Vatikaan was een Kroatische politieke overwinning.
Aleksandar Rankovic was in Servië een figuur die, zo niet direct geliefd,
dan toch zeer zeker in aanzien stond. Bovendien heeft hij in Servië
vele politieke vrienden, die hun genegenheid voor de vroegere vice-
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president niet camoufleren. We kunnen ons afvragen of de grote
verkiezingsnederlaag van het door de Socialistische Unie (lees regering)
gesteunde lid van het Servische centrale partijcomité. Laslo Rehak.
op 10 april gevolg is van de verwijdering van Rankovic. Zo belangrijk
was de nederlaag van Rehak dat hij de voor hem in petto gehouden post
van vice-president van Servië niet zal kunnen uitoefenen. Menig Serviër
beschouwt Rankovic als de man die Servië hoog in aanzien heeft
gebracht in de federatie. Het gezichtsverlies ten opzichte van de Kroaten
zal de onderlinge verhoudingen niet ten goede komen. Verder kan de
federale regering zich een tegen haar beleid rebellerend Servië niet
veroorloven. In de eerste plaats niet omdat de federale hoofdstad tevens
de hoofdstad van Servië is en ten tweede omdat Servië ondanks een
zekere economische achterstand bij Kroatië en Slovenië de belangrijkste
en grootste republiek van Joegoslavië is. In dit licht moeten we de
verklaring van 10 februari 1967 zien. dat Rankovic uit humanitaire over-
wegingen niet gerechtelijk vervolgd zal worden. Hoe hypocriet deze
verklaring is bewijst het feit dat de veel minder belangrijke figuur Mihajlov
voor een veel minder ernstig vergrijp (het verspreiden van aan Joego-
slavië vijandige propaganda) liefst vier en een half jaar gevangenisstraf
kreeg. Expres wil ik niet op de strafmaat van Djilas terugkomen omdat
deze in een voor Joegoslavië zo veel andere tijd werd uitgesproken. Maar
ook ten aanzien van deze drie mensen merken wij weer de soms zo
moeilijk te volgen maatregelen. Rankovic verdwijnt van het politieke toneel.
maar loopt vrij rond en leidt schijnbaar een aangenaam leven van
gewoon burger. De schrijver Mihajlov wordt voor vier en een half jaar
achter slot en grendel gezet en de 'rebel' Djilas wordt begenadigd. Er is
al veel geschreven over de vrijlating van Milovan Djilas, zodat in dit
bestek er niet veel meer aan toegevoegd behoeft te worden. Slechts ten
aanzien van één aspect. de opvolging van Tito, zullen we een uitzondering
maken. Reeds in het eerder genoemde februari nummer van De Nieuwe
Stem heb ik even de mogelijkheid van een presidentschap van Djilas
gesuggereerd. Later deed ik dit nog eens in het blad Bevrijding, omdat
ik zo vele Joegoslaven heb gesproken die hier van overtuigd zijn. De
New Vork Heraid Tribune schreef in januari van dit jaar: "Langdurige
gevangenisstraffen ten spijt is de vrijgelaten Djilas de onvermijdelijke
en natuurlijke opvolger van Tito. Men is in Joegoslavië algemeen deze
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opvatting toegedaan". De moeilijkheid die een eventuele opvolging van
Tito in de weg stond, zag ik in het feit dat Djilas zo'n koppige, gevoelige
en labiele persoonlijkheid was. Daartegenover stelde ik echter zijn
kwaliteiten en de gunst van het volk die hij bezat.
Mogen wij de kranten geloven, dan is er een andere Djilas uit de
gevangenis gekomen. De spontane, impulsieve Djilas is veranderd in
een bezonken mens met gevoel voor humor en betrekkelijkheid, die zijn
bijzonder helder inzicht in de Joegoslavische situatie mocht behouden.
Bovendien bleek hij te durven terugkomen op uitspraken in zijn boek
De Nieuwe Klasse. Verder schijnt hij (voorlopig?) afstand gedaan te
hebben van zijn streven tot meer-partijvorming in de Joegoslavische
politiek en acht hij het zelfs mogelijk dat binnen het kader van de
communistenbond de democratie verwerkelijkt kan worden (Nieuwe Linie
van 6 april 1967).
Indien dit waar is en Djilas deze dingen niet gezegd heeft uit angst
voor wederopsluiting in de Sremska Mitrovica dan is hij inderdaad een
uitermate geschikte figuur om Tito te zijnertijd op te volgen. Hij bezit
dezelfde brandende liefde voor zijn land, dezelfde intelligentie, dezelfde
populariteit en dezelfde wilskracht. Tito maakte Joegoslavië los van
het communistische blok. Djilas zou de man kunnen zijn die Joegoslavië
op on-orthodoxe socialistische wijze verder voert naar een werkelijk
democratische toekomst, waarbij de verscheurende onderlinge nationalis-
tische wrok tot het verleden zal behoren. Mensen als Tito en Djilaq
heeft Joegoslavië broodnodig. Het land wordt immers op alle mogelijke
en onmogelijke ogenblikken geconfronteerd met het feit dat het zowel
in economisch, politiek als nationaal opzicht V""r de beslissende proef
staat.

juni 1967
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abortus provocatus en de
volksdemocratieën

Regelmatig duiken de namen van Oosteuropese socialistische landen
op in diskussies en gesprekken over het vraagstuk van de abortus
provocatus. Afhankelijk van het standpunt van de diskussiant wordt de
in die landen getroffen regeling als het navolgen waard of juist als een
afschrikwekkende mislukking aangehaald.
De over dit onderwerp in Nederland oplevende diskussies karakteriseerde
F.E.Frenkel aldus: "Opmerkelijk is dat het (probleem van de abortus
provocatus - MR) meestal als een op zichzelf staande vraagstelling wordt
benaderd en gewaardeerd" '. Deze verzelfstandiging van het abortus-
probleem dunkt mij zeer nadelig te zijn voor een enigszins relevante
diskussie hierover. De vraag is niet, of men abortus al of niet moet
legaliseren. Deze vraag is maar een gevolg van de essentiële vraag:
aanvaardt men geboortebeperking of niet. In dit licht beschouwd wordt
abortus maar één van de vele middelen, die een ongewenste geboorte
kunnen voorkomen. Dat een onderbreking van de zwangerschap als
ultima ratio moet fungeren lijkt mij vanzelfsprekend. Men zal nu (zeker van
christelijke zijde) onmiddellijk kunnen tegenwerpen, dat abortus
provocatus toch wezenlijk iets anders is dan het gebruik van kontra-
ceptieven of het aanwenden van preventieve methoden. Het gaat immers
om het doden van een foetus, een menselijk wezen. In laatste instantie
lijkt mij echter geen wezenlijk verschil te bestaan tussen bijvoorbeeld
periodieke onthouding en abortus provocatus. Allebei beogen een
beperking van de geboorte. In het eerste geval (periodieke onthouding)
zou men kunnen zeggen dat men mag stelen (in casu koïteren) mits
de bewaker (het ei) er niet is; in het tweede (abortus provocatus) gaat
het om roof.

De identifikatie van abortus provocatus met het doden van een mens lijkt
mij vooral voort te spruiten uit het begrip van de 'ziel'. Deze zou vanaf
het moment van de konceptie existeren en zou transcendent zijn boven-
dien. De ziel maakt de mens tot mens en een foetus is dus een mens.
Gelooft men bovendien dat een ongedoopte vrucht de eeuwige
verdoemenis in zal gaan dan mag een vruchtafdrijving onder geen

F.E.Frenkel: 'Levensvragen', in De Nieuwe Stem, dec. 1966.
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enkele voorwaarde toegestaan worden. Maar redelijk denkend valt
er over de 'ziel' niets te zeggen. Zij heeft geen konkrete oorsprong,
existentie, gedaante of betekenis. Alle haar toegedichte eigenschappen
kunnen volgens ons menselijk kunnen, kennen en weten alleen maar
gepretendeerd zijn. Willen wij ons met de problemen van ons konkreet
'aards bestaan' (over een bestaan anders dan het aardse is ons niets
bekend) bezighouden, dan moeten wij de christelijke ziel geheel en al
buiten beschouwing laten.

Moeilijker is het gesteld met het begrip 'mens'. Het lijkt mij inderdaad
beter, te spreken van een menselijk embryo. Daarmee wordt aangegeven,
dat het niet om een mens gaat, maar om iets, dat tot een mens zou kunnen
worden. Hieruit volgt, dat men bij abortus niet een mens doodt, maar
voorkomt dat iets tot een mens wordt. De formulering van N.Schwarz
lijkt mij juist te zijn: "In geval van moord zal er sprake moeten zijn van
1. zelfstandig leven, en van 2. mens zijn" 2, waarbij ik aanneem, dat
Schwarz hier alleen het biologische aspekt van het mens-zijn bedoelt.
(Het aanvaarden van deze twee kriteria als kulturele maatstaven leidt
rechtstreeks tot het goedkeuren van euthanasie en rassentheorieën,
hetgeen ik afwijs.) De embryo, de potentiële mens, ontwikkelt pas in de
loop der tijd aktuele mogelijkheden, die hem tot een mens laten worden.
Mij dunkt, dat wij het ogenblik van de geboorte als het moment in het
biologische verzelfstandigingsproces van de potentiële mens kunnen
beschouwen. Nu is de vrucht rijp en beschikt over alle eigenschappen,
om zich nu niet meer in de biologische, maar in de konkreet-sociale
zin tot een mens te ontwikkelen. Het ogenblik van de geboorte kan volgens
de huidige stand van de medische wetenschap vanaf de zesde maand
gerekend worden. Het is mogelijk, dat deze zes maanden met het voort-
schrijden van de medische wetenschap nog iets verkort kunnen worden,
maar het neemt niets weg van het principe van wording, evolutie. De
biologische verzelfstandiging van deze nu sociaal potentiële mens blijkt
vooral uit het feit, dat deze niet meer afhankelijk is van de moeder,

Ir N.Schwarz: 'Abortus en moord niet hetzelfde', in Verstandig
Ouderschap, juni 1967.
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dat wil zeggen ook met behulp van andere individuen tot mens (in de
sociaal-kulturele zin) zou kunnen worden.
Is het nu geoorloofd, een potentiële mens de mogelijkheid te ontnemen,
tot een aktuele mens te worden? Deze vraag hoort mede tot de morele
kant van het probleem. Ook bij het vraagstuk van moraal dreigt in vele
gevallen een verzelfstandiging hiervan, hetgeen leidt tot een irreële,
wat ik zou noemen 'geisoleerde kijk' op komplexe problemen. Terecht
wees C.van Emde Boas op de kloof tussen een reeds veranderde sociale
werkelijkheid en de nog geldende ideologie. In het bijzonder trachtte
hij de materiële grondslag van de voortplantingsmoraal te belichten. Zijn
stelling, dat" ... het moderne gezin geen productieve maar een overwegend
consumptieve eenheid is ... " 3 lijkt mij voor een ter zake doende
diskussie veel 'vruchtbaarder' toe, dan de universele benadering van
bijvoorbeeld W.van der Marck OP 4. Een katholieke (universele, algemene)
benadering lijkt mij evenmin universeel te zijn als bijvoorbeeld de
Westerse demokratie gelijk is aan volksheerschappij. Het zijn preten-
tieuze spelletjes met filologische vondsten.

Allereerst moet er een onderscheid gemaakt worden tussen geldige en
geldende waarden. De eerste zijn normatief, de tweede aktief. Normatieve
waarden kunnen echter niet opgesteld worden zonder met de aktieve
waarden rekening te houden. Doet men het toch, dan is het niet verwon-
derlijk, dat zij papieren normen blijven (zie: 'Gij zult niet doden'). De
normatieve waarden dienen zodanig opgesteld te zijn, dat zij verbijzonderd,
gespecificeerd kunnen worden afhankelijk van de konkrete menselijke
situaties. Zodoende krijgen wij in concreto veranderende waarden,
daar het juist de menselijke situatie, de maatschappelijke konstellatie
is, die zich voortdurend wijzigt.
De glijdende waardenschaal is een konkreet maatschappelijk gegeven.
Daarbij komt het dan voor, dat de waardenschaal qua ontwikkeling

" C.van Emde Boas: 'De rol van de psychiater in de family planning',
in De Nieuwe Stem, sept 1966.
4 W.van der Marck OP: 'Over christelijk ethisch imperialisme en
abortus provocatus', in De Nieuwe Stem, dec 1966.
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inderdaad ten achter blijft bij de sociale veranderingen. (Overbodig te
zeggen, dat de situatie ook omgekeerd denkbaar is, bij radikale
sociale omwentelingen; zie bijvoorbeeld de socialistische landen.)

Welnu, hoe is het gesteld met de zich wijzigende sociale werkelijkheid?
In het algemeen geldt voor de geïndustrialiseerde landen (of zij
kapitalistisch of socialistisch zijn speelt in dit geval geen grote rol), dat
het gezin opgehouden heeft te bestaan als het hoofd kader, waarbinnen
men en sociaal en individueel tot ontplooiïng kon komen. De buiten-
familiaire, bredere, sociale mogelijkheden en zekerheden zijn veel groter
geworden. Men oriënteert zich niet meer op het grote gezin. De
bestaanszekerheid, de relatieve welvaart werken - althans in het
huidige stadium - de tendentie naar een sociale atomisering in de hand.
De subjektief kleinere mogelijkheden van grote gezinnen in een
objektief rijkere maatschappij bevorderen de trend naar kleinere gezinnen.

Op deze wijze redenerend is het ook begrijpelijk, dat maatregelen tot
geboortebeperking in arme landen nagenoeg zonder enig sukses blijven.
De sociale mogelijkheden van de arme boeren, pachters, landarbeiders
veranderen namelijk niet - of zij vijf of tien kinderen hebben. In
tegendeel: de enige zekerheid voor hun levensavond zijn de kinderen.
Ook speelt de belangrijkheid van kinderarbeid in de praktisch totaal
manuele, arbeidsintensieve landbouw een rol 5. De door hun regeringen
nagestreefde doelen worden dus door hun sociale werkelijkheid niet
ondersteund. Hierbij komt natuurlijk de sociale domheid van de mensen,
die een uitvloeisel is van de bestaande, hopeloze sociaal-ekonomische
strukturen. (Met sociale domheid wordt bedoeld onwetendheid en een
laag kultureel peil die net zo goed sociale verworvenheden zijn van het
individu als kennis en kunde.) Maatschappelijke normen kunnen alleen
nagestreefd worden mits de konkrete voorwaarden voor dit streven
aanwezig zijn. Juist deze ontbreken in de arme landen, waar zich geen
radikale sociaal-ekonomische omwentelingen hebben voltrokken.

5 Op het belang van kinderarbeid in de 'Derde Wereld' ben ik gewezen
door prof. W.F.Wertheim.
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De zich door individuen en gezinnen manifesterende veranderende sociale
werkelijkheid heeft ook een breder aspekt. Naast deze positieve
ontwikkeling - de vergroting van de sociale mogelijkheden - is er ook
een andere, die wellicht als het wegvallen van een negatieve noodzaak
gezien zou kunnen worden. Het is voor de sociale regeneratie niet meer
nodig, grote gezinnen te hebben - dank zij de vooruitgang van de
materiële (waaronder medische en hygiënische) omstandigheden. De
enorme bevolkingsgroei zette pas in met de Industriële Revolutie en dat
was zeker geen toeval.

Ziet schrijver dezes dan geen enkele bezwaar tegen de geboortebeperking
in de vorm van abortus provocatus? Ongetwijfeld kan abortus provocatus
zeer nadelige gevolgen hebben voor de " ... fysieke en emotionele
gezondheid van de vrouw" 6. Volgens Hongaarse onderzoekingen 7 kan
abortus provocatus onvruchtbaarheid tot gevolg hebben. Er is echter
nog geen eenduidige korrelatie gevonden tussen een gering aantal
deskundig en klinisch uitgevoerde ingrepen en onvruchtbaarheid van de
vrouw. Bij enkele vrouwen kan onvruchtbaarheid al na de eerste
abortus provocatus optreden, bij andere is dit zelfs na een vrij grote
frekwentie niet het geval. Vast schijnt het wel te staan, dat een zeer
groot aantal abortussen (20 à 30) in de meeste gevallen onvruchtbaarheid
veroorzaakt. Volgens genoemde Hongaarse onderzoekingen is ook
gebleken, dat voortijdige geboorte onder al eerder geaborteerde vrouwen
vaker voorkomt dan bij niet-geaborteerde. Deze ongunstige gevolgen,
al kamen zij nog zo zelden voor, dienen zeker in overweging te worden
genomen, in het bijzonder wanneer het gaat om de eerste of tweede
zwangerschap. Het is denkbaar, dat deze schadelijke fysieke gevolgen
van abortus provocatus met de verdere ontwikkeling van de gynekologie
tot een minimum teruggebracht kunnen worden. Voor honderd procent
veilig is echter geen enkele medische ingreep; een zeker, zij het zeer
marginaal, risiko zal eraan verbonden blijven.

C.van Emde Boas: 'Abortus provocatus', in Nijmeegs Universiteits
Blad, 12 mei 1967.
7 'A Népszabadság kerekasztala', in Népszabadság, 13 maart 1966.
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Anders is het gesteld met de ..... schuld- en angstgevoelens ..... 8 van de
vrouw ten aanzien van de voorgenomen of reeds uitgevoerde abortus
Het zou gemakkelijk aan te tonen zijn, dat ook de inhoud van deze
gevoelens aan voortdurende veranderingen onderhevig is, en dat deze
gevoelens in een nauwe relatie staan of stonden met de materiële
werkelijkheid (bijvoorbeeld doden in oorlog; infanticide bij primitieve
stammen 9). Het grote verschil met de schadelijke fysieke gevolgen
bestaat daarin, dat deze laatste betrekkelijk snel tot een minimum
teruggebracht kunnen worden, terwijl de inhoud van schuld- en angst-
gevoelens pas langzaam, in het elkaar opvolgen van verscheidene
generaties verandert.

Als de maatschappelijk verkondigde en gepropageerde ethische
opvattingen abortus provocatus sterk afkeuren, dan is het logisch, dat
er bij vele individuen sterk negatieve, schuldgeladen gevoelens ontstaan
ten aanzien van deze problematiek. Onder omstandigheden zullen zij
- al redelijk denkend - toch een abortus uit laten voeren waartegen
zij zich emotioneel verzetten, met een soms onoverkoombaar konflikt als
resultaat. Het is niet zo, dat abortus iedereen zo maar aanbevolen moet
worden; hij moet, nogmaals, als een laatste redmiddel beschouwd
worden. Anderzijds moet hij echter niet afgeschilderd worden als immoreel
en zondig. Een zich reeds overleefde ideologie (in casu de christelijke
ethiek) speelt ons hierin weer parten. Het verandert maar langzaam -
maar zeker! Het zou trouwens geheel en al nodig zijn, de maatschappelijk
nog steeds prevalente morele opinies betreffende sex te herzien.
Uitgangspunt daarvoor diende te zijn, dat sex in het tegenwoordige
stadium van onze sociale evolutie veel van zijn oorspronkelijke funktie
(prokreatie) ingeboet heeft. Hooguit een paar keer in een mensenleven

Bespreking van het proefschrift van P.E.Treffers (Abortus provocatus
en anticonceptie) door J.Fortuin in Vrij Nederland, 18 dec 1965. (Zelf
heb ik het boek niet gelezen.)
9 Infanticide wordt ook opgemerkt door P.E.Treffers: 'Enkele opmer-
kingen van een vrouwenarts over abortus provocatus', in Nijmeegs
Universiteits Blad, 12 mei 1967.

417



M.Rácz abortus provocatus en de volksdemocratlelin

wordt maar sex bedreven terwille van de voortplanting. In de meeste
gevallen gaat het om menselijk geluk (wat men daaronder ook moge
verstaan) met het voornemen om juist geen kinderen te krijgen. Het is één
van de grote misverstanden en verwarringen van de christelijke ethiek,
sex bij uitstek met moraal gelijk te stellen (zie bijvoorbeeld de Neder-
landse filmkeuring, waar tegen moord op het doek praktisch nooit bezwaar
bestaat, wel tegen het naakte menselijke lichaam!)
Ik wil hiermee niet beweren, dat het schuldbesef ten aanzien van
abortus provocatus alleen door de christelijke ethiek komt. Het doden
van iets, dat tot een mens zou kunnen worden wekt zeer waarschijnlijk
al op zichzelf bepaalde psychische weerstanden in de mens op. Een
verantwoorde individuele keuze wordt echter door morele maatstaven, die
hun zin verloren hebben, onnoemlijk zwaar gemaakt. Men moet dergelijke
beslissingen uiteraard tegenover zichzelf en zijn naasten kunnen
verantwoorden, maar daartoe is redelijk denken vereist en niet sociale
vooroordelen wortelend in het irrationele.

Het bezwaar, dat legalisering van de abortus provocatus immoraliteit in
de hand zou werken of dat zij zelfs een minachting tegenover het menselijk
leven zou doen ontstaan lijkt mij volslag.en onhoudbaar. Het is gebaseerd
op de identifikatie van sex met moraal enerzijds, en op een beschul-
diging aan het adres van aborterende of geaborteerde vrouwen ander-
zijds. Zolang er geen bewijzen zijn betreffende de immoraliteit (in de
bredere zin: in hun omgang met hun mede-mensen) van mensen, die
abortus goedkeuren, kan dit bezwaar zelfs insinuatie genoemd worden.
Op grond van dit bezwaar zouden dus al die miljoenen vrouwen, die
ooit abortus lieten plegen, immoreler zijn dan de andere. Waar haalt men
eigenlijk deze quasi-morele hoogmoed vandaan?
Ik hoop op deze wijze het morele aspekt van de abortus provocatus
teruggebracht te hebben daar, waar het mijns inziens hoort: in het
konkrete bereik van de sociale werkelijkheid.

Na deze lange uitweiding zou het wellicht van nut kunnen zijn, de
situatie met betrekking tot de abortus provocatus in enkele volks-
democratieën te bezien. Van de hier te behandelen landen springen er
twee als extreme gevallen naar voren: Hongarije, waar de ingreep
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bijna automatisch toegestaan wordt in alle gevallen, en Roemenië, waar
onderbreking van de zwangerschap over het algemeen streng verboden is.
Het ligt in de bedoeling hier achtereenvolgens Tsjechoslowakije,
Joegoslavië, Hongarije en Roemenië te behandelen. Hoewel de situatie
in dit opzicht in Polen en Bulgarije nauwelijks verschilt van die in
Tsjechoslowakije, waag ik mij niet aan een beschouwing over deze
twee landen, daar ik niet over voldoende materiaal voor deze landen
beschik.

Alvorens op de afzonderlijke landen in te gaan kunnen hier enkele
karakteristieken kort aangegeven worden, die voor alle volksdemocratieën
gelden. Met uitzondering van Tsjechoslowakije waren zij tot 1945
overwegend agrarische, onderontwikkelde landen met een feodale struk-
tuur. Na de tweede wereldoorlog (waarin zij alle betrokken waren)
greep in alle een radikale sociaal-ekonomische, strukturele omwenteling
plaats. Alle legden grote nadruk op industrialisatie, met name op de
zware industrie. In alle versnelde zich de urbanisatie tijdens de
industrialisatie. In alle gold tot het midden van de vijftiger jaren een
streven naar grote gezinnen, waarbij het sociale prestige van moeders
met veel kinderen hooggehouden werd (officiële leuze in Hongarije
1950-1953: 'Voor een vrouw is moederschap plicht, voor een meisje een
eer'). In de post-stalinistische periode sloegen zij alle een min of meer
eigen weg in naar het socialisme (Joegoslavië al vanaf 1948). In deze
periode werd in alle abortus gelegaliseerd, beter gezegd het bereik van
de legalisatie van abortus provocatus zeer uitgebreid. Onderbreking van
zwangerschap op medische gronden was ook tijdens de stalinistische
periode wettelijk toegestaan. In alle werden de oude maatschappelijke
normen en tradities op zij geschoven en trachtte men een nieuwe
maatschappelijke moraal ingang te doen vinden. In alle is de vrouw
gelijkberechtigd aan de man - niet alleen op papier, maar ook in de
werkelijkheid, hetgeen ook gelijke plichten betekent. In geen van hen
wordt een juridisch onderscheid gemaakt tussen zogenoemde 'wettige'
en 'onwettige' kinderen. Voorts genieten ongehuwde moeders de zelfde
sociale rechten als gehuwde. In alle zijn de sociale voorzieningen -
ook en in het bijzonder voor het kind en de jeugd - met Westeuropese
maatstaven gemeten zeer goed. In alle zijn de staatsburgers vanaf hun
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achttiende jaar volwaardige en zelfstandige rechtspersonen. In alle is er
een rechtvaardiger verdeling van de welvaart dan in Westeuropa, maar
wel is de te verdelen koek kleiner dan bijvoorbeeld in Nederland. In
alle heerst en min of meer gematigde vorm van de diktatuur van het
proletariaat door middel van de kommunistische partij.
In alle is er tenslotte een voortdurende stijging van de reële welvaart
(in versterkt tempo sinds 1956) - gepaard gaande met een daling van het
geboortecijfer (met uitzondering van Tsjechoslowakije)!

De volgende korte statistiek illustreert dit:

Bulgarije
Hongarije
Joegoslavië
Polen
Roemenië
Tsjechoslowakije

aantal levend geborenen per duizend inwoners
1960 1961 1962 1963
17,8 17,4 16,7 16,4
14,7 14 12,9 13,1
23,5 22,7 21,9 21,4
22,3 20,9 19,8 19
19,1 17,5 16,2 15,7
15,9 15,8 15,7 16,9

1964
16,1
13
20,8
18,1
15,2
17,1 10

Een stagnatie of een afname van de totale bevolking deed zich intussen
in geen van deze landen voor. Zelfs Hongarije boekte nog een jaarlijkse
gemiddelde bevolkingsgroei van 0,4 procent tussen 1958-63.

Tsjechoslowakije

Het doel van de legalisering van de abortus provocatus in 1957 was een
einde te maken aan de situatie, waarin abortus door onbevoegden met
winstbejag verricht werd, en in vele gevallen resulteerde in een blijvende
beschadiging van de gezondheid van de vrouw, soms de dood ten
gevolge hebbende. Paragraaf drie lid twee van de abortus-wet bepaalde,
dat "toestemming voor de beëindiging van zwangerschap alleen gegeven
kan worden op medische gronden of op grond van andere redenen die

10 Demographic Yearbook 1964, United Nations.
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een speciale konsideratie verdienen" 11. Voor ingreep door onbevoegden
werd tevens een maximum straf van twee jaar gevangenis ingevoerd,
voor het geval van een ingreep met dodelijke afloop maximum vijf jaar
gevangenis. Daarbij golden de straffen niet voor de aborterende of
geaborteerde vrouw, maar alleen voor wie de ingreep verrichtte.

De bepaling "andere redenen die speciale konsideratie verdienen"
maakte het praktisch voor iedereen mogelijk, abortus legaal te laten
verrichten. De ingreep was kosteloos en in geval het een werkende
vrouw betrof, werd haar loon/salaris voor de dagen die zij in het zieken-
huis doorbracht, normaal doorbetaald. Tevens was bepaald, dat ingrepen
alleen klinisch uitgevoerd mogen worden (dat wil zeggen in een zieken-
huis, waar de geaborteerde vrouw zo lang als nodig kon verblijven).
Hoewel over het aantal abortussen per jaar mij geen statistieken bekend
zijn, zal het waarschijnlijk zeer hoog geweest zijn, hetgeen leidde tot
een wijziging van de abortus-wet in 1962 (met ingang van 1 januari
1963). De gewijzigde wet voorzag in het instellen van kommissies voor
de beoordeling van abortus-verzoeken, met een distriktsgewijze
respektievelijk klinieksgewijze vertakking. De kommissies kregen de
rechtsbevoegdheid, verzoeken af te wijzen, waartegen de vrouw echter
beroep kon aantekenen bij een organisatorisch hogere kommissie. De
kommissies moeten hun beslissingen binnen twee weken nemen, opdat
de mogelijkheden van de vrouw niet verlopen. Als grens voor de ingreep
werd namelijk twaalf weken zwangerschap gesteld, behalve wanneer
op medische gronden tot de ingreep zou worden besloten.

De medische indikaties, die een abortus mogelijk kunnen maken, werden
in een lange lijst opgesomd en ook de 'andere redenen' werden
gespecificeerd. Deze andere redenen voor een onderbreking van de
zwangerschap zijn: hoge leeftijd van de vrouw (boven de vijfenveertig);
reeds drie kinderen; verlies van echtgenoot dan wel blijvende invaliditeit

11 Wetsbepalingen - mits niet anders aangegeven - ontleend aan
Abtreibung und Schwangerschaftsunterbrechung in den osteuropäischen
Ländern, Studien des Instituts für Ostrecht, Band 14. München 1962.
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van hem; uiteenvallen van het gezin; ekonomische moeilijkheden;
moeilijke positie voor de ongehuwde moeder; zwangerschap als gevolg
van een verkrachting. De niet-medische ingreep mag voorts ook niet
uitgevoerd worden als de vrouw in de voorafgaande zes maanden reeds
aborteerde. In tegenstelling tot de medische abortus, die geheel gratis
is, kost een ingreep op niet-medische gronden twee tot achthonderd
kronen (f 1,- = 4 Kr). De kommissie dient bij de beoordeling van een
verzoek rekening te houden met de totale maatschappelijke situatie van
de vrouw. Bij vrouwen, die nog geen kinderen hebben, dient het verzoek
'bijzonder zorgvuldig' te worden overwogen. Het schijnt, dat de kommissies
op grond van deze nieuwe wet (die beslist veel mogelijkheden tot
abortus biedt) doeltreffend werken. In tegenstelling tot vroeger worden
zeker niet alle verzoeken ingewilligd. Het geboortecijfer is niet hoog
(omstreeks 17 promille) maar geeft ook geen aanleiding tot verontrusting.

Naast het moeilijker en financieel minder aantrekkelijk maken van
abortus zijn er ook positieve maatregelen genomen ter stimulering van
het moederschap. Er is een progressieve kinderbijslag. Ieder kind krijgt
bij zijn geboorte 650 kronen van de staat. Werkende vrouwen, die in de
voorafgaande twee jaren ten minste tweehonderdzeventig dagen
achterelkaar verzekerd waren (98. pct. van de bevolking is verzekerd),
krijgen vier weken vóór en achttien weken na de bevalling vrij met
uitbetaling van 75-90 pct. van hun loon/salaris (afhankelijk van de overige
ekonomische omstandigheden van het gezin). Verder kunnen zij nog
eens vier weken thuis blijven, voor welke tijd hun 40-60 pct. van hun
verdiensten uitgekeerd wordt. Voorts kunnen zij één jaar verlof opnemen
met het recht hun arbeid daarna weer op te nemen. Tijdens dit verlof
krijgen zij echter geen loon/salaris.

Ongehuwde moeders of weduwen genieten zesentwintig weken vrij af,
bij uitbetaling van 90 pct. van hun verdiensten. De bevalling in zieken-
huizen is ook voor de weinige niet-verzekerden gratis.
Men streeft er ook naar (voorlopig met weinig sukses), voor vrouwen met
kleine kinderen een vierurige werkdag mogelijk te maken.
Het net van crèches en kleuterscholen is enorm uitgebreid, maar zij
funktioneren niet geheel bevredigend. Over de problemen, die de
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'kollektieve zorg voor de kinderen' kreëert wordt uitvoerig gediskus-
siëerd 12. Men zoekt naar een kombinatie, waarbij de vrouw én maat-
schappelijk aktief kan blijven (omstreeks één derde van de beroepsbevol-
king bestaat uit vrouwen) én moeder kan worden.
De sexuele voorlichting is bijzonder gebrekkig. Op scholen moet -
althans in theorie - voorlichting gegeven worden in het kader van
biologie of hygiëne, maar deze is geheel afhankelijk van de betreffende
leraar/lerares. In ieder geval is er geen apart vak of een aantal lesuren
voor sexuele edukatie. De voorziening met voorbehoedmiddelen laat
veel te wensen over; Tsjechoslowakije experimenteert pas in de laatste
jaren met niet-mechanische voorbehoedmiddelen (tot voor kort was
- gelijk in alle volksdemocratieën - het kondoom praktisch het enige
verkrijgbare voorbehoedmiddel).
Dank zij de niet voldoende voorziening met voorbehoedmiddelen, de
over het algemeen zeer rudimentaire sexuele voorlichting, voorts de
positieve premie, die tot 1963 op abortus stond (én gratis én loon
doorbetaald) werd abortus provocatus het normale voorbehoedmiddel.
Maar nogmaals, wij moeten niet uit het oog verliezen, dat de wezenlijke
vraag niet de abortus is maar geboortebeperking.

Joegoslavië

De in 1952 van kracht geworden abortus-wet legaliseerde de onderbreking
van zwangerschap mits medische (waaronder eugenetische) of juridische
redenen zulks konden rechtvaardigen. Voor een juridische indikatie
kwamen die gevallen in aanmerking, waar de zwangerschap een
resultaat was van: verkrachting; gemeenschap met een willoos persoon;
gemeenschap met minderjarigen; gemeenschap door misbruik van ambt;
verleiding en incestueuze gemeenschap.
In deze twee gevallen werd een gratis ingreep, uit te voeren in een
pOlykliniek{ziekenhuis, toegestaan. De wet voorzag voorts in de
mogelijkheid van een legale ingreep in uitzonderlijke sociale situaties,

12 Dit probleem wordt ook aangestipt in Czechoslovakia, Heallh
Services. Uitgave Orbis, Praag 1966.
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namelijk wanneer een op zichzelf sociale indikatie teruggeredeneerd
kon worden tot een medische indikatie (bijvoorbeeld als men kon ver-
moeden, dat een ongewenste geboorte tot zeer ernstige psychische
storingen zou kunnen leiden bij de vrouw, wegens haar moeilijke sociale
omstandigheden).

Het aantal illegale abortussen bleef evenwel onrustbarend groot (in
sommige jaren veel groter dan het aantal geboorten), met alle nadelige
gevolgen van een ondeskundig ingrijpen voor de vrouw. Ook de
strafbepalingen - die overigens voor de aborterende vrouw zelf niet
golden - konden hierin geen verandering bewerkstelligen (maximum
straf vijf jaar gevangenis bij dodelijke afloop). Ook de sociale recht-
vaardigheid kwam hierdoor in het gedrang, daar mensen die het wel
konden betalen, vrij gemakkelijk een 'helper' konden vinden. De
abortus-!raditie is overigens vrij sterk, niet alleen in Joegoslavië, maar
ook in Hongarije en Bulgarije. De vooroorlogse landbouwstruktuur
(grootgrondbezit versus kleine lapjes grond) ontwikkelde in de boeren de
mentaliteit van het 'eentje' 13, opdat hun toch al kleine lappen grond niet
verder versnipperd zou worden. ('Eentje': het verschijnsel onder de
iets vermogender zelfstandige boeren, die alleen maar één kind wilden
hebben. Dit 'eentje' werd dan in de regel uitgehuwelijkt door de ouders
aan eveneens een 'eentje'.) Vanaf 1958 gingen er steeds meer stemmen op
(in 'kranten, vakbladen, regeringskringen enz.) om de abortus provocatus
verder te legaliseren. Men was van mening, dat het aantal illegale
abortussen omgekeerd evenredig korreleert met de mate waarin abortus
legaal toegestaan is. Men meende dus, dat een verbod op abortus deze
niet opheft, maar alleen in de illegaliteit dwingt. Als resultaat van deze
overwegingen werd de wet van 1952 in 1960 gewijzigd. Naast de
bestaande mogelijkheden tot abortus werd nu ook sociale indikatie
expliciet erkend. De sociale indikatie is veelomvattend. Hieronder vallen
vooral de gezinsomstandigheden, de ekonomische situatie van de
vrouw of het gezin, behuizing, etc.
De wet stelde kommissies in, bestaande uit een gynekoloog, een arts en

13 In het slot van dit artikel kom ik hierop nog terug.
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een sociale werker, die hun beslissing (te nemen bij meerderheid van
stemmen) ten aanzien van een abortus-verzoek uiterlijk binnen zeven
dagen dienen mede te delen. In geval van afwijzing heeft de vrouw een
beroepsmogelijkheid bij een kommissie op hoger niveau. De kommissies
zijn verbonden aan ziekenhuizen en zijn (uiteraard) verplicht het
ambtsgeheim te bewaren.
Een ingreep mag niet worden uitgevoerd na de derde maand van
zwangerschap - tenzij op grond van medische indikatie. De werkende
vrouw (iets meer dan één derde van de beroepsbevolking) heeft ingeval
van abortus recht op 80 pct. van haar inkomsten tijdens haar verblijf
in het ziekenhuis. Tegelijk met de vergemakkelijking van abortus werd
het verlof van de vrouw bij geboorte van twaalf op achttien weken
gebracht.

De kommissies schijnen redelijk te beantwoorden aan hun doel, hetgeen
nog niet zeggen wil, dat het aantal illegale abortussen meteen een grote
daling vertoont. Speciaal op het platteland is illegale abortus een nogal
vaak voorkomend verschijnsel. Het is trouwens niet eenvoudig van de
kommissies toestemming te krijgen tot legale abortus wanneer het gaat
om het eerste of het tweede kind.
Hoewel de kommissies verplicht zijn, zwangere vrouwen in te lichten
over hoe zij een volgende zwangerschap kunnen voorkomen; hoewel
antikonceptieven in apotheken en Rode-Kruis posten goedkoop verkrijg-
baar zijn (vanaf veertien jaar) en men op recept geheel gratis
antikonceptieven kan verkrijgen is ook in Joegoslavië abortus nog
steeds één van de hoofdmiddelen om ongewenste geboorte te voorkomen.
De sexuele voorlichting op scholen laat nog veel te wensen over, hetgeen
ertoe leidde, dat er de laatste jaren stemmen opgaan, om sexuele
opvoeding tot een verplicht en apart vak te maken (tot nu toe in het
kader van biologie of hygiëne) 14.

14 Over de inhoud van de diskussies over het abortusvraagstuk zijn
mij veel inlichtingen verstrekt door Mrs Kripkovic, verbonden aan de
Joegoslavische ambassade. Zie ook het hoofdstuk 'Jugoslawien' in het werk
onder noot 11.
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Hongarije

Verschilt de situatie inzake abortus nauwelijks in Tsjechoslowakije en
Joegoslavië, Hongarije is 'another story'. Het land schijnt van het ene
uiterste in het andere te zijn vervallen.
Was een legale abortus provocatus tot 1954 zelfs op medische gronden
nauwelijks mogelijk (twee artsen moesten de medische indikatie
bevestigen) en waren artsen zelfs verplicht, bij gezondheidsdiensten
te melden als er één onder hun patiënten zwanger raakte, opdat deze
geen illegale abortus pleegde - na de wet van juni 1956 (dus nog vóór
de kontrarevolutie) werd abortus totaal vrijgegeven. Aanleiding tot de
verandering van de wet was de gebleken ineffektiviteit van de rigoureuze
strafbepalingen (de aborterende vrouw zelf strafbaar; voor de uitvoeren-
den in geval van dodelijke afloop tien tot vijftien jaar gevangenis). Het
aantal illegale abortussen daalde namelijk niet - wel het geboortecijfer,
terwijl voorbehoedmiddelen niet te verkrijgen waren. Met uitzondering
van het jaar 1954 (geboortecijfer 23 promille) was er een rechtstreeks
neergaande lijn te konstateren 15. (Voor de oorzaken van de piek in 1954
zijn er geen eenduidige verklaringen te vinden.)

Noch het verbod van abortus noch de intensieve propaganda voor
moederschap vermochten tot de gewenste resultaten te leiden. Om de
vele schadelijke en sociaal onrechtvaardige gevolgen van illegale
vruchtafdrijving tegen te gaan werd de abortus-wet reeds in 1954 verzacht.
Voortaan zouden ook sociale omstandigheden in aanmerking worden
genomen bij de beoordeling van abortus-verzoeken. De voor dit doel in
het leven geroepen kommissies werkten echter bijzonder stroef en
wezen de meeste verzoeken af. De wet van juni 1956 bepaalde tenslotte,
dat de kommissies (samengesteld uit drie personen waaronder een
arts en een door de vakbonden voorgedragen vrouw) toestemming tot
onderbreking van de zwangerschap konden geven op grond van
medische, juridische, sociale en gemengd medisch-sociale indikaties. De

\5 J.Katus: 'Kinderen of consumeren is geen typisch Hongaarse vraag',
in Vrij Nederland, 10 dec 1966.
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kommissies moeten zo mogelijk onmiddellijk hun beslissingen aan de
het verzoek indienende vrouw mededelen, en wel binnen één week. Bij
toestemming moet de ingreep binnen zes dagen in een door de
kommissie aangewezen ziekenhuis (waar de vrouw zo lang als nodig
kan verblijven) uitgevoerd worden. De kommissies zijn verplicht, de
vrouw alle inlichtingen te verschaffen over de mogelijke gevolgen van
een ingreep en over de mogelijkheden om verdere zwangerschap te
voorkomen. De kommissies kunnen trachten de vrouw over te halen, van
haar voornemen af te zien. Dit is tevens eigenlijk het enige, dat een
kommissie kan doen. De kommissie heeft namelijk geen recht, om bij
persisteren van de vrouw een verzoek niet in te willigen. In punt één van
het desbetreffende ministerieel besluit heet het: "Verlangt de vrouw,
die het verzoek indiende, desondanks (namelijk ondanks de overredings-
pogingen van de kommissie - MR) de onderbreking van de zwangerschap
dan zal de kommissie toestemming geven".
Als een onderbreking het gevolg is van een medische of een medisch-
sociale indikatie is deze voor verzekerden (praktisch de gehele bevolking)
kosteloos. Gebeurt het uit hoofde van andere overwegingen, dan dient
men de eerste drie dagen de ziekenhuiskosten zelf te betalen, zijnde
60 forint (f 1,- = 4,40 forint) per dag. De werkende vrouw krijgt in dit
geval voor de eerste drie dagen geen uitkering van ziektegeld.

De wet van 1956 bepaalde ook, dat er antikonceptieven in voldoende
mate tegen lage verkoopprijs gefabriceerd dienden te worden en dat er
een intensieve kampagne voor sexuele voorlichting gevoerd moest
worden. Ondanks deze bepalingen is vruchtafdrijving nog steeds het
normale middel tot geboortebeperking. Was bijvoorbeeld het geboorte-
cijfer in de afgelopen jaren omstreeks 13 promille, het abortuscijfer
schommelde om de 18 promille. Voor deze merkwaardige voorkeur voor
abortus kan men een aantal oorzaken aangeven. De voorziening met
voorbehoedmiddelen is nog niet geheel naar wens; het gebeurde weleens
in de laatste jaren, dat de pil opeens wekenlang niet te krijgen was.
De sexuele voorlichting laat zeer veel te wensen over. Minstens zo zwaar
wegen echter ook oorzaken gelegen in de menselijke gemakzucht en
een door de tradities nog zeer beïnvloede mentaliteit. Wellicht is het zo,
dat de oude tradities en overgeërfde christelijke (katholieke) opvattingen
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ten aanzien van sex nog zo zeer remmen, dat men zijn valse schaamte
alleen in de uiterste situatie (dat is: zwangerschap) overwint en naar de
dokter gaat.

De ervaringen van de vijftiger jaren hebben aangetoond, dat een verbod
op abortus de bevolkingsgroei niet noemenswaard kon bevorderen,
hetgeen maar zeggen wil, dat een oplossing voor het bevolkingsvraagstuk
maar zeer ten dele in de aanpak van abortus gezocht moet worden.
De diskussies over deze bepalingen woeden al sinds 1957. Zelfs in
Hongarije had men het over 'genocide'. Wat een juiste oplossing zou
zijn is echter nog niemand duidelijk geworden. Wel wil men de nagenoeg
zinloze kommissies opheffen of hun het recht toekennen, een verzoek
af te wijzen 16. Van een verbod op abortus wil de overgrote meerderheid
van de diskussianten niets horen. Zo uitte zich nog in maart 1966 de
sekretaresse van de Landelijke Raad der Hongaarse Vrouwen, Zs Ortutay,
tegen een abortus-verbod. Niet alleen dat het niet zou helpen, het zou
ook afbreuk doen aan de rechten van de vrouw - aldus Ortutay 17.

Dat de zeer sterke verschuiving in de bevolkingsstruktuur als resultaat
van het lage geboortecijfer zorgwekkend is - vooral op grond van
ekonomische overwegingen voor de toekomst - wordt ook door de
regering beseft. Het bevolkingsvraagstuk werd op de agenda van het
IXe kongres (28 nov-3 dec 1966) van de Hongaarse Socialistische
Arbeiders-Partij (kommunistische partij) geplaatst 18. Het kongres koos
voor de karolte in plaats van voor de stok. Er werd bepaald, dat vrouwen
bij geboorte naast de reeds gegarandeerde vijf maanden vrij-af (tegen
uitbetaling van het volle loon of salaris) nog eens per kind een extra
verlof van twee jaar op kunnen nemen, gedurende welke tijd zij
maandelijks een toelage van 600 forint uitbetaald krijgen (ca. één derde
van een gemiddeld maandsalaris). Zij behouden het recht, naar hun

16 Zie onder noot 7.
17 De rechten van het individu spelen in de diskussies in Hongarije een
voor sommigen misschien verrassend grote rol.
18 Népszabadság, 29 nov 1966.
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oude werkplaats terug te keren en ook tellen de twee jaren mee voor hun
latere pensioen. Het bedrag van de kinderbijslag werd nog eens
verhoogd en de met de woningtoewijzing belaste autoriteiten werd er
dringend op gewezen, vooral met het aantal kinderen rekening te houden.

Roemenië

De wijziging van de abortus-wet in december 1957 opende de mogelijk-
heid van een legale abortus provocatus praktisch voor iedereen. De
wijziging maakte iedere indikatie overbodig voor de legaliteit van een
ingreep als zodanig. Wel zijn de verscheidene indikaties (medisch,
sociaal) van belang geweest voor de al of niet kosteloosheid van een
(in een ziekenhuis uit te voeren) ingreep. Het te betalen bedrag voor een
vruchtafdrijving anders dan op grond van een medische indikatie was
echter ook in Roemenië alleen maar van symbolische betekenis. Intussen
was de doorbetaling van salaris/loon voor de tijd in het ziekenhuis
verzekerd voor alle werkende vrouwen. In artikel één van de betreffende
verordening heet het heel lakoniek: "De onderbreking van het normale
verloop van zwangerschap kan worden uitgevoerd op grond van een
verzoek van de zwangere vrouw".

Er werden kommissies opgericht ter beoordeling van de verzoeken van
zwangere vrouwen, maar zij misten - gelijk in Hongarije - iedere
bevoegdheid, een verzoek af te kunnen wijzen.
De voortgaande daling van het geboortecijfer (14,6 promille in 1965;
op Hongarije na het laagste in Oosteuropa) deed echter de vrees ontstaan,
dat men in de toekomst met een ekonomisch generatie-probleem gekon-
fronteerd zou worden. Dit ondanks het feit, dat Roemenië het land is,
waar het grootste percentage van de bevolking opgenomen is in het
arbeidsproces. (Per 100 werkenden zijn er in Roemenië maar 67 niet-
werkenden; in de Duitse Bondsrepubliek zijn deze cijfers 100 respektieve-
lijk 113; in de Sowjetunie 100 respektievelijk 92; in Hongarije 100
respektievelijk 10819.)

19 Nemzetközi Statisztikai Evkönyv, 1965.
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Op grond van ekonomische overwegingen dus werd de abortus-wet met
ingang van 30 oktober 1966 gewijzigd. Volgens de bepalingen van de
gewijzigde wet kan een legale onderbreking van de zwangerschap alleen
dan voorgenomen worden als: 1. het uitdragen van de zwangerschap
gevaarlijk is voor de gezondheid van de vrouw; 2. een van de ouders
aan een zware erfelijke ziekte onderhevig is; 3. de vrouw psychisch,
fysiek of sensoriaal ziek is; 4. de vrouw reeds ouder dan 45 jaar is, en
5. de vrouw of het gezin reeds vier kinderen zelf onderhoudt 20. In al deze
gevallen is de ingreep gratis en met kontinuering van loon/salaris. Alle
verzoeken voor een legale vruchtafdrijving worden door een uit artsen
samengestelde kommissie beoordeeld, waarbij voor ongehuwde moeders
de zelfde maatstaven moeten worden toegepast als voor gehuwde.

Voor het plegen van illegale abortus provocatus werden rigoureuze
strafbepalingen van kracht. De geaborteerde of aborterende vrouw kan
één tot drie jaar gevangenisstraf krijgen, de uitvoerders twee tot vijf
jaar. Heeft de ingreep de dood ten gevolge dan geldt een strafmaat van
vijf tot tien jaar. Heeft een illegale zwangerschapsonderbreking plaats
gehad tegen betaling dan worden de respektievelijke straf-'tarieven' nog
eens met twee jaar verhoogd. Zelfs een arts, die in geval van nood
zonder voorafgaande vergunning van de abortus kommissie een ingreep
uitvoert, kan veroordeeld worden tot een maximum straf van drie
maanden gevangenis.

De wet bepaalt ook, dat antikonceptieven in de toekomst alleen op
recept verstrekt mogen worden. Voor het verkrijgen van een recept voor
antikonceptieven gelden de zelfde bepalingen als voor een legale abortus.
De sexuele voorlichting op scholen wordt wel gehandhaafd - vermoe-
delijk zonder het vraagstuk van geboortebeperking te behandelen.
Naast deze negatieve sanklies wordt het moederschap ook positief
aangemoedigd. Het bevallingsverlof werd uitgebreid tot achttien weken,
met behoud van het volle loon/salaris. Daarnaast zijn de bedrijven

20 De tekst van de nieuwe wet heb ik gekregen van de Roemeense
ambassade.
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verplicht, te zorgen voor een vier-urige werkdag voor jonge moeders
gedurende zes verdere maanden - met behoud van de volle verdiensten.
De vrouw heeft het recht, na de bevalling weer haar vroegere werkzaam-
heden op te vatten en ook het halve jaar, gedurende welk zij maar halve
dagen werkt, telt ten volle mee voor haar latere pensioen (pensioen-
gerechtigde leeftijd voor vrouwen vijfenvijftig jaar, voor mannen
vijfenzestig jaar).
Uit persoonlijke mededelingen is mij gebleken, dat er in Roemenië over
de nieuwe maatregelen niet - althans niet en public - gediskussieerd
werd. Wel zouden er weerstanden bestaan tegen deze radikale modifikatie
van de mogelijkheden tot legale abortus provocatus - een logische
reaktie, dunkt mij.

Het is duidelijk, dat de negatieve maatregelen overwegen; minder
duidelijk is wat de resultaten van de nieuwe verordening zullen zijn. Het
is denkbaar, dat de wet van december 1966 de abortus alloon maar in
de illegaliteit zal dwingen, zonder wezenlijke verandering in het
geboortecijfer. Hoe dan ook. het zou ongetwijfeld zeer verhelderend
zijn, de geboortecijfers van Hongarije (alleen positieve maatregelen ter
bevordering van het aantal geboorten) en Roemenië (hoofdzakelijk
negatieve maatregelen) over enkele jaren met elkaar te vergelijken. Deze
twee landen zijn bijna ideaal-typisch voor de al of niet aanwezigheid van
mogelijkheden tot geboortebeperking.

De beschouwing over abortus provocatus in deze landen kan niet worden
afgesloten zonder zich ten minste drie vrag~m te stellen. Ten eerste:
waarom deze demografische ontwikkeling? Ten tweede: waarom de
voorkeur voor abortus bij geboortebeperking? Ten derde: vermindert
het aantal illegale abortussen bij een gedeeltelijke of totale legalisering
van abortus provocatus?

de demografische ontwikkeling

Hoewel het geboortecijfer in al de volksdemocratieën een dalende
tendentie vertoont (met uitzondering van Tsjechoslowakije, zie statistiek
boven), werd er in de Nederlandse pers tot nu toe vooral aandacht
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besteed aan het demografisch probleem in Hongarije 21. De uitzonderlijke
belangstelling voor dit land is begrijpelijk, Hongarije heeft per slot van
rekening sinds enkele jaren het laagste geboortecijfer ter wereld. Naar
ik meen is de Hongaarse situatie alleen maar een grensgeval en past zij
geheel in het beeld van de demografische ontwikkeling in de volks-
democratieën. Het is waarschijnlijk, dat er in Hongarije ook speciale
faktoren een rol hebben gespeeld (wat die precies zijn is nog niet
bekend), toch gaat het hier om een algemene lijn van de demografische
ontwikkeling. J.Katus 22 weet de daling van het geboortecijfer ten dele
aan een toenemende welvaart - naar mij voorkomt een goed begin voor
een redelijke analyse. Minder ter zake doende zijn verklaringen als
bijvoorbeeld van R.van Hasselt 23, die de veel voorkomende abortus" ... in
de eerste plaats aan de slechte sociaal-ekonomische toestand ... " wil
wijten. Het ruikt een beetje naar de mentaliteit van de koude oorlog en
berust niet op feitelijkheden. Van Hasselt beweert zelfs, dat "De in
geforceerd tempo doorgevoerde industrialisatie en socialisatie vrijwel
tot de volledige uitroeiing van de groep der kleine zelfstandigen, meestal
boeren (heeft) geleid" en juist deze waren een "vruchtbare bevolkings-
groep". Wat betreft de zelfstandige boeren of boeren die op weg waren
werkelijk zelfstandig te worden, heb ik al boven op het vooroorlogse
verschijnsel 'eentje' gewezen. Wat de zelfstandige middenstand betreft,
P.E.Treffers heeft erop gewezen, dat" ... geboortebeperking het eerst en
het sterkst werd toegepast in de op succes en opklimming gerichte
middenklasse" 24. Als een laag geboortecijfer zonder meer op slechte
ekonomische toestanden zou wijzen, hoe dan de hoge geboortecijfers van
arme landen te verklaren (bijvoorbeeld 47 promille in Ecuador tussen
1960-64)7 Of zou ook het geboortecijfer van Zweden in 1960 (13,7 pro-

21 A.L.Constandse: 'Geboorte en geboortebeperking in Hongarije', in
Algemeen Handelsblad, 11 juli 1964.
R.van Hasselt: 'Hongarije een demografisch unicum', in Tal en Last,
april 1967. Zie ook onder noot 15.
22 Zie onder noot 15.
2~ Zie onder noot 21.
24 Zie onder noot 8.
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mille) aan de armoede van de Zweden te wijten zijn? Cijfers zeggen op
zichzelf niets. Zij moeten geplaatst worden tegen de totale sociale
achtergrond. Deze wordt in de volksdemocratieën juist gekarakteriseerd
door een voortdurende stijging van de welvaart. Het gaat hier om
maatschappijen, die in beweging zijn. Het komt mij voor, dat de oorzaak
van deze demografische tendenties in de eerste plaats gezocht moet
worden in de sociale dynamiek van deze maatschappijen en in de
stijging van de welvaart. Een voortdurende welvaartsstijging, die de trend
naar kleinere gezinnen met meer mogelijkheden stimuleert (bijvoorbeeld
moderne gadgets in de huishouding, auto, buitenlandse reizen, etc.),
maar die tegelijkertijd niet groot genoeg is, om ook met grote gezinnen,
waarin de vrouw niet buitenshuis werkzaam is, een relatief goed leven
(althans in de materiële zin) te kunnen hebben. Deze trend lijkt mij
karakteristiek voor een maatschappij, die in haar totaliteit met rasse
schreden onderweg is naar een welvaartsstaat. Een industriële maat-
schappij is veel meer op het principe van individuele prestatie en
konsumptie gebaseerd dan op het principe van produktie en konsumptie
in en door het grote gezin. Hier speelt het karakter van de produktie-
verhoudingen wel een rol. Terwijl in kapitalistische maatschappijen
individuele prestatie meestal verwisseld wordt met het zich toeëigenen
van de vruchten van andermans arbeid door een kleine groep in de
maatschappij, komen onder socialistische produktieverhoudingen de
mogelijkheden van de grote meerderheid tot prestatie en beloning naar
prestatie (en daarmee tot konsumptie) veel meer naar voren. De op
reële mogelijkheden gebaseerde drang naar meer-konsumptie heeft de
mensen (voorlopig?) doen afzien van grotere gezinnen. Het benutten
van individuele ambities door middel van de materiële stimuli bij de
opbouw van het socialisme zal allicht ook bevorderd hebben dat de
mensen meer individueel georiënteerd zijn - althans in de huidige
dubbelzinnige (zie boven) welvaartssituatie. Zodoende hoeft 'socialistische
maatschappij' niet per sé 'solidaire maatschappij' te betekenen. In het
Hongaars is er zelfs een nieuw woord gevonden voor dit verschijnsel van
individualiteit: magánakvalóság(voor-zich-zelf-zijndheid). In de drang
naar meer-konsumptie zal ongetwijfeld - naast de invloeden van het
Westen - ook een 'Nachholbedarf' een grote rol spelen, als gevolg van
de harde en magere jaren van het begin der industrialisatie. De geboorte-
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beperking op grote schaal door middel van abortus provocatus is naast
de al genoemde faktoren ook te wijten (of te danken) aan het terug-
dringen van de officiële christelijke opvattingen over moraal.

In Tsjechoslowakije is al naar het schijnt een keerpunt bereikt in de
richting van de demografische ontwikkeling, naar mij voorkomt geen
toeval. Dit land is het meest geurbaniseerde en geïndustrialiseerde van de
socialistische landen, met de grootste welvaart in Oosteuropa. Het zou
mij dan ook niet verbazen als ook in de andere Oosteuropese
socialistische landen het zelfde patroon zich zou gaan aftekenen met
een verdere stijging van de welvaart. Een klein gezin met één tot drie
kinderen zou in de toekomst wel eens representatief kunnen worden
voor werkelijk welvarende maatschappijen.

de voorkeur voor abortus

Uit het voorafgaande is gebleken, dat noch de sexuele voorlichting noch
de voorziening met antikonceptieven redelijk voldoet in de volksdemo-
cratieën. Abortus werd en wordt als een normaal middel tot geboorte-
beperking beschouwd en fungeert in de praktijk niet als een laatste
redmiddel. Maar om hieruit te konkluderen, dat legalisatie van de
abortus botweg gelijk zou staan met het stellen van een alternatief voor
antikonceptie lijkt mij onjuist te zijn. P.E.Treffers meent" ... dat er zeer
sterke aanwijzingen zijn dat de abortus provocatus bezig is de tot nu toe
toegepaste anticonceptie (vooral coïtus interruptus, condooms, irrigaties,
een patroon dat niet zoveel verschilt van dat in Nederland enige tijd
geleden) te vervangen" 25. Dit is gedeeltelijk juist - maar de nadruk
moet komen te liggen op "de tot nu toe toegepaste anticonceptie"! Noch
coïtus interruptus noch irrigaties noch kondooms zijn betrouwbare
middelen, zij kunnen zelfs nadelige gevolgen hebben voor de mentale
en fysieke gezondheid van vooral de vrouw 26 (maar ook voor een man

25 Zie het artikel van Treffers onder noot 9.
26 H.Fabre et LSutter: 'Opinion médicale sur la contraception et
I'avortement', in Population, jan/febr 1966.
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zal coïtus interruptus geen geheel bevredigd gevoel achterlaten).
Het komt dus op de aard van de kontraceptie aan en niet op de
kontraceptie als zodanig. Waarom vrouwen liever abortus zouden laten
plegen dan eenvoudig te hanteren en betrouwbare antikonceptieven
(zoals bijvoorbeeld de pil, de spiraal en de nu in ontwikkeling zijnde
pil-achteraf) te gebruiken is mij volstrekt duister. Uiteraard spelen hier
valse schaamtegevoelens en een dogmatische visie op sex een rol.
Deze kunnen echter met opvoeding overwonnen worden - althans als
men ervan uitgaat. dat de mens een redelijk wezen is. Uit een Frans
onderzoek (zie onder noot 26) is gebleken, dat de meerderheid van de
ondervraagde artsen in Zwitserland. Engeland. de Verenigde Staten,
ZUid-Afrika en Finland van mening was, dat een liberale wetgeving
betreffende antikonceptionele methoden en middelen het aantal abortussen
(legale en illegale) niet zou doen afnemen. Hier begeven artsen zich
echter op het terrein van de sociologie. waar zij niet onvoorwaardelijk
als deskundig mogen worden beschouwd. Volgens lFortuin 27 is er een
duidelijke vermindering van het aantal abortussen in Zweden (legale
en illegale abortussen) en in de Sowjetunie (alleen cijfer legale
abortussen bekend) - juist twee landen met een langere legale abortus-
traditie!
Als legale abortus provocatus voor iedereen mogelijk is (ook financieel)
en intussen verzuimd wordt, op scholen en via kommunikatiemedia goede
sexuele voorlichting te geven en te zorgen voor effektieve en niet
omslachtige antikonceptieven, dan, en alleen dan, zal vruchtafdrijving
inderdaad een alternatief worden voor onvoldoend betrouwbare
anti.konceptie.

illegale abortus versus legale

P.E.Treffers komt in zijn artikel 28 tot de konklusie, dat het aantal kriminele
abortussen niet vermindert met de legalisering van vruchtafdrijving. Deze
konklusie baseert hij op Hongaarse cijfers. Hij vermeldt, dat het aantal

27 Zie onder noot 8.
28 Zie onder noot 9.
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illegale abortussen in 1964 precies het zelfde was als in 1950, namelijk
34000. Maar hij vermeldt niet, dat het aantal illegale abortussen in
1950 meer dan twintig keer zo groot was als het aantal legale en dat
in 1964 het aantal illegale abortussen maar één vijfde was van het aantal
legale! Het aantal illegale abortussen bedroeg in 1952 (toen abortus net
als in 1950 streng verboden was) maar liefst 4200029• Na de legalisatie in
1956 daalde dit cijfer echter weer langzaam tot 34000 in 1964. Als deze
percentage-gewijze verhouding tussen illegale en legale abortus en de
absolute vermindering van het aantal illegale abortussen met 8000 na de
legalisatie niets te betekenen hebben, dan heeft hij inderdaad gelijk.
Mij dunkt, dat er zich hier een duidelijke tendentie manifesteert naar een
vermindering van het aantal kriminele abortussen - èn in de relatieve
zin èn in de absolute zin. Dit is weer een kwestie van goede voorlichting
om de mentale remmingen te helpen overwinnen opdat men door een
valse schaamte niet ervan weerhouden wordt naar een arts te gaan.
Ook de cijfers van de foetus-sterfte in een laat stadium van de
zwangerschap (na de achtentwintigste week) zijn wat dit betreft interes-
sant. Het is merkwaardig, dat dit cijfer (te berekenen per 1000 levend
geborenen) juist in de landen met een legale abortus het laagste is. Ook
de late foetus-sterfte heeft iets te maken met zwangerschapsonderbreking.
Het laagste is dit cijfer in Tsjechoslowakije en Joegoslavië, te weten
onder de tien 30. Met uitzondering van Roemenië (zestien) hebben alle
volksdemocratieën een lager cijfer als de Westeuripese landen (met
weer een uitzondering: Zwitserland, waar legale abortus ook niet al te
moeilijk is 31).
De verwachting lijkt dan ook gewettigd te zijn, dat het aantal illegale
abortussen met de legalisatie van vruchtafdrijving zal gaan afnemen, al
gebeurt het niet van vandaag op morgen.

Bij het overzien van de demografische ontwikkeling in Oosteuropese
socialistische landen kan men betwijfelen of het grote gezin oude stijl

31

29 R.van Hasselt onder noot 21.
30 Demographic Yearbook 1964, United Nations.

'Abortus ... op z'n Zwitsers', in Verstandig Ouderschap, juni
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nog ooit terug zal keren, gezien de werkelijke sociale emancipatie van de
vrouw. AI in 1963 verklaarde meer dan 80 pct. van in een desbetreffende
enquête ondervraagde vrouwen, dat zij niet werken uit ekonomische
noodzaak. Uiteraard draagt hun arbeid veel bij tot het welzijn van het
gezin, maar absoluut noodzakelijk zou het niet zijn. Als de vrouw besluit,
ook sociaal aktief te blijven, zal men naar andere wegen en middelen
moeten zoeken (bijvoorbeeld meer en betere crèches, kleuterscholen,
verkorte werktijden van de vrouw, aktieve deelneming van de man
in de huishoudelijke werkzaamheden) om het aanzien van het moederschap
op een hoger maatschappelijk niveau te herstellen.

In Nederland (het dichtstbevolkte land ter wereld!) is nu het probleem
van de abortus provocatus aktueel geworden. Het is nog geen probleem
van een overbevolking (te meten bevolking versus produktie), althans geen
specifiek Nederlands probleem. (Globaal gezien is ook het Nederlandse
bevolkingsvraagstuk uiteraard een deel van het algemene vraagstuk
van de wereldpopulatie. Dit probleem acht ik echter nog beslist niet
aktueel.) Wel doet zich het probleem van geboortebeperking voor van
de individuele kant. Schrijver dezes is van mening, dat abortus provocatus
diende gelegaliseerd te worden als een laatste redmiddel om ongewenste
geboorte tegen te gaan en om het aantal illegale abortussen te
verminderen. Benadrukt dient te worden, dat het inderdaad als laatste
redmiddel wordt toegepast, maar anderzijds niet als essentieel iets anders
wordt beschouwd als andere vormen van family-planning. Wil men een
groot aantal legaal-geworden (!) abortussen vermijden en wil men dat
legale vruchtafdrijving geen alternatief wordt voor antikonceptie, dan
moet men tevens en tegelijkertijd met de legalisering een zeer intensieve
sexuele voorlichting bedrijven en goede antikonceptieven voor weinig
geld (gratis?) voor iedere geslachtsrijpe mens verkrijgbaar stellen. De nu
bestaande situatie is tweeslachtig. Enerzijds (al dan niet graag)
geboortebeperking toegestaan, anderzijds abortus verboden. Dit verbod
treft echter nauwelijks de financieel en kultureel beter gesitueerde
groepen in de maatschappij (met geld en/of relaties kunnen zij wel een
ingreep laten verrichten); het treft de materieel en kultureel relatief
achtergestelde groepen, die juist de grote meerderheid vormen van de
bevolking. Het is inderdaad te wijten aan een "christelijk ethisch
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imperialisme", zoals LFortuin schrijft 32, aan een verouderde ideologische
Ueberbau, dat de diskussie hierover veelal in absolutistische morele
termen plaatsvindt, in plaats van op grond van een sociale analyse.
Als de sociale werkelijkheid grote gezinnen voor het voortbestaan niet
noodzakelijk maakt; als de sociale mogelijkheden van individuen en
kleinere gezinnen groter zijn; als de nu geldende regels veel onnodig
menselijk leed en ellende veroorzaken; als een vrucht noch in de
biologische noch in de sociale zin een mens is; als men geboortebeper-
king akseptabel vindt - dan valt niet in te zien, waarom abortus niet
gelegaliseerd zou kunnen worden. Het lijkt mij veel humaner, het leven
van levende mensen en het leven dat de wordende mens zou gaan leiden
niet kapot te maken dan een zich overleefd principe coûte que coûte
door te drijven en een ongewenste zwangerschap uit te laten dragen.

32 LFortuin: 'Wetten en gewetens - Over abortus provocatus', in De
Nieuwe Stem, april/mei 1966.
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nakend op de fiets

Albert Perdeck - Nakend op de fiets. Kruseman, Den Haag
1967. f7,90

Toen Albert Perdeck langer dan een halve eeuw geleden door Rotterdam
fietste, bloothoofds en met blote voeten in sandalen, schreeuwden
fabrieksmeisjes hem achterna: 'Heidaar, klootzak! Mot je nakend op de
fiets zittenl' Perdeck behoorde destijds, gegrepen door de denkbeelden
van de grote schrijver en profeet Lev Tolstoj, tot de nieuwlichters van
die dagen. Tolstoj heeft in Nederland een intense belangstelling gevonden,
waaraan in 1952 R.Jans een dissertatie heeft gewijd: Tolstoj in Nederland.
Sinds Busken Huet bewonderend had geschreven over Oorlog en Vrede,
dat hij in Franse vertaling had gelezen en dat een jaar later ook in een
Nederlandse vertaling is verschenen, is er allengs een Tolstoj-cultus
ontstaan. Maar deze richtte zich niet op de beroemde romancier, maar
op de profeet en kastijder van zijn tijd - en vooral van zijn eigen land _
op de pleiter voor geweldloosheid, voor de christelijke moraal van de
bergrede, op de prediker van een 'rein leven'. Het waren zijn Kreutzer-
sonate, Opstanding, zijn ethische geschriften als Het koninkrijk Gods is
binnen in U, Mijn biecht enz. die het tolstojanisme hier tevoorschijn
hebben gebracht.
Perdeck vertelt van zijn eerste en voortgezette kennismaking met deze
wereld van zachtzinnige wereldverbeteraars, christen-anarchisten,
rein-leven-adepten enz. Zijn idealisme bracht hem ook tot bewondering
van Domela Nieuwenhuis, geen christen meer, geen pleiter voor
geweldloosheid, maar wel een man van profetische allure. Het boekje
is een boeiend staaltje memoiren-literatuur geworden, een pretentieloos
stukje beschavingsgeschiedenis waarin ook de nabloei van de Gooise
kolonie Walden met Frederik van Eeden nog even ter sprake komt. Het
geeft een kleine illustratie van het tijdvak dat Jan Romein in zijn Op het
breukvlak van twee eeuwen zo uitgebreid en samenvattend heeft
beschreven.

O.N
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een hollandse dichter

Koos Schuur - Gedichten 1940-1960. De Bezige Bij,
Amsterdam 1963. f 2,75.

Het is met Koos Schuur gesteld als met vele echt Hollandse dichters.
Uit vrees, onduidelijk te zijn verliezen zij soms de volledige beheersing
over hun taal waardoor zij, de één meer, de ander minder, rhetorisch
worden en woord op woord stapelen, waar één uitdrukking voldoende
is. Marsman leed op enkele plaatsen aan dit euvel, Nijhoff toont zich
in vele werken een meester in het doseren van zijn taal, waardoor het
vers alle nadrukkelijkheid en gewildheid aflegt en wint aan overtuiging.
In deze verzamelbundel van Schuur geldt dit vooral voor de vroegere,
traditionele verzen. Het is nu eenmaal een levensgevaarlijk feit, dat
de vorm altijd op de loer ligt, de dichter dingen te laten zeggen, die
hij eigenlijk anders gezien heeft, maar die vanwege een vormvereiste

noodzakelijk worden.
Schuur schrijft in 'Chanson voor de prinsessen':
" ... appels ploffen uit de bomen / en overnacht de ganzen komen" en
in 'September': "Blond lief, de laatste gouden dagen / wuiven ten
afscheid en wij achten 't niet, / de bomen en de struiken dragen / hun
laatste tooi en in het riet / schuilen de vissen ... "
Op deze plaatsen krijg ik het gevoel dat de dichter de taal bezeert.
Belangrijker is echter, dat deze bundel ons overtuigt, dat wij te doen
hebben met een eerlijk dichter, iemand die de dingen ziet, zoals anderer

ze niet zien. De verzen uit zijn Australische tijd geven recht toe recht
aan een beeld van datgene wat in hem moet zijn omgegaan en de
Groningse verzen evoceren het land op een wijze die de verbondenheid
van de dichter met zijn geboortegrond voelbaar maakt en bijna

benijdenswaardig.
Hier is de dichter zichzelf en hier iS hij ook het meest dichter; een

Hollandse dichter.

C.Ch.Mout
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medewerkers aan het julinummer

Lea Dasberg, geboren te Amsterdam, studeerde geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Thans lerares aan het Maimonideslyceum
en docente aan de Sociale Academie. Publiceerde: Untersuchungen
über die Entwertung des Judenstatus in 11.Jahrhundert (diss., Amsterdam
1965).

Jan Noort, geboren in 1929. Werkte mee aan Buiten de Perken,
Bevrijding, Militia Christi en De Nieuwe Stem.

M.Rácz, geboren in 1937 in Zalaszentgrót (Hongarije). Kwam in 1960
naar Nederland, studeert thans politieke en sociale wetenschappen
aan de Universiteit van Amsterdam. Publiceerde in Maatstaf en in
De Nieuwe Stem.

adreswijziging redactiesecretariaat
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