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- 6 ALGEMJ-JMK INLETIilNG
Al vele jaren houden de kerken zich bezig met de problematiek van
oorlog en vrede: in officiële uitspraken geven zij voortdurend
blijk van hun grote bezorgdheid ten aanzien van de wereldvrede
terwijl speciale werkgroepen en zelfs instituten, die een ware
stroom aan publikaties en akties voortbrengen, rechtstreeks of
zijdelings vanuit кегкеіізк initiatief in het leven werden ge
roepen. )
Deze inspanningen en bewogenheid in ogenschouw nemend,is het op
vallend dat tot dusverre een uitgebreide theologische koni'rontatie met de polemologie, de wetenschap van oorlog en vrede, achter
wege is gebleven. Welnu, het onderhavige werk wil or-η begin maken
met in die leemte te voorzien: deze theologische konfrontatie met
de polemologie beoogt een brug te slaan van de theologie naar de
polemologie.
Wij vinden het daarom zo belangrijk een begin te maken met het
aanvullen van deze lacune in de (moraal-)theologie aangezien de
moderne bewapening, veel meer dan ooit tevoren, een rechtstreekse
bedreiging voor de gehele mensheid is geworden; geheel Gods schep
ping staat op het spel. Hier dient de theologie, meer dan tot dus
verre het geval was, haar tong te roeren. Gezien de reikwijdte van
het probleem moet in de toekomst niet eenvoudig in een leemte wor
den voorzien, maar behoort naar onze mening een interdisciplinaire
benadering, waarin met name de polemologie wordt betrokken, binnen
de moraaltheologie een vaste positie te verwerven. De theologie
kan daarbij leren van de polemologie: zij dient veel meer dan tot
nog toe het geval is kennis te nemen van de politieke en sociaalekonomische mechaniamen indien ze een vruchtbare bijdrage wil
leveren aan meer vrede. Van de andere kant kan ook de theologie
de polemologie van dienst zijn, zoals hieronder zal blieken.
Bij de konfrontatie theologie-polemologie leggen we voor wat de
theologie betreft een accent op de theologie van Metz en voor wat
de polemologie betreft een zeer duidelijk accent op de kritische
polemologie van Fritz Vilmar. Hoewel ook andere theologen dan Metz
en andere polemologen dan Vilmar aan bod zullen komen, vindt de
konfrontatie theologie-polemologie niet in het algemeen plaats
maar exemplarisch. Deze opzet was noodzakelijk gezien het feit dat
deze studie slechts een begin kan zijn van het aanvullen van een
lacune. Wanneer men een begin wil maken met het vruchtbaar maken
van een onontgonnen gebied, verdient het aanbeveling daarmee niet
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van een konfrontatie van "JJe theologie" met "De polemologie". Op
vergelijkbare studies kon niet worden gesteund om verder te bouwen
aan een meer algemene konfrontatie vanwege de eenvoudige reden dat
die niet voorhanden zijn: de stroom aan publikaties, waarover we
hierboven spraken, heeft weliswaar een zeer grote betekenis maar
levert geen interdisciplinaire benadering. Binnen het kader van
de zeer belangrijke kerkelijke en theologische arbeid (veelal pacifistisch van karakter) leveren wij een interdisciplinaire bijdrage die wat oogmerk en methode aangaat afwijkt van de gebruikelijke weg. Daarom hebben we in plaats van een algemene konfrontatie ons toegespitst op êën auteur (Vilmar) aangezien, in dit stadium, op deze wijze onze theologische methode het best beproefd
kan worden en theologische vraagstellingen het meest helder wor-»
den.
Onze theologische konfrontatie is vooral een konfrontatie met de
kritische polemologie en wel op grond van (in Deel I te geven)
theologische argumenten. Juist deze manier van wetenschap bedrijven leent zich goed voor een gesprek met de theologie.
Binnen de kritische polemologie zullen we ons vooral richten op
èén vertegenwoordiger ervan: Ji'ritz Vilmar. Dat juist Vilmar (en
niet bijvoorbeeld Senghaas) zo'n belangrijke plaats inneemt, komt
niet omdat wij van mening zouden zijn dat hij de belangrijkste polemoloog van dit moment is, noch omdat wij zouden willen betogen
dat zijn werk ondergewaardeerd wordt. Vilmar krijgt echter deze belangrijke plaats toebedeeld omdat wij hem beschouwen als een voorbeeld van een bepaalde denktrant; wij behandelen hem exemplarisch.
Op de tweede plaats is Vilmar een veelgelezen auteur (gezien het
oplagecijfer en de herdrukken van zijn "Rüstung und Abrüstung im
Spatkapitalismus"). Op de derde en belangrijkste plaats blijkt
hij een uitstekend gespreksgenoot voor de theologie te zijn aangezien hij een pseudo-theologische koncept hanteert. Ondanks deze
drie argumenten herhalen wij uitdrukkelijk dat Ji'ritz Vilmar niet
hieronder zoveel aandacht en ruimte krijgt toebedeeld omdat wij
van mening zijn dat hij een zeer groot en belangrijk wetenschapper is.
Hebben we ons voor wat de polemologie betreft beperkt tot Vilmar,
ook voor wat de theologie aangaat zullen we ons beperken. In het
laatste hoofdstuk namdijk houden we ons bezig met de vraag In hoeverre de hedendaagse theologie over een instrumentarium beschikt
dat geschikt is om een voor de polemologie relevante theologische
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van de gehele moderne theologie hebben we ons, voor wat deze vraagstelling oetrelt, beperkt tot één prominent theoloog: de politieke
theoloog Metz. Zijn theologie dient ons als toetssteen voor de vraag,
of de huidige theologie voldoende is toegerust voor de taak gesprekspartner te zijn voor de polemologie.
Met onze interdisciplinaire benadering begeven wij ons zowel op het
terrein van de theologie als op dat van de polemologie. Van de n s i ko's, die een dergelijke operatie op twee ver uiteenliggende vakgebieden met zich brengt, zijn we ons terdege bewust. Met name stellen
we ons gemakkelijk bloot aan het verwijt zowel t.a.v. de polemolDgie
als t.a.v. ons eigen vakgebied, de theologie, tekort te schieten.
Toch hebben we besloten deze weg in te slaan, want de veilige "monodisciplinaire" benadering blokkeert met zekerheid de inzichten en
uitzichten, die van onze interdisciplinaire methode te verwachten
zijn. Hierin bestaat naar onze mening ook het eigene van deze studie,
dat twee disciplines met elkaar gekonfronteerd worden; men begeeit
zich meestal niet op onontgonnen gebied wanneer men zich met 6i' polemologie óf theologie bezighoudt. Dat zijn immers wetenschappen
met een (.resp. korte en lange) traditie. Men bevindt zich daar wel
in de konfrontatle van theologie en polemologie. We hebben een bescheiden begin gemaakt met de ontginning van dit gebied en hopen
dat de nieuwe grond vruchten zal voortbrengen voor zowel de theologie als voor de polemologie. Aanvullingen, nuanceringen en kritiek vanuit zowel die theologie als polemologie zullen door ons
serieus in overweging worden genomen.
Het eerste deel vertrekt vanuit de polemologie, haar korte geschiedenis en de wetenschapstheoretische diskussie zoals die binnen die
discipline gevoerd wordt en eindigt met het toetsen van enige belangrijke kerkelijke standpuntbepalingen aan de bevindingen van de
(met name kritische-) polemologie; hier leert vooral de polemologie
de theologie. Het tweede deel is duidelijker theologisch van aard;
hier leert vooral de theologie
de polemologie. Het eerste deel
hoort echter even wezenlijk in een moraaltheologische bezinning
thuis, aangezien een relevante moraaltheologische stellingname niet
voorbij mag gaan aan de realiteit. Juist in die richting
gaan veel van onze kritische kanttekeningen bij de kerkelijke standpuntbepalingen.
Het exemplarisch karakter van onze studie houdt in, dat we hebben
afgezien van streven naar volledigheid t.a.v. recente literatuur.
Relevante boeken en artikelen vanaf 1977 werden niet meer syste-
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tweede, theologische, deel in het voorjaar var. 1979 werd afgesloten.
We schetsen nu in het kort de grote lijnen van het onderhavige werk.
Deze theologische konfrontatie met de polemologie vertrekt vanuit
de wetenschapstheoretische diskussie zoals die binnen de polemologie gevoerd wordt. Voor de moraaltheologie doet zich dan onmiddellijk een probleem voor: met welke polemologische richting (de enge
visie, de brede visie, of de kritische benadering) dient zij zich
in te laten? Op grond van de overtuiging dat de (moraal-) theologie
kritisch-bevrijdend dient te spreken wordt de kritische polemologie
tot gesprekspartner gekozen. Deze kritische polemologie distantieert zich van individualistische, sterk psychologische en sterk politicologische benaderingen. De overmatige bewapening van het westen verklaart zij uit de gestruktureerdheid van de sociaal-ekonomische orde van het laatkapitalisme. De problemen van bewapening
en onvrede zijn gegeven met het systeem zelf dat hoognodig verandering behoeft. Met name Fritz Vilmar gelooft dat zo'n verandering
in onze tijd ook realiseerbaar is. Hij staat een werkelijke demokratie en demokratisch socialisme voor waarin heerschappij ("Herrschaft") vervangen zal zijn door de rede ("Vernunft"). Bij het
toetsen van enige kerkelijke standpuntbepalingen aan de inzichten
van de polemologie in het algemeen, en aan die van de kritische
polemologie in het bijzonder, treden ernstige tekortkomingen aan
het licht: ze geven onvoldoende blijk van gedegen kennis omtrent
de sociaal-ekonomische werkelijkheid en ze zijn veelal gebaseerd
op een harmoniemodel waardoor het zicht op de wortels van het kwaad
wordt belemmerd.
Een theologische analyse van de polemologie van Vilmar maakt vervolgens duidelijk dat de grondstruktuur ervan theologisch van karakter is en dat deze levensbeschouwelijke visie konsekwenties
heeft voor zijn wijze van analyseren. Opnieuw is de theologie met
een taak belast wanneer de vraag naar de herkomst van de gesekularizeerde eschatologie in de kritische polemologie van Vilmar beantwoord moet worden. Centraal in het levensbeschouwelijke uitgangspunt van Vilmar staat de eis tot volstrekte afschaffing van heerschappij. Nadere analyse maakt duidelijk dat deze kategorie weinig
doordacht is en dat zij tegenstrijdigheden oplevert met zijn stringente eis tot sociaal-ekonomische analyse. Hier vervult de theologie haar zuiverende funktie: ze bekritiseert pseudo-theologische
koncepten en keert het verwijt van de sociale wetenschapper aan het

- 10 adres van theologie en kerken tegen hemzelf, namelijk het hanteren
van een werkelijkheidsvreemd koncept.
Heeft allereerst de polemologie de theologie onderricht en is daar
na het omgekeerde gebeurd (kritische vragen hij Vilmars levensbe
schouwelijke uitgangspunten), tot slot wordt naar aanleiding van
een bespreking van de politieke theologie van Metz met klem de
vraag gesteld of de hedendaagse theologie in staat is een geschikt
instrumentarium te verschaffen dat als uitgangspunt kan dienen voor
een positieve theologische bijdrage met betrekking tot de sociale
ekonomie, het kernmoment in Vilmars polemologie.
Graag getuig ik hier van mijn erkentelijkheid jegens Sric Schoonlingen, Leon Segers, К. van Zantvoort en Albert Claessen, die mij
op heel verschillende wijze tot steun waren bij mijn werkzaamheden.
Tot slot breng ik hier mijn dank aan de theologische fakulteit van
de Katholieke Universiteit van Nijmegen, en aan de vakgroep moraal
theologie in het bijzonder die deze studie mede mogelijk maakten,

Best, mei 1979.

x) Wij denken bijvoorbeeld aan: "Kerk en vrede", "Pax Christi",
"Het Interkerkelijk Vredesberaad", Het Gereformeerd Vredes
beraad". In de BRI) houdt "Fest" (Forschungsstätte der
Evangelischen Studiengemeinschaft (Heidelberg) ) zich uitvoerig met deze problematiek bezig.
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HOOFDSTUK 1 / ONWIKKELINGEN ΒΙΜΈΝ DE POLEMOLOGIE EN ÏZSN SSRSTE
KONERONTATIE THEOLOGIE - FOLEKOLOGIE
INLEIDING

In dit eerste hoofdstuk zal om te beginnen de geschiedenis van de
wetenschap die zich met oorlog en vrede bezighoudt, de polemologie,
in het kort worden besproken. Aan het einde van de eerste paragraaf
zullen we stuiten op een groep polemologen die ontevreden zijn over
het funktioneren van de polemologie. Deze groep van ontevredenen, de
kritische polemologen, zal in de tweede paragraaf uitdrukkelijk aan
bod komen. Van deze kritische polemologen stamt de benaming "traditionele polemologie" die zij gaven aan de twee bestaande stromingen
binnen de polemologie: de enge en de brede visie. Belangrijke vertegenwoordigers van deze kritische polemologie zijn Herman Schmid,
Lars Dencik en Fritz Vilmar. Aan de hand van vooral de eerste twee,
Schmid en Dencik, zullen de verschillen tussen de traditionele en
kritische polemologie duidelijk gemaakt worden. Fritz Vilmar bekritiseert niet expliciet de gangbare polemologie, maar werkt aan
de invulling van de kritische polemologie.
Wanneer er nu binnen de polemologie meerdere stromingen blijken te
bestaan, dan rijst voor de moraaltheologie het probleem met welke
wijze van polemologie-bedrijven zij zich moet inlaten. Dat is de
inhoud van de derde paragraaf van dit eerste hoofdstuk; het wordt
de eerste konfrontatie tussen theologie en polemologie. De kritische polemologie, waarvan de levensbeschouwelijke uitgangspunten
blootgelegd zullen worden, zal de beste gesprekspartner blijken te
zijn voor de moraaltheologie. Die konklusie echter is slechts gebaseerd op deze eerste en voorlopige konfrontatie. Op deze manier
is aannemelijk gemaakt waarom, in het hierna volgende tweede hoofdstuk, wij de problemen van bewapening, militairisme, oorlog etc.
juist laten belichten door kritische polemologen (in het bijzonder
door Fritz Vilmar) en niet door traditionele polemologen. In het
tweede deel volgt de tweede en diepgaande konfrontatie theologie τ
polemologie.
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Aan het begin van deze eeuw bestaat er weliswaar nog geen zelfstandige
vredeswetenschap maar reeds is men bij de politieke wetenschap, vooral binnen de discipline van de internationale betrekkingen, druk in
de weer de vredesproblematiek wetenschappelijk te bestuderen. De aanzet kwam uit de vredesbeweging van de negentiende eeuw. De eerste
wereldoorlog, met zijn verschrikkelijke vernietigingen, gaf de beslissende impuls voor de wetenschap van de internationale betrekkingen die zich ten doel had gesteld de politiek terzijde te staan
bij de realisering van vrede. In deze wetenschappelijke arbeid
werd vrede vooral gezien als een probleem van betrekkingen tussen
regeringen. In de dertiger jaren raakte het oorspronkelijke doel
van deze wetenschap op de achtergrond. Nationaal belang en politieke macht kwamen centraler te staan.
De overgang naar de moderne polemologie vond plaats in de vijftiger
jaren. Een drietal punten dienen hier dan vermeld te worden (1):
1) De kritiek aan het adres van de wetenschap van de internationale
betrekkingen ten aanzien van haar fundamentele principes, modellen, methoden, haar evenwichtsdenken en haar koncept van nationaal belang. Volgens de kritici ervan kan zo het dreigsysteem
niet overwonnen worden. Men ging beseffen dat er naast interstatelijke betrekkingen ook maatschappelijke, ekonomische, technologische en aspekten van de binnenlandse politiek van betekenis waren (2).
1) Aldus Karl Kaiser; "Friedensforschung in der Bundesrepublik",
Hannover 1970, blz. 22-30. (271 pp).
2) Of zoals de Polemologische Studiegroep Amsterdam het in haar
"Kontroversiele polemologie" (Amsterdam 1972) (216 pp) uitdrukte! "Gesteld kan worden dat de Peace Research een antwoord was
op de wijdverbreide ontevredenheid met de gang van zaken binnen
de discipline van de leer l.B. (internationale Betrekkingen
(jvdl) ), die beschuldigd werd van methodologisch traditionalisme, disciplinair en nationaal (of regionaal) provincialisme, gebrek aan totaalvisie en het zich bezighouden met niet essentiële
onderwerpen." (blz. 51-Ь2, noot 2 aldaar).
Ekkehart Krippendorff houdt zich in "Why study International Re
lations" (Nijmegen 1974 (26pp)) met deze verwijten bezig en wijst
op de noodzaak van een nieuwe leer der internationale betrekkin
gen : "The alternative lies in the construction of a new Interna
tional Relations which integrates (...) the other disciplines in
order to do justice to the manidimensional reality of the inter
national system." (blz. 26).
Voor een meer recente bespreking van de diskuesies binnen de po
lemologie vergelijke men Hylke Tromp: "Veranderend perspectief in
de vredeswetenschap: een nieuw paradigma ?", in: "Vrede en oorlog.
Opstellen voor prof. mr. B.V.A. Röling", Penna van den Burg e.a.,
Groningen 1977 (288 pp), blz. 15-43.
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ontzagelijk vernietigingspotentieel, met een dreigsysteem dat,
ogenschijnlijk, automatisch het zelfoehoud van de mensheid garandeert. Be moderne polemologie streeft een samenleving van
vrede na, vindt deze nu bestaande situatie niet houdbaar en wil
een kwalitatieve verandering.
3) De moderne polemologie profiteerde van de nieuwe ontwikkelingen
en methoden van de bestaande wetenschappen en van de opkomst van
nieuwe wetenschappen.
Geleidelijk groeit er een diskussie over de inhoud van het begrip
vrede. Immers dat iedereen voor vrede is wil nog niet zeggen dat
men het er over eens is wat dat konkreet moet inhouden. Lange tijd
heeft een, wat men later is gaan noemen, "negatieve" definitie van
vrede op de voorgrond gestaan. Vrede betekent dan afwezigheid van
oorlog, vooral afwezigheid van de nukleaire oorlog. Velen echter
breidden het begrip vrede uit tot gerechtigheid, afwezigheid van
onderdrukking etc. en noemden die vrede "positieve vrede". Maar als
men nu verschillende definities heeft van vrede, dan zal men ook de
polemologie op verschillende manieren bedrijven en zullen er ook verschillende richtingen birmen die polemologie zichtbaar worden. De
diskussie over het begrip "vrede" is daarom van fundamenteel belang.
Na de tweede wereldoorlog kunnen vooral drie benaderingen van het
vredesonderzoek aangestipt worden (3), te weten:
1) De beperkte visie.
2) De brede visie (afkomstig van Johan Galtung).
3) De radikale school, of kritische school (4) (afkomstig van Herman
Schmid).
De eerste twee worden (vooral) door de kritische school onder één
term gevangen, namelijk onder "traditionele polemologie".
De beperkte visie kan het best getypeerd worden als die visie van
voornamelijk Amerikaanse polemologen die ervan uitgaan dat een zekere scheiding mogelijk is tussen het vraagstuk van oorlog en vrede,
dat dan vooral gelegen zou zijn in de verhouding tussen staten, en
andere problemen in het sociaal systeem. Deze onderzoekers in over3) In navolging van Leon Wecke; "Polemologie en waardevrijheid", in:
"Wending", november 1971, blz. 508-521, en Kenneth E.Soulding:
"The philosophy of peace research", in: "Proceedings IPRA Third
Conference Vol.1 philosophy of peace research", Assen 1970, blz.
4-20.
4) Wat Leon Wecke de radikale school noemt, heet hier in het vervolg
kritische school of kritische polemologie. De kritische school
heeft als belangrijke vertegenwoordigers: Herman Schmid, Lars
Dencik en Fritz Vilmar.
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het standpunt van één van de partijen. Wanneer nu het nationale belang een richtinggevende waarde is bij de vraagstelling van het onderzoek, dan ligt het voor de hand dat de positieve vrede niet steeds
gediend zal worden (5). Bit overheidsonderzoek betekent bijna steeds
onderzoek naar de mogelijkheid van negatieve vrede, naar de mogelijkheden de status-quo te handhaven (met de daarmee verbonden sociale
ongerechtigheid). De waarden van de gevestigde orde spelen dan mee
in de vredeswetenschap.
Ook de werkwijze is eng: men probeerde aanvankelijk door "hard research" de nieuwe wetenschap waar te maken; maar grotere verbanden
worden dan wel gemakkelijk over het hoofd gezien.
De brede visie, met als belangrijke vertegenwoordiger Johan Galtung,
wilde niet blijven staan bij een omschrijving van vrede als zijnde
een samenleving zonder oorlog. Galtung voerde het onderscheid in
tussen negatieve en positieve vrede. Kegatieve vrede is dan een toestand waarin groepen of staten tegen elkaar geen (militair) geweld
gebruiken, de afwezigheid van groot manifest geweld.
Galtung zag aanvankelijk positieve vrede als "coöperatie", maar was
later genoodzaakt hiervan af te stappen en voorrang te verlenen aan
"sociale rechtvaardigheid" als omschrijving voor positieve vrede
(6). In zijn artikel "G-ewalt, Frieden und Friedensforschung" (7)
werkt Galtung het begrip "geweld" uit. Geweld is aanwezig, zegt
hij op bladeijde 57, wanneer menselijke wezens zo beïnvloed worden
dat wat ze feitelijk, lichamelijk en geestelijk verwerkelijken, beneden hetgeen blijft waartoe ze in staat zijn (8). Als voorbeeld
5) In dit verband geeft Wecke als voorbeeld het met 100$ overheidssubsidie door de Nederlandse regering in het leven geroepen "Nederlands Instituut voor vredesvraagstukken". Wij willen hier wijzen
op zijn rapport van juni 1974 "Moet het westen zeggen dat het
nooit als eerste kernwapens zal inzetten ?" dat een treffend voorbeeld is van de doelstelling en werkwijze van overheidsonderzoek.
6) Johan Galtung: "Gewalt, Frieden und Friedensforschung", in: "Kritische Friedensforschung", Frankfurt am Main 1971 (424pp), blz.
55-105, blz. 100-101. Hij werd hiertoe genoodzaakt door de kritiek
van Herman Schmid.
7) J. Galtung. a.w. (noot6).
8) Ivo Hartman vindt geweld op deze manier gedefinieerd een containerterm waar al het negatieve van de wereld ingestopt wordt (Ivo Hartman: "Over kritische polemologie", in: "Transaktie" 1973 / 7, blz.
30-33. (blz. 31) ).
Röling (in: "Polomologie", Assen 1973 (260pp) ) verzet zich eveneens ïegen deze omschrijving van geweld. Niet alles wat Galtung
onder geweld verstaat,behoort tot het terrein van de polemologie.
Als voorbeeld geeft Röling dat een in de watten gelegde en monddood gemaakte massa weliswaar verwerpelijk is maar niet onder ge-
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tuberculose stierf, dit niet valt onder zijn definitie van geweld.
Maar gebeurt ditzelfde ergens op de wereld ir. 1971 dan is dat wel
degelijk geweld. Verderop geeft hij een negatieve omschrijving van
positieve vrede, namelijk als afwezigheid van iets, als afwezigheid
van struktureel geweld. Tot deze konklusie komt hij nadat hij zich
uitvoerig heeft beziggehouden met de term geweld.
Met een typologie van geweld presenteert Galtung een reeks onder
scheidingen die allerlei aepekten blootleggen (9). Het belangrijk
ste onderscheid is dat tussen persoonlijk en struktureel geweld.
Wanneer er sprake is van een persoon die een gewelddadige handeling
verricht wordt dit persoonlijk of direkt geweld genoemd. Bij struk
tureel geweld kan geweld niet herleid worden tot personen maar is
het "ingebouwd in de struktuur en manifesteert zich in ongelijke
machtsverdeling en daardoor in ongelijke levenskansen." (10)
Struktureel geweld heeft te maken met sociale ongerechtigheden.
Hierbij kan niet verwezen worden naar een konkrete persoon (bij
voorbeeld bij analfabetisme, hongersnood). Bij persoonlijk geweld
kan men wel verwijzen naar een persoon (11); persoonlijk geweld is
zichtbaar ("zeigt sich") (mensen slaan of doden elkaar). In het ver
weid mag vallen (blz. 14-16). Galtung doet dit uitdrukkelijk wel
(a.w. (noot 6), blz. 60-61). Ige-Folkert Dekker ("Struktureel ge
weld. Pogingen tot het nagaan van de ontwikkeling van, en een de
finitie van het begrip", in: "Transaktie" 1975 / 3, blz. 18-24)
is eveneens weinig gelukkig met Galtungs definitie van ge\/eld.
De moeilijkheden blijven verder ook bestaan als Galtung geweld
gaat onderverdelen in struktureel geweld en in direkt (of per
soonlijk) geweld. Eveneens blijven de moeilijkheden bestaan als
hij positieve vrede omschrijft als "sociale rechtvaardigheid".
Geen van deze begrippen is gemakkelijk operationeel en meetbaar
te maken. Omschrijft men positieve vrede echter als "de zo opti
maal mogelijke verwezenlijking van de fundamentele rechten van
de mens", (vergelijk Ъ. Wecke en J. van Keulen: "Vredespolitiek,
alternatief voor afschrikking", in: "Givis mundi", augustus 1972,
blz. 288) dan heeft men een wat duidelijker maatstaf aangezien
die rechten ergens omschreven zijn. Als men positieve vrede zo
formuleert dan kan men zeggen dat struktureel geweld dan aanwezig
is als aan mensen deze rechten massaal worden onthouden. Voor
Dekker zijn echter alle moeilijkheden ook dan nog niet opgelost
(blz. 23).
9) Galtune a.w. (noot 6), blz. 66.
10) idem, blz. 62. In beide gevallen kunnen mensen worden gedood
e t c : In beiden Fällen können Individuen im doppelten Sinne
getötet oder verstümmelt, geschlagen oder verletzt und durch den
strategischen Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche manipuliert
werden."
11) Ige-Folkert Dekker (a.w. (noot 8) ) beklemtoont dat Galtung niet
een tegenstelling bedoelt tussen geweld veroorzaakt door strukturen zonder subjekt, en persoonlijk geweld (blz. 21-22). Bij

- 16 leden kroeg persoonlijk geweld veel meer aandacht dan struktureel geweld dat veel moeilijker zichtbaar is. Het denken over vrede zal, omdat vrede juist het ongekeerde is van gewpld, precies zo gestruktureerd moete-i zijn als het denken over geweld. Zoals geweld hetzij,
persoonlijk geweld, hetzij struktureel geweld kan zijn, zo kan vrede
bestaan in afwezigheid van persoonlijk geweld ( negatieve vrede), of
in afwezigheid van struktureel geweld (positieve vrede of sociale
rechtvaardigheid) (12). Volgens Galtung moet de polemologie beide
waarden nastreven en niet een van de twee te sterk te benadrukken.
Deze brede visie gaat er bij konfliktbeheersing vanuit dat een symmetrische benadering van konflikten in het algemeen noodzakelijk is
om objektiv!teit en identifikatie met het internationale systeem te
kunnen verdedigen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheid
dat konflikten kunnen v/orden opgelost door integratie van de doelstellingen, gedragingen en houdingen (13). Hen kan evenwel ernstig
de vraag stellen of op deze manier niet vooral sprake is van konfliktoplossing
in de betekenis van het beëindigen van manifest geweld (14).
De volgende zaken veroorzaakten kritiek bij enige jonge polemologen
(15), de kritische polemologen van het eerste ogenblik.
1 ) De onderzoekingen van de bestaande polemologie waren niet probleemgericht; zo werd de oorlog in Zuid-Oost Azië nauwelijks onderzocht.
Men vond niet dat dit behoorde tot het werkterrein van de polemologie.
2) U3A-polemologen uit een duidelijk positivistische traditie, stelden de oorlog in Vietnam voor als een symmetrisch konflikt, in
termen van het zgn. "Prisonners-Dilemma-Game", alsof het hier ging
om gelijkwaardige partijen (Kopenhagen 1969 waar een door de Peace

12)
13)
14)
15)
16)

struktureel geweld oefenen personen geweld uit door middel van
strukturen. Die Subjekten kunnen vervangen worden zonder dat de
struktuur daardoor verandert (bijvoorbeeld in de feodale struktuur van de middeleeuwen) (idem Galtung blz. 76-77). Tevens
wijst Dekker er op dat de scheiding niet absoluut is. Bij de
oorlog blijkt hoe struktureel geweld en persoonlijk geweld in
elkaar verweven zijn. Derhalve is hij er op tegen bij de oorlog
de term "persoonlijk geweld" te gebruiken.
Galtung a.w. (noot 6), blz. 86 en B8.
Op bladzijde 104 (a.w. (noot 6)) wijst hij op polarisatie als
een middel dat soms gebruikt kan worden; dit echter pas in navolging van de kritische polemoloog Herman Schmid.
Vergelijk Leon './ecke (a.w. (noot 3) ), blz. 514-515.
Vergelijk de bundel "Kontroversiële polemologie" (a.w. (noot 2) ),
blz. 56-57.
Herman Schmid; "Politik und Friedensforschung", in: "Kritische
Priedensforschung", Prankfurt am Main 1971 (blz. 25-55). Dit ar-
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houden) .
Men plaatste zich hoven de partijen en evalueerde de doelstellin
gen en attituden van heide partijen met het suhjektivistisehe konfliktmodel.
Deze en andere zaken zou Herman Schmid (16) spoedig daarop in een ar
tikel hespreken. Zijn prohleemstellingen hlijven aktueel aangezien de
toen veroorzaakte diskussie nog niet wezenlijk verder gekomen is.
Paragraaf 2 / Aktuele diskussie over doel en wezen

вд de polemologie

De konkrete ervaringen van de late zestiger jaren (de oorlog in Viet
nam, de groeiende kloof tussen de hooggelndustrialiseerde landen en
de landen van de derde wereld, binnenlandse tegenstellingen) brachten
aan het licht dat een polemologie die zich uitsluitend op indamming
van konflikten koncentreert tekort schiet (17). Daarmee staan we aan
de basis van de kritische polemologie.
Over de benaming "kritische polemologie" zegt Hylke Tromp:
"Kritische polemologie betekent niet zozeer dat er ook een pole
mologie zou hebben bestaan die níet kritisch was, want dat waren
de eerste polemologen zeker ook. Het betekent dat uitgangspunten
en doelstellingen van het verleden opnieuw kritisch worden bezien." (18)
Het gaat de kritische polepiologie om zelfonderzoek, om het ontdekken van ideologische vooroordelen en de politieke gevolgen van de
traditionele polemologie (19). Kritische polemologie wordt niet allereerst bepaald door haar progressief politiek engagement (20):
"Wat deze wetenschap op de allereerste plaats kenmerkt, is niet,

17)
18)
19)

^

20)

tikel verscheen eerder als "Peace Research and Politics", in:
"Journal of Peace Research", 1968 nr. 3, (blz. 217-232).
Vergelijk Dieter Senghaas in het voorwoord van de bundel
"Kritische Friedensforschung" (a.w. (noot 16)), blz. 9.
Hylke Tromp : De inleiding van "Kritische polemologie", onder
redaktie van Hylke Tromp, Assen 1973 (234pp), blz. X.
Vergelijk Kenneth E. Bouldlng a.w. (noot 3 ) , blz. 10: de radikale (of kritische) polemologie heeft vooral jonge vertegenwoordigers uit Engeland en Skandinavië onder haar gelederen die
zowel de enge als de brede visie ervan beschuldigen dat ze zich
vprlsofiht hebben aan de vijand, het kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme. Vergelijk ook Dieter Senghaas : "Abschreckung
und Frieden ", Frankfurt am Main 1969 (320 ppj met name bladzijde 244-245.
Senghaas a.w. (noot 17), blz. 12.

- 18 zoals het gewoonlijk door haar kritioi en tegenstanders geformuleerd wordt, een progressief politiek engagement (dit is tenminste geenszins haar privilege), het zijn veeleer analyses die
kritiek leveren op en doorzien dat de traditionele wetenschap
hiaten vertoont die hun oorzaak vinden in belangenpolitiek en
het in stand houden van een heerschappij, en in haar eigen analyses de politieke en sociale werkelijkheid gedifferentieerder
doorgrond heb oen dan eerdere studies of dan de militair-strategische studies die deze werkelijkheid versluierd en er een duidelijk stempel opgedrukt hehben."
Ook de polemologische studiegroep Amsterdam ziet de kritische polemologie niet als een beweging die eenvoudig het accent op politiek engagement legt. Radikale kritiek op het systeem van de afschrikking,
analyse van die faktoren die nu een ontmanteling van het systeem van
de afschrikking blokkeren, is pas mogelijk met een theorie die wetenschapstheoretisch kontroversieel is (21). Pet "kontroversiële" van
kontroversiële polemologìe en het "kritische" van kritische polemologie hebben daarom betrekking op een wetenschapstheoretische diskussie. Derhalve is het gerechtvaardigd de benaming "kritische polemologie" te gebruiken tegenover "traditionele polemologie" (22).
Hieronder volgt nu een tamelijk uitvoerige bespreking van het hierboven genoemde artikel van Herman Schmid (23) waarbij in het boek
"Kontroversiële polemologie" een veelzeggend motto gefommleerd
werd: "De knuppel in het hoenderhok" (24).
21) "Kontroversiële polemologie" (a.w. (noot 2) ), blz. 83-84. Kurt
P. Tudykii vult het kritische van kritische politikologie in als
een specifieke methode die op kennis en opheffing van tegenspraken doelt. De kritiek van de politieke ekonomie moet gebruikt
worden als de analyse van de voorwaarden voor de opheffing van
de produktiewijze, die als oorzaak van de kritische toestand
zelf geldt. (Verderop zullen we zien dat ook Vilmar de maatschappij "kritisch" noemt). (Kurt ?. Tudyka: "Kritische Politikwissenschaft", Stuttgart 1973 (70 pp), vooral blz. 9-10.
22) Röling maakt bezwaar tegen de benaming "kritische polemologie"
, (a.w. (noot 8) het voorwoord). Hij zegt dat de polemologie vanzelfsprekend altijd maatschappijkritisch is geweest en dat dus
de benaming kritische polemologie een pleonasme is. Het zal duidelijk zijn geworden dat het kritische van de kritische polemologie meer slaat op een zelfkritiek, op vooronderstellingen, uitgangspunten en konsekwenties van de wetenschap van oorlog en vrede
dan op het maatschappijkritische ervan.
23) Herman Schmid a.w. (noot 16). V/e verwijzen naar de Duitse uitgave.
24) "Kontroversiële polemologie" (a.w. (noot 2) ), blz. 127.
25) Galtung eveneens in de'"Internationale Spectator" van 8 november
1967.
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heeft hij wel enig voorbereiderd werk gedaan door orderscheid te maken tassen positieve en negatieve vrede (25).
Í) Herman Schmid
Schmid stelt dat de polemologie die een reaktie was op de rationaal
georiënteerde polemologie m overheidsdienst, op het standpunt stond
dat de polemoloog niet mag kiezen in een konflikt tussen twee staten,
maar dat hij een oplossing moet zien in het licht van het gehele systeem. Een vooronderstelling daarbij is, aldus Schmid, dat de polemoloog weet wat het heste is voor het systeem in zijn geheel. De polemologen hebben m feite beheersing en integratie van het internationale systeem als de waarden voor de polemologie gekozen (26). Een
tweede vooronderstelling is dat wat funktioneel voor één element is,
ook funktioneel is voor het geheel. Maar "deze vooronderstellingen van
een identiteit van belangen is des te eerder te betwijfelen naarmate
een systeem minder geïntegreerd is" (27).
Deze voororderstelling van de identiteit van de belangen is afkomstig
uit de tijd dat alle aandacht gericht was op het Oost-Vest konflikt
en uit de tijd dat men zich realiseerde dat het voorkomen van een kernoorlog voor alle partijen voordelig was. Deze vooronderstelling blijkt
echter een onjuiste te zijn tegen de achtergrond van vooral de m e t europese wereld:
"Het is nu blijkbaar juister te zeggen dat wat in het belang van
het internationale systeem is sterk overeenkomt met wat in het
belang van die staten is die een behoorlijke hoeveelheid belangen
in dat systeem hebben, belangen die strijdig zijn met de belangen
van vele andere staten en groepen." (28)
Het is geen neutrale handeling meer dit systeem waarin de basisbelangen van allen niet worden gediend, te ondersteunen. Allerlei konflikten moeten in het belang van de wereld ingedamd worden, immers een eskalatie zou tot een nukleaire oorlog kunnen leiden. Ten aanzien van de
26) Deze zijn de waarden van de funktionalistische sociologen: integratie, het regelen van spanningen, gerichtheid op doeleinden en
aanpassing. Deze houding waarbij het systeem geëvalueerd wordt
door uit dat systeem afgeleide richtlijnen, leidt noodzakelijk
tot konservatisme.
27) Schmid (a.w. (noot 16) ), blz. 30.
28) Idem. tile. 33.
29) Op blz. 33-34 geeft hij enige voorbeelden.
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heeft, immers die waarde is gemeenschappelijk genoeg om als basis voor
de identifikatie van het systeem te kunnen dienen. Fegatieve vrede is
echter een konservatieve waarde die veel onrecht ongemoeid laat (29).
Een derde moeilijkheid van de bestaande polemologie is voor Schmid
gelegen in de wijze waarop haar theorie omgezet wordt in praxis, in
de wijze waarop haar aanbevelingen door macht en invloed worden omge
zet in daadwerkelijke politiek. De polemologie verbindt zich met die
genen die macht bezitten in de internationale struktuur. Dat zijn de
rijke en machtige staten die het internationale systeem onder kontrole
willen houden, willen handhaven en integratie willen vanwege hun ge
vestigde belangen. Polemologie wordt dus een faktor die de status-quo
van het internationale systeem ondersteunt door het te voorzien van
kennis voor beheersing, manipulatie en integratie. Vooral in de Ver
enigde Staten en in Noord-Suropa is de polemologie dan ook sterk ver
tegenwoordigd. De drie vooronderstellingen hangen nauw samen: men kan
in het kort zeggen dat Schmid de bestaande polemologie verwijt dat ze
de waarden heeft gekozen van, en zich verbonden heeft met, de rijke
landen die erop gebrand zijn dat het internationale systeem, inklusief alle onrechtvaardigheid, niet verandert. Die waarden zijn dan
integratie, kontrole of beheersing van het systeem en negatieve vrede.
Op deze manier is de polemologie te werk gegaan, hoewel ze zelf be
weert een positief vredesbegrip te hanteren (30).
Voor Schmid is het positieve vredesbegrip veel te vaag om als cen
trale kategorie dienst te kunnen doen (31). Ieder immers vult dit
begrip met zijn subjektieve, veelal politieke waarden (32).
Vindt hij enerzijds het positief vredesbegrip te vaag, anderzijds
vindt hij negatieve vrede, rond welk begrip de polemologie in feite
is georganiseerd, volstrekt onvoldoende als doelstelling: in plaats
van te benadrukken dat negatieve vrede een toestand van geen oorlog
betekent, beklemtoont Schmid dat negatieve vrede nog steeds struktureel geweld insluit.
Schmid verwijt de traditionele polemologie (33), met name Geltung,
30) R^hrnifl a.w. (noot 16), blz. 40.
31 ) Galtung heeft zijn omschrijving van positieve vrede
naar aanleiding van de kritiek van Schmid (vergelijk
(noot 6), blz. 100-101). Het blijft echter de vraag
formulering niet evenzeer een containerterm is waar
zijne in kan lezen.
32) Schmid a.w. ( n o o t 1 6 ) , b l z . 3 8 - 3 9 .
33) Idem, b l z . 40-4Θ

veranderd
Galtung a.w.
of de nieuwe
ieder het

- 21 een subjektivistisch konfliktmodel aan te hangen. Subjektivistiseli
omdat er gesproken wordt over on-verenigbare waarden en doeleinden.
Er is slechts dan sprake van een konflikt als er tussen partijen
waarneembaar konfliktgedrag en / of attitudes bestaan. Schmid geeft
een objektivistische definitie, namelijk een definitie die onafhankelijk is van de subjektieve omschrijving van de aktors. In dat geval is er sprake van konflikt wanneer er onverenigbare belangen zijn,
die verankerd liggen in de sociale struktuur. Hiermee stelt hij zich
op in de traditie van Karl Marx (33a). Schmid geeft als voorbeeld het
klassenkonflikt dat niet een konflikt is omdat de verschillende klassen onverenigbare doeleinden hebben, maar omdat de sociale struktuur
zo in elkaar zit dat de ene klasse de andere uitbuit. Het konflikt
wordt in die benadering niet, zoals in het subjektivistiseli model,
opgelost door integratie, door beïnvloeding (manipuleren, ideologisch voorlichten of hersenspoelen) van de konfliktaktors. Immers
als men stelt dat het konflikt ontstaat door onverenigbare belangen
van de Subjekten is het zaak die Subjekten zo te beïnvloeden dat
hun belangen verenigbaar worden. Maar op deze manier bemoeilijkt
men een werkelijke oplossing van het konflikt. Anders gezegd: het
manifeste konflikt wordt dan tot latent konflikt.
Werkelyice konfliktoplossing wordt bereikt door strukturele verandering.
Manifeste konflikten moeten niet door allerlei technieken latent
gemaakt worden, maar latente konflikten moeten door polarisatie manifest gemaakt worden. Het gaat dus duidelijk niet meer om behoud
van het systeem. Hierbij merkt Schmid op dat het konflikt door de
polemologen gezien wordt als iets negatiefs dat opgelost, ingedamd
of venneden dient te worden. Zo getuigt het van een bevooroordeeld
standpunt dat geen enkele polemoloog onderzocht heeft hoe konflikten
kunnen worden verhevigd.
Voor Schmid is het objektivistisch konfliktmodel niet het juiste
zonder meer; hij wijst op een moeilijkheid, namelijk hoe bepaalt
33a) Ook bij Karl Marx vinden we voortdurend verzet tegen, wat Heiman
Schmid nu noemt, het subjektivistisch konfliktmodel. Vergelijk
bijvoorbeeld het Voorwoord tot de "Grundrisse der Kritik der
politischen Oekonomie" (in: "Te Elfder Ure" nr. 17 dat gewijd
is aan het maraistisch wetenschapsbegrip (blz. 520-525) ):"Zomin als men een individu beoordeelt naar wat het van zichzelf
vindt, zomin kan men een dergelijk tijdperk van omwenteling
beoordelen vanuit zijn eigen bewustzijn; men moet veeleer dit
bewustzijn verklaren uit de tegenspraken van het materiële
leven, uit het bestaande konflikt tussen maatschappelijke produit! ekrachten en produktieverhoudingen." (blz. 522),
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laten zien dat de polemologie in feite politieke waarden aanhangt
en dat haarrcerspektievendoor die politieke waarden gekleurd zijn.
PoleTiologie is gekonccntreerd op behoud van het systeem door ЪеЬеегs m g (ineenstorting van het systeem voorkomen), en door integratie
(het systeem meer staoiel maken) als belangrijkste kategoneën te
nemen. De waarden van de Ъelaτ>gгlJkste machthebbers zijn ook de
waarden van de polemologie geworden. Dit is voor Schmid het ideo
logisch aspekt van de polemologie (34).
Een meer recent artikel var Schmid, "Peace Research as a technology
for pacification" (35), kan oeschouwd worden als een verlengstuk van
zijn hierhover besproken artikel. Zijn analyse van twee publikaties
(Oppenheim en Galtung (36) ) dient als illustratie voor zijn theorie,
Oppenheim bijvoorbeeld gaat uit van de belangenidentiteit (var kapi
talisten en arbeiders), ziet het konflikt m e t als een stn-ktureel
bepaald konflikt (bepaald door klassentegenstellingen), maar geeft
de schuld aan de aroeiders wanneer er een staking is. -τ wordt dus
gebruik genaakt van het suojektivistisch konfliktmodel. Dientenge
volge moeten de tegenstellingen en de onrust plaats maken voor sa
menwerking en vertrouwen. In het geval van de staking m de fabriek
moet er een "technology for industrial peace" (37) ontworpen v/orden.
Fet konflikt mag niet manifest blijven nestaan.
In de vierde paragraaf (38) (getiteld: "The nature of peace research")
maakt hij onderscheid tussen "science" en "(social) technology" die
34) Schmid a.w. (noot 16), biz. 51. Deze invulling van het begrip
ideologie is reeds bij Ilarx aanwezig. Louis Althusser zegt in
"De voorwaarden voor de wetenschappelijke ontdekking van Marx"
(In: "Te Elfder Ure", nr. 17, blz. 691-702): Als de theoretiese
koncepties, waarmee Marx georoken heeft (laten we gemakshalve
zeggen: de geschiedenisfilosofieën), de kwalifikatie 'ideologies'
verdienen, dan is dat omdat ze theoretische afdelingen van praktiese ideologieën waren, die funkties vervulden welke in de
reproduktie van de produktieverhoudingen van een gegeven klassenmaatschappij noodzakelijk waren." (blz. 696).
35) Herman Schmid: "Peace research as a technology for pacification",
m : "Proceedings IPRA Third Conference Vol.I Philosophy of Peace
Research", Assen 1970, blz. 20-69.
36) Idem, blz. 26-52. De door Schmid bekritiseerde publikaties zijn:
А.ГГ. Oppenheim - J.CR. Зауіеу: "Productivity and Conflict", juni
1969 (kennelijk een gekopieerde uitgave ("mimeo")) en Geltung:
"Co-operation in Europe", gepubliceerd als "Appendix of Doe.2363
of the Council of Europe", Strasbourg, 1968.
37) Schmid a.w. (noot 35), blz. 33-36.
38) Idem, blz. 52 en verder.

- 23 zich respektievelijk bezighouden met objektief bestaande (sociale)
strukturen en met bestaande kennis voor de oplossing van praktische
problemen. Zo is polemologie geen "science" maar "technology" die
know-how ontwikkelt voor het oplossen van praktische politieke pro
blemen op het gebied van konflikten en het bevorderen van vrede,
zo'η theorie wil praktisch iets bereiken en is dus noodzakelijk een
strategie voor iemand, relevant slechts voor een persoon in een be
paalde situatie. Zelfs de onderzoeker die onafhankelijk (van regering
etc.) werkt, moet zich noodzakelijk indenti ficcren met een handelend
Subjekt en hopen dat die handelende partij beïnvloed wordt door datgene wat hij als onderzoeker raar voren brengt. Zo moet het handelend
subjekt zelf in de studie worden opgenomen. Dit betekent ook dat de
onderzoeker zijn theorieën zo moet foirauleren dat ze bruikbaar zijn
voor degene die handelt en dus dat de strukturen waarin de aktor
zich bevindt ongeschonden blijven. In het geval van de staking in
de fabriek ging de onderzoeker dan ook niet in op de tegenstelling
tussen kapitaal en arbeiders. De "knowledge" waarop de polemologie
steunt is niet de "scientific" maar de ideologische. De studie van
Oppenheim is volgens Schmid:
"gefundeerd op een aantal vooronderstellingen omtrent identiteit
van belangen (tussen arbeiders en leiding), omtrent de oorzaken
van de ontevredenheid onder de arbeiders, omtrent de funktie van'
staken etc. waarvoor hij geen wetenschappelijke verklaring kan
geven" (39).
Deze vooronderstellingen zijn dan de vooronderstellingen van de dominante ideologie en dat is de ideologie van de bourgeoisie. Ten aanzien van Galtungs studie over de integratie in Europa gaat hetzelfde
op (40). Om diverse redenen is dus toch sprake van partijdigheid, ook
al beweren de schrijvers dat ze onpartijdig zijn. De polemologie is
derhalve, volgens Schmid, een ideologische in plaats van een wetenschappelijke discipline en haar ideologie komt overeen met de belangen van de heersaide klassen van de leidende kapitalistische landen.
Vervolgens bespreekt Schmid, om zijn theorie van paragraaf 4 te illustreren, een derde voorbeeld van toegepaste polemologie (41): de
39) Idem, blz. 59.
40) Bij wijze van voorbeeld noemt Schmid o.a. zijn spekulatieve beweringen over de ontwikkeling en de natuurlijke convergentie van
Oost en West.
41) Idem, blz. 60-63. Het hier besproken werk: "Peace Research Society (International)", Papers, Vol X 1968.

- 24 in 1968 gehouden konferentie over Vietnam. Heel het Vietnamese pro
bleem werd bezien vanuit Amerikaans standpunt ("acceptabele vxedesvoorwaarden voor de USA" Ъ. . ) . De theorieën werden dus geformuleerd
in termen van een bepaalde aktor. Alle bijdragen waren gefundeerd
op ideologische vooronderstellingen. Deze studie was niet een slechte
uitschieter volgens Schmid, en deze Vietnamconferentie kon ook moeilijk
andere resultaten voorbrengen dan ze in feite deed, gegeven haar beginpunt dat de USA haar "opdrachtgever" was en gezien de Amerikaanse traditie van sociale theorie en van onderzoek. Ken heeft op deze conferentie het konflikt in Vietnam dus niet beschouwd als een symmetrisch konflikt. Wat zou het echter in dit geval betekenen het konflikt symmetrisch te bezien? In het geval er een groep vertegenwoordigers uit verschillende landen tesamen zou komen, zou het gesprek wel moeten mislukken omdat ieder land op zijn eigen voordeel uit is, terwijl de niet
rechtstreeks bij het konflikt betrokken landen het voordeel voor het
gehele bestaande systeem zouden nastreven. In een einder geval kan men
zich voorstellen dat een polemoloog die symmetrisch te werk gaat en
gegevens vraagt aan beide partijen onmogelijk kan slagen met zijn werk
omdat bij zulk een toegespitst konflikt geldt: "Wie niet helemaal voor
ons is, is tegen ons". De USA zou hem konmmnist, Iloord Vietnam imperialist noemen. Op deze manier invloed uitoefenen is onmogelijk. Schmids
voorlopige konklusie luidt derhalve (42).
"Dit schijnt dus de harde realiteit te zijn van de polemologie: of
een van de partijen kiezen en proberen hem te beïnvloeden, of niet
kiezen en door beiden genegeerd worden."
Ook van bovennationale organisaties kern geen onpartijdigheid verwacht
worden; zij worden gedomineerd door de sterkste naties en indien dit
niet het geval zou zijn heeft een dergelijke organisatie weinig te
betekenen.
Hoewel Schmid vooral kritiek levert op de bestaande polemologie,
geeft hij toch enkele aanwijzingen omtrent datgene wat in de polemologie in de toekomst moet veranderen (43). De polemologie moet zich
verplaatsen van het ideologische nivo (nu is de polemologie een ideologie die overeenkomt met de belangen van de heersende klassen in de
leidende kapitalistische landen) naar het nscientific"-nivo. De politici kunnen immers zelf hun strategieën wel maken (en heel wat beter
dan welke polemoloog ook). Ze zitten niet verlegen om "technologies"
42) Idem, blz. 66. Schmid toont aan dat Oppenheim slechts beweerde
symmetrisch te werk te gaan, het feitelijk niet deed, en dat
Geltung het wel deed maar dat hierin ook juist de reden is gelegen waarom zijn rapport zo weinig vriendelijk ontvangen werd
(biz. 65-66;.
ч
43) Idem, blz. 69.

- 25 maar om "scientific knowledge" als basis voor h m strategieën. Zo
behoeft de weterschapper zich niet langer te identificeren niet eei
aktor. Verder stelt Jchmid voor dat zij die een sterke politieke
bezorgdheid koesteren zich direkt en openlijk noeten uitspreken
voor datgene wat zij juist achten, m plaats van onder het mo-n var
"symmetrisch science" toch politiek te bedrijven.
Schmid wil niet de ene (bourgeois) ideologie vervangen door een andere ideologie; hoe dat de polemologie die zich op het nivo "science"
bevindt er uit zal moeten zien blijft duister. In ieder geval heeft de
uiteenzetting van Herman Schmid duidelijk gemaakt welke de (stilzwijgende) vooronderstellingen en konaekwenties zijn van de huidige polemologie.
В) Lars Dencik
bars Dencik brengt in "Plädoyer für e m e revolutionäre Konfliktforschung", naast veel wat reeds bij Herman Schmid is te vinden, enige
gedachten naar voren die waard gijn hier oesproken te worden. (44)
Dencik verweert zich in dit artikel tegen traditionele polemologen
die beweren dat de radikale of kritische school niet vretenschappelijk zou zijn; wel accepteert hij dat ze de aanhangers van de neer
revolutionaire polemologie karakteriseren als een stroming die het
pacifisme door marxisme, konfliktreducenng door klassenstrijd en
"vrede" door revolutie vervangen hebben (45). Dencik valt de traditionele polemologie aan en beweert op zijn beurt dat die onwetenschappelijk (een konservatieve ideologie) is. Zij korrumperen de
wetenschap openlijk aangezien ze noodzakelijkerwijs de referentiekaders van de heersende machtselite moeten accepteren om hun voorstellen politiek haalbaar te laten zijn. Hierdoor worden andere
perspektieven logischerwijze uitgesloten en derhalve houden de traditionele polemologen er een partijdig, een ideologisch bepaald,
standpunt op na. De traditionele polemologie is een konservatieve
ideologie, gestoken in een "wetenschappelijk" pak (46).
Het vasthouden aan negatieve vrede, zoals m feite gebeurt, leidt
tot het bevorderen van de status-quo; op deze manier wordt polemologie een technologie voor pacificatie (47). De traditionele polemologie heeft onvoldoende gezien dat de objektieve belangen onderling
44) Lars Dencik; "Plädoyer für eine revolutionäre Konfliktforschang",
in: "Kritische Pnedensforschung", Frankfurt am Main 1971, blz.
247-274.
45) Idem, blz. 248.
46) Idem, blz. 251-252.
47) Deze term pacificatie ("Befriedung" in de Duitse tekst) heeft,
evenals bij Schmid (pacification), een enigszins negatieve bete-

- 26 strijdig kurmen ζι,,ι, gekoncentreerd als men is ΟΌ het openlijk ge
welddadig konflikt dat dysfanktioneel voor het systeem zou zijn. De
polemologie is derhalve de "wetenschappelijke" rationalisatie voor de
supermachten hij hun onderdrukking van het grootste deel der mens
heid (48).
Dencik staat een grondige verandering voor van de polemologie, en het
accent ligt, meer nog dan bij Gchmid, op polarisatie en revolutie:
"In tegenstelling tot de voorschriften van de konventionele pole
mologie, sta ik op het standpunt, dat on het eigenlijke doel te be
reiken - namelijk een wereld met minder geweld - het nodig is dat
de polemologie het tegenovergestelde gaat doen van pacificatie-on
derzoek d.w.z. dat de ontwikkeling van die methoden voorop dient te
staan die de machtsverhoadingen die struktureel geweld inhouden,
afschaffen, om dan te situatie te herstruktureren. Bit wordt dan
niets anders dan wetenschappelijk onderzoek m dienst van ontwrich
ting en revolutie: revolutieonderzoek." (49)
Het is niet juist te denken dat Dencik niet langer vrede maar revolutie
wil.ft'elis het zo dat hij zich bewust is dat voor het bereiken van po
sitieve vrede, een grondige verandering van strukturen noodzakelijk is.
Degenen die gebaat zijn oij het in stand blijven van die (struktureel)
gev/eld implicerende strukturen geven zich echter meestal niet zonder
slag of stoot gewonnen. Zo is revolutie dan het middel tot werkelijke
vrede, en geen doel op zichzelf.
Kiet de traditionele (Dencik spreekt ook wel van "liberale") polemolo
gie is wetenschappelijk maar juist de revolutionaire:
"Als je een polemoloog bent die aanspraak wil maken op eerlijkheid
en wetenschappelijkheid moet je je ervan bewust zijn dat geweld
reeds in de struktuur is ingebouwd, en dat er bepaalde gevallen
zijn waarin een openlijke konfrontatie de meest effektieve of mis
schien zelfs de enige manier is om bevrijding van dit struktureel
geweld te bewerkstelligen." (50)
Dencik vindt het een wetenschappelijke taak om konflikten op te lossen
en realistische vrede na te streven met inbegrip van vrijheid van on
derdrukking en uitbuiting. Hier wijkt Dencik af van datgene wat Herman
Schmid voorstelde (51), namelijk ora de polemologie van het m v o van
toegeoaste wetenschap over te brengen naar het m v o "science" aangezien

48)
49)
50)
51)
52)

kenis. Deze term heeft betrekking op een toestand van geen openlijk,
manifest geweld, en hij komt overeen met negatieve vrede.
Iden, blz. 266.
Idem, blz. 267.
Idem, blz. 268.
Schmid a.w. (noot 35), blz. 69.
On de bladzijden 259-261 geeft Dencik 12 mogelijke overgangen tus
sen de vier konflikttoestanden (manifest-, pseudo-, latent-, en

- 27 toegepaste wetenschap toch steeds ideologie zal blijken te zijn. Voor
Dencik kan ook toegepaste wetenschap echte wetenschap zijn. Kriterium
daarbij is dat die wetenschap gericht is op bevrijding van de mens.
Heeft in het verleden de nadruk gelegen op hoe manifeste konflikten
latent gemaakt kunnen worden, nu zal de nadruk moeten komen te liggen
op onderzoek naar de mogelijkheid hoe het manifeste konflikt door struktuurveranderingen tot realistische vrede gebracht kan worden en hoe een
latent konflikt door polarisatie manifest gemaakt kan worden, hetgeen
leidt tot een realistische oorlog, bijvoorbeeld een bevrijdingsoorlog.
Ook zal aandacht moeten worden besteed aan het pseudokonflikt: in dat
geval is er wel konfliktgedrag maar geen objektief belangenkonflikt.
Dit geval kan zich voordoen als er een konflikt achter het schijnbare
konflikt zit (52).
Het zal duidelijk zijn dat niet in alle gevallen polarisatie het juiste
middel kan zijn. Een verregaande polarisering van Oost en West is geen
erg wenselijke ontwikkeling gezien het wapenarsenaal van beide. De
kritische polemologie wijst er echter op dat polarisatie ook een middel
is naast integratie en dat dit middel in veel gevallen zelfs de voorkeur verdient. Veel polemologen hebben derhalve het een en ander van de
kritische polemologie geïntegreerd in het geheel van hun denken, zonder
dat ze nu uitdrukkelijk steeds de kritische school wensen te volgen. Zo
wijst Leon Wecke erop dat in veel gevallen het konfliktmodel van Schmid
gekozen dient te worden in plaats van dat van Galtung (53). Het ene konfliktmodel sluit het andere niet uit, maar wel wijst Wecke er op dat de
belangrijkste konflikten eerder van strukturele aard zijn dan van sociaal-psychologische of ideologische. Ook polarisatie en integratie
sluiten elkaar niet uit: in het ene geval zal de weg naar vrede vooral
via polarisatie moeten lopen (te denken valt aan de ontwikkelingslanden),
in het andere geval via integratie. Soms zullen beide gebruikt dienen te
worden: polarisatie als eerste stadium en integratie als tweede. Bij een
ander konflikt zal misschien een zekere mate van integratie vooraf moeten gaan aan polarisatie.
C) Fritz Vilmar
Pritz Vilmar heeft zich beziggehouden met een systematische opzet voor
een kritische polemologie (54). Hieronder geven wij enige punten uit
zijn artikel om te laten zien hoe de kritische polemologie de verhouding tussen de wetenschappen onderling bekijkt, benevens om te laten
zien welke haar uitgangspunten zijn.
opgelost konflikt). De drie overgangen waar Dencik vooral op wijst,
zijn door de traditionele polemologie totaal verwaarloosd.
53) Wecke a.w. (noot 8), blz. 289-290.

- 28 Hier volgen de uitgangspunten van de kritiache polemologie zoals Vilmar die ziet.
De polemologie moet uitgaan van een sociaal-ekonomisch fundament. Zo
raken (Ъіjvoorbeeld) groepssociologische analyses en psychologische
simulatiespelen, die formele mogelijkheden voor eskalatie en de-eskalatie van sociale konflikten onderzoeken, niet de k e m van de zaak als
zij niet de konkrete maatschappelijke belangen erhij betrekken (55). Ge
organiseerde vredeloosheid immers, heeft wezenlijk te maken met sociaalekonomische "Herrschaftsstrukturen" van de industriële machten en juist
ook van de kapitalistische industriële machten. Zo moet polemologie
maatschappijkritisch zijn (56). Met betrekking tot het methodische uitgangspunt van de polemologie stelt hij:
"Van systematisch historische ervaringen kan het heuristische principe afgeleid worden dat de weliswaar te overwinnen maar historisch
diep gewortelde, tot tweede natuur geworden 'strukturele gewelddadigheid' (J.Galtung) van alle bestaande maatschappij systemen, die
bepaald wordt door heersende, bevoorrechte machtelites en overheerste, gediscrimineerde massa's, het methodische uitgangspunt van iedere polemologie moet zijn, en dat deze (ook aan het totale verschijnsel van het militairisme ten grondslag liggende) door heerschappij en onderdrukking gekenmerkte bepaling van bestaande samenlevingen berust op objektieve, tot nog toe gebrekkige levensvoorwaarden van de mensheid en kan verdwijnen met de produktieve verandering van deze levensvoorwaarden."(57)
Hoewel, voor Vilmar, polemologie maatschappijkritisch moet zijn is de
kritische aanzet van de polemologie uiteindelijk daarom kritisch "omdat
de toestand van de maatschappij (...) zelf een kritische, een tot op
zelfvernietiging tegenstrijdige is"(58). Polemologie die er per definitie aanspraak op maakt de zelfvernietiging van de maatschappij tegen te
gaan, moet derhalve uit de aard der zaak maatschappi'jkritisch zijn.
Indien men de oorzaken van de vredeloosheid op het spoor wil komen moet
54) Fritz Vilmar: "Systematischer Entwurf zur kritischen Friedensforschung", in: "Kritische Friedensforschung", Frankfurt am Main 1971,
biz. 362-392.
55) Idem, op biz. 363 geeft hij zes vormen van vredesonderzoek die alle
onvoldoende zijn vanwege het ontbreken van een solide sociaal-ekonomische fundering. Vergelijk ook: William Eckhardt: "A brief review of the radical critique of peace research", Γη: "Proceedings
of the international peace research association fourth general con
ference", Oslo 1973, biz. 125-137.
56) Vilmar a.w. (noot 54), biz. 362.
57) Idem, biz. 371-372.
58; Idem, biz. 372. Dit accent wordt ook gelegd door Tudyka (vergelijk
noot 21).

- 29 men zich wenden tot de agressieve tendenzen in het eigen maatschappelijk
systeem zelf die de vijandschap en de vijandideologieën veroorzaken, in
plaats van te gaan zoeken in de menselijke natuur of in het andere systeem (59).
Beslissende impulsen voor deze benadering komen uit de marxistische sociale theorie. Zijn eigen theorie wil hij scheiden van een dogmatisch
en doktrinair marxisme en wel hierdoor dat hij aan de uit historische
produktie- en heerschappijverhoudingen ontstane politieke, ideologische
en sociaalpsychologische strukturen en normen een veel grotere eigen
kracht toekent; ten dele hebben die zich op fatale wijze tegenover de
"materiële onderbouw" verzelfstandigd (60).
Als de bovenbouw zich gedeeltelijk zelfstandig gemaakt heeft, moeten
ook die wetenschappen die zich met die bovenbouw bezighouden (volkenrecht en psychologie bijvoorbeeld) een plaats krijgen in het geheel van
de kritische polemologie en niet enkel als hulpwetenschappen behandeld
worden. Hun werkwijze mag echter niet geïsoleerd zijn: datgene wat zij
analyseren dienen zij te analyseren in de empirische samenhang met de
fundamentele maatschappelijke existentie- en "Herrschaftsintereesen".
De oorzaken van de onvrede moeten, zoals boven gezegd, volgens Vilmar
niet gezocht worden in de mens (de mens die van nature slecht zou zijn),
maar in de samenleving zelf. Die samenleving is niet eeuwig of onveranderbaar maar historisch zo gegroeid. Maatschappelijke "Herrschaft"
(61) і , zo (62) stellen we voorlopig, voor Vilmar de kern van het kwaad.
Het is een belangrijke zaak voor han dat de polemologie laat zien op
welke wijze die "Herrschaft" in de geschiedenis vorm heeft aangenomen.
Als blijkt dat Herrschaft" in de geschiedenis is ontstaan door gebrek
aan levensmiddelen in de meest ruime zin van het woord en door het feit
dat de mensheid de onderlinge verbanden verbreekt, dan is daarmee een
perspektief gegeven: namelijk dat met de oveivinning van zulke negatieve
globale levensvoorwaarden tegelijkertijd ook, theoretisch, de mogelijk
heid van een overwinning van de maatschappenjke antagonismen en agres
sie gegeven is (63). Geleidelijk heeft "Herrschaft" zich in verregaande
mate verzelfstandigd. De heersenden hebben nu alle belang bij de in
standhouding van die samenleving; de vrede wordt dan ook niet door vij
anden van buiten bedreigd (64). Rekening houdend met dit alles vormt
voor Vilmar de geschiedeniswetenschap samen met de sociale ekonomie de
59) Idem, blz. 372.
60) Idem, blz. 373.
61) Vergelijk ook Vilmar: "Die Verflechtung von Rüstung, Wirtschaft und
Wissenschaft", in: "Friedensforschung und Gesellschaftskritik", blz.
83-97 (München 1970, uitgegeven door D.Senghaas), met name blz. 83ч
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62) In het derde hoofdstuk van Deel II zullen we uitvoerig op de levens
beschouwelijke vooronderstellingen van Vilmar ingaan.

- 30 de grondslag van de kritische polemologie.
Afwijzen van het bestaande systeem, of beter het afwijzen van alle nu
bestaande systemen en het benadrukken dat er door de geschiedenis heen
veel afkeurenswaardige (of onzinnige) zaken tot ons komen, benevens
het wijzen op de beloftevolle toekomst, behoort tot Vilmars uitgangspunten. In Deel II zullen we laten zien dat achter dit theoretisch uitgangspunt een theologische denkfiguur schuil gaat en verder op de ermee
gegeven problematiek ingaan. In dit Deel I houden we ons voorlopig bezig met het blootleggen van de uitgangspunten van de kritische polemologie in het algemeen en met die van Fritz Vilmar in het bijzonder.
'vie hebben hierboven Vilmars uitgangspunt met betrekking tot de kritische
polemologie besproken. Ket acht bladzijde tellende schema kwam daarbij
niet expliciet ter sprake; veel ervan volgt echter uit datgene waar wij
op gewezen hebben.
Paragraaf 3 / Theologie en polemologie: eerste konfrontatie
A) Polemologie; haar etisch relevante uitganspunten
Hoewel we pas veel verderop uitvoerig zullen beargumenteren dat de theologie zich dient te verbinden met de kritische polemologie, willen we
reeds in dit stadium de lezer enigszins trachten duüflelijk te maken dat
niet de traditionele maar de kritische polemologie een geschikt gesprekspartner is voor eer. moderne (moraal-)theologie die een werkelijke bevrijding van mensen als doelstelling aanvaardt. Daartoe zal allereerst
de traditionele polemologie vergeleken worden met de kriilsche.
Ten aanzien van de traditionele polemologie stellen we dat deze:
-door naar het subjekt te verwijzen het eigenlijke konflikt, dat meestal
in de strukturen van de samenleving gelagen is, verduistert;
-in feite niet de positieve vrede nastreeft (wat ze wel beweert te doen),
maar de negatieve;
-opkomt voor de heersers, zowel voor de heersende Westerse landen als
voor de heersende klassen binnen de nationale staten, in plaats van
voor de onderdrukten;
-zich verbindt met een systeem dat опгеспгvaardigheid insluit door
dat ze haar referentiekaders accepteert.
De kritische polemologie daarentegen:
-legt het werkelijke konflikt bloot door het op te sporen in de struk
turen van de samenleving, waarmee zede richting aargeef t vande wertaOijke63) Vilmar a.w. (noot 54), blz. 375.
64) Idem, blz. 391.

- 31 konfliktoplossing die achter en niet vòòr het konflikt ligt;
-stelt zich ten doel "Herrschaft" op te heffen, latente (naast manifeste) konflikten op te lossen;
-engageert zich met de verdrukten van de wereld;
-wil zich niet verbinden met een systeem dat zich als harmonisch presenteert maar dat in feite onrecht handhaaft.
Op de vertrekpunten en vooronderstellingen van de kritische en traditionele polemologie die we puntsgewijs hebben aangestipt, willen we
hieronder verder ingaan. De volgorde van behandeling van vertegenwoordigers van de kritische polemologie is daarbij dezelfde als in de vorige paragraaf.
1) De traditionele polemologie
Ten aanzien van de traditionele polemologie valt op de eerste plaats op
te merken dat deze niet wenst te kiezen voor een van de partijen in
een konflikt, maar de oplossing van dat konflikt wil zien in het licht
van het gehele systeem. Dit is echter geen waardevrije en onpartijdige
bezigheid: deze polemologen kiezen voor de waarden van het bestaande
systeem. Dat systeem moet gered, overeind gehouden en versterkt worden.
Kiezen voor het bestaande systeem betekent kiezen ббг diegenen die
het meeste belang hebben bij het behoud van het systeem, en tégen diegenen die de slachtoffers zijn van dat systeem. Zowel Schmid (65) als
Dencik (66) signaleren bij de traditionele polemologen een harmonisch
wereldbeeld. Vanuit dat harmoniemodel vooronderstellen de traditionele
polemologen dat de bij een konflikt betrokken partijen er gemeenschappelijk belang bij hebben dat geweld vermeden wordt; dat konflikt zelf
is nooit rationeel maar irrationeel in die zin dat het telkens het gevolg is van een onjuist inzicht in de werkelijkheid. De gedachte dat er
in de wereld foute strukturen zouden bestaan komt bij de traditionele
polemologen in het geheel niet op.
Met Willms (67) kan men stellen dat de burgerlijke filosofie de enige
noodzakelijke revolutie acht te hebben doen plaatsgevonden. In principe is de burger bevrijd van zijn boeien, geëmancipeerd. De burger die
in wezen revolutionair is, vervalt in een oneigenlijk burgerdom: in werkelijkheid is niet iedereen bevrijd maar slechts enkelen en tegelijk
rust er een taboe op iedere verdere revolutie. In principe is de samenleving goed, harmonieus en ieder aanvechten van het wezenlijke van deze
65) Schmid a.w. (noot 35), blz. 22.
66) Dencik a.w. (noot 44), blz. 250 en 265.
67) B.Willms: "Revolution und Protest oder Glanz und Elend des bürgerlichen Subjekts", Stuttgart 1969 (112 pp).
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een verheven ideaal, ver verwijderd van de werkelijkheid van uitbuiting
en knechting voort. Reeds Locke heschreef de bestaande werkelijkheid
als natuurtoestand en legitimeerde haar met een Ъегоер op God. Slechts
de bezitters zijn voor hem echte burgers, de loonarbeiders een soort
tweederangs burgers. Op deze manier wordt de oorspronkelijk revolutio
naire idee van vrijheid en gelijkheid tot een abstraktie: de bestaande
tegenstellingen worden verbloemd en tot natuurtoestand omgetoverd. De
burger wordt van revolutionair tot beschermer van zijn eigen positie,
tot antirevolutionair (68).
De kritische polemologen verwerpen de burgerlijke of liberale ideologie
dat de samenleving in principe goed of natuurlijk zou zijn, en ze bin
den de strijd aan met de traditionele polemologen die deze ideologie
in feite aanhangen. Voor de kritische polemologen vertoont de samen
leving wel degelijk fundamentele gebreken. Daarom hanteren zij een ob
jektivistisch konfliktmodel: het konflikt is geworteld in de foute struk
turen van de samenleving. Hun tegenstanders ontkennen dit laatste: omdat
de samenleving in principe goed gestruktureerd is, moet de oorzaak van
(gewelddadige) tegenstellingen niet gezocht worden in de strukturen maar
bij de Subjekten. Zij hanteren een subjektivistisch konfliktmodel: zij
achten het van het grootste belang, indien zich een konflikt voordoet,
de aktors aan te sporen zo snel mogelijk tot een kompromis te komen en
hen te doen inzien dat beide partijen gebaat zijn bij de instandhouding
van de enig juiste struktuur. De eigen waarden en opvattingen en het
eigen wereldbeeld worden verabsoluteerd; de uitdaging (bijv. kommunis
tisch Rusland) verdoemd.
Een ander punt is dat de traditionele polemologen niet slechts kiezen
voor het bestaande internationale systeem, maar ze verbinden zich in
de praktijk van hun onderzoek zelfs met die landen die het meest gebaat
zijn bij het bestaande systeem en ze verschaffen de Westerse landen de
nodige informatie die het behoud van het systeem dient.
Behoud van het systeem als waarde nemen, betekent dat datgene wat het
systeem bedreigt, afgewezen moet worden: zo moet het konflikt niet ver
scherpt maar verduisterd worden, latent gemaakt of ingedamd worden. Het
konflikt wordt als iets negatiefs gezien; het vormt immers een bedrei
ging voor het (goede) systeem. De traditionele polemologen kiezen in
feite voor negatieve vrede: in wezen worden konflikten niet opgelost
terwijl het uit het bestaande systeem voortvloeiende onrecht voort
woekert.
68) B.Willms: "Die politische Ideen von Hobbes bis Ho Ischi Minh", Stutt
gart 1972 (292 pp) o.a. blz. 39-44. Vergelijk ook biz. 95: "Das Prin
zip des bürgerlichen Subjekts ist von einem fortschrittlichen zu
einem konservativen geworden." De liberalen bevinden zich in een
moeilijke positie maar vinden een uitweg met behulp van hun typische
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Herman Schmid
Daar waar Schmid zich verzet tegen systeemidentificatie van de polemo
logie, wijst hij er op dat de polemoloog op deze manier alleen opkomt
voor de rijke en machtige landen (69). Daarentegen ів hij van mening
dat de polemoloog moet opkomen voor iedereen en zich verzetten tegen
onrecht; hij moet niet de underdog de underdog laten hlijven (70). Dit
levensbeschouwelijk uitgangspunt (te realiseren gelijkwaardigheid) is
echter geenszins vanzelfsprekend naar onze mening (71). Schmid echter
beargumenteert dit soort levensbeschouwelijke keuzen in het geheel
niet.
Bij konfliktgedrag moet men niet het individu verwijten maken. Konfliktgedrag is voor Schmid immers het gevolg van een in de atruktuur van de
samenleving gelegen konflikt (72); Schmid heeft alleszins begrip voor
het konfliktgedrag van bijvoorbeeld uitgebuite arbeiders. Hij vindt
konfliktgedrag geen natuurramp en evenmin een plotselinge, gevaarlijke
en irrationele uitbarsting. De polemoloog moet derhalve niet trachten
het manifeste konflikt te verbuigen tot een latent konflikt maar zich
inzetten voor veranderingen van strukturen. Die veranderingen moeten
leiden tot een samenleving zonder manifeste en latente konflikten. Voor
onze vraagstelling zou het interessant geweest zijn als Schmid expli
ciet had gemaakt wat hij zich voorstelt bij een samenleving met struk
turen die zodanig zijn dat er geen manifeste of latente konflikten be
staan. Hij doet dit echter niet uitdrukkelijk en hij geeft toe dat er
hier een probleem is gelegen dat hij niet kan oplossen. Schmid wijst de
term "positieve vrede" als grondslag voor een definitie van de polemo
logie af, terwijl hij tegelijkertijd een samenleving zonder manifeste
en latente konflikten wil realiseren. Het begrip "positieve vrede" wenst ν

69)
70)
71)

72)

ideologie van vrijheid en persoonlijkheid, pers- en koalitievrijheid,
kiesrecht en geestelijke vrijheid, tolerantie, maar vooral door het
benadrukken van de waarde van het privé-eigendom en de vrije konkurrentie. Voor Franz Borkenau is deze ideologie geen weerspiegeling
van de werkelijkheid of een analogie met de werkelijkheid maar ze
probeert de tegenstellingen weg te moffelen en voirat in feite een
kontradiktie met die werkelijkheid (Fr.Borkenau: "Die Übergang vom
feudalen zum bürgerlichen Weltbild", Darmstadt 1976 (herdruk van
1934), (559 pp), blz. 118-119.
Schmid a.w. (noot 16), blz. 32 e.v.
Idem, blz. 37.
Men kan zich namelijk ook voorstellen dat iemand stelt dat ongelijkheid (heren en slaven, rijken en armen, machtigen en onmachtigen)
een eis van de natuur is, hetgeen men reeds kan opmaken uit het gegeven dat mensen met ongelijke vermogens geboren worden.
Schmid a.w. (noot 16), blz. 44-47.

- 34 Schmid niet te hanteren aangezien ieder hier zijn, gewoonlijk politieke,
waarden instopt (73). Als Schmid echter stelt dat hij dit niet konkreet
kan invullen, is hij, naar onze mening, niet konsekwent: hij doet het
namelijk wel. Zo konstateert hij een latent konflikt binnen het kapita
lisme: het klassenkonflikt (74), het konflikt van heren en slaven. Hier
echter een latent konflikt onderkennen betekent dat men, impliciet of
expliciet, wel degelijk enige notie heeft omtrent vrede, en betekent dus
dat men wel degelijk uitgaat van waarden. Vanuit een liberale levensbe
schouwing neemt men dit konflikt wellicht niet waar, wel vanuit een
marxistische. Schmid heeft dus wel degelijk een beeld van een maatschap
pij zonder konflikten en hij is met zijn klassenloze maatschappij wel
degelijk het begrip "positieve vrede" aan het invullen.
In dit artikel ziet Herman Schmid dus als doel van de wetenschap van oor
log en vrede: het nastreven van een wereld waarin positieve vrede heerst;
dat wil zeggen het nastreven van een wereld waarin geen strukturen be
staan waardoor de mens wordt geknecht, maar waar gerealiseerde gelijk
waardigheid en klassenloos samenleven van mensen plaatsvindt.
Het tweede artikel van Schmid (75) is in scherpere bewoordingen gesteld
dan zijn eerste. Allereerst Tiat hij het hierboven besproken artikel sa
men; dat gedeelte laten we derhalve buiten beschouwing.
Scherper wordt Schmid vooral daar waar hij het artikel тап Oppenheim
analyseert. Zo verwijt Schmid Oppenheim dat deze de schuld aan de ar
beiders geeft bij de moeilijkheden in de fabriek terwijl de schuld bij
de struktuur ligt: namelijk bij de tegenstelling kapitaal-arbeid (76).
Schmid zoekt de oorzaak dus niet bij, laten we zeggen, een foute seksue
le opvoeding, bij menselijke onredelijkheid, bij zijn aangeboren agres
siedrift, of bij wat hier nog meer te bedenken zou zijn, maar hij be
kritiseert met zijn objektivistisch konfliktmodel bestaande (sociaalekonomische) strukturen. Hij signaleert konflikten niet vanuit liberale
maar vanuit zijn marxistische waarden.
Schmid stelt voor de polemologie te veranderen van nivo (77): namelijk
van het ideologische naar het wetenschappelijke (science). De politici
kunnen zelf hun strategieën wel maken, de wetenschappers dienen wetenschap te beoefenen.
Telkens laat Schmid blijken dat hij de nieuwe polemologie nog niet helder voor ogen ziet: hij blijkt eerder de scherpzinnige kritikus van de
73)
74)
75)
76)
77)

Idem, blz. 38-41.
Idem, blz. 44 en Schmid a.w. (noot 35), blz. 23.
Schmid a.w. (noot 35).
Idem, blz. 31.
Idem, blz. 69.
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jektivistisch model is een alternatief, in eerste instantie bedoeld om
de bestaande polemologie bewust te maken van haar ideologische vooron
derstellingen en om haar masker van waardevrijheid af te rukken,
Lars Dencik
Voor Dencik is de bestaande polemologie onwetenschappelijk omdat ze door
drenkt is van een konservatieve (78) en liberale (79) ideologie en omdat
in die benadering de eigenlijke konflikten niet worden opgelost (80). Ze
heeft de funktie van "wetenschappelijke" rationalisering van de onder
drukking van volkeren door supennachten. Het hoofddoel van de polemolo
gie, een wereld met minder geweld, wordt op deze manier niet gediend (81).
De echte wetenschapper daarentegen, probeert het geweld te bestrijden.
Geweld is voor Dencik dan aanwezig wanneer de fysische, materiële en /
of geestelijke status van een mens minder is, als die op grond van de
in de gegeven situatie te beïnvloeden faktoren zou kunnen zijn (82). Als
de foute strukturen blijven bestaan duurt ook het struktureel geweld
voort. Daarom zet de echte wetenschapper zich in voor bevrijding, polarisering en revolutie, want pas zo kan uitbuiting, bruutheid en misvorming van mens en samenleving bij de wortels worden aangepakt (83).
Dencik streeft naar positieve vrede. Hij stelt dat zijn wetenschap een
bijdrage kan leveren aan de opbouw van een wereld met minder direkt en
struktureel geweld. Ook Dencik gaat impliciet uit van waarden wanneer
hij een konflikt konstateert in de struktuur. We zien dat daar waar hij
onderscheid maakt tussen het theoretische en het empirische vlak van de
analyse (84), die respektievelijk betrekking hebben op de in de struktuur ingebouwde tegenstrijdigheden en op het daaruit voortvloeiende
konfliktgedrag. Bij de te konstateren tegenstrijdigheden dient de wetenschapper geen acht te slaan op het subjektieve bewustzijn van de aktors maar die te konstateren tegenstrijdigheden "objektief", "volgens
zijn theorie" te definiëren.
Die theorieën kunnen evenwel verschillen. Evenals bij Herman Schmid het
geval was, kunnen we ten aanzien van Dencik opmerken dat een latent konflikt pas werkelijk een latent konflikt wordt als men het alszodanig
vanuit zijn theorie, zijn levensbeschouwing of vanuit zijn opvatting
van waarden konstateert. Een ander polemoloog die een wat anders samengesteld pakket van waarden heeft, zal dit latente konflikt wellicht niet
konstateren en voor hem bestaat dit konflikt eenvoudig niet. Hij zal na78)
79)
80)
81 )
82)
83)
84)

Dencik a.w. (noot 44), blz. 252.
Idem, blz. 266.
Idem, blz. 263.
Idem, blz. 267.
Idem, blz. 256.
Idem, blz. 268.
Idem, blz. 252-253.
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sen, maar gaan werken aan de oplossing van zijn eigen latente konflikt
dat hij op zijn beurt vanuit zijn theorie konstateert. Dencik bijvoorbeeld signaleert een latent konflikt in de patriarchale samenlevings
vorm en in het imperialisme (85); hij hanteert vooral de mancistische
theorie (86). Dencik vervangt derhalve de ene theorie door een andere,
de liberale of konservatieve door een marxistische. Dencik vindt zijn
polemologie wetenschappelijk omdat de marxistische theorie meer op be
vrijding gericht is dan de liberale of konservatieve, zo luidt onze konklusie.
De kritische polemologie verwacht veel heil van goede strukturen. Den
cik houdt echter expliciet rekening met de mogelijkheid dat mensen el
kaar bestrijden ook in het geval er geen objektief belangenkonflikt be
staat: als er geen objektief belangenkonflikt bestaat tussen strijdende
partijen is er sprake van een pseudokonflikt dat het gevolg kan zijn
van menselijke agressiedrift (87). Het pseudokonflikt kan zich ook voor
doen als het grondkonflikt reeds is opgelost, maar door de sociale traag
heid nog smeult. Verder kan er een pseudokonflikt voorkomen als konfliktgedrag (veroorzaakt door het eigenlijke konflikt) zich ergens anders
voordoet dan het konflikt. Dencik geeft als voorbeeld religieuze twisten
die hun eigenlijke oorzaak in ekonomische tegenstellingen vinden. Zeer
zeker echter legt Dencik de nadruk niet op het pseudokonflikt maar op
de objektieve belangenkonflikten: het manifeste en latente konflikt.
We konkluderen derhalve dat voor de kritische polemologie de mens niet
een kwaadaardig wezen is dat vroeg of laat, wat er ook gebeurt, de boel
kort en klein slaat. Integendeel, de nadruk ligt veel meer op de mens
die op het bestaan van foute strukturen (als hem geweld wordt aangedaan)
reageert met zijn agressie. Deze agressie wordt niet als "systeemvijandig"
(of iets dergelijks) veroordeeld. Misschien mag men zeggen: die agressie
wordt beschouwd als "redelijke" agressie terwijl de "schuld" van alles
ligt bij de foute strukturen.
Fritz іішаг
Hoewel Fritz Vilmar verderop centraal zal komen te staan in deze theo
logische konfrontatie met de polemologie, volgen hier toch reeds enige
opmerkingen met betrekking tot het eerder door ons besproken artikel,(88).
Methodisch uitgangspunt voor iedere polemologie mbet voor Vilmar zijn:
het overwinbare, maar historisch diep gewortelde en tot tweede natuur
geworden, strukturele geweld van alle bestaande maatschappelijke sya85)
86)
87)
88)

Idem, blz. 257.
Idem, blz. 253.
Idem, blz. 255.
Vilmar a.w. (noot 54).

- 37 temen die worden bepaald door heersende, bevoorrechte machtseliten en
beheerste, gediskrimineerde massa's. De toestand -van de samenleving
waarin de mensen leven is zelf een kritische, een tot op zelfvernietiging tegenstrijdige· Het eigen systeem produceert zelf de agressieve
tendensen. Gebrek en het uit elkaar gaan van de mensen aan het begin
van de geschiedenis is een historische oorzaak van oorlogsprocessen.
Er bestaat een objektieve mogelijkheid tot overwinning van de maatschappelijke antagonismen en agressie als de mens de beide genoemde objektieve levensvoorwaarden heeft overwonnen (89). De heersenden machtseliten hebben echter tot nu toe niet het roer willen omgooien want dat
zou met zich meebrengen dat van de bedreigingen en ideologieën waarbij
de ander als duivel wordt afgeschilderd, die tot nu toe de bevolking
voortdurend de noodzakelijkheid van dienstplicht, defensieuitgaven,
indeling in militaire blokken en vooral inpassing in het bestaande systeem van heerschappij voorhouden, zou kunnen worden afgezien (90). Met
eenvoudige woorden: onze samenleving zelf zit fout in elkaar; de oorzaak van het kwaad moet niet gezocht worden in de natuur van de mens
maar bij machtseliten die dit (kapitalistisch of bureaukratisch-staatssocialistisch) systeem handhaven in hun eigen belang en die daarom
vijandideologieën, bewapening, knechting en monddood maken van massa's
organiseren.
Bij Schmid en Dencik hebben we een (respektievelijk impliciete en expliciete) voorkeur ten aanzien van positieve vrede aangetroffen. Vilmar
blijkt in dezelfde richting te denken: onder het hoofd "Praxeologie und
Didaktik kritischer Friedensforschung"(91) stelt hij dat de as van de
praxeologie moet bestaan in een brede en radikale theorie en didaktiek
van demokratisering, en hij voegt toe dat dit de universele afbraak
van heerschappij inhoudt ("also des universalen Herrschaftsabbaus")(92).
Het kwaad bestaat in heerschappij. Wat nagestreefd moet worden is (negatief geformuleerd) het afbreken van heerschappij of (positief geformuleerd) demokratisering. Radikaal begrepen danokratiseiing is gericht op
realisering van een klassenloze maatschappij (93), waarmee Vilmar verwant is aan Schmid en Dencik. Het realiseren van dit proces acht Vilmar objektief mogelijk.
Bestaat de ene zijde van de medaille in een wijzen op het verleden als
heerschappij en onzin bevattend, de andere zijde verwijst naar de toekomst als de plaats waar heerschappij afgebroken zal worden en demokratisering en vrede gerealiseerd kunnen worden. Welke theologische denk89)
90)
91)
92)
93)

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem.

blz. 371-375.
blz. 385.
blz. 389-392.
blz. 390.

- 38 struktuur hieimee gegeven is zullen we laten zien in Deel II waar Vilmara levensbeschouwelijke uitgangspunten kritisch in ogenschouw worden
genomen.
Ook het hegrip "demokratisering" zullen we m Deel II opneuw tegenkomen en nader hekijken, rfe stellen voorlopig vast dat dit begrip een
wat konkretere invulling vormt van het op zichzelf vage hegrip "positieve vrede". Tegelijkertijd plaatst Vilmar vrede (positieve vrede) en
demokratisermg naast elkaar. Ze vormen een paar, een eenheid. Peide
hargen samen, beïnvloeden elkaar zoals ook bepaalde maatschappelijke
processen elkaar beïnvloeden. Het begrip demokratisermg
"markeert overigens een wetenschapstheoretisch van betekenis zijnde
verbinding tussen kritische polemologie en een praxeologisch georiënteerde politieke en sociale wetenschap, voorzover vrede en
werkelijke demokratie, vanuit onze analyse, theoretisch-praktisch
steeds meer een eenheid blijken te zijn. Want hetzelfde maatschappelijke produktieproces, dat m dialektische samenhang door klassenheerschappij militainsme, door militairisme klassenheerschappij
reproduceert, zal op grond van dezelfde werkelijke dialektiek
slechts door universele demokratisermgsprocessen stabiele (associatieve) vredesprocessen in de nationale, kontinentale en wereldwijde konfliktvelden mogelijk maken, evenzeer als deze door stabilisatie van een interaktienjke vrede een klimaat schept, waarin demokrati seringsstappen in de maatschappij (het oplossen van struktureel
geweld) meer uitzicht op succes bieden." (94).
B) Theologie en polemologie
Steeds gaan de sociale wetenschappen in laatste instantie uit van een
ethische optie (95). Deze optie kan bestaan in het nastreven van harmonie, in er moet verwerkelijkt worden wat er verwerkelijkt kan worden (Habermas), in bevrijding van heerschappij ("Herrschaft"), resp.
in werkelijke demokratisering (Vilmar), m emancipatie ètc. Bij Lars
Dencik zijn we op een probleem gestoten, namelijk dat hij die polemologie die niet meewerkt aan bevrijding van de mens, geen echte wetenschap wil noemen. Op deze stellmgname van Dencik gaan we hier niet verder in. Voor ons is de vraag belangrijk of de moraaltheoloog aan de
94) Idem.
95) Vergelijk E.Schillebeeckx: "Kritische theorie en theologische hermeneutiek: confrontatie", in: "Geloofsverstaan: Interpretatie en
kritiek", Bloemendaal 1972 (blz. 186-216). Hij laat ten aanzien van
de kritische theorie van Habeimas zien wat wij aantoonden bij de
kritische polemologie, namelijk dat uitgegaan wordt van een ethische
optie en niet van pure analyse van de werkelijkheid.

- 39 aan de hand van de kritische of aan de hand van de traditionele polemologie de werkelijkheid moet beschrijven (96).
Hieronder hespreken we twee manieren om aannemelijk te maken dat de moraaltheologie zich moet inlaten met de kritisch polemologie. Bij de eerste (A) manier laten we zien hoe men op grond van de theologische methode van Ter Schegget zou kunnen konkluderen dat de moraaltheologie zich
moet verbinden met de kritische polemologie. Echter deze methode is niet
de onze en we zullen een fundamenteel bezwaar bij deze moraaltheologische
methode formuleren. De tweede manier zal inhouden dat warmeer kennis van
zaken, redelijkheid, ervaring etc. absolute prioriteit genieten bij het
vaststellen welke de juiste ethische handelwijze is, de kritische polemologie de voorkeur verdient boven de traditionele (B).
Deze paragraaf heeft daarmee een eerste konfrontatie van theologie en
polemologie geleverd; in Deel II zal een diepgaander konfrontatie plaatsvinden.
A)
Reeds hebben we gezien dat de traditionele polemologie het harmoniemodel
hanteert en dat zij de oorzaak van konflikten bij het individu zoekt. De
theoloog Ter Schegget levert in zijn "Klassenstrijd en staking" kritiek
op het harmoniemodel. Voorlopig zullen we hem volgen en mogelijke konsekwenties van zijn redenering met betrekking tot ons onderwerp laten
zien. Daarna zullen we kritische vragen stellen bij zijn methode.(97)
De wereld van de burger is een rationele wereld, zegt Ter Schegget (98),
waarin alle oorspronkelijke gegevenheden, bindingen, tradities en vormen ingeruild zijn voor één houvast: het geloof in de harmonie (99).
Als de produktiekrachten vrij hun gang gaan, ontstaat vanzelf wel een
rationele maatschappij, ontstaat er vanzelf evenwicht, gelijkheid, kortom: harmonie. Naast deze liberale vorm van hannonie bestaat de demokratische vorm (100). Hier is harmonie geen gegeven maar doelstelling:
de staat moet de krachten in de samenleving zo bundelen dat harmonie
ontstaat. In de praktijk hebbon deze twee vormen, hoewel wezenlijk tegenstrijdig, elkaar keurig aangevuld: het "Laissez faire, Laissez aller"
brengt niet de beweerde harmonie en dan blijkt ingrijpen van boven af
noodzakelijk om het liberalisme te redden. De katholieke kerk heeft vol96) Idem: "Op grond van humane en christelijke motieven echter zal ook
de gelovige, en met name de theoloog, kritisch maar actief zijn
plaats innemen in de emancipatieve vrijheidsgeschiedenis. Het is
in elk geval een ethische en profetische opdracht van het christendom (als gemeenschap) om door kritische analyse te achterhalen,
wat er in de maatschappij nog aan repressieve en gewelddadige elementen schuilgaat. Deze taak vormt een wezenlijk bestanddeel van de
christelijke opdracht om de blijde boodschap op geloofwaardige wijze
te actualiseren en te voorkomen dat zij in ideologie ontaardt."
(blz. 189).
97) G.H. Ter Schegget:
"Klassenstrijd en staking, een theologische moti verîïïgVTkafn-!973 (101 pp).

- 40 gens Ter Schegget, het harmoniemodel gesanctioneerd, theologisch onderbouwd (101). En daar nu de liberale idee van harmonie haar emancipatieve kracht verloren heeft en een ideologie van de heersenden is geworden, steunt de kerk door dit harmoniemodel de uitbuiters en slavendrijvers. De kerk denkt niet in kategorieën als kapitalisten-arbeidersklassenstrijd. Het strukturele klassenantagonisme wordt ontkend en waar
het fout loopt wordt een beroep gedaan op het individu, de caritas, en
naastenliefde benadrukt (102).
Niet alle theologen hebben in naam van het christendom en de zogenaamde
natuurlijke harmonie het onrecht in stand proberen te houden. Ter Schegget wijst bijvoorbeeld op Tillich en op Barth (103) die, ieder op hun
eigen wijze, de klassenstrijd erkenden en zich lieten inspireren door
Karl Marx om te komen tot een christendom dat zich richt op werkelijke
bevrijding. Vervolgens last Ter Schegget zien hoe zeer de bijbelse schrijvers het noodzakelijk achten dat, als eerste stap op weg naar werkelijke
verzoening, het konflikt erkend wordt. In het kader van zijn boek betekent dit, dat men de klassentegenstellingen moet erkennen, niet moet
doen alsof het konflikt niet bestaat (104). Het antwoord van de christen
op het onrecht dat hem wordt aangedaan mag niet zijn zoals de vijand
reageert: geweld, maar moet "aktieve passie" (105) zijn.
In zijn vierde en laatste hoofdstuk geeft Ter Schegget overeenkomsten
aan tussen sabbat, sabbatsjaar en jubeljaar enerzijds, en staking anderzijds. Hij wijst er op dat de Joodsewet voorziet in het herstel van het
gebroken evenwicht in de samenleving. Een anachronisme gebruikend kan
98) Idem, blz. 23.
99) Vergelijk ook de eerder vermelde publikaties van Borkenau (a.w.
(noot 68)) en Vflllms (a.w. (noot 67 en noot 68)). Vergelijk ook
li.Iiaeyendecker; "Sociologische stromingen/B" in: Intermediair,
mei 1976 en H.J.Krysmanski: "Soziologie des Konflikts", Reinbek
bij Hamburg 1971 (250 pp;.
100)Ter Schegget a.w. (noot 97), blz. 24.
101)Idem, blz. 25-26.
102)Th.Beemer bespreekt in "Een weg voor de beoefening van de moraaltheologie", in: "Tijdschrift voor Theologie" 13/1973 nr. 4 (blz.
374-389) o.a. de individualistisch getinte moraal. Omdat het menselijk bestaan heden in hoge mate vervlochten is met maatschappelijke
krachten (blz. 379) is ieder beroep op het zg. "geïsoleerd individu"
abstrakt en mist doel. Beemer zegt dat de moraaltheologie maar al
te vaak heeft meegedaai met het individualisme. "Voor de moraaltheologie van vandaag volgt daaruit, dat zij dient op te sporen waar haar
individualistische denktrant vandaan komt."(blz. 382; Overigens is
Beemer veel voorzichtiger dan Ter Schegget en treft hem niet de kritiek die we verderop ten aanzien van de moraaltheologische methode
van Ter Schegget zullen uiten.
103)Ter Schegget a.w. (noot 97), blz. 36-45.
104 JIdem, blz. 46-66.
105)Idem, blz. 59.
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afgewezen ter heschenning van de minderbedeelden.
Ter Schegget vindt staking niet slechts aanvaardbaar a^-s "laatste redmiddel" (106); dat zou inmers betekenen dat men zich neerlegt oi] de
bestaande tegenstellingen. Staking is aanvaardbaar juist als m e t agressief protest, als aktieve passie, tegen de klassenmaatschappij
en ten dienste 'v'an de klassenloze maatschappij; dit is de weg naar echte
verzoening. Voor Ter Schegget mag de klassenloze maatschappij echter
niet het definitieve eindpunt zijn (107).
Ter Schegget ziet God (Bloch volgend in diens interpretatie van de God
van Israël) als bevrijder:
"...de bijbelse god is geen mensenverachtende en mensenkleinerende
macht, geen konkurrent van de mens, die de mens in zijn ontplooiing
zou willen belemmeren. Integendeel, Hij is het, die zegt: laat тцп
mensenvolk trekken. De bijbelse god is de antifaraomsche god."(108)
Israël verwierp de Egyptische en Mesopotamische versies van een kosmische orde. Israël zei nee tegen de zekerheid van de kosmische orde,
scheidde zich af. Het mythische is in de bijbelse grondstrukiruur ondergeschikt aan het messiaanse (109). Christenen mogen zich dan ook niet
neerleggen bij de wereld zoals die nu is, maar hebben de plicht de konflikten tot een werkelijke oplossing te brengen; dit is de wereld veranderen.
Ter Schegget is geestelijk afhankelijk van Wiersinga's theologie. Vandaar dat we hieronder in een vijftal punten enige belangrijke gedachten
uit zijn boek "Verzoening als verandering" (110) zullen geven (111).
Het is mogelijk aan de hand van zijn bijbelse interpretatie van verzoening een pleidooi te houden voor het opnemen van de kritische polemologie in het moraaltheologisch spreken.
1) Herman Wiersinga valt de traditionele verzoeningsleer aan. Oeze verzoeningsleer, die statisch genoemd kan worden, paste bij de middeleeuwen met haar statische kader van altijd-geldende waarheden, normen en waarden. God is dan de garant van de rechtsorde die Hij handhaaft door satisfaktie te vragen voor het geschonden recht. Jezus
betaalt met zijn kruisdood de rekening. Беге theologie is een af106) Idem, blz. 69. Hier bespreekt hij "Gaudium et spes". Staking wordt
daar beschouwd als "laatste redmiddel".
107l·Idem, blz. 95.
108) Idem, blz. 14.
109) Idem, blz. 15.
11 θ) Herman Wiersinga: "Verzoening als verandering; een gegeven voor
menselijk handelen", B a a m 1972 (127 pp).
111) Ter Schegget koncentreert zich op wat wij in ons vijfde punt ver
melden.
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V/iersinga wijst er echter op dat wanneer in het nieuwe testament
Jezus' dood begrepen wordt als offer, dit wel gezien moet worden
tegen de Joodse achtergrond: daar hoeft niet God verzoend te worden,
daar hoeft geen rekening betaald te worden aan een bloeddorstige
god, maar daar heeft het bloedvergieten bij het offer de bedoeling
de kettingreaktie van het bloedvergieten stop te zetten, daar is
het offer schuldbekennen en het uit-de-weg-ruimen van de zonde (113).
Behalve in bovenstaande betekenis, waar verzoening betrekking heeft
op het offer, wordt verzoening in het nieuwe testament gebruikt om
de verandering aan te geven van vijand naar vriend. Het gaat dan
om vervreemden, om vijanden, oro anderen, die weer vrienden van elkaar
en vrienden van God worden; en dat is verandering (114).
?) Hoewel dit verzoenen een persoonlijke kleur heeft, laat de schrijver
zien dat het behalve op personen ook op strukturen van toepassing is:
dan spreekt het nieuwe testament over verzoening van God met de wereld (115).
3) Waar Vfiersinga steeds tegen vecht, is de opvatting dat Jezus' dood
betekent dat de verzoening toen een feit is geworden en wij niets
meer hoeven te doen. Zijn exegese van 2 Kor. 5, 16-21 toont dat
Paulus wil onderstrepen dat de verzoening aan de gang is (116).
Jezus heeft tot het einde liefgehad en daarmee Gods verzoenende
daad gesteld; maar dit is geen einde van de verzoening of een uitnodiging het werk aan de wereld op te geven. Integendeel: Jezus'
verzoening is het begin "dat zijn voortzetting vindt in de doorgaande prediking en de doorgaande werking van Christus geest."(117)
4) Jezus' dood is niet bovenhistorisch. Jezus is vermoord door mensen
en dat maakt ons tot potentiële moordenaars; Jezus is niet gedood
door het noodlot, de geschiedenis had anders kunnen verlopen. Jezus
is vermoord door konformisten omdat hij provoceerde en partij koos
(118). M e t alleen kiest Jezus, ook de god вл het oude testament
is niet neutraal: Hij leeft mee met zijn volk, is persoonlijk en
kan derhalve toornig etc. worden. De god van het oude testament,
die voortdurend bevrijdt, is "een Bewogene, een Rechtzettende, een
persoonlijk Optredende".(119)
112) Wiersinga a.w. (noot 110), blz. 22. Hier vat hij de verzoeningsleer van Anselmus van Canterbury samen. Deze verzoeningsleer
mist elk besef van heilsgeschiedenis in de bijbel.
113) Idem, blz. 41.
114) Idem, blz. 43.
115) Idem, blz. 43-44.
116) Idem, blz. 35-36.
117) Idem, blz. 33.
118) Idem, blz. 25-30.
119) Idem, blz. 46.
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(120):
a) Aandacht voor de ander. Jezus is aeer tolerant ten aanzien van de
persoon, zeer intolerant ten aanzien van de ongerechtigheid.
b) Geen versluieren van de schuld. Jezus gaat niet boven de partijen
staan en de konfliktstof toedekken. Kee, Jezus roept de latente
schuld juist wakker.
c) Geloven in verandering. Konflikten als onneembare vestingen bestaan
niet voor Jezus.
d) Reageren op een ander nivo. Het antwoord dat v/ij geven op geweld
moet liefde zijn en moet bestaan in het zetten van de eerste
stappen met het oog op toenadering.
e) Verzoenen als daadwerkelijk veranderen. Jezus' verzoening is verandering (Wiersinga's centrale stelling), Jezus laat het niet bij
mooie woorden.
Tot zover Wiersinga. We keren nog even terug naar Ter Schegget. Hij
wijst op het oude testament: daar is het konflikt bemantelen typisch
voor de leugenprofeet (o.a. Jer. 23,17). Het proklameren van vrede,
waar konflikt is, is voor het oude testament een vijandige daad (125).
Christenen dienen derhalve het latente konflikt niet te mijden, maar
het te zoeken en het bloot te leggen want dan wordt de weg naar werkelijke verzoening pas ingeslagen. Zo deed Abraham toen hij de vrede van
Ur verliet, zo deed Mozes toen hij de "vrede" van lïgypte met zijn
knechting en uitbuiting verwierp: het konflikt wakker roepen.
V/anneer we nu de theologie van Wiersinga en Ter Schegget overzien, kunnen
we ten aanzien van ons onderwerp op de eerste plaats konkluderen dat de
tendens van hun theologie opvallende overeenkomst vertoont met de uitgangspunten van de kritische polemologie. Zowel Ter Schegget als de
kritische polemologen wijzen het harmoniemodel af. De samenleving is
daarentegen wezenlijk konfliktueus. Het latente konflikt moet opgespoord,
blootgelegd en erkend worden. Verzoening kan pas door het konflikt heen,
verzoening is verandering. Ter Schegget en de kritische polemologen kiezen voor de verdrukten en voor werkelijke bevrijding en verzoening en
niet voor het bestaande systeem met al het onrecht. Opvallend is dat
de kritische polemologie het latente konflikt wil blootleggen terwijl
Wiersinga benadrukt dat Jezus de latente schuld wakker roept.
Uitgaande van Ter Scheggets methode moeten we konkluderen dat de theologie zich moet inlaten met de kritische polemologie in plaats van met de
120) Idem, blz. 60 e.v.
121) t/m 124) vervallen.
125) Ter Schegget a.w. (noot 97), blz. 47.
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verzoening, verdoezelt het konflikt en is een moderne leugenprofeet.
Vanneer we nu over de methode van Ter Schegget komen te spreken, moet
allereerst gesteld worden dat hij direkt van het oude en nieuwe testament overstapt naar hedendaagse prohlematieken. Zijn methode is een onbemiddelde tegen welke wij bezwaar maken..
Heel eenvoudig kan men laten zien dat een bijbelse argumentatie niet
kan volstaan om, bijvoorbeeld, aannemelijk te maken dat de moraaltheologie zich moet verbinden met de kritische polemologie. Immers er zijn
vanuit de bijbel aanknopingspunten genoeg om verschillende argumentaties
op te zetten welke kompleet tegenstrijdig zijn. Zo is er in het boek
Josuë sprake van zoiets als een heilige oorlog tegen de kanaänieten.
Jahwe is boos omdat de Israëlieten niet alle bewoners van Ai gedood
hebben (Josuë 7,26). Zeer extreem gesteld: felle anti-kommunisten zouden dit soort passages kunnen gebruiken om een wereldoorlog (tegen Rusland gericht) te rechtvaardigen. Het is in laatste instantie nooit hard
te maken waarom men het ene bijbelverhaal of de ene bijbeluitspraak
boven de andere moet verkiezen. De bijbel is een soort kookboek in deze
methode, waar men het recept uithaalt dat beantwoordt aan de smaak van
degenen die de kost voorgeschoteld krijgen. Een ander gerecht behoort
ook volstrekt tot de mogelijkheden, maar men laat jwist dit gerecht
prevaleren zuiver uit overwegingen van smaak, geen andere. In het geval
van Ter Schegget: zijn smaak bestaat in een geëngageerd zijn met de onderdrukten in de klassensamenleving. Zo goed en zo kwaad als het gaat
kiest hij dan uit het "grote kookboek" een recept uit, in de hoop dat
de maaltijd zijn lezers zal bevallen. Vanuit deze methode zijn er zeer
verschillende maaltijden te bereiden beantwoordend aan de zeer verschillende smaak van de gelovigen, de lezers van (lichtverteerbare) theologische literatuur etc.
Het zal de lezer wellicht opgevallen zijn dat we wat smaak betreft niet
zo ver afstaan van Ter Schegget: wij zouden hetzelfde menu kiezen. Maar
dat is niet waar het hier om gaat. Hier gaat het ons om hoe de maaltijd
wordt klaargemaakt, om de methode. Ons bezwaar tegen Ter Schegget bestaat hierin dat hij een paar duizend jaar onbemiddeld probeert te overbruggen en een keuze doet die in feite willekeurig is. We zullen hieronder in punt B) een andere methode, die de voorkeur verdient boven de
onbemiddelde, bespreken (126).
12ζ) Hier volgt nog een voorbeeld van hoe men op onbemiddelde wijze een
pleidooi zou kunnen houden voor de kritische polemologie (boven de
traditionele). V/e hebben gezien dat de kritische polemologen in
feite een positief vxedesbegrip hanteren en de traditionele een ne
gatief. Aan de hand van Claus Vfestermann ("Der Frieden (Shalom) im
Alten Testament", in: "Studien zur i'riedensforschung 1", Stuttgart
1969, blz. 144-178) kan men laten zien dat dit positief vredesbe-
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Daarmee zijn we gekomen Ъі^ de tweede manier on antwoord te geven op
de vraag waarom ru juist de kritische polemologie een geschikt gespreks
partner is voor de moraaltheologie. Ook zonder rechtstreeks bewijzen
aan te voeren vanuit de bijbel voor een beüaalde handelwijze, kunnen we
toch zoiets onderscheiden als "het eigene van het theologisch spreken".
Hiprvoor gaan we uit van de OOvattingen van A.Auer in zijn boek "Autonome Moral und christlicher Glajbe" (128) en van de protestant R.Mehl
11 "Pour une éthique sociale chrétienne" (129).
Auer brengt naar voren dat de zedelijkheid tot de wereld behoort, dat
de moraal autonoom is (130). "et is onmogelijk om uit de theologie kon-

g n p verwant is aan datgene wat het oude testament oorspronkelijk
onder echte vrede (Shalom) verstaat. Uestennann zegt dat het Hebreeuwse woord "Shalom" afgeleid is van een werkwoord dat de bebekenis heeft van iets kompleet maken, iets volledig of heel naken.
Veruit het grootste aantal keren is er met "heel zijn" bedoeld het
heel zijn van de gemeenschap. De oorspronkelijke betekenis van Shalom is daarom ook niet die van vrede tussen twee partijen. Shalom
is geen innerlijke vrede maar heeft betrekking op de gehele meis
in zijn gemeenschap met anderen, en heeft oorspronkelijk ook heienaal niets te maken met vrede met God. Evenmin heeft s>alom oorspronkelijk oorlog als andere pool; er kan zelfs gevraagd worden
naar de shalom van de oorlog. Tegenover shalom staat niet onvrede
maar bitterheid, verstoord leven. De overwegende betekenis van shalom is welzijn en heeft betrekking op alles. Als er schuld is of
honger, oorlog of ziekte is er geen shalom. Het verwijst niet naar
een ideale toestand, maar naar konkreet samenleven van mensen.
Shalom is niet beperkt tot de (Joodse) religie en hoort evenmin
thuis bij de politiek, wel bij de kleine groep mensen. De vreemdeling wordt opgenomen door het "shalom"-zeggen ел inzoverre is sha
lom onbegrensd; anderzijds is shalom beperkt tot de groep mensen
waar men elkaar groet, namelijk waar men weet dat men geborgen is.
Als diepgaand verschil tussen shalom en negatieve vrede is te noe
men: negatieve vrede omschreven als de toestand van geen manifest
geweld, kan uitbuiten impliceren. Wat indruist tegen zowel posi
tieve vrede als tegen shalom doet dat niet tegen negatieve vrede.
Het gaat bij negatieve vrede slechts om één aspekt: geweldgebruik.
Shalom en positieve vrede daarentegen bemoeien zich met de gehele
mens; honger, ziekte, uitbuiting onrechtvaardigheid zijn kategoneën die bij positieve vrede en shalom horen. Positieve vrede en
shalom hebben een wereld op het oog die heel is, hetgeen een realiseerbaar doel is. Een belangrijke emancipatieve trek ligt opgesloten in zowel positieve vrede als in shalom. Hoewel beide begrippen niet identiek zijn, kan men wijzen op de overeenkomsten
en ze op een lijn stellen tegenover negatieve vrede. Vandaar zou
men dan een pleidooi kunnen houden voor de kritische polemologie
vanuit het oude testament. Men gaat dan, zoals gesteld, wel onbemiddeld te werk.
127) Vervallen.
128) A.Auer: "Autonome Moral und christlicher Glaube", Düsseldorf 1971
(197 pp). Vergelijk Th.Beemer: "Persoonlijk geweten en kerkelijk
gezag" in: "Geweten en vrijheid"(135 pp), blz. 104-125, Utrecht
1968.
129) R.Mehl: "Pour une éthique sociale chrétienne", Neuchâtel 1^67 (7" or11

- 46 krete aanwijzingen af te leidei voor het moreel handelen van mensen. De
kerk beschikt m e t over specifiek christelijke normen voor aanwijzingen
m ethische kwesties. Zo bestaan er evenmin normen speciaal voor chrlstener waarover de kerk een absoluat oordeel kan vellen. Als we de autonomie van de zedelijkheid serieus nemen, kan m e t de theologie of de
kerk op zichzelf uitmaken welke de beste ethische handelwijze is, maar
moeten kennis van zaken, ervaring, redelijkheid etc. de absolute
prioriteit genieten (131 ).
Als het eigene van christelijk snreken in ethische aangelegenheden brengt
Auer naar voren (132):
a) de kategorle van de heilsgeschiedenis. De moraaltheoloog dient kritisch oevnjdend te spreker, geen beüerkte doelen te verabsoluteren.
b) De nieuwe zijnswaarde van de mens in zijn beweging naar de Vader:
"Nieuw en specifiek christelijk zijn m e t de afzonderlijke natuurrpchtelijke aanwijzingen, die we in de H.Schrift vinden. Nieuw en
specifiek christelijk zijn m het nieuwe testament de motivering
van de gebruikelijke aanwijzingen vanuit Christus en hun gerichtheid
op Christus"(133).
Men kan dus zeggen dat niet bepaalde nonnen specifiek christelijk zyn,
maar specifiek christelijk is dat autonoom moreel handelen wordt geïntegreerd m het religieuze; m e t een bepaalde norm is christelijk
maar de motivering van net handelen bepaalt het christelijke van de
zedelijkheid.
De protestantse theoloog Roger 'lehl gaat meer in het bijzonder in op het
specifiek christelijke van een sociale ethiek. Fij wijst er op dat een
individuele ethiek in de sociale sfeer wel moet uitlopen op sociaal konservatisme (154). De (eventueel foute) strukturen blijven dan bestaan
en wat men hooguit m het vizier krijgt zijn de gevolgen van de foute
strukturen. Aangezien de mens tevens het resultaat is van de strukturen,
is alleen het individu benaderen onvoldoende. We behoren bij de sociale
ethiek meer op het oog te hebben dan de optelsom van de interpersoonlijke
relaties. Deze opvattingen, stelt Kehl (135), werden en worden argwanend
door de kerk bekeken en m e t volledig geaccepteerd (a) omdat ze afkomstig
zijn uit de marxistische sfeer, (b) omdat m het nieuwe testaunent niet
rechtstreeks een aanzet voor een sociale ethiek te vinden is, en (c) van130) A.Auer: a.w. (noot 128), blz. 159 e.v.
13l)"Die Aufhellung dessen, was in den verschiedenen Lebensbereichen als
gerecht zu gelten hat,(..) ist in originärer Weise nicht
Sache
der Kirche und Theologie, sondern der menschlichen Vernunft."(blz.
163).
132) Idem, blz. 165 e.v.
133) Idem, blz. 177.
134) R.Mehl a.w. (noot 129), blz. 9 e.v.
135) Idem, blz. 20-27.

- 47 wege de sekularizatie. Zeker in het verleden hield de kerk zich derhalve
bezig met het private terwijl de sociale werkelijkheid aan haar voorbij
ging. Mehl konstateert: "De kerk is het slachtoffer van een ideologie
en van een burgerlijk idealisme"(''36). Op deze wijze behoort niet langer
de hele mens tot de kerk maar slechts zijn ziel.
Wanneer nu geen sociale ethiek rechtstreeks uit het nieuwe testament kan
worden afgeleid, dient zich de mogelijkheid aan van het natuurrecht;
dit wordt echter door Kehl afgewezen vanwege zowel ( protestants-) theologische als sociologische bezwaren (137). Voor een sociale ethiek zijn
er echter wel aanknopingspunten te vinden in de bijbel:
1) het mensbeeld: door Christus is onze vijand broeder geworden waarvoor ik verantwoordelijk ben.
2) De nieuwe visie op de toekomst van de mens en van het Rijk van God,
dat een rijk van liefde is.
Als in de sociale instituties de liefde naar voren wordt gebracht is
dit een analogie met het Rijk van God (138). Mehl verzet zich dus tegen
het konserverende natuurrecht evenals tegen het liberale harmoniemodel
dat door zijn eveneens statisch en konserverend karakter niet goed past
bij sociale veranderingen en geen geschikte analogie vormt met het Rijk
van God. De "verantwoordelijke samenleving", die verwijst naar de christelijke liefde en broederschap, is een betere utopie dan het harmoniemodel (139).
Terwijl Mehl protestant is, Auer katholiek, is datgene wat zij als specifiek christelijk noemen bijna identiek. Het afwijzen van het natuurrecht door Mehl is wellicht te verklaren vanuit zijn protestantse
achtergrond. Wanneer wij de opvattingen van Auer en Kehl doordenken en
toespitsen op de kwestie van de verhouding van kritische polemologie
en moraaltheologie, komen we tot de volgende drie konklusies:
1) Uitgaande van het autonoom zijn van de moraal, zijn geen zuivere
theologische bezwaren tegen de invoering van de kritische polemologie
binnen het moraaltheologisch stelling nemen mogelijk. Specifiek
christelijke normen bestaan niet, ook niet op het terrein van oorlog
136) Idem, blz. 27.
137) Een duidelijk voorbeeld tot welke moeilijkheden het gebruik van
het natuurrecht kan leiden vinden we bij B. Haring: "De wet van
Chri3tus"(Utrecht 1960 (820 pp), deel II blz. 778 e.V.). Tussen
de staten geldt het natuurrecht wordt gesteld; zo is er het recht
op de verdedigingsoorlog. Aanvallen als men vooronderstelt dat de
ander wil aanvallen is geen offensieve maar een verdedigingsoorlog
en dus, evenals de oorlog die recht herstelt, geoorloofd. Bij konflikten tussen staten kan men moeilijk, ons inziens, zo'n rationeel
onderscheid maken. Het statengedrag is niet steeds rationeel; zeker
de waarneming zit vol irrationele elementen. Men kan niet steeds
duidelijk onderscheid
maken tussen een leger dat van plan is
om aan te vallen en een leger dat dit niet van plan is.
138) R.Mehl a.w. (noot 129). Vanaf blz. 52 spreekt hij over het analoge
karakter van de sociale ethiek.
139) Idem, blz. 71-75.

- 48 en vrede. Het moet derhalve als een misvatting ЪезсУоіжа worden de
kritische Oolerrologie af te wijzei met argumenten als: "De klemtoon
die de kritische Ooleirologie legt op polarisatie is onchristelijk".
Voor opmerkingen die zoiets behelzen als "Christenen ЪеЪЪеп fysieke
geweldloosheid als norm" geldt hetzelfde.
2) Als het de taak is van de sociale ethiek de werkelijkheid op haar
strukturen te bevragen (i^ehl), is dit oiust een pleidooi voor het
отэчетеп var de kritische polemologie. De kritische polemologie stelt
juist zeer speciaal strukturen ter diskus'sie, zelfs de maatschappij
als geheel, 'ie pleiten dus voor de kritische polemologie vanuit de
vraag wat het objekt var de sociale ethiek is. Hier hangt mee samen
dat de traditionele polemologie het hamomenodel hanteert en op deze
manier gemakkelijk uitkomt hij een beroep op het individu (vergelijk
het subjektivistisch konfliktmodel zoals dat m het geval van het
konflikt tussen arbeiders en kapitaalbezitters werd gehanteerd, en
Schmids kritiek daarop). Het statisch en konserverend karakter ervan
is voor Mehl reden het af te wijzen. Dit past inderdaad niet bij een
sociale ethiek die strukturen kritisch wil bevragen. Als Auer en Mehl
het kritisch bevrijdend spreken van de moraaltheologie benadrukken,
vormt ook dit een ruggesteun voor de kritische polemologie: immers
deze legt nadruk op blootleggen van het konflikt, op bevrijding van
de onderdrukten.
3) Auer noemt als een kenmerk van christelijk spreken dat een beperkt
doel m e t verabsoluteerd mag worden, gezien de komst van het Rijk
van God. Als de kritische polemologie de klassenloze maatschappij
als doel ziet, mag dit m e t inhouden dat dit ook het laatste doel
voor de theoloog is; ten aanzien van diegenen die het bestaande dreigsysteem als juiste oplossing zien, geldt dit argument natuurlijk in
veel sterker mate (141).
In deze paragraaf is, na iets gezegd te hebben omtrent de uitgangspunten
van de traditionele en kritische polemologie, getracht voorlopig aan
nemelijk te maken dat de moraaltheologie inderdaad m de kritische pole
mologie een geschikte gesprekspartner kan vinden.
In het volgende hoofdstuk laten we Fritz Vilmar aan het woord. Als ver
tegenwoordiger van de kritische polemologie кал hij een belangrijke bij
drage leveren ten aanzien van de vraag waar de moraaltheologie het kwaad
in de wereld met betrekking tot oorlog en vrede dient te zoeken. Het mo
raaltheologisch spreken kan zo stoelen op een betere analyse van de wer
kelijkheid en aanrelevantie winnen. Dit impliceert dus wel dat we ons
hieronder, juist in deze theologische studie, expliciet met de polemolo
gie noeten bezighouden.
140) Vervallen.
141) Dit wil echter m e t zeggen dat de theologie zich enkel zou moeten
vastklampen aan een zeer ver verwijderd toekcmstideaal. Dit reali-
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AAN HIST VOORD
IHXEIDING
Hieronder zullen we Fritz Vilmars "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" (142) zeer uitgebreid volgen. De opbouw van dit hoofdstuk zal
derhalve sterk overeenkomen met die van Vilmars genoemde werk. Wel zullen
we een aantal malen kleine uitstapjes maken, en waar het de k e m van Vilmars betoog betreft zelfs een hele omzwerving door andere literatuur.
Hierdoor zal allereerst Vilmars positie ten opzichte van andere polemologen duidelijk worden. Juist waar zich de centrale as van zijn uiteenzetting bevindt (en waar hij op zijn beurt op andere denkers steunt),
zullen we andere auteurs raadplegen om zo uit de eerste hand de kern
van Vilmars denken na te lopen. ''íat bij Vilmars polemologie centraal
staat, is tevens voor de moraaltheologie die een serieuze konfrontatie
•net de kritische polemologie wil aangaan, van centrale betekenis.
De k e m of die as bestaat voor Vilmar hierin dat de bewapening en het
militairisme in het Westen verklaard kunnen worden vanuit een bepaalde
maatschappelijke orde: vanuit de gestruktureerdheid van het laatkapitalisme. Hier herkennen we onmiddellijk de kritische polemoloog: de strukturen zelf, het systeem zelf wordt als konfliktueus ervaren. De toestand
van de samenleving waarin de mensen leven is zelf een kritische, een tot
op zelfvernietiging tegenstrijdige. In dat systeem zijn bewapening en
militairisme geen toevalligheden.
Hoewel Vilmar hier een voorname plaats inneemt beschouwen wij hem niet
als de autoriteit bij uitstek. De reden waarom wij juist Vilmar zo'n
voorname plaats gunnen, hebben wij reeds in de Algemene Inleiding gegeven en is gelegen in het exemplarische karakter van onze studie en in
het gegeven dat Vilmars polemologie een pseudo-theologisch koncept met
zich draagt waardoor juist zijn opvattingen zich uitstekend lenen voor
een konfrontatie met de moraaltheologie.
We zullen uitvoerig aandacht besteden aan het kwaad en de oorzaken ervan
zoals de kritische polemologie dat toont. Uitdrukkelijk wordt hier gezegd: "Zoals de kritische polemologie dat toont". Dit houdt een keuze
in: de kritische polemologie distantieert zich namelijk van die theorieën die uitgaan van de aangeboren agressiviteit of van de natuurlijke
teitsvreemde element zou haar volstrekte irrelevantie betekenen.
142) Fritz Vilmar: "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus", Hamburg
1973. (269 pp). Dit is een enigszins bewerkte uitgave van de eerste
druk (Frankfurt am Main 1965).
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niet voldoende verklaringsgrond verschaffen t.a.v. het onheil in de
wereld.
Met name Vilmar verwerpt uitdrukkelijk ontologische beweringen omtrent
aangeboren agressie of zwakte van de mens (143); daarmee geeft men zich
immers gewonnen, over aan die krachten die onze samenleving van een
menswaardiger toekomst beroven doordat deze krachten (en dientengevolge
het hele systeem) onbekommerd hun gang kunnen gaan.
In plaats van deze fatalistische levensbeschouwing is Vilmar de mening
toegedaan dat het systeem te veranderen en te verbeteren is. Juist naar
de krachten die bewapening veroorzaken en in stand houden gaat Vilmar
op zoek; dat bepaalt de vraagstelling van zijn boek:
"Zijn er ekonomische en maatschappelijke krachten in de westelijke
industriestaten die het aansturen op geforceerde bewapening en se
rieuze pogingen tot ontwapening proberen te verhinderen ? Is de
handhaving van bovenmatige bewapening, het verhinderen van succes
volle onderhandelingen over ontwapening, misschien een levensvoor
waarde voor het laatkapitalisme ?,I(144).
Paragraaf 1 / Vilmars inleidende opmerkingen
In zijn inleiding gaat Vilmar uit van en neemt hij als vertrekpunt voor
zijn positiebepaling een parallellogram van de maatschappelijke krach143) Het is niet onze bedoeling om de hele diskussie met betrekking tot
de vraag in hoeverre agressie een primair of sekundair gedragspa
troon is hier snel te beslissen ten gunste van de laatste opvatting.
We hebben de indruk zelfs dat de kritische polemologie (zeker ook
Vilmar) deze diskussie wegwuiven en de jonge Freud als autoriteit
bij uitstek binnenhalen. Als Erich Fromm ("The Anatomy of Human
Destructiveness" (New York 1973 (52T ppT ) de neoinstinctivisten
in zijn lijvig werk afwijst, doet hij dit daarentegen pas na uit
voerig op deze diskussie te zijn ingegaan (blz. 13-89 vooral).
Zeker кал veel kritiek ingebracht worden tegen de werkwijze en konklusies van de neoinstinctivisten (vergelijk Rolf Denker: "Aufklärung
über Aggression" (Stuttgart 1971 (178 pp)). Desalniettemin bevat hun
benadering ook verhelderende inzichten (Vergelijk V/.Wickler: "Biologie van de tien geboden", Amsterdam 1972 (160 pp) ). Verdergaande
studie en diskussie is o.i. noodzakelijk en het getuigt van vooringenomenheid dit theoretisch standpunt dood te zwijgen of eenvoudig
weg te wuiven. Gewezen kan nog worden op het zeer leesbare boek van
K.Lorenz: "Over agressie bij dier en mens", Amsterdam 1971 (oorspronkelijk Duits: "Das sogenannte Böse") als een duidelijk voorbeeld van deze benadering. In Deel II komen enige aspekten van deze
diskussie uitvoerig aan bod.
144) Vilmar-a.w. (noot 142), blz. 11. Onder "laatkapitalisme" verstaat
hij dat tijdperk van het kapitalisme dat gekenmerkt is door toenemen
de organisatie van het winstekonomisch systeem (minder marktekonomie
en door de steeds sterker bemoeienis van de staat om dit systeem te
beschermen, (blz. 11 noot 1 aldaar). Reeds bij Horkheimer kan men
de term tegenkomen. Vergelijk ook J.Habermas:"begitiipationsprobleme
im Spätkapitalismus", Frankfurt am Main 1975 (196 pp).
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De resultante (op de figuur: de "werkelijk (resulterende) maatsch. ont
wikkeling) staat niet reeds fatalistisch vast, maar hangt af van de toe
nemende sterkte van de ontspannings- en ontwapeningsgezinde of van de
militairistische krachten in Oost en West, die belang ЬеЪЪеп hij bewa
pening. "(146) Dit is een van de eerste zinnen uit zijn "Rüstung und
Abrüstung im Spätkapitalismus", en tevens een zin waar men zeer veel
aan kan ophangen. Om te heginnen cirkelt de hele inleiding om deze zin.
Gaat Vilmar aanvankelijk nog kort in op kritiek van Senghaas aan zijn
adres (deze zou niet gezien hehhen dat Vilmar nergens op een deterministische wijze bepaalde sociale belangengroepen 'en bloc' met de ene of
de andere vektor van het parallellogram heeft geïdentificeerd, bijvoorbeeld door te zeggen dat arbeiders v66r en de kapitalisten tegen ontwapening zijn (147) ), bij zijn positiebepaling ten opzichte van het
historisch materialisme van Fr.Engels speelt bovenstaande zin weer mee.
Ket name het woord "fatalisme" is van belang hier. De resultante van het
parallellogram verloopt namelijk (naar alle waarschijnlijkheid) niet onvermijdelijk als een rechte lijn in een bepaalde richting. "De resultante staat niet reeds fatalistisch vast": er is namelijk een kans op
verandering in (bijvoorbeeld) positieve richting. Vilmar stelt dat Fr.
Engels vasthoudt aan een fatalistische afloop. We geven het citaat van
Engels, zoals Vilmar dat opneemt,· weer:
"V/ij maken onze geschiedenis zelf, maar eerst en vooral onder zeer
bepaalde voorwaarden... hiervan zijn de ekonomische uiteindelijk
145) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 12.
146) Idem, blz. 11. Aan de hand van verkiezings- of enquête-uitslagen
kan men zo'n parallellogram opstellen. Vilmar zegt dat hij de diagonaal niet zal trekken in dit boek.
147) Idem, blz. 13.
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zodanif dat het eindresultaat steeds voortkomt uit de ko^flikten
var de individuele drijfveren, die alle weer door een hoeveelheid
bijzondere levensvoorwaarden worden gemaakt tot datgene wat zij
zijn; het zijn dus talloze, elkaar doorkruisende krachten, een eindeloze groep krachtenparallellogranmen, waaruit een resultante
- het historisch resultaat - ontstaat, die zelf weer geschouwd kar
worden als het produkt van een, als geheel, onbewust en willoos
v/erkende macht,rfantvrat ieder individu wil, wordt door ieder ander
verhinderd, en het uiteirdelijke resultaat is iets dat niemand gewild heeft..."(148).
De resultante komt niet tot stand door eer verzameling onvrije, door
hun - ten slotte ekonomische - levensomstandigheden gedetermineerde
impulsen. Het zou in dat geval trouwens toeval zijn als die resultante
zich m de richting van een klassenloze samenleving zou bewegen, aldus
Vilmar. Hij wil de wezenlijke rol van de machtige ekonomisch gedetermineerde krachten m e t ontkenner. Maar wat er voor hem bij komt, en
waarin hij juist van angels afwijkt, is
"...dat echter in toenemende mate de op het maatschapOelijke proces
vooruitlopende, steeds bewuster hierop inwerkende 'plannende' en
mzoverre niet uitsluitend door direkte levensbelangen bepaalde wil
van individuen en groepen positief werkzaam wordt, "n dat is maar
gelukkig ook. - Want, indien alleen het ekonomische zijn het bewustzijn zou bepalen, dar zou het met de toekomst van een vreedzame,
klassenloze maatschap-oij honeloos gesteld zijn - of men zou, zoals
vele links denkenden, zijn hoop moeten vestigen op de guenllero's
van alle landen."(149).
Bat de mens niet geheel gedetermineerd is door sociaal-ekonomische processen heeft men in het praktische marxisme eigenlijk ook steeds erkend
zonder dat men ooit toegaf dat het historisch materialisme genuanceerd
diende te worden (150).
Vilmar noemt diegenen die een vektor onvermijdelijk in één bepaalde
richting zien verlopen "vulgair marxisten" (151). Eveneens is sprake
van een "pseudo-marxistisch dogma" (152) wanneer beweerd wordt dat in
het laatkapitalisme een onveimijdelijke drang tot bewapemngsproduktie
bestaat.
Er is een kans op een positieve ontwikkeling van het krachtenparallello148) Marx/Engels: "Ausgewählte Schriften m zwei Bänden", Bd.II, Berlijn
T352 biz. 459 e.v. Citaat bij Vilmar a.w. (noot 142), blz. 14-15.
149) Vilmar a.w. (noot 142), blz. ITI
150) ïdem, blz. 16.
151) Idem, blz. 129-132.
152) Idem, blz. 130.
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"...het door een kritische minderheid in scholen, "bedrijven, hogescholen, narti^en en vakbonden op gang gebracht proces van de
heerschaüpij- en ideolo^iekntische hewustzijnsvormmg in Oost en
/lest, welke stap voor staO die repressieve politiek van de heersenden onmogelijk maakt die m de socio-ekonomische militainsering
van ons leven op de meest extreme wijze tot uitdrukking komt."(153)
'lotor van een ontwikkeling ten goede is dus m e t de aroeidersklasse als
zodanig, nog minder zijn dat de vakbonder als zodanig (ISO. Hier
treedt Vilmar m e t m de voetsporen van Karl Marx.
'ie hebben reeds fezien dat waar Vilmar zich verzet tegen, wat hij noemt,
het fatalistische van 'ngels, hij wijst op de toenemende invloed van
individuen en groepen die oewúst in een oepaalde richting werken. Bit
geeft hoop op een geplande toekomst (in plaats van een toekomst "die
niemand gewild heeft"). Hiermee gaat Vilmar m feite van de vooronderstelling uit dat de mensheid geleidelijk in staat zal zijn subjekt van
haar eigen geschiedenis te worden; de rede moet aan de macht konen.
Daardoor zal de resultante van het krarhtenparallellogran een positieve
zijn. Voorlopig is dit nog een utopie, maar het is een realiseerbare
jtopie (155). 4u bevinden we ons kennelijk m een overgangsfase waarin
nog pas kritische minderheden oewust geworden zijn (156).
r
ïet dit krachtenparallellogran zijn meteen ook enkele moeilijkheden gegeven net betrekking tot de hiermee vooronderstelde geschiedenisopvatting: kan men het geschiedenisverloop v/el beschouwen ala gewild resultaat 9 Hoe maakt raen uit wie progressief is en wie niet ^ rfaarom is
juist nu de tijd beslissend om te komen tot veranderingen die verbeteringen zullen zijn *> We zullen m Deel II zowel wijzen op de diepere
achtergronden van waaruit Vilmar tot dit theoretisch vertrekpunt komt
(zijn pseudo-theologisch koncept) als op de zwakke plekken die dit
parallellogram bevat. Hier, in Deel I, laten we Vilmar zelf aan het
woord: eerst onderricht hij de theologie. Pas in het tweede deel zullen
we onze bedenkingen kenbaar maken. Zijn we hier dus weinig kritisch met
betrekking tot Vilmars koncept, men bedenke dat deze polemologische les
onderdeel behoort te vormen van een serieuze konfrontatie met de kritische polemologie.
153) Idem, blz. 14.
154) Vie zullen nog zien dat de vakbonden, althans m de USA, allesbehalve subjekt van een verandering als door Vilmar bedoeld, zijn.
155) Idem, blz. 16-17.
156) Idem, blz. 16:"beben den zweifellos immer wesentlich bleibenden
unmittelbaren ökonomischen Mechanismen und Interessen gewinnt die
Fähigkeit wachsender Teile der Völker an Bedeutung geschichtsbewusst, gesellschaftlich-historische Prozesse auf Grund futurologischer Erkenntnisse antizipierend, zu handeln."
157) Vervallen.
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worden: Vilraar geeft in zijn boek rekenschap van de bewapenings- en
ontwapeningstendensen
in de twintigste eeuw onder het verwaarloosde
(15S) aspekt van de laatkapitalistische produktLeverhoudingen. Voor
wat betreft het militairisme (159) in het Oostblok is hij van mening
dat dit vooral als reflex op het 35 jaar naar het Costen gerichte laat
kapitalistische militairisme begrepen moet worder.. Toch kent ook het
Oosten eigenwettige militairistische tendensen. Bewapening in het Oosten
is echter veel onvoordeliger voor het sj'steem aldaar dan bewapening
is voor het laatkapitalisme. Zo meent Vilmar dat ontwapening in het
Westen gevolgd zal worden door ontwapening in het Oosten (160). Hij
besteedt overigens toch expliciet enige aandacht aan militairistische
tendensen in het Oostblok (161).
Paragraaf 2 / Funkties van de bewapening in het laatkapitalisme
De indeling van deze paragraaf loopt parallel met Vilmars eerste
hoofdstuk. Een eerste punt (A) zal statistische gegevens over be
wapening te zien geven met enige daaraan verbonden konklusies. De
punten (В), (С) en (D) vormen een behandeling van de drie funkties
die de bewapeningsekonomie in het laatkapitalisme vervult.
A) Statistische gegevens met betrekking tot bewapening over 18331965 (162)
De vele tabellen die Vilmar geeft zullen we niet herhalen (163).
Slechts enige konklusies naar aanleiding van de cijfers zullen we
eruit lichten. Voor Vilmar vormen deze konklusies het vertrekpunt
bij zijn verdere studie.
Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw hebben de kosten voor
bewapening zich vertienvoudigd terwijl de produktie van de belangrijkste
industrielanden zich in die tijd verdubbeld tot verviervoudigd heeft.
De betekenis van de bewapeningssektor voor de ekonomie is derhalve
zeer toegenomen, vooral voor de kapitalistische landen die het groot
ste deel van de bewapenings- en oorlogsuitgaven voor hun rekening ne158) Verwaarloosd door de akademische politicologie en geschiedeniswe
tenschap. Ook Herman Schmid en Lars Dencik wijzen op het weinig
"kritische" van de gevestigde wetenschappen.
159) Op blz. 17 hanteert hij de termen "bewapening" en "militairisme"
als synoniemen. Verderop legt hij ze uitdrukkelijk uit elkaar
(hst.1 en 5).
160) Idem, blz. 17-18.
161) Idem, blz. 236-242.
162; Dit punt A) is een bespreking van bladzijde 24-42 van Vilmars
"Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus".
163) Voor meer recente gegevens raadplege men de jaarboeken van het
vredesinstituut SIPRI te Stockholm.
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Voor de rest van dit punt neemt Vilmar bijna geheel letterlijk ma
teriaal over uit studies van de "Hessische Stiftung fur "Friedens- und
Konfliktforschung" (НЗГК) (165) en van Herbert York (166). De rfSFK
vindt het begrip "bewapeningswedloop" m e t beantwoorden aan datgene
wat er zich afspeelt op het gebied van de bewapening tussen Oost en
West: stegen de uitgaven van het Warschaupakt van 21 -iiljard dollar
per jaar in 1949 tot 50 miljard dollar in 1970, die van de NATO-landen
stegen veel meer m die tijdsOenode. In 1949 was de jaarlijkse beprot m g nauwelijks hoger dan die van de Warschaupal't-landen, namelijk 24
miljard dollar, maar in 1970 lag dit bedrag niet rond de 50 miljard per
jaar maar op 79 miljard per jaar. In procenten uitgedrukt kenden de
Warschaupakt-landen een toename van 138$ over het genoemde tijdvak,
tegenover de NATO maar liefst 229^. De konklusie moet derhalve luiden
dat in plaats van een wedloop sprake is van een nalopen door het Oosten
dat de kloof m e t groter wil zien worden (167)
Herbert York onderscheidt een vijftal perioden in het tijdvak 19451970 wanneer hij de bewapening door Oost en West beschrijft. De eerste
periode werd gekenmerkt door grotere konventionele bewanemng van de
USSR waartegenover stond dat de USA toen (als enige) de atoombom had
(waardoor deze het wat kalm aan kon doen op het gebied van de konven
tionele bewapening). Wen kan vermoeden, zegt hij, dat m deze eerste
fase van 1945-1948 de internationale faktoren een in verhouding grotere
rol speelden dan de autistische (d.w.z. door het binnenland veroorzaak
te) en dat op het gebied van de militaire politiek de USSR zich eerder
reaktief gedroeg dan de USA (168).
De tweede periode (1949-1954) geeft een enorme bewapemngstoename van
de NATO te zien die m e t geheel verklaard kan worden als reaktie op
de internationale situatie: het "industneel-militair-admimstratief
complex" (169) begint nu vaste vonnen aan te nemen.
Tijdens de derde periode (1955-1960) lopen de bedragen op tot de helft
van de begroting ofwel tot 8,5 à 10$ van het brutonationaal produkt.
Vanaf 1955 is dan voortaan duidelijk sprake van het autistische karakter
van de Amerikaanse bewapemngspolitiek, sprake dus van een eigenwettige
dynamiek m de bewapening los van internationale konflikten.
164) Idem, blz. 25-26 en blz. 32.
165) Vilmar volgt hier "Mitteilungen 4" (1972).
166) Vilmar geeft een vijf-bladzijde-lang citaat van York echter zonder
het werk van York te vermelden waar het citaat vandaan komt.
167) Idem, blz. 37.
168) Aangehaald door Vilmar op blz. 37.
169) Deze omschrijving is van York. Op deze materie van het militairindustneel complex komen we nog uitvoerig te spreken.
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groter dan ooit tevoren, niet in laatste instantie door toedoer. van
Kennedy. In deze periode begint ook de wapenhandel grote vormen aan
te nemen. York stelt ook hier, hoewel met enige voorzichtigheid, dat
de wapenleferanties van de USSR eerder als reaktie op het USA-handelen
hegrepen moeten worden (170).
In de vijfde periode (1965-1970) is de korrelatie tussen de bewapeningsuitgaven van het 'warschaupakt en de NATO het zwakst van alle perioden:
neemt hij de een de bewapening toe dan kan tegelijk bij de ander stagnering optreden. De oorlog in Vietnam kostte de USA zoveel geld dat er
een tijdje lang kalm aan gedaan werd met raketten produceren. Be USSR
haalde kwantitatief wat in, maar gezien het kwalitatieve onderscheid
(precisie), bleef toch sprake van een USA-overwicht. York grijpt dit
aan om nogmaals het autistische karakter van de bewapeningsdynamiek te
benadrukken door er op te wijzen dat volgens de USA-redenering (slechts
een zeer grote USA-voorsprong op het agressieve en onberekenbare Rusland kan de veiligheid van Amerika garanderen, zo luidt de redenering)
er sprake moet zijn van een in de waagschaal leggen van de Amerikaanse
veiligheid indien de lakettenvoorsprong kleiner wordt: waarom is dit
inhalen door de USSR nu niet aangevoeld als een gevaar ? Het antwoord
moet hier luiden dat de doktrine de werkelijke drijfveren achter de bewapening versluiert. De doktrine dient op zeker moment enkel ertoe de
bewapeningsuitgaven te rechtvaardigen, of om het heel eenvoudig uit te
drukken: indien er voor Vietnam geproduceerd moet worden kan de doktrine
die bij de raketten hoort rustig even op de achtergrond raken aangezien
men de bewapeningsproduktie toch al kan rechtvaardigen. York vat zijn
betoog samen in de volgende hypothese:
"Kan de bewapeningsdynamiek tussen Oost en West - en dat betekent
primair: tussen de USA en de USSR - in de periode kort na de oorlog
ondanks reeds aanwezige autistische tendensen in de USA nog overwegend als 'bewapeningswedloop' worden gekarakteriseerd... deze
ging bij een steeds verder opgedreven en technischer wordend potentieel in toenemende mate over in een 'eenzijdig reaktieve bewapeningspolitiek'...van de zijde van de Sovjetunie. Terwijl deze
zich steeds meer - in het begin deels in navolging, later sterk
anticiperend - aanpaste aan de in toenemende mate van binnenuit
bepaalde bewapeningspolitiek van de USA, werden tendensen merkbaar
die....op een 'tweepolig bewapeningsautisme' wijzen."(171)
Vilmar heeft nu voor zichzelf de opdracht neergelegd die uitgevoerd
moet worden. Want de vragen zijn nog niet beantwoord maar in feite enkel
170) Idem, blz. 40.
171) Aangehaald bij Vilmar op blz. 42.
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ppsteld. Autisme is raneli^k T O F РВРГ vprklamg voor de р-отт-е о е^kapaciteit aan /атіечз van vooral het '/"stpn. Va^t hoe ^oet 'че^ "autisme" verstaan " 'f'sycholop'isc1! ^ Of is het "ijsschien no^plijk ^тег te
wijzer ου eko^oirische neoha^] SFien ^ιτπρη hpt laa t^aoi+a"1 ISTP ^ ічschien is autisme da'1 zelfs met eens een 7nvol te ha'-1ere,~ e^n D
indien nen niet tegelijkertijd '-aar het sociaal-ekono'-isch s-'stpem
wijst, maar een hegriO dat p^kel de ill asie wekt var verhelden^r- "aar
η feite werkelijke oorzaken eerder verduister*-.
Vilraar gaat nu de gestelde vrager, althars voor het laatkaiitaliSTip,
oeantwoorden door de furkties die ^pwapenii-g η het laatkapitalisne
vervult, aan te geven.
Txcursie: USA-kritiek reen moroiolie va^ de kritische rolciolocie
Het is niet ondenkhaar dat de lezer naar aa^leidnj ат al het hovenstaafde de konklasie trekt dat het een privilege is van de kritische
polemologie om anti-Airenkaans te zijr. Oit intermezzo wil Tate^iaal
aardragen waaruit blijít dat отк veel wetenscharoers dip ζιο'4 Uitdruk
kelijk van de kritische poleiiologie wensen te distantieren neer kritiek
op de USA dan op de USSR heober wat ons onderwerp betreet. Γ en >ran trou
wens deze kritiek serieus remend, beter niet langer sprexen van "a^tiAmerncaans" (de titel van deze excursie spreekt ook van ISA-kritiek):
het zijn immers geen blinde vooroordelen als nen na grondi^ onderzoek
de rol van de USA m Vietnam een walijke roemt, of wanneer чег ra on
derzoek tot de konklusie itomt dat de belangnjKste oorzaken van de
enorme bewapeningswedloop (of bewaoemngsnaloon) gezocht moeten worden
in de gestruktureerdheid van de laatkapitalistische United States, ij
volffen de kritische Oolemologie omdat die, naar onze merme, boter de
oorzaken van de bewapening blootlegt dan de hieronder volgende, ri
^let
bepaald kritische, polemologen. Voor diegenen die e n g s z m s vertrouwd
zijn met polemologische onderzoekingen zal het onderstaande weinig ODzienbarends bevatten.
rfe laten nu J.h.beurdijk aan het woord wiens boek "i.edloop in kernbe
wapening" eindigt met een Ínegende) hoofdstuk dat als titel draagt:
"Een wedloop met zichzelf"(172).
"Onze conclusie is, dat uit een oogpunt van handhaving van deze conceptie (conceptie van de wederzijdse afschrikking (JvdL) ) in relatie tot de Sowjet-Unie recente Aiienkaanse stappen in de nucleaire
bewapening op zijn minst voorbarig en waarschijnlijk geheel overbodig zijn. De Amerikaanse nucleaire beslissingen zijn gebaseerd
geweest op een vooraf reeds reageren ΟΌ mogelijke Russische stappen,
terwijl de Russische beslissingen veeleer een reactie v/aren ου die
Amerikaanse stappen. De Verenigde Staten dienen dan ook ci-inair
verantwoordelijk te worden geacht n^et alleen voor het te-npo waarin
zich in het verleden de wapenontwikkelingen hebben voltrokken,
maar ook voor de nu aan de gang zijnde versnelling van de bewa
peningswedloop. "( 1 73)
Niet de USSR maar enkel de Verenigde Staten hebben in de afgelopen
decennia tijdelijk de mogelnkheid bezeten tot een "first strike" en
"de installatie van meervoudige, onafhankelijk richtoare kern
koppen kan de Verenigde Staten over enkele jaren opnieuw m deze
positie brengen... De overbewapening die aan Amerikaanse zijde
172) J.H.leurdijk:"Wedloop in kernbewapening", Den Haag 19r72 (93 on).
Het gaat ons vooral om hoofdstuk IX dat de titel draagt: "Een
wedloop met zichzelf" (blz. 73 e.V.).
173) Idem, blz. 73.

- 5S plaats had pi heeft kan niPt alleen verklaard worden uit het strpven
oii de strategische verh^udiiff -net de 3owjet-Unie te handhaven on
het iivea* van de i/ede-zijdss afschrikkinf,, zelfs al hiudt nen
rekpnnr τι Pt de overreactie die het gevolp is
van onzekerheid en onwetend'beid over wat π Rusland ^aande
із."('\'7А)
"Ûoor er op te SDeculerei dat m e t alleen de Атіепкаапзе sunerionteit Ъппеч zeer korte tijd verloren zoa paan iiaar dat ook het
Amerikaanse nucleaire ootentieel kwetsbaar zou worden voor een eer
ste Russische verrassirpsaanval, wist het Amerikaanse defensieapoaraat steeds weer die wapenrogra-nma's te realiseren, die juist
de Amerikaanse superioriteit dede" toenemen en die tijdelijk 'first
strike' opties verzekerden. Dezp sppcalaties waren veel minder ge
baseerd op de fpiteli.ke situatie in de Sov/jet-Unie dan оэ een pro
jectie o"o de mogelijke tep-enstander van de stand van de Amerikaanse
iiilitaire technolofie. Daardoor leek het soms alsof de Verenigde
Staten eerder p>et zichzelf dar T P Ï de Sowjet-Unie verwikkeld waren
in een bewapenircswedlooO. Ook daarom is het interactiekader alléén
voor de verklaring van de bewanemngswedloop onvoldoende."(175)
Kennelijk is er riet alleen sprake van een interaktienroces tussen de
T
JS4 en de U3SR maar zijr er, minstens voor wat betreft de USA, autonome
stimulantia (Heroert York spreekt over "autisme" m dit verband). De
USA veroorzaakt dus ook los var het gedrag van Rusland massale bewapening door autonome stiTulantia. Leurdijk noeirt er twee:
1) "in bepaalde, aan de Amerikaanse defensie-organisatie verwante,
krn?en is volgens sommige autears sprake van een herleving van de
Clausewitziaanse filosofie van de oorlog, waarbij men overweegt
de nucleaire hewapening dienstbaar te maken aan het realiseren van
offensieve politieke doeleinden."(176)
Een kernoorlog wordt als redelijk gezien. ?r moet dan gedacht worden
aan het winnen van epn nukleaire oorlog, aan het omzetten van nukleчіге technologie in strategische opties waarmee politiek voordeel kan
worden gehaald, "r moet dan ook gedacht worden aan "Counter-force"-posities waarbij de schade aan de eigen bevolking binnen "aanvaardbare"
nerken gehoaden kan worden. Έ Γ I S in dat geval een streven naar voort
gezette superioriteit of eventueel, zo zouden we willen toevoegen, een
streven naar een "first strike capability"(177).
174)
175)
I^fi)
177)

Idem, clz. 'Ά.
Idem, blz. 75.
Idem, blz. 75.
Vergelijk ook Herman
de bange ; " 'Counterforce' strategie", in:
7
"Transaktie" 19 4, nr 9/10 (blz. 38-40)."Onder 'counterforce' in
enge z m wordt die strategie verstaan, waarin de primaire funktie
van de lange afstandsraketten het uitschakelen van de offensieve
en defensieve raketten van de tegenpartij is."(blz. 38) De "coun
terforce" strategie zou de ;4AD strategie ("mutual assured destruc
tion") moeten vervangen. De kritiek op de MAD strategie zoals die
m de USA geleverd werd door de voorstanders van de "counterforce"
strategie, is echter, volgens De Lange, allesbehalve steekhoudend.
Daarbij komt nog dat de nieuwe strategie geen echte "counterforce"
strategie is zolang Rusland beschikt over een voldoende voorraad
onkwetsbare wapens ("second strike capability"). Deze nieuwe stra
tegie is voor De Lange dan ook een volstrekt onzinnige strategie.
/aarom deze strategie wordt doorgevoerd heeft twee oorzaken:
a)volgens de USA-minister van defensie is het doel van de nieuwe
doctrine het bereiken en handhaven van wezenlijke gelijkheid.
De Lange wijst er op dat dit een streven is op allerlei volstrekt
irrelevante onderdelen van de bewapening tot gelijke krachtsver
houding te komen met Rusland; echter: op de belangrijke punten
neeft de USA reeds een enorme voorsprong (bijv. bij de raketten
voorzien van meerdere en afzonderlijk richtbare kernkoppen
(•'.1.4.V.). De impliciete funktie van de strategie is hier: de
rechtvaardigingsgrond te verschaffen voor een beleid van wapenverbetering en -vermeerdering.

- 59 2) De binnenlandse organisât Le van de пикіеаіт-е Ъе /арепіпг v/aarnij
Leurdijk drie elementen noeïïit:
a)grote pressie gaat uit van de steeds "hetero" prod-jkten, afgeleverd
door wetenschapsûiensen ir. onderzoekcentra voor nuk! eaire tee^.relogie die hun bestaan en financiering door de staat noeten reo"ntvaardigen door steeds nieuv/e uitvirdin^en pn door τ eer verfijnde
predikten af te leveren.
b)De invloed van het militair-industriële kor.plex (1''"). "ir 1 e&taan
in de USA zeer nauwe banden tussen Tentaron en ''lewaoeninpsindustrie
waarbij het risico veelal voor de overheid is, de enorrie winster
voor de industrieën. De ontwikkelinp var nieuwe wapensystenen is
in het belang van de industrie.
c)De rivaliteit van de drie kri ;cslnao^tdelen is een derde eleir. ,-ηΙ van
de binnenlandse orparisatie van de nukleaire bev/apeninf;. De drie on
derdelen konkurrerer. met elkaar om de wapens dio het beste zijn,
die de grootste politieke invloed geven en die de aard van de stra
tegische doctrine bepalen. Zo ontstonden drie op zichzelf al vol
doende afschrikkingssystemen van landmacht, luchtmacht en zeemacht.
"Leurdijks slotkonklusie is veelzeggend:
"Indien het juist is, dat de belangrijkste verklaringsgrond voor de
wedloop in nucleaire bewapening niet gevonden kar. worden in het in
teractieproces tussen twee landen, maar in de kracht van binnenland
se drijfveren, dan kunnen vooral eenzijdige maatre<-elen deze bewa
peningswedloop vertragen en stopzetten."(1"9)
Röling voegt in zijn "Polemologie"(ÎRO) een hoofdstuk toe getiteld:
"Case study: de A-bomer, op de Japanse steden" waarin het her. er onder
meer om gaat de vraag te beantwoorden waarom de Amerikanen de atoombommen toch op Japan gegooid hebben terwijl de Japanse katatulatie ook
zonder deze atoorabommen bereikt had kur.ner. worden en terwijl de Japanners
n.b. tot kapitulatie bereid waren. Het antwoord van doling luidt dat
Truman de bommen gebruikte omdat hij in Potsdam wilde onderhandelen vanuit een machtspositie (181):
"Hij wenste pas een conferentie nadat de bom v/as ontploft.(...) Deze
conclusie kan geen andere zijn, dan dat de bom niet zozeer gebruikt
werd met het oog op Japan, maar met het oog op de .Sowjetunie, als
een soort aanschouwelijk onderwijs aan de Füssen, met 100.000 dode
Japanners als leermiddel. De bommen op Japan, evenals de nodeloze
bommen op Dresden, waren mede middelen om een boodschap over te
brengen aan de Sowjetunie, communicatiemiddelen betreffende bestaande macht. De boodschap kwam hard aan, want de "usser. wisten beter
dan iemand anders van de Japanse wens om een einde aan de oorlog te
maken. Бе bommen en de weigering het atoomgeheim te delen, hadden de
verhoudingen heel wat moeilijker gemaakt.(...) De onnodige bommen
hebben veel kwaad gedaan. Ze staan aan het begin van de koude oor
log."(182)
b)De tweede oorzaak noemt De Lange: "de arrogantie van de macht"
(Verg. ook Röling verderop). Men beschikt over de wapens er. waarom zou men er dan geen gebruik van maken? Het militair overwicht
kan uitgebuit worden in tijden van politieke rivaliteit, konflikt,
en altijd nog aan de onderhandelingstafel. Besluitend vindt De
Lange de ingeslagen weg (de doctrine die enerzijds eer. gevolg is,
anderzijds zelf weer gevolgen heeft) een kwalijke zaak vanwege de
ondermijning van het afschrikkingsevenwicht, het stimuleren van de
bewapeningswedloop, het streven naar superioriteit van USA-zijde
en vanwege illusies als dat een staat die over een dergelijk vermogen beschikt, straffeloos een veel ruimere marge van geweldsdiplomatieke interventie kan hanteren. Het meest kwalijk is de
illusie die wordt gewekt "dat een dergelijke oorlog kan worden cewonnen en kennelijk niet zoveel schade oplevert dat hij onaanvaardbaar zou zijn".(blz. 41).
178) D.Senghaas gaat in "Rüstung und Militarismus" (Prankfurt am :iair.
1972 X'iTi pp)) hier zeer uitgebreid op in. Verg. ook verderop Vilmar.
179) Leurdijk a.w. (noot 172), blz. 80-81.

- 60 Ve hebben deze excursie i^relast ora te later, zier, dat ook polemo"! ofer
die n e t tot de kritische polemologie perekend kur.nen er. wilier, wrde^
de ^elanprijkste ооггасет van de ^eorganseerde onvrede in de wereld
M j de USA zoeker, lehalve
'ч^ zijn verhandeling over de atoorvommen
op Japan laat Vdlinp z: cv elders, in zij-i door ons peciteerd ічтк, kri
tisch uit ten aanzien van 4merika. "••" expliciet beantwoordt hij de
kwestie van deze excursie, ramelijk dat het niet een privilege is voor
de kritische polemologie om kritiek u t te oefenen op de ТІЗЛ:
"Als ik Tnij m de voor^aa^de beschouwinpen soms kritisch uitgelaten
he'" over de Verenipde Stater., dar v/as dat onvermijdelijk, m e t omdat
de Amerikanen niet zo-iden deugen, maar omdat zij de prootste rcacht
ter \/ereld zi;n. 7,ij karner als het in hun kraam te oas komt het
recht oOZij zetten en daarom tezwijker zij soms voor de verleiding,
vervallen zij soms in de arrof-a^tie van de macht."(1B3)
De door de kritische polemologie geroemde "traditionele polemologie"
raakt niet de eigenlijke oorzaak var de vredeloosheid, doordat ze niet
uitgaat van een sociaal-ekonnmisch fandament (Vilnar). Georpa^iseerde
vredeloosheid heeft wezenlijk te naken met sociaal-ekonomisehe "Herrschaft"-strukturen van de (vooral) kapitalistische industriemachten, ^га^ uitpaar dat de eiren samenleving een kritische is, zou men het pri
vilege van de kritische Oolemologie kunnen noemen. Zo valt dan het oog
gemakkelijk op de kaüitalistische staat bij uitstek: de USA. "aar de
kritische nolemolorie bekijkt de USA vanuit een heel andere gezichtshoek dan аъіеигз zoals die η deze excursie gepresenteerd werden: niet
langer wordt de U'Jl zozeer de arrocartie van de macht (of iets derge
lijks) verweten naar er wordt een dieper njvo bij de beschrijving be
trokken om tot een beartvoordi^p van het "waarom ^" te konen. Dit nivo
is bet sociaal-ekonomische. Vilmar gaat uit van de sociaal-ekonomische
gestruktareerdheid va"- het laatlcamtalistische systeem (tot welk svsteem bij zich m zijn boek voornamelijk beperkt). Vanuit deze gezichts
hoek richt hij zich ook tot net nedentendage weliswaar minder arrogante
'/eet-Duitsland, v/aar eveneens or Wikkelingen m de bewapening bespeur
baar zijn die de kritische polemologie onlosmakelijk verbonden acht met
het soeiaal-ekonomisch systeem var het laatkapitalisme.
Daarom wordt het nu hoogtijd de draad weer op te nemen daar waar Vilraar
de funkties van de ^ewapemngsekonoraie in het laatkapitalisme bespreekt.
1

~) Historische funktie va ! de bewapening als instrument van het
imperialisme
Vilnar maakt onderscheid in vier elkaar gedeeltelijk overlappende fasen
ir de verhouding tussen staat en ekonomie (toevoegend: "of beter: tussen
de Dolitieke en de kapitalistisch ekonomische machtseliten"(104) ), na
melijk de merkantilistische, de liberale, de imperialistische en de
interventionistische.
Jn de door ons besOroken naragraaf gaat het hem vooral om de imperia
listische fase. Kieronder verstaat hij de periode tot en met de tweede
180)
131)
132)
1°')

T.y.A.Röling a.w. (noot S).
Idem, blz. 229-210.
Idem, blz. 230, 231 en 232.
Idem, blz. 193. Die kritische houding komt b.v. tot uiting op blz.
163 v/aar hij ironisch spreekt over de USA-mening over zichzelf:
Amerikanen zijn vredelievend en zij mogen een overwicht in de wapens
nebben terwijl
dit van de tegenstander niet wordt geduld.
ijl dit
1"-i) Уilmar a.w. (noot
(noot 1142), blz. 42.

- 61 wereldoorlog. Bij de postkolonale fase spreekt hij liever vati "neoimpenalisme" (185); bet gaat dan imrers tool· om v/at anders dan om mi
1
litaire expansie net het doel zich te redden van ее - ekonoirische krisis. Het gaat dar veel eerder on het buiten de deur houden van de uit
daging van het kapitalisme, namelijk het kommumsme (186).
Tijdens het merkantilistisch tijdpeik speelaen in leite de grootgrond
bezitters met de adelijke bureaukratie de baas over het opkomend kapi
talistisch ondemenerschap. In de liberale periode maakte het onder
nemerschap zich los van de merkantilistische staatsbemoeienis en nam
zelfs een staatskritische, antimilitainstische houding aar. De staat
werd tot nachtwaker, de kapitalistische ekonomie kon haar eigen gang
gaa1! totdat zij nogelijkheaen zag om met de staat als dienaar (187) nog
succesvoller te worden. In het tijdperk van het imperialisme begon het
kapitalistische ekonomische systeem zijn instelling tot de staat te
veranderen. Het bleef een systeem gericht op winst en op basis van pnvèbezit. Maar m tegenstelling tot de liberale opvatting, vmaer we nu een
steeds sterker verlangen naar mgnj-oen door de staat: het heffen van
tol, bescherming van koloniale bezittingen en belangen, terugdringen en
vernietigen van revolutionaire bewegingen etc. (188).
Vilmar neemt een zeer lang citaat van Rudolf HiHerding op waarvan wij
185) Idem, blz. 202 e.v.
186) Het onderscheid maken tussen imperialisme en neounpenalisme (als
onderdeel van het neokolonialisme) is inderdaad zinvol; vgl. James
0 Connor: "Bie Bedeutung des ökonomischen Imperialismus" in:
"Imperialismus und strukturelle Gewalt" (405 pp), uitgegeven door
Dieter Senghaas, Frankfurt am Main 1972 blz. 123-187, vooral blz.
144-153. Bij Vilmar komen we hier verderop op terug.
187) Бе titel van een gedeelte van Vilmars paragraaf luidt: "±)ег Staat
als Diener der kapitalistischen Wirtschaft".
188) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 44.
Juist dit agressieve vormt een van de verschillen tussen merkantilisme en imperialisme. Zo zegt 0 Connor (a.w. (noot 186)): "Der
Kolonialismus m der Zeit des Merkantilismus war also defensiv und
forderte eine passive Präsenz des Staates, wahrend der spatere Imperialismus im Vergleich dazu einen aggressiven Charakter zeigte,
der eine aktive staatliche Beteiligung notig machte"(blz. 130;.
Vilmar komt in zíjn summiere beschrijving van het merkantilisme
niet toe aan een vergelijking met het imperialisme zoals die bij
0 Connor te vinden is (blz. 126-132). Vergelijk eventueel ook B r m
en Hersh: "Leerboek van het imperialisme; Mechanismen van de uitbuiting" , Amsterdam 1974 (234 pp) (vertaling uit het Deers) die op
blz. 46-52 aandacht besteden aan merkantilisme (en liberalisme m
mindere mate) en imperialisme. En vergelijk "Probleme der internationalen Beziehungen" uitgegeven door E.Knppendorfl, irankiurt
am Main 1974 (221 pp), met name de bijdrage van '¿.Krippendorff
"Zum Imperialismus-Begriff" blz. 177-204.

- 62 hier een gedeelte geven:
"Het inanciele kapitaal (...) verafschuwt de anarchie van de konkurrentie en wil organisatie enkel en alleen om de konkurrentiestrijd op eer steeds hoger nivo te kunnen aanbinden. Het financiële
kapitaal heelt een sterke staat nodig die zi.in iinaciele belangen
in het buitenland doet gelaen, (...) een staat die overal in ae wereld kan ingrijpen om de gehele wereld te kunnen veranderen in beleggingsghieden voor zi.in financiële kapitaal (...). Thans lijkt
het ideaal hierin te bestaan, voor de eigen natie de heerschappij
over ae wereld veilig te stellen
аааг telkens wanneer hierin
tekort geschoten wordt, de winst van het linanciele kapitaal daalt,
zijn mogelijkheid om te kunien konkurreren vermindert en dit uit
eindelijk het kleinere ekonomische gebied schatplichtig kan maken
aan het grotere gebied." (1S9)
De ideologie die hierbij gehanteerd wordt is de ideologie van het natio
nalisme. Hilferdmg wijst on het belang van de leidende industriële
klasse bij de bewapening, üe betekenis van die bewapening zal geleidelijk met het voortschreicien van het kapitalisme toenemen. Vilmar spreekt
echter van "vulgair-marxisme" wanneer men hier de konklusie uit zou
trekken dat de oorlogsindustrie op zichzelf schuldig is aan het op touw
zetten van oorlogen. Het krijgshaftige van de laatkapitalistische samenleving komt niet primair voort uit de jacht naar winst van afzonderlijke
kamtalisten maar uit immanente tendensen van het ekonomisch systeem als
zodanig, m het gegeven dat Vilmar Hilierding volgt,herkennen we de voorkeur van de kritische polemoloog voor het objektivistische konfliktmodel,
de voorkeur om de oorzaken van bewapening en geweld te zoeken in de
strukturen van ae samenleving, m het systeem als zodanig.
Het krijgszuchtige komt voort uit immanente tendensen van het kapitalisme: als gevaarlijkste tendens dient dan de ekonomische krisis vermeld
te worden, hier zijn we aan de kern van de zaak waar het Vilmar om draai
Verderop zullen we ¿mest Mandel, Paul Baran en Paul Sweezy over dit
thema horen. Nu laten we de beschrijving van Vilmar, een fundamentele
189) Hudolf Hilferding: ·uas Finanzkapital. Line btudie über die jüngste
iTitwicklung des Kapitalismus", Berlijn 1У47 (onveranderde heraruk
van de uitgave van 1910) blz. 462-465, geciteerd door Vilmar a.w.
(noot 142), blz. 44-45. We willen hier nog wijzen op Brun en Hersh
(a.w. (noot 188)) die de zeer afkeurenswaardige rol die het Westen
speelde en speelt in de landen van de derde wereld signaleren. Zij
begrijpen het imperialisme als de "automatische reflex van het kapitalisme"(blz. 49). Overproduktie en kapitaaloverschot deden de
ondernemers uitzien naar nieuwe gebieden. Zo veroverde Engeland
de Indiase textielmarkt door (o.a.) dumpprijzen. De wereld werd
door verovering opgedeeld (vergelijk het citaat van Lenin op blz.
52). De schrijvers steunen op o.a. Hilferding, Baran en Sweezy,
en Mandel, auteurs die we reeds zijn tegengekomen of nog zullen
ontmoeten. Vgl. eventueel ook 0'Connor (a.w. (noot 186)) die onder
het kopje "Viarum Imperialismus" ingaat op de oorzaken van de eko
nomische expansie (blz. 154).

- 63 kwestie in zijn stellingname, in haar geheel volgen:
"Deze vatbaarheid van dit ekonomisch systeem voor krises volgt noodzakelijkerwijs uit de uitsluitend bedrijisekonomische interesse van
de kapitalisten. De partikuiiere bezitters van de produktiemiddelen
en hun managers zijn uitsluitend geïnteresseerd in een maximale vergroting van het geïnvesteerd kapitaal en tot nu toe weigerden zij
meestal zich bij hun beslissingen te onderwerpen aan de eisen van
een totale ekonomie, d.w.z. aan een ekonomische planning. Hun uitsluitend geïnteresseerd zijn in de vergroting van hun kapitaal - het
winstprincipe dus - heeft voor de ekonomie als geheel tot gevolg
dat de produktieve krachten veel sneller ontwikkeld worden dan de
koopkrachtige vraag. Want de ontwikkeling van de produktieve krachten is als gevolg van de konkurrentie en de technische vooruitgang
een absolute voorwaarde voor de kapitalist om zijn marktpositie
en daarmede zijn winstkansen te verzekeren en te vergroten. Daarentegen is de vraag - vooral de uiteindelijk doorslaggevende vraag
van de konsument - in het kapitalisme als het ware slechts een
'noodzakelijk kwaad': aangezien deze feitelijk voortkomt uit het inkomen van de werknemers, ziet de kapitalist de vraag in de eerste
plaats slechts als loon- en salariskosten, die zoals bekend, zo laag
mogelijk moeten worden gehouden als men het winstaandeel hoog wil
houden.
Deze veronachtzaming van de ontwikkeling van de vraag heeft echter
uiteindelijk haar terugslag op het winstprincipe: verminderde winstgevende afzetmogelijkheden hebben uiteindelijk een vermindering van
investeringskansen tot gevolg, het terugvloeien van kapitaal in de
ekonomische kringloop wordt langzamer, versterkt het tekort in de
vraag van de totale ekonomie, een stagnatie van de ekonomie kondigt zich aan. Telkens weer heeft in de geschiedenis van het industriële kapitalisme deze aan haar inherente neiging naar een onbalans
van produktie en vraag, dus de ekonomische planneloosheid van het
systeem, tot ekonomische krises geleid. Om deze neiging tot krises
tegen te gaan, moet voortdurend worden getracht naast de partikuiiere
binnenlandse vraag andere verbruiksmogelijkheden te vergroten: het
verbruik door de staat, de investernigen in de export. De ondersteunende, bemiddelende aktiviteiten van de staat spelen daarbij
een steeds belangrijkere rol. In de tijd die Hilferding beschrijft,
moest de staat voornamelijk de taak overnemen om met zijn middelen
van geweld investeringsmogelijkheden in koloniën en wereldmarktgebieden buiten de eigen grenzen (in ruil voor goedkope grondstoffer)
te ontsluiten. Vanzelfsprekend is voor verovering, beveiliging en
verdediging van deze uitheemse afzetgebieden de opbouw van gr^te
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door de oorlog de koloniale bezits- en militaire verhoudingen te
handhaven resp. te veranderen."(1УО)
üeze beschrijving van Viimar vormt niet enkel het fundament om de eerste
i'unktie van bewapening voor het laatkapitalisme aan te geven, maar tegelijk vormt dit fundamentele inzicht in de sociale ekonomie van het laatkapi talisme ook het uitgangspunt bij de aanduiding van de overige i'unkties; zo zullen we vanuit dit uitgangspunt verderop zien dat de enorme
bewapeningsopdrachten door de staat dienen om de koopkrachtige vraag te
vergroten om op deze wijze de krises in het laatkapitalisme te bestrijden.
In het laatkapitalisme wordt gepland in het kleine, daar is men rationeel
bezig. Maar in het groot hebben we te maken met irrationaliteit, daar kan
gesproken worden van anarchie van het gehele systeem. Hier zijn we aan de
wortel van de onvrede in de wereld: we zullen verderop bij de analyse van
enige gezaghebbende kerkelijke uitspraken beklemtonen dat het moraaltheologisch en kerkelijk spreken met betrekking tot deze materie hier
niet aan voorbij mag gaan.
Bij de tweede funktie van bewapening voor het laatkapitalisme gaan we
opnieuw op (¡Ie ekonomie in. Nu nemen we een aantal bladzijden uit Vilmars
boek met grotere stappen (191).
Ook al mag men niet stellen dat afzonderlijke winstbelangen van de bewapeningsindustrieën de bewapeningsekonomie grenzeloos hebben doen toenemen (de oorzaak daarvan ligt immers in de imperialistische, expansieve
tendens van het laatkapitalistische systeem als geheel), het blijft
echter een feit dat die bewapenings-concerns een bijzonder aktieve en
verderfelijke rol hebber, gespeeld in het proces van de bewapening. Een
sterk overtrokken beeld geven van de sterkte van de tegenstander, is al
lang voor onze zestiger en zeventiger jaren een gebruikelijke techniek,
toegepast door diegenen die op de een of andere wijze veel profijt
trekken van de bewapeningsopdrachten. Ook de "techniek" van de steekpenningen is zeker niet nieuw.
.ve willen in dit verband wijzen op een boek van ired Schmid ("Der Militár-Industrie-Kompiex"(192) ) dat de nadruk legt op situatie en ontwikkeling van de bewapening in West Duitsland. Het theoretisch fundament
is beknopt beschreven maar wel degelijk aanwezig. Ook voor Fred Schmid
is het juist het imperialistisch kapitalisme waar de oorzaak van het
onheil gezocht moet worden. Het boek munt uit in het vermelden van ge190) yilmar a.w. (noot 142), blz. 45-47.
191) Idem, blz. 47 e.v.
192) .-'red Schmid: "Der Militär-Industrie-Komplex", Frankfurt am Main
19"2 (219 pp).
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de ffAVO hesOroken). ^red Schmid heeft de "^eaoelinc de lezer auidelijk
te maken hoe walgelijk de bewapemngsirdustneen π feite te werk gaan.
Hi o stelt:
"Lenin stelde de komnmmsten de taak 'het geheim te onthullen, waar
in oorlogen geboren worden', dus het verhond tussen bewapening en
winst, imperialisme er oorlog, naam en adres van de bewapenings
concerns en hun politieke ophitsers te noemen en hun 'verdediging'en'veiligheids'-demagogie te ontmaskeren. Met nane in de laatste tijd
openbaarde zich de slogan van de Bundeswehr als zijnde eer 'dienst
verlenend bedrijf dat door afschrikking veiligheid produceert'(wit
boek 1970) weer eens als volksbedrog. "( 201 )
Met deze slogan van de Bundeswehr uit het witboek van 1970 begint Fred
Schmid zijn inleiding. Ket dezelfde woorden begint hij ook zijn zevende
(en laatste) hoofdstuk. Daar legt hij uit waarom hier sprake is van
volksbedrog. Kij verwijst dan heel terecht naar de studie van Von Weizs
äcker e.a. "Kriegsfolgen und Kriegsverhütung"(202) waar duidelijk wordt
dat Duitsland met wapens niet verdedigd, enkel vernietigd kan worden.
De bewapeningsindustrieën spelen volgens Fred Schirid en Fritz Vilmar
een bijzonder aktieve en verderfelijke rol. Vilmar gaat zijn uiteenzetting over de eerste funktie ("Geschichtliche Funktion der Rüstung
als Instrument des Imperialismus") afsluiten met iets te zeggen over de
wereldoorlogen en met name over de Duitse bewapening. Hij volgt Fritz
Sternberg (203) als hij stelt dat de eerste en de tweede wereldoorlog
wezenlijk als konkurrentiestnjd van kapitalistische staten te begrijpen
zijn; het ging namelijk om bezetting en het opnieuw verdelen van posities op de wereldmarkt (204). Voor Duitsland dat geen kolonies had,
zoals Frankrijk en Engeland, en snel in opkomst was als Industriemacht
werd de expansie van haar ekonomie tot probleem. Het is niet terecht
(193-200 vervallen)
201) Fred Schmid a.w. (noot 192), blz. 210.
202) Carl Friedrich von Weizsäcker: "Kriegsfolgen und Kriegsverhütung",
München 1971. We willen ook wijzen op de voortgezette diskussie in:
"Durch Kriegsverhütung zum Krieg 9 ", Afheldt e.a., Künchen 1972
(178 pp).
203) Fritz Sternberg: "Kapitalismus und Sozialismus vor dem Weltgericht",
Hamburg 1951 [geciteerd door Vilmar a.w. (noot 142), blz. 48.
204) Een wat genuanceerdere mening staan Brun en Hersh voor (a.w. (noot
188)) als zij op blz. 56 schrijven:
"Was de eerste wereldoorlog hoofdzakelijk een conflict tussen onderling rivaliserende imperialistische staten, de tweede wereldoorlog
had een veel gecompliceerder karakter. Sweezy ziet hem als drie
oorlogen m één: m de eerste plaats een oorlog van hetzelfde type
als de eerste (...). De tweede wereldoorlog was in de tweede plaats
een 'ideologisch' conflict tussen het socialisme en het kapitalisme
gerepresenteerd door resp. de Sowjet-Ume en het Derde Rijk, omdat
de 'Drang nach Osten' van Hitler werd afgeschilderd als een anticommunistische kruistocht (...). In de derde plaats was er sprake
van een nationalistische bevrijdingsoorlog tegen het Duitse en
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oorlogszuchtige Duitsland"; andere imperialistische staten waren minder agressief omdat ze kolonies hadden en daarom peneigd waren de statusquo te handhaven (205). Bij de oorlogsbereidheid van Duitsland (deze bereidheid had dus een ekonomische basis) werd een ideologie gevonden al
tijdens de eerste ( ' ) wereldoorlog (206). Zowel na de eerste als na de
tweede wereldoorlog gelukte het (na beide keren een paar jaren in moeilijkheden te zijn geweest omdat het volk verbitterd het imperialistische
systeem weg wilde hebben) de industriële machthebbers weer hun stempel
op de samenleving te drukken en socialistische demokratie tegen te houden. De groot-mdustnëlen boden Hitler maar wat graag hun diensten aan:
Albert Vogler en Fritz Thyssen waren van het begin af bereid, Hitler aan
de macht te helpen (207) toen hun ondernemingen m gevaar kwamen door de
knsis. Ze hadden gauw genoeg door dat het "socialisme" van Hitler enkel
een lokmiddeltje was (208) en dat het prive-ekonomisch systeem niet aangetast zou worden. De groot-industrielen waren blij met Hitler vanwege
de hoop die zij koesterden op een opbloei van het Duitse kapitalisme en
imperialisme.
"Maar niet alleen vöór, doch ook tijdens de oorlog, bij de uitbuiting
van de grote veroverde gebieden, wisten de grote industrieën hun kansen te onderkennen en tot het uiterste waar te nemen. Tot het uiterste - enige concerns schrokken er niet voor terug, zelis met de
SS-leidmg van de concentratiekampen te collaboreren en ontelbare
duizenden gevangenen als goedkope arbeidskrachten en zelfs als proefkonijnen voor pharmaceutische projekten te gebruiken. Hiertoe werden
speciaal bij concentratiekampen filialen opgericht (in Auschwitz
volgens kommandant Hoss onder andere door Krupp, Siemens en de IG

Italiaanse fascisme m Europa en het Japanse fascisme in Azië, zoals
m de strijd van het Vietnamese volk tegen het imperialistische
Japan."
205) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 50.
206) Idem, blz. 49: "....bereits unter Berufung auf den germanischen
Herrenrassenanspruch ' - gefordert wurde: die Schaffung eines
gesamteuropäischen Wirtschaftsraums unter deutscher 'Oberhoheit' ".
207) Idem, blz. 50.
208) Idem, blz. 53. Vergelijk ook blz. 52: "An die Stelle sozialer oder
gar sozialistischer Wirtschaftspolitik, wie sie von Apologeten des
Kapitals Hitler noch heute unterstellt wird, um dessen Zugehörigkeit zum kapitalistischen System zu verschleiern, traten Lohnstopp,
Verbot aller freien Arbeitnehmerorganisationen und Zusammenarbeit
mit führenden grosskapitalistischen Kräften bei der WirtschaftsLenkung . "
209) Idem, blz. 53.
210) Zie bijv. Elke Hennig: "Die Rüstungsgesellschaft und ihre Kosten",
in: "Friedensforschung" uitgegeven door E.Krippendorff, Keulen 1970,
blz. 275-320.
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Voor Vilmar bewijs genoeg hoe het kapitaal bereid was zich met antidemokratische, antisociale en agressieve krachten te verbinden als het
in zijn kraam te pas kwam. Vele vooraanstaande lieden uit die tijd
hebben nu weer vergelijkbare i'unkties in de (bewapenings-)industrie;
de herbewapening van Duitsland is (zoals na de eerste, nu ook na de tweede wereldoorlog) een feit, en Duitslands bewapening is na die van de USA
en de USSR weer een van de grootste ter wereld.(210)
C) Tweede funktie: bewapening als steun voor de konjunktuur
a) fritz

Vilmar

'in eerste instantie formuleert Vilmar de vraag waar hij zich bij de bespreking van de tweede funktie mee bezig zal houden: is de samenwerking
tussen kapitaal en de agressief politieke machtselite een toevallige in
zoverre dat ze begrepen hebben elkaar goed te kunnen gebruiken, of is
het kapitaal noodzakelijk aangewezen geweest op Hitlers oorlogspolitiek
omdat de krisis slechts op deze wijze te overwinnen was ? (211). Konkreet in twee vragen gesteld: 1) heeft Hitler door zijn investeringen
in de bewapening de krisis overwonnen ? en 2) hadden ook andere dan bewapeningsekonomische maatregelen van de staat een konjunkturele opleving,
een ekonomie zonder werkeloosheid tot stand kunnen brengen ?
Deze twee konkrete vragen zal Vilmar in zijn vierde hoofdstuk behandelen.
Hier nu gaat het hem om de vraag of Hitler door bewapening de krisis
heeft overwonnen. Hij zal hier vervolgens ingaan op de krisisbestrijdende funktie die bewapening vervult in het laatkapitalisme aan de hand
van de USA, het meest duidelijke voorbeeld.
Met gebruikmaking van cijfermateriaal maakt hij de lezer het verband
duidelijk tussen de toename van de bewapening en de daling van de werkeloosheid onder Hitler-Duitsland. Tussen 1932 en 1938 stegen de investeringen buiten de bewapening met 3,6 miljard (rijksmarken), de investeringen in de bewapeningssektor met 14,8 miljard. In 1938 bedroegen de
bewapeningsuitgaven 19$ van het nationaal inkomen. De werkeloosheid was
toen verdwenen. Uit deze gegevens trekt Vilmar de konklusie dat men nu
toch wel heel moeilijk kan beweren dat Hitler ook zonder de bewapening
de werkeloosheid had kunnen opheffen (212). Hitler maakte enorme schulden om de bewapening te financieren ("deficit spending") en om daarmee
(ook) de werkeloosheid op te heffen. Had hij nu ook de krisis kunnen

211) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 54.
212) Idem, blz. 56.
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overwinren door te investeren in de civiele sektor
іішаг gaat reeds even op het tweede deel van de vraagstelling in. Hij
laat daarvoor Paul Sering (213) uitvoerig aan het woord, die de stra
tegie van Hitler vergelijkt met Roosevelts strategie. Roosevelt tracht
te de knsis te bestrijden door te investeren m de civiele sektor,
door lonen te verhogen, door monopolienrljzen af te hreken etc. De kern
van Senngs betoog, zoals door Vilmar weergegeven, nemen we over:
"...het gelukte Roosevelt de produktie vanaf de koopkrachtzijde aan
te zwengelen, maar de partikuliere investeringen bereikten in deze
periode nooit de omvang die door de Amerikaanse regering gewenst en
verwacht werd. De werkeloosheid werd met miljoenen verminderd, maar
een volledige werkgelegenheid werd niet bereikt. De reden van deze
verschillende ontwikkeling is gemakkelijk in te zien. Hitlers plan
ning werd van meet af aan door de vitale groepen van het Duitse
grootkapitaal ondersteund; (...) Roosevelts planning, met zijn be
nadrukking van de koopkracht van de massa, zijn steun aan de vak
bonden en daarmede aan de verhoging van de lonen ten koste van de
winsten, stuitte van het begin ai op weerstand bij grote delen van
het kapitaal."
Bovenstaande verklaring is voor Vilmar nog onvolledig: waarom juist het
kapitaal wel bewapening wil en geen investeringen m de civiele sektor
is nog lang niet duidelijk. Ye zullen er verderop met hem nog op terug
komen.
Opheffing van de werkeloosheid was voor Hitler een zeer gewenst eifekt
maar niet het uiteindelijke doel. Na 1У45 worden oewapeningsekonomie en
bewapemngspolitiek een primair oewuste strategie om de werkeloosheid te
bestrijden. Zo leert bet laatkapitalisme na 1945 van Hitler dat bewapenmgsekonomie de meest succesvolle methode is, het recept van de vol
ledige tewerkstelling van Keynes op kapitalistische manier toe te passen
(214). Zo ziet de verschrikkelijke waarheid van het laatkapitalisme er
uit: dat in grote bewapening het konjunkturele heil te vinden is.
Tijdens de tweede wereldoorlog kon men gemakkelijk van het volk de oever
loze financiële offers losknjgen. Tijdens perioden, die we nu gemakshalve als "vredestijd" zullen aanduiden, moet echter op de een of andere
wijze deze bewapening aannemelijk gemaakt, gerechtvaardigd worden. Daarvoor moet een vijand bestaan, of als die niet direkt voorhanden is, worden uitgevonden. Met de uitdaging aan het kapitalisme is Rusland uit213) Paul Sering: "Jenseits des Kapitilismus", Neurenberg 1948. Aangehaald door Vilmar (a.w. (noot 142)), blz. 58-59.
214) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 60.
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wat Vilmar een boze maar ware zin noemt vertalen wij vrij met "als de
Russen niet bestonden, zouden ze moeten worden uitgevonden." He bewering
dat de Russen agressieve bedoelingen hebben wordt door Vilmar irrealiteit genoemd (215); althans: het kommunisme moest ver boven de realiteit
uit als militaire bedreiging worden geïnterpreteerd om het wereldwijde
omsingelingssysteem van de westelijke allianties met steeds verdergaande
bewapeningsuitgaven te rechtvaardigen (216).
Vilmar haalt nu vervolgens enige, allesbehalve linkse, politici aan die
inderdaad Ruslands agressieve bedoelingen ontkennen. Op onze beurt willen wij herinneren aan onze excursie waar twee niet-kritische polemologen aan het woord kwamen die het Westen (vooral de USA) sterk veroordeelden aangelande de rol die het speelde bij het uitbreken van de koude
oorlog. Ruslands bewapening is veelal een reaktie op de eerste stappen
van het Westen: de profetie "Rusland is agressief" gaat op deze wijze
in vervulling. Eerder kan het Westen door zijn (neo-)imperialisme en
neokolonialisme, met als zeer duidelijk voorbeeld de inmenging van de
USA in Vietnam, beschuldigd worden van agressieve bedoelingen (217).
De bewapening van het Westen is uitgegroeid boven een noodzakelijk verdedigingsnivo. Voor Vilmar zijn het vooral drie faktoren die deze overproduktie bepalen: 1)de fatale konjunkturele en technologische betekenis
die de bewapeningsekonomie - vooral in de USA - sinds 1945 heeft gekregen; 2) een volstrekt nog imperialistische politiek van de laatkapitalistische staten in de vorm van militaire aanwezigheid in Latijns-Ашегіkaanse, Afrikaanse en Aziatische landen; 3) een politiek die er niet
alleen op gericht is het Oosten in te snoeren maar ook de bedoeling heeft
door massale bewapening het Oosten te dwingen ook te bewapenen om zodoen
de de socialistische uitdaging aan het kapitalisme te stagneren in haar
civiele opbouw en konsolidering. De eerste faktor, die we hieronder zul
len bespreken, is van ekonomische aard en het belangrijkst. De andere
twee faktoren, die meer van politieke aard zijn, behandelt Vilmar pas
in zijn vijfde hoofdstuk dat handelt over het laatkapitalis tisehe mili215) Idem, biz. 60.
216) Idem.
217) Idem, biz. 62. Begin januari 1979 was in verschillende Nederlandse
kranten te lezen dat Winston Churchill er in april 1948 bij de
Britse en Amerikaanse regeringen op aandrong een atoomoorlog tegen
de Sowjetunie te beginnen. Dit blijkt uit dossiers van het Britse
kabinet en het ministerie van Buitenlandse Zaken, die op 2 januari
1979 uit het Nationale Archief voor publikatie werden vrijgegeven.
218) Idem, blz. 62-63.
219) Idem, blz. 63-64. Ook in Europa speelt steeds meer het krisisbestrijdingsargument mee. Vergelijk bijvoorbeeld de aankoop van de
F-16 en de verwachtingen omtrent kompensatie (minimaal 14 duizend
manjaren voor de zes "vaste" Nederlandse deelnemende industrieën),
("De Volkskrant", 6 juli 1976).
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van het militairisme in het laatkapitalisme, ook over drie faktoren die
van invloed zijn op de bovenmatige bewapening van het Westen. Deze drie
faktoren zijn dan deels ekonomisch, deels meer politiek van karakter
(218).
Wat gold voor Hitier-Duitsland, geldt ook voor de USA sinds 1945, namelijk dat de werkeloosheid er dankzij de bewapening (voortdurend tussen
40% en 70$ van de hele USA-begroting) binnen redelijke proporties is
kunnen blijven; althans: een herhaling van de krisis van de dertiger
jaren bleef uit. Ook ten aanzien van de USA kan gesteld worden dat daling
van de werkeloosheid samenhangt met stijging van de defensieuitgaven.
Datgene wat voor de USA reeds het geval is, zou zich ook in Europa kunnen gaan voordoen: een ekonomie die overeind blijft dankzij de bewapening
(Tilmar spreekt hier van "ziekte" en van "kanker") (219).
Bij zijn bespreking van de bewapeningsekonomie van de USA steunt Vilmar
op C.Wright Mills (220). Bij deze kan men de niet van galgenhumor verstoken zin lezen: "Sowie die Russen eine versöhnliche Geste machen,
fallen die Börsenkurse." Er bestaat ten aanzien van de USA zelfs een begrip als "vredespaniek", hetgeen de enorme rol van de bewapening voor
de ekonomie van "het voorbeeld van de westerse wereld" wel heel duidelijk illustreert.
Vervolgens haalt Vilmar Dieter Senghaas'"Rüstung und Militarismus"(221)
aan om nogmaals te benadrukken hoe de Amerikaanse ekonomie een oorlogsekonomie-in-vredestijd is: iedere tiende werkzame Amerikaan leeft van de
uitgaven van het ministerie van defensie, iedere zesde tot zevende burger van de VS is ekonomisch afhankelijk van de militaire uitgaven (222).
Deze mensen, opkomend voor hun eigen boterham, vormen een pressiegroep
waar men niet meer omheen kan. Ook op deze wijze krijgt bewapening een
wetmatigheid op zichzelf. (Eventuele) ontwapening wordt verder bemoeilijkt doordat de bewapening in de VS sterk gekoncentreerd is in bepaalde industrietakken, beroepsgroepen staten etc. (223). Daarnaast wijst
Senghaas nog op het gegeven dat de kleine staten relatief grote opdrachten krijgen (in verband met werkgelegenheid) terwijl grote staten gebaat
zijn bij bewapeningsopdrachten vooral ook in verband met technische ont220) C.Wright Mills: "Die Konsequenz", München 1959. Geciteerd door Vilmar (a.w. (noot 142)), blz. 66-68.
221) Dieter Senghaas : "Rüstung und Militarismus", Frankfurt am Main
1972 (373 pp).
222) Idem. Met name de bladzijden 150-167 onder het kopje "Einige grundlegende Daten über die Rüstungsindustrie der USA" bevatten belangrijk materiaal m.b.t. dit thema. Zo bijv. blz. 157 waar Senghaas
in een tabel het procentuele aandeel van de tevTerkgestelden in de
bewapeningssektor per USA-staat aangeeft.
223) Vilmar volgt hier Seymour Melman (blz. 70).
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nog extra vermeld te worden. In 1965 kregen de 100 grootste opdrachtnemers 69$ van het totaal aan defensieopdrachten (224). Deze industrieën
waren nagenoeg dezelfde die ook al profiteerden van de bewapeningsopdrachten in de tweede wereldoorlog: na de oorlog konden ze voor weing
geld de staatsbedrijven overnemen (inrichtingen met een waarde van ongeveer 60 miljard dollar).(225)
Aan het slot van zijn uiteenzetting over de tweede funktie van de Ъеwapeningsekonomie voor het laatkapitalisme noemt hij nog de toenemende
betekenis van de wapenhandel. Ook wapens die naar Amerikaanse maatsta
ven verouderd zijn vinden vaak nog gretig aftrek in het buitenland. Door
de wapenhandel met (of de wapengiften aan) bevriende kapitalistische diktaturen kan de USA-industrie aan de gang blijven terwijl tegelijkertijd
het USA-imperium gehandhaafd blijft (227). Bij dit soort transakties spe
len politieke en ekonomische machtseliten onder een hoedje. Ook vanwege
de toenemende explosiviteit in de wereld die het gevolg is van deze han
del, acht Vilmar het een hoogst bedenkelijke zaak.

224) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 71.
225) Idem, blz. 72."...ein Extremfall privater Aneignung gesellschaft
licher (gesellschaftlich finanzierter) Produktion."
226) Vervallen.
227) Kurt Steinhaus:
"Koloniale Revolution und militärische Interventi on"7-TñT~'rProbleme der internationalen Beziehungen" (uitgegeven
door E.Krippendorff) Frankfurt am Main 1972 (221 pp) blz. 159-177.
Hij stelt op blz. 165: "In der Regel vermeidet die US-Regierung es
jedoch sorgfältig, sich durch die Inszenierung reiner Gangsterstücke
vor der Weltöffentlichkeit blosszustellen. Der Alltag der kolonialen
Konterrevolution ist weniger spektakulär: Waffenlieferungen (zwischen 1950 und 1964 betrug allein der Wert der kostenlos gelieferten
Waffen im Falle Afrikas 146, des Nahen Ostens und Südasiens 5270,
des fernen Ostens 5582, Lateinamerikas 540 Mio. Dollar; insgesamt
erhielt Lateinamerika zwischen 1950 und 1965 Waffen für 1,6 Mrd.
Dollar), die Ausbildung von Offizieren an Antiguerilla- und sonstigen MilitSrschulen..." etc. En in dezelfde bundel schrijft Lynn
Turgeon ("Auslandshilfe", blz. 76-103) op blz. 82: "Eine besonders
wichtige Form der US-Auslandshilfe ist die Militärhilfe, obwohl
diese in den letzten Jahren gegenüber den nicht-militärischen Hilfeleistungen zurückging. Mitte der fünfziger Jahre machten die
Ausgaben für Militärhilfe 2/3 der gesamten amerikanischen Hilfeleistungen aus, ein Jahrzehnt später nur noch annähernd 1/3. Zur
gleichen Zeit, da die militärischen Hilfsprogramme eingeschränkt
wurden, nahmen die Verkäufe von militärischen Ausrüstungsgegenständen an die unterentwickelten Länder zu, was zum Teil der sehr
ausgeprägten Geschäftstüchtigkeit des Pentagon zuzuschreiben
ist."
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We willen nu na deze tweede funktie beschreven te hebben een uitstapje
maken en enkele ekonomen aan het woord laten. Uitdrukkelijk hebben we
hier geen voetnoten-aangelegenheid van gemaakt omdat deze tweede funktie
te belangrijk is, indien men tenminste de oorzaken van de onvrede in
de wereld wil blootleggen.
Als wij zo dadelijk Ernest Mandel, Baran en Sweezy en de (niet specifiek ekonoom) Jürgen Habermas het woord geven, oetekent dit niet dat wij
geen oog zouden heooen voor hun onderlinge meningsverschillen: reeds
een blik op de voetnoten bij Mandel met betrekking tot Baran en Sweezy
ten aanzien van de vraag of de winst een stijgende of dalende tendens
heeft, ten aanzien van de vraag wie de bewapening uiteindelijk betaalt,
ten aanzien van de vraag hoe de meest waarschijnlijke ontwikkeling van
de USA en Europa in de toekomst zal zijn, maakt duidelijk dat er onderlinge geschillen bestaan bij deze auteurs. Me gaan echter niet aitvoeng
op dit soort kwesties in vanwege de eenvoudige reden dat dit diskussles
zijn voor bepaalde ekonomen en het niet onze taak als theoloog kan zijn
deze ekonomen m specifiek ekonomische kwesties te verbeteren, ook al
zijn we in hoge mate geïnteresseerd in de ekonomie van de bewapening.
Veel meer is het de bedoeling in grote lijnen het beeld te schetsen
omtrent de funkties van de bewapening en de rol van de politieke en
ekonomische machtseilten hierin, zoals dat door kritische ekonomen belicht wordt.
Mandel benadrukt dat als meerwinst maken de motor is van de hele kapitalistische ekonomie er een voortdurend streven is naar vergroting van
de produktie; pas door meer te produceren per tijdseenheid dan de konkurrent zal men op den duur de konkurrentieslag kunnen winnen (228). In
het laatkapitalisme betekent dit in toenemende mate dat er gezocht wordt
naar nieuwe technieken. Een technische voorsprong bezitten betekent dat
men meer produceert en dus goedkoper produceert. Zo behaalt het Westen
in feite ook in de derde wereld een meeiwmst omdat het Westen door haar
vergevorderde techniek veel sneller kan produceren (229). Deze technische
vernieuwingen kosten echter enorm veel geld. De winsten, door de arbeiders geproduceerd, moeten gebruikt worden voor nieuwe, betere machines
om bij te blijven in de konkurrentieslag. Die machines komen dan in han228) Voor een zeer heldere kennismaking met deze ekonomische benadering
zie Ernest Mandel: "Inleiding in de marxistiese ekonomie", Nijmegen 1970 (76 pp).
229) Mandel spreekt in verband hiermee over de groei van de organische
samenstelling van het kapitaal. Dat wil zeggen dat er een voortdurende tendens bestaat dat het konstant kapitaal m verhouding
tot het variabel kapitaal (lonen) sterker stijgt (a.w. (noot 228),
blz. 40-43).
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kapitaalkrachtigste ondernemingen kunnen de strijd volhouden. Op deze
wijze ontstaat monopolievorming.
Het zevende hoofdstuk van Mandéis "Der SpätkapitalisEus"(230) is getiteld: "Die Verkürzung der Umschlagzeit des fixen Kapitals und der Zwang
zur Untemehmensplanung und Wirtschaftsprogrammierung". 'Jat hier "Verkürzung der Umschlagzeit des fixen Kapitals" genoemd wordt is eigenlijk
datgene wat we zojuist Ъеасііге еп in eenvoudige woorden: door de ver
snelling van technische vernieuwingen moet de onderneming die oij wil
blijven in de race ook sneller kapitaal investeren en de produktie ver
sneld en verder vertechniseerd tot stand brengen. Het technologische
vernieuwing gaat ook een meerwinst gepaard en juist daar draait het in
het kapitalisme om (231). Dit betekent echter ook dat de termijn van
afschrijving korter wordt, dat dus de winst gegarandeerd een bepaald
nivo moet halen ieder jaar; een jaar geen winst maken kan nu fataal wor
den alleen al vanwege de achterstand die men daardoor oploopt. Zo wordt
het risiko groter in de tijd van het laatkapitalisme, groter dan in de
voorgaande kapitalistische stadia, en er is een toenemende noodzaak tot
planning. Nu zal nog nauwkeuriger moeten worden opgelet bij het plannen
van investeringen, financiering en kosten maar vooral bij de verkoop
(232). We keren hier weer terug bij een ziekteverschijnsel van het ka
pitalisme: de overproduktie. Marktonderzoek, reklame etc. nemen nu een
veel belangrijkere plaats in. Hadden de kapitalisten reeds in het ver
leden de staat nodig om afzetgebieden te creëren in andere werelddelen,
nu is het opnieuw de staat die moet helpen, namelijk om de winst te
garanderen.
"Dit gehele proces kulmineert in een zo sterk mogelijke druk op de
staat om de konjunktuur- en afzetfluktuaties te verminderen met als prijs een permanente inflatie. Het kulmineert in een tendens
naar door de staat gegarandeerde winst, eerst in een groeiend aantal
orders van de staat, vooral van militaire aard, vervolgens op het
terrein van technologisch vooraanstaande concerns en tenslotte met
betrekking tot de totale uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek
en ontwikkeling."(233)
Hiermee is in feite gegeven dat het systeem van privë-ondememing en
privé-winst eigenlijk niet langer funktioneert; ten onrechte worden gelden van de gemeenschap voor ondernemingen bestemd waar een beperkte
groep vooral van profiteert.
230)
,
231)
232)
233)

Ernest Mandel: "Der Spätkapitalismus", Frankfurt am Main 1972 (543
PP·)·
Idem, blz. 205.
Idem, blz. 208 e.v.
Idem, blz. 210.
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geheel, zoals bij de geplande ekonomie in de socialistische landen het
geval is, maar er is alleen sprake van planning binnen de afzonderlijke
onderneming. Die onderneming komt op voor haar eigen belang, namelijk
het behalen van een zo groot mogelijke winst. De onderneming komt niet
op voor de mensen in de samenleving als geheel. Winst maken is iets anders als menslievendheid in de breedste zin (234). De ondernemingen
produceren ieder voor zich, onvoldoende rekening houdend met de behoeften van de samenleving als geheel. Overproduktie is een steeds terugkerend verschijnsel in het kapitalisme. Overproduktie leidt tot ontslagen wat de koopkracht nog verder doet dalen. Stagnatie van het hele
ekonomische gebeuren is het gevolg. Daar waar de werkeloosheidsuitkeringen gering zijn, leidt het kapitalisme dan tot het hoogstraerkwaardige verschijnsel dat er werkelozen plotseling van de honger sterven,
niet omdat er te weinig maar omdat er te veel levensmiddelen zijn (235).
Zo zien we dan planning en rationaliteit in het klein, maar irrationaliteit en anarchie in het geheel:
"Derhalve is de het laatkapitalisme kenmerkende tegenstrijdigheid
tussen de dwang tot planning binnen het concern en de onmogelijkheid in een totaal ekonomisch kader boven een 'indikatieve' ekonomische planning uit te gaan, niets anders als een versterkte uitdrukking van de algemene, het laatkapitalisme eigen en door Marx en
Engels aan het licht gebrachte tegenstrijdigheid tussen planmatige
organisatie van onderdelen van het ekonomisch proces (de produktie
binnen de fabriek, de afzet binnen het concern, etc) en de anarchie
van de door de waardewet gestuurde ekonomie in zijn geheel: 'de tegenstrijdigheid tussen maatschappelijke produktie en kapitalistische
toeëigening uit zich als tegenstelling tussen de organisatie van de
produktie in één bepaalde fabriek en de anarchie van de produktie
in de maatschappij als geheel' ".(236)
Hiermee is dan in feite (ekonomisch gezien) het bed gespreid voor de
bewapeningsekonomie. De opdrachten die de staat geeft zijn door haar
reusachtige omvang uitstekend geschikt om de overproduktie te doen afnemen, gewoonweg omdat ze de vraag verhoogt. Het negende hoofdstuk van
234) Zo werken privé-onderzoekcentra voor bewapening "goed" als ze nieuwe
v/instgevende uitvindingen doen op het gebied van vemietigingsmiddelen. Juist hier wordt tegenwoordig veel geld in gestoken hetgeen
past in de logika van het laatkapitalisme, een fase van de kapitalistische ontwikkeling, waarin technologische renten de hoofdbron
van surplus-winsten zijn. Idem, blz. 233-234.
235) Mandel a.w. (noot 228), blz. 51.
236J Mandel a.w. (noot 230), blz. 228-229. Het citaat aldaar is van Pr.
Engels uit: "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur
Wissenschaft", Band 19 MEW, Berlijn 1962, blz. 216.

- 75 Mandels "Der Spätkapitalismus" (237) draagt de titel: "Permanente Rüstungswirtschaft und Spätkapitalismus". Reeds in deze titel is iets heel
opvallends gezegd: namelijk dat een ekonoom die het laatkapital isme beschrijft een hoofdstuk wijdt aan bewapening. Anders gezegd: een hoofdstuk over de "televisie-ekonomie" of over de "auto-ekonomie" ontbreekt,
maar wel wijdt hij een hoofdstuk aan bewaDenngsekonomie. Ook in zijn
"Inleiding in de marxistiese ekonomie" kan hij er niet onderuit uitdrukkelijk een paragraaf aan dit thema te wijden (nunt 3,3, aldaar). De
ekonoom Mandel maakt ons duidelijk dat er m e t enkel enorm veel ompaat
in de bewapeningsndustrie, maar dat de ekonomische orde van het laatkapitalisme niet meer geheel te begrijpen valt, niet langer adekwaat
wordt benaderd, als daarbij de rol van de bewapening zoals ze die vervult in deze ekonomische orde, wordt uitgeschakeld of verzwegen: de bewapen ingsekonomie is een kenmerk van het laatkam tal ізтіе (238).
Als theoloog onze weg vervolgend van theologie naar polemologie (willen
we terzake kundig zijn), varen we gedwongen over te stappen naar de eko
nomie (omdat de processen die zich op dat nivo afspelen primair zijn);
aangekomen bij de ekonomie wordt ons niet enkel een verklaring geleverd
omtrent de funktie van de oewapening in het laatkapitalisme, naar wordt
tevens gesteld dat die ekonomiscïie orde op haar beurt niet adekwaat benaderd wordt indien de rol van de bewanening wordt verzwegen: de oewapening is niet te begrijpen zonder de ekonomische orde van het laatkapi talisme terwijl van de andere kant dat ekonomisch systeem niet meer
te begrijpen is zonder de bewapening erbij te betrekken aangezien bewapening een kenmerk is van het laatkapitalisme.
Lenins opmerkingen over het parasitisme van het kapitalisme (239) hebben,
voor wat de bewapening betreft, een profetisch karakter; inderdaad is
deze ekonomische orde een oorlogsekonomie, een patient (240).
Voor Mandel is de specifieke funktie van de bewapening m het laatkapitalisme pas te vatten tegen de achtergrond van één van de grondtegenspraken van het kapitalisme: het verschijnen van niet meer produktief
te investeren surpluskapitalen (241). Als er nu bewapeningsopdrachten
gegeven worden mag men niet van vernietiging van kapitaal spreken. Na
veel cijferwerk konkludeert hij:
"Het surpluskapitaal wordt slechts dan weer produktief geïnvesteerd
237) Idem, blz. 255-289.
238) Idem, blz. 255. "Somit haben wir es mit einem Kennzeichen des Spätkapitalismus zu tun..."
239) Lenin : "Het imperialisme als hoogste stadium" (Ned.vert.), Amsterdam 1974, vijfde druk, blz. 121-132.
240) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 63.
241) Mandel a.w. (noot 230), blz. 273

- 76 als hiervoor een 'rendabele' afzet verzekerd is. Deze extra vraag
wordt in het hegin door de staat (deels door belastingen, deels door
leningen) veroorzaakt; hier heeft Kozlik ("Der Vergeudungskapitalismus", blz.337-340 (Jvdlj)) gelijk. Voor zover de produktie van waren
en het hierdoor ontstane inkomen als gevolg hiervan groter worden,
kan de inflatie inderdaad een werkelijk ekonomische groei teweegbrengen (zolang er voldoende reserves aan machines, grondstoffen en
arbeidskrachten zijn). Kozlik vergist zich evenwel, als hij van een
'vernietiging' van kapitaal in de bewapeningsekonomie spreekt. Want
het voor het creëren van meerwaarde gebruikte, vroeger braakliggend
kapitaal is nu niet 'vernietigd', maar ten nutte gemaakt."(242)
Verderop (243) stelt hij ook uitdrukkelijk dat de gestegen wapenhandel
in de wereld een bewijs vormt voor het feit dat we hier wel degelijk te
maken hebben met warenproduktie en akkumulatie van kapitaal. Uiteindelijk is het grootkapitaal goed met de hele gang van zaken terwijl de
arbeidersklasse de bewapening betaalt (244).
Dan komt Mandel tot de centrale vraag of permanente bewapening op den
duur de krisis- en ineenstortingstendensen van de kapitalistische produktiewijze kan neutraliseren en een relatief hoge wasdom kan verzekeren.
De technische uitvindingen die voortvloeien uit de bewapening zullen de
organische samenstelling van het kapitaal doen toenemen met als gevolg
een toch weer dalende winsttendens. De bovengestelde vraag beantwoordt
Mandel, eenvoudig gezegd, als volgt: de permanente bewapening verzacht
de krises (tot recessies, zo men wil), brengt de ekonomie op gang (ook
de sektoren buiten de bewapening), maar het is geen uiteindelijke oplossing: hij konkludeert dat "de 'permanente bewapeningsekonomie' op den
duur geen van de fundamentele tegenstrijdigheden van de kapitalistische wijze van produktie kan opheffen en geen van de aan haar inherente krisiselementen kan uitschakelen. Ook de tijdelijke afzwakking van deze tegenstrijdigheden en krisiselementen geschiedt slechts
op grond van een verplaatsing van de ene sfeer van de werkelijke
overproduktie naar de sfeer van de inflatie en de overkapaciteit.
(...) Het is echter beter niet van het ene uiterste in het andere
te vallen en nu de uitwerking van de 'permanente bewapening' op de
laatkapitalistische ekonomie te onderschatten. Echter is deze geen
'Deus ex machina', die de laatkapitalistische wijze van produktie
op welke wijze dan ook kwalitatief zou kunnen veranderen. Stellig
242)
243)
244)
245)

Idem, blz. 275.
Idem, blz. 287-288.
Idem, blz. 278.
Vervallen.

- 77 gaat de invloed hiervan op de екопотие uiteindelijk verlorer in
al die elementen die kenmerkend zijn voor het laatkam talisme: de
strijd om de verhoging van het meerwaardepereen tage..." etc. (246).
Mandel benadrukt tot slot (in navolging van Fritz Vilnar) dat wapens
steeds nodig zijn geweest voor het kapitalisme waaroij dai gedacht moet
worden aan kolonialisme, het oplossen van imperialistische tegenstel
lingen, het onderdrukken van aroeidersopstanden, wapenhandel etc.
(247).
Fen andere kntisch-ekonomische benadering, "Monopoly Capital" van Baran
en Sweezy (248), gaat evenals Mandel in евп uitgebreid hoofdstuk (één
van de langste zoals bij Mandel ') m op de bewapeningsuitgaven. Pas op
deze wijze kan de USA-ekonomie (hun studieobjekt) adekwaat worden beschreven. De sleutel tot de geschiedenis van de Amerikaanse ekonomie van
na de tweede wereldoorlog is voor hen gelegen in de "massieve sarplusabsorbenng door militaire planningen"(249). Zouden de uitgaven voor bewapening op een dag teruggebracht worden op het nivo van voor de oorlog,
dan zou de Amerikaanse ekonomie in een diepe depressie verzeild raken
met een werkeloosheid van ongeveer 15$.
Brun en Hersh geven een staatje van de werkeloosheid en van het met defensie verbonden werk, hetgeen de opmerking van Baran en Sweezy duidelijk illustreert, en zeggen vervolgens:
"..22,3 miljoen arbeiders, volgens een voorzichtige schatting 25,1$
van het totale aantal, zijn ( m 1970 (JvdL)) dus hetzij werkloos,
hetzij werkzaam in de wapenindustrie, aangesteld op het ministerie
van defensie of in dienst. Vergelijken we dit cijfer met het officiële percentage werklozen in 1933, 24,9$, toen de wapenindustrie
nog een onbelangrijke rol speelde, dan wordt het duidelijk m welke
mate de bewapening het geneesmiddel tegen alle konjunkturele kwalen
is geworden waar lord Keynes naar zocht."(250).
Baran en Sweezy zijn zich goed bewust welke rol strijdkrachten m ieder
246) Idem, blz. 285-286.
247) In alle scherpte herhaalt Mandel dit op 5 maart 1974 m Leiden voor
het Studium Generale over de politieke ekonomie van de bewapening.
Helaas zijn de daar uitgesproken teksten in aug.'76 (nog) niet geDubliceerd.
248) Er werd gebruik gemaakt van de Duitse vertaling "Monopolkanital",
Frankfurt am M a m 1967 (414 pp).
249) Baran en Sweezy: a.w. (noot 248), blz. 152. Vergelijk ook blz.174:
"..die Feststellung, daseàer Unterschied zwischen der tiefen Stagnation der Dreissiger - und der relativen Prosperität der Fanfzigerjahre völlig auf die hohen Rüstungsausgaben in den Funfzigerjahren
zurückgeht."
250) Brun en Hersh: a.w. (noot 188), blz. 192. Waar gesproken wordt over
"geneesmiddel" zal Mandel stellen dat de patiënt ongeneeslijk ziek
is en dat "bewapeningsopdrachten-injekties" het stervensproces
slechts verlengen.

- "8 kaOitalis tisch land звеіеп (251); zij gaan echter speciaal ir op het
ekonomisoh aspekt wat de titel van het zevende hoofdstuk al aanpeeft:
"Jie АЪзогЪіегипр des Surplus: Militarismus urd Imperialismus"(252). De
1
vraag moet da ! allereerst "esteld worden waarom de olifarchie van de
USA zulk een enorme oewape^ing nodip heeft terwijl ze vroeger met rela
tief weinig is toerekoTien, Afgezien van de funktie die het leger in het
binnenland vervult worden de volgende (meer ekonomische) motieven gegeven·
1) ITaties hebbei strijdkrachten nodig om hun positie in de uittuitingshiërarchie te Ъе -ouden en te veroeterer (253). Zeker geldt dit voor
de onomstreden leider m de wereld: die moet dan ook het sterkste leger
hebben. Het neokoloniale iraoerrum dient verdedigd te worden en dient
rustig gehouden te л^огаеп. Daarmee ^ijn we Ъід het tweede motief.
2) De opkomst van een socialistisch wereldsysteem werd een bedreiging
voor de kapitalistische belangen m de derde wereld. Voor de USAoligarchie, welke het meest geoaat is bij de uitbuiting van de derde
wereld, heeft dan ook steeds een hoofddoel bestaan: de uitbreiding van
het socialisme te verhinderen en v/aar mogelijk het te vernietigen (254).
De USA werd tot antikommunistische Dolitieagent in de wereld. Riet een
voudig de beperking van de handelsmogelijkheid vormt het gevaar als een
land socialistisch wordt, maar het gevaar voor de oligarchie bestaat
hierin dat dan een einde gemaakt wordt aan de enorme winsten die juist
in die landen tot stand komen. Uitgebreid cijfermateriaal maakt duide
lijk dat in verhouding tot het geïnvesteerde kapitaal de behaalde winsten in de ontwikkelingslanden vele malen groter zijn dan elders op de
wereld. Als voorbeeld voor hun betoog voeren zij Cuba op ббг en ná de
revolutie. Vele grote ondernemingen hadden enorme belangen m Cuoa. Na
de revolutie is hun kans op enorme winsten daar voorgoed verkeken. Hoev/el handeldnjven met Cuba nu weer volstrekt tot de mogelijkheden behoort, zijn deraulti-nationalemammoet-bedrijven daar niet werkelijk in
geïnteresseerd. Zij willen juist monopolistische kontrole over die plaatsen waar men goederen inkoopt en verkoopt. Daarvoor hebben ze geen handelspartners nodig, maar "verbondenen" en klanten die hun wetten en
maatregelen bereidwillig wensen aan te passen aan de eisen van de Amenkaarse grote industrie (255).
Toch werd het kleine Cuba belangrijk omdat het wees op de mogelijkheid
dat ook andere landen zich van het US-imperium zouden kunnen losmaken;
zo begint het gehele systeem van uitbuiting op zijn voetstuk te beven.
251) Baran en Sweezy a.w. (noot 248), blz. 175. Ze spreken hier over
"beroving" en "onderdrukking" door het leger.
252) Idem, blz. 175-211.
253) Idem, blz. 176.
254) Idem, blz. 131.
255) Idem, blz. 195-196.

- 79 Vanaf nu kon geen regering meer zo reaktionair zijn dat het niet de
100$ steun van de USA verdiende. Ieder denken aan alternatieve systemen
zou in de kiem worden vernietigd.íén Cuba is genoeg. Alles was er voor
de USA nu aan gelegen om de ekonomie van Cuba schade toe te brengen:
misschien zou dan een kontra-revolutie uitbreken en de andere landen van
(met name Zuid-Amerika) zouden zien dat de USA niet ongestraft toelaat
dat een land zijn eigen koers gaat, terwijl in ieder geval de USSR een
extra last zou krijgen de Cubaanse ekonomie te ondersteunen (256).
Sinds kort werd bekend welke middelen de USA, nergens voor terugdeinzend
haar uitbuitingssysteem over de wereld in stand te houden, toepast om
het socialisme in Cuba (en elders) te bestrijden:
"De Amerikaanse inlichtingen-dienst CIA heeft in 1969 en 1970 regenwolken, die in de richting van Cuba dreven, met ijs bezaaid om de
suikeroogst op Cuba te doen mislukken. Het was de bedoeling dat de
regen zou vallen voordat de wolken Cuba hadden bereikt. Daardoor
zou het suikerriet kunnen verschroeien."
Aldus Lowell Ponte, een meteorologisch specialist, die speurwerk heeft
verricht voor het Amerikaanse ministerie van defensie. De bedoeling van
de CIA was dat het moreel van het Cubaanse volk aangetast zou worden en
het Cubaanse kommunisme een fiasko zou blijken. Ook zijn onderzoekingen
verricht om de oogst in de Sowjetunie en China te doen mislukken (257).
Zo bewijst de "vrije" wereld dat haar systeem, het kapitalisme, het meest
ideale systeem is dat er bestaat.
We somden reeds twee redenen op die Baran en Sweezy gaven voor de reusachtige USA-bewapening: 1) het imperium moet gehandhaafd blijven en
daarmee in samenhang: 2) het socialisme moet worden teruggedrongen. We
kunnen nog een derde reden onderscheiden bij Baran en Sweezy:
3) de voordelen die de oligarchie heeft bij bewapeningsuitgaven boven uitgaven voor civiele doeleinden (258). Het fabriceren van wapens is een sektor die geen konkurrentie kent met de privé-ekonomie terwijl tegelijk de voorwaarden voor de verkoper de allerbeste zijn. Maar
er zijn nog andere voordelen van bewapeningsuitgaven boven civiele uitgaven. Civiele uitgaven zullen vroeg of laat de privilege-positie van de
oligarchie ondergraven en dat is nu juist niet het geval met bewapening.
Door militairisering ontstaat een klimaat dat blinde gehoorzaamheid jegens de autoriteit, konformiteit.reaktionisme en irrationaliteit begunstigt. Dit thema keert nog terug waar Vilmar de funktie van het mili256) Deze drie redenen zijn te vinden op blz.196-197 (a.w. (noot 14S)).
257) Persbericht 28 juni 1976 (UPI-APP-DPA).
258) Baran en Sweezy: a.w. (noot 148), blz. 201 e.v.
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Niet alleer, de oligarchie wil nu >:ewapening: de angst voor werkeloos
heid maakt arbeiders en vakbonden tot minder kritische krachten. Saran
en Sweezy besluiten met uit te leggen waarom ondanks enorme bewapening
de werkeloosheid terugkeert en waarom de bewapening niet verder wordt
opgevoerd. Redenen zijn gelegen in het kapitaalintensieve karakter van
de bewapening: een simpele verhoging van het budget brengt niet een
voudig grote massa's aan het werk, en het is zelfs zo dat de technische
uitvindingen van de wapenindustrie voor zover die in de civiele produktie worden toegepast juist daar een stijgende produktiviteit veroor
zaker. wat nogal eens leidt tot werkeloosheid (Hier wees ook Mandel uit
drukkelijk op). Een verdere oorzaak dat de bewapening niet meer noemens
waardig stijgt, is voor Baran en Sweezy hierin gelegen dat zelfs rege
ringsadviseurs het zinloze var verdere uitbreiding van de defensie be
groting beginnen in te zien (260).
Het is telkens de staat die de bewapeningsopdrachten geeft. Dit hangt
regelrecht samen met het laatkapitalisme zelf dat (o.a.) gekenmerkt is
door staatsingrijpen (bewapeningsopdrachten verstrekken bijv.) om de
ekonomie op gang te houden en om het kapitalistisch systeem te waarbor
gen tegen alternatieven. Bij een beschrijven van het funktioneren van de
bewapening in het laatkapitalisme dient de rol die de staat bij dit al
les speelt uitdrukkelijk betrokken te worden. We lopen anders immers het
gevaar dat we ekonomische processen hetzij te zeer benadrukken, hetzij
te geïsoleerd bezien en juist dat is niet in overeenstemming met de realiteit van het laatkapitalisme.
In de tijd van het liberaalkapitalisme, zo zegt Jürgen Habermas (261),
werd de tegenstelling tussen de klassen weggemoffeld door het marktmechanisme: daar kon die een onpolitieke en anonieme vorm aannemen. Behalve dat de markt stuurde, diende zij ook als ideologie. Ideologie (bij
Habermas "vals bewustzijn"), omdat op de arbeidsmarkt geen equivalenten
geruild worden maar hier de eigenaars van de produktiemiddelen wettelijk
verzekerd wordt zich meerwaarde toe te eigenen en te gebruiken. In het
liberaalkapitalisme uitte zich deze tegenstelling in krises (in navolging van de theorie van Marx).
Waarin bestaat nu voor Habermas het onderscheid met het laatkapitalisme?
In het laatkapitalisme is juist, doordat de staat zich weer uitdrukke259) De technologische funktie wordt in het kort genoemd: blz. 206.
260) Baran en Sweezy: a.w. (noot 248), blz. 208-209.
261) J.Habermas: "Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus", Frankfurt
am Main 1973 (196 pp), blz. 43.
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geworden, en heeft die klassenheerachappi;) haar anoniem karakter ver
loren (262).
"Hoe РП in welke mate over ekonomische processen macht uitgeoefend
en exploitatie verzekerd wordt, hangt echter thans af van konkrete
machtskonstellaties, die niet meer door een autonoom werkzaam mecha
nisme van de arbeidsmarkt vooraf bepaald zijn. Thans moet de staat
funkties vervullen die niet door onontbeerlijke ondersteuning van
de produktiewijze kunnen worden verklaard'en ook niet van de im
manente beweging van het kapitaal kunnen worden afgeleid. Deze be
weging voltrekt zich niet meer via het waardetheoretisch te bevat
ten marktmechanisme, doch is een resultante uit de nog steeds werk
zame ekonomische drijfveren en een politieke sturing in tegengestel
de richting, waarin een verschuiving van de produktie-verhoudingen
tot uitdrukking komt."(263)
Zo zorgt de staat 1) dat de produktiewijze doorgang kan vinden door het
pnvé-rechtssysteem (eigendom etc.) te verzekeren, door verkeer en transport, scholing te regelen, door het systeem naar binnen en naar buiten
te verdedigen. 2) De staat past juridisch nieuwe ondememingsvormen aan
(zonder de klassenstruktuur aan te pakken). 3) De staat reageert op de
zwakten van het systeem door opdrachten te verschaffen (vergelijk bewapeningsopdrachten). De staat neemt bedreigde bedrijven over en neemt
kosten op zich die het gevolg zijn van de industrie (milieuschade). Dit
laatste noemt Habermas het kompenseren van dysfuiiktionele gevolgen van
het akkumulatieproces (264).
Wanneer nu een knsis optreedt in het laatkapitalisme heeft deze geen
natuurlijk karakter meer omdat het ekonomisch systeem aan funktionele
autonomie heeft ingeboet (265), hetgeen m e t wil zeggen dat men nu het
anarchisme in het kapitalisme helemaal de baas is.
Indien we Habermas in eenvoudige woorden weergeven en toespitsen op
ons onderwerp dan kan het volgende gesteld worden: het handelen van de
staat in het laatkapitalisme is geen waardevrij handelen, maar is een
handelen dat de belangen van de heersende klasse beschermt, doordat
(onder andere d.m.v. bewapeningsopdrachten) nu een systeem m stand gehouden wordt waarin kapitalisten tegenover arbeiders, uitbuiters tegenover uitgebuitenen staan; vanaf nu, het tijdperk van het laatkapitalisme,
kan het handelen van de staat meer dan ooit ter diskussie gesteld worden.
262)
263)
264)
265)

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

blz.
blz.
blz.
blz.

76.
76-77.
78.
129.

- 82 Ook Ernest Mandel stelt de staat ter diskussie en blijft als kritisch
ekonoom van het laatkapitalisme niet eenzijdig in de ekonomie steken.
Hij ziet echter de verhouding staat - kapitaal anders dan Habermas.
Mandel stelt dat de multinationals niet яо zeer een staat nodig hebben
om hun kapitalen in stand te houden maar een "klassieke" staat (266).
In het laatkapitalisme schakelt het grootkapitaal de staat in om op
deze manier haar eigen bevoorrechte positie te handhaven. In plaats van
"...ook niet van de immanente beweging van het kapitaal kunnen worden
afgeleid" (uit het boven gegeven citaat van Habermas) lezen we bij Man
del juist het tegenovergestelde:
"De rol van de burgerlijke staat - als gekoncentreerde vertegenwoor
diger van de belangen van de heersende klasse - is derhalve noch
een Deus-ex-machina rol, die door volledige verzelfstandiging van
de bovenbouw van de burgerlijke maatschappij de bewegingswetten
van de kapitalistische wijze van produktie buiten werking zou kun
nen stellen, noch een door 'zakelijke dwang' bepaald 'automatisch'
produkt van de moderne techniek. Integendeel deze rol is zeer goed
vanuit de immanente beweging van het kapitaal te verklaren, is met
de innerlijke logika hiervan in overeenstemming en is zijn legitieme
schepsel op de overeenkomstige trap van ontwikkeling (de achteruit
gang) van de kapitalistische wijze van produktie."(267)
De marxist Mandel kent de staat in het laatkapitalisme de volgende funkties toe: 1) de burgerlijke staat verzekert door zijn bewapenings- en
koloniale politiek de buitenlandse beleggingsmogelijkheden voor het
overschot aan kapitaal. 2) De staat stelt de kontinulteit van de poli
tieke heerschappij van het burgerdom zeker door deze meer en meer van
het parlement naar het staatsapparaat over te brengen. 3) Het kapitaal
van de staat fungeert als steun voor het privé-kapitaal door de grote
winsten opleverende (bewapenings-)opdrachten, een poging de dreigende
krises te voorkomen. 4) De staat bevordert de afbraak van het proletarisch klassenbewustzijn (268) en door gewelddadige onderdrukking probeert de staat explosieve maatschappelijke krises en opstanden tegen
het kapitaal te voorkomen (269).
Of het uitgroeien van de staatsbenoeienis nu wel (Mandel) of niet (Ha266) Mandel a.w. (noot 230), blz. 307.
267) Idem, blz. 438.
268) Zo merkt Pierre Jalée in "Wat is kapitalisme?" (Amsterdam 1975,
(132 pp)) scherp op: ^Het is de taak van de kapitalistische staat,
de leugenaar bij uitstek, de vervreemde burger met middelen, die
maar weinig van die van de reklame verschillen, ervan te overtuigen dat er nog nooit een mens vrijer in een vrijere staat geleefd
heeft dan hij."(blz. 126)
269) Mande! a.w. (noot 230), blz. 435-438.
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laten we in het midden. Staatsinmenging heeft m het laatkapitalisme
in ieder geval te maken met de instandhouding van het huidige systeem
en daarmee verbindt de staat zich meer met het kauitaal dan met de
arbeiders. Als m het geheel de staat wel degelijk een rol meespeelt,
kan men m e t volstaan met een (geïsoleerd) ekonomische oenadenng van
bewapeningsmechanismen.
D) Derde funktie: technologische vooruitgang door bewapeningsopdrachten
De verhouding tussen slaat en bedrijfsleven in het laatkapitalistisch
tijdperk wordt voor Vilmar juist gekarakteriseerd als: de winsten blijven privé, de verliezen worden gesocialiseerd (270). De staat helpt bedrijven of hele bedrijfstakken op tal van manieren zoals door het verlenen van hulp bij export, door het garanderen van de afname en door belastingvoordelen. Nu is daar nog een (verkaüte) manier van staatshulp
bijgekomen aan die bedrijven die de enorme kosten welke de technologische vooruitgang met zich mee brengt, niet kunnen opbrengen.
De op basis van pnvé-mititatief opererende ondernemingen zijn in toenemende mate minder in staat om de kosten van de ontwikkeling van de
techniek in overeenstemming te brengen met het winstprincipe. Zo moeten
de belastinggelden gebruikt worden om de kosten van de steeds voortgaande technische uitvindingen te dekken. De nieuwe verkapte vorm van staatssteun om dit probleem op te heffen is opdrachten te verschaffen voor bewapening en ruimtevaart welke technisch zeer hoge eisen stellen (271).
Daarmee worden de verliezen gesocialiseerd, de bedrijven kunnen bijblijven in de technische race en winsten blijven maken. Die winsten echter
worden niet aan de arbeiders of de belastingbetalers terugbetaald maar
verdwijnen m de zakken van diegenen die de produktiemiddelen in handen
hebben. Met dit alles is in feite toegegeven dat de ekonomie op basis
van pnvé-initiatief m e t langer werkt aangezien er hulp moet komen van
buitenaf. Dit is nu juist wat het laatkapitalisme maakt tot datgene wat
het is.
We vinden in dit mechanisme, bewapeningsopdrachten om bedrijven in de
technische race (konkurrentiegeschikt) te doen houden, een stimulans
voor toenemende bewapening: de bedrijven hebben ook vanuit dit gezichtspunt bekeken voordeel bij bewapeningsopdrachten. Het loopt nu immers
270) Yilmar a.w. (noot 142), blz. 73.
271) Gerhard Brandt maakt in "Divergierende Funktionen militärischer
Rüstung" (opgenomen in "Friedeneforschung", uitgegeven door E.
Krippendorff, Κδίη 1970, blz. 260-275) terecht onderscheid in kwa
litatieve en kwantitatieve bewapening. Ekonomisch gezien hebben
beide verschillende gevolgen denkend aan arbeidsplaatsen en aan
"technische afvalprodukten".
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de gang houdt en dat het privé-karakter nog slechts een eenzijdig
pnvé-karakter is, namelijk dat de winst privé opgestreken wordt. Het
genoemde тесЬалізше, oneerlijk als het is, heeft een ideologie nodig
ош "verkocht" te worden aan het volk. De belangrijkste ideologie be
staat dan hierin dat gesteld wordt dat de technische uitvindingen zo
als die m het kader van bewapeningsopdrachten (en m door de staat ge
financierde laboratoria) tot stand gebracht worden, toch ook hun nut
hebben voor de civiele industrie; dat de bewapeningstechnologie dus afvalprodukten voortbrengt welke de Tiensheid ten goede komen.
Op enige onderdelen van deze derde funktie gaan we nu wat nader in.
Reeds aan het einde van de vorige eeuw waren er al onderzoekcentra die
schijnbaar onafhankelijk van de industrie opereerden. De begrensde
steun voor dit soort onderzoekingen bleek weldra m e t genoeg (272). Zo
werd de moderne manier van staatssteun voorbereid. De ontwikkeling van
de laatste jaren is er een van een toenemende roep om staatssteun. Vilmar die, als Duitser en publicist voor vooral het Duitse taalgebied, in
het bijzonder aandacht besteedt aan West-Duitsland, schildert de ont
wikkelingen voor dat land inklusief de ideologieën zoals met name Franz
Josef Strauss, Helmut Schmidt en Willy Brandt die er bij verkondigen
(273). Om een indruk te geven aan wat voor bedragen men moet denken, halen we enige markante getallen van Vilmar aan:
"Het aandeel van het door de industrie zelf gefinancierde kapitaal
voorwetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling is van 1953 tot 1962
in de Verenigde Staten gedaald van 62 tot 43 procent, terwijl het
overeenkomstige aandeel van de financiering door de staat van 38
tot 57 procent is gestegen (...).
De staat financiert thans in de leidende kapitalistische landen
40 tot 70 procent van de totale kosten van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Niet alleen absoluut, maar ook relatief staan
de totale uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
van de Verenigde Staten m 1964 met 3,4 procent van het bruto-nationaal produkt bovenaan in vergelijking tot de uitgaven in andere
leidende kapitalistische landen (...). De helft tot tweederde van de
272) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 74-76.
273) Idem, blz. 80-85. (Onder de titel: "Laute Hilferufe der westdeutschen Industrie"). Voor Vilmar gaat het hier om ideologieën omdat
technische uitvindingen via bewapeningsopdrachten een kostbare omweg is. Natuurlijk is gericht onderzoek veel goedkoper dan de weg
van afvalprodukten (blz. 85), en het gaat hier ook om ideologieën
omdat gedaan wordt alsof de industrie een zaak is van het hele volk
in plaats van dat er gezegd wordt dat het hier gaat om een bedreigde kapitalistische machtselite; de mensen zijn gemakkelijk te misleiden als alternatieven niet bediskussieerd worden (blz. 80).
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vloeien raar de partiku"! lere industrie. "( 274).
Dat de staat enorme bedragen aan het bedrijfsleven en aan instituten
voor onderzoek ter beschikking stelt, is zeer duidelijk m e t m overeenstemming met de wil van het volk, aldus Vilmar (275). We krijgen
hier reeds een voorproefje van datgene wat Vilmar steeds zal nenadrukken: de schijn die gewekt wordt dat wij ons in de ware deinakratische
samenleving bevinden. Het blijkt dat het volk veel meer geld ter beschikking gesteld wil zien voor de medische wetenschap, voeding, milieu
e t c , terwijl luchtvaart, ruimtevaart, chemie, elektronika en verdediging nu juist gebieden zijn waar men duidelijk minder geld aan wil
spenderen (276). Naar aanleiding van het bovenstaande komt Vilmar dan
tot de volgende konklusie:
"Indien het nu werkelijk zo is dat de 'vrije' ekonomie niet meer m
staat is de steeds kostbaarder en riskanter wordende, zich over
steeds langere termijnen uitstrekkende investeringen voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling onder haar kapitalistische
voorwaarden te realiseren (...) dan volgt hieruit (...) de logische
konsekwentie dat de grootindustrie van haar partikulier-ekonomiache
naar een gemeenschappelijk-ekonomische vorm getransformeerd, gesocialiseerd moet worden."(277)
Vilmar leidt hier het laatkapitalisme ad absurdum: als grote industrieën
slechts kunnen blijven bestaan op kosten van de gemeenschap (wat nu
juist gebeurt in het laatkapitalisme), moeten die grote industrieën
ook in handen komen van de gemeenschap (hetgeen niet gebeurt in het
laatkapitalisme). Hij wijst hier op een tegenstrijdigheid m het systeem zelf, de struktuur zelf wordt hier ter diskussie gesteld. Daarin
herkennen we de kritische polemoloog Vilmar opnieuw.
274)
Idem, blz. 78.
2'75) Idem, blz. 83-84. Hij volgt Helmut Krauch : "Prioritäten fur die
Forschungspolitik", München 1970.
276) Vilmar haalt Krauch elders uitgebreider aan namelijk in: "Subventionierung der Industrieforschung durch die Steuerzahler", in:
"Sozialisierung der Verluste ' Die sozialen Kosten eines pnvatwirtschaftlichen Systems", uitgegeven door K.W.Kapp en Fritz Vilmar, München 1972 (243 pp), blz. 103-114. AldaaFblz. 104-106.
Vergelijk ook Fred Schmid a.w. (noot 192), blz. 206-207.
277) Vilmar ziet wel in dat dit niet van vandaag op morgen gebeurt en
voegt als een soort voorlopige aanbeveling toe: "Mindestens aber
wäre zu fordern, dass die öffentliche Hand, wenn sie es schon sein
mu3s,(...J dies in eigenen, ausschliesslich Forschungs- und Entwicklungsergebnisse produzierenden Industrien realisiert (..JunddBSe
Ergebnisse gewinnbringend an die Privatindustrie verkauft." (Dit
wil de industrie nu juist niet omdat ze in dat geval een extra
winst misloopt), (a.w. (noot 142), blz. 8 2 ) .
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winsten blijven privé, de verliezen worden gesocialiseerd" besteden we
nu enige aandacht aan de bundel "Sozialisierung der Verluste ?"(278)
waar men dit als uitdrukkelijk thema aantreft. Waarschijnlijk zou de gehele privé-ekonomie reeds lang ten gronde zijn gegaan als niet steeds
weer de verliezen gesocialiseerd hadden kunnen worden. Dit "socialiseren
van de verliezen" moet men niet eng financieel opvatten (279): sociale
kosten als de toenemende beschadiging van de gezondheid, het uitbuiten
van de natuurlijke bodemschatten en de vervuiling van lucht en water,
etc. kan men er ook toe rekenen (280).
De anarchie van het systeem in zijn geheel, het irrationeel georiënteerd zijn op winst, zonder een totale planning, moet als oorzaak worden
beschouwd van de georganiseerde verspilling. Do fundamentele tekortkoming van ons ekonomisch systeem is gelegen in zijn afhankelijkheid van
de financiële belangen van weinigen, dat wil zeggen van hun nauwelijks
beperkte vrijheid van beslissing, gericht op een zo groot mogelijke winst
"De foute ontwikkeling komt daarbij, zuiver ekonomisch gezien niet
voort uit het winstbelang als zodanig - wat men uit maatschappij-politieke overwegingen daar ook als bezwaar tegen zou kunnen aanvoeren Zij komt voort uit de irrationele gerichtheid op winst, dat wil zeggen
uit de weigering van de kapitaalbezitters en hun managers, hun bedrijfspolitieke beslissingen, derhalve hun investerings-, loon en
winstpolitiek, ondergeschikt te maken aan de doelstellingen en atablliteitsnormen van een ekonomlsche totaalplanning."(281).
Wordt hierboven nog de indruk gewekt als zou de oorzaak niet gelegen zijn
in het winstprincipe zelf maar in het irrationeel gericht zijn op winst,
verderop wordt het winstprincipe zelf genoemd:
"Het komt mi] echter voor dat alle krisistheorieën die niet de fundamentele tegenstrijdigheid van een plan- en doelloze-, op winst in
plaats van op individuele en maatschappelijke behoeften gerichte partikuliere ekonomie aan het licht brengen, oppervlakkig moeten blijven.
Het is daarentegen de grote verdienste van de manesche kapitalismekrltiek deze tegenstrijdigheid - ondanks alle foutieve beoordelingen
op details - geopenbaard te hebben."(282)
278)
279)
280)
281)

Kapp en Vilmar a.w. (noot 276).
Idem, de inleiding op blz. 7-12. (vooral blz. 8-9).
Idem, blz. 9.
Fritz Vilmar: "Vergeudungakapitalismus oder Wirtschaftsdemokratie"
(in: "Sozialisierung der Verluste ?" a.w. (noot 276), blz. 12-39),
blz. 19.
282) Idem, blz. 20.
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middel van hewapeningsopdrachten steun verleent aan privé-ondernemingen
(2Θ3), spreekt hij ook over andere sociale kosten. In dit verband is de
laatste bijdrage van Vilmar in deze bundel typerend: hier gaat het onder
andere over vernietiging van bossen en over de vervuiling van de zee
(284). Hij brengt deze sociale kosten niet in verband met industriali
sering als zodanig maar met een bepaald ekonomisch systeem.
We keren nu terug to^'Hüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus". Onder
de titel "Korrumpierung der Wissenschaftenn(285) komt Vilmar te spreken
over de rol van de wetenschappers in het geheel van bewapening en militairisme. In navolging van Seymour Melman stelt hij dat tweederde tot
drievierde van de Amerikaanse wetenschappers en ingenieurs werkzaam zijn
in beroepen die militair van belang zijn (286).
De wetenschappers in de VS werken mee aan de vernietiging van de mensen
in Zuidoost-Azië en in Latijns-Amerika. Zij vormen de "avantgarde van de
koude oorlog". De hogescholen (ook in West-Duitsland) hebben enge kontakten met het ministerie van defensie. Dieter Senghaas merkt ten aanzien van de Amerikaanse situatie op dat een abrupte breuk tussen vele
universiteiten en het Pentagon op dit moment vele van hen aan de rand
van de financiële afgrond zou brengen (287). Voor alle volledigheid herhalen we Vilmar met te zeggen dat de door de staat betaalde bewapeningstechnische onderzoekingen slechts één mogelijke weg vormen om te komen
tot technische vooruitgang en dat er kortere wegen bestaan die minder
een stimulans tot bewapening vormen. De huidige weg wordt begrijpelijk
als men zich er rekenschap van geeft dat onder kapitalistische voorwaarden de heersende machtselite er zeer veel profijt van trekt doordat de
gemeenschap haar onkosten betaalt terwijl de winsten, opgedaan door de
nieuwe techniek, in haar eigen zak glijden (288).
Paragraaf 3 / Bewapeningsekonomie in de Bondsrepubliek
Als inleiding op zijn tweede hoofdstuk "Rüstungswirtschaft in der Bundesrepublik" zegt Vilmar dat de inhoud van dat tweede hoofdstuk eigenlijk
een eenheid vormt met het eerste. Maar het griezelige proces van de laat283) Fritz Vilmar: "Subventionierung der Industrieforschung durch die
Steuerzahler" (in: "Sozialierung der Verluste ?" a.w. (noot 276),
blz. 103-114).
284) Fritz Vilmar: "Zerstörung und Versöhnung des Verhältnisses von
Mensch und Natur" (in:"Sozialisierung der Verluste ?" a.w. (noot
276), blz. 219-227). Uitputting van grondstoffen etc. vormt een geliefd thema van kritische wetenschappers.
285) Fritz Vilmar a.w. (noot 142), blz.85-86.
286) Idem, blz. 85.
287) Dieter Senghaas a.w. (noot 178), blz. 198.
288) Fritz Vilmar a.w. (noot 142), blz. 89.
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land opnieuw een machtsstaat ontstond met een van de kostbaarste bewapeningen ter wereld, vereist een aparte en gedetailleerde beschouwing
(289).
Dit tweede hoofdstuk vertoont veel gelijkenis met het eerder genoemde
boek van Fred Schmid ("Der Militär-Industrie-Komplex"(290)) dat ook vooral gaat over de Westduitse bewapening. Voor Vilmar is dit tweede hoofdstuk ook een voorbeeld en een bewijs voor de geldigheid van zijn algemene theorie die hij in het eerste hoofdstuk uiteengezet heeft, terwijl bij
Fred Schmid dit theoretisch kader juist zeer summier is. Vilmar wil verder aan het Westduitse voorbeeld nog enije opmerkingen ten aanzien van
recente ontwikkelingen in de bewapening vastknopen.
Het 42-bladzijden lange hoofdstuk zal door ons niet systematisch worden
besproken. De uitweidingen over bewapeningsindustrieën zijn zeer boeiend,
maar het zou te ver voeren dit alles hier te herhalen. Enige markante
zaken, met name als die een helder licht werpen op de theorie aangaande
bewapening in het laatkapitalisrae, zullen hieronder worden besproken.
Deze paragraaf zal derhalve kort blijven.
Een eerste kwestie waarbij we even blijven stilstaan is de kritiek die
Vilmar heeft op de thesen van Gerhard Brandt (in: "Rüstung und Wirtschaft
in der Bundesrepublik (291) ). Vilmar verwijt Brandt dat hij het doet
voorkomen alsof de Westduitse industriëlen eigenlijk helemaal niet verlegen zaten om de bewapeningsopdrachten: Brandt maakt niet duidelijk,
dat het slechts om een zeer begrensd voorbehoud gaat en wel met betrekking tot al te geforceerde bewapening (292). Met dezelfde felheid die
Fred Schmid (293) bij dit onderwerp aan de dag legt, hamert Vilmar er op
dat de Duitse Industrie Bond van het begin af aan pogingen in het werk
heeft gesteld om de bewapening in Duitsland zelf te produceren (hoewel
dat gezien de Westduitse betalingsbalans niet erg voordelig was). Vilmar
noemt de bemoeienissen van de industrie al heel in het begin, er toch
maar vooral voor te zorgen dat de bewapening geen aangelegenheid van
staatsbedrijven zou worden.
De positivistische benadering van Brandt houdt geen rekening met het
feit dat het kapitaal, dat medeschuldig was aan Hitler en zijn oorlog,
opnieuw zeer luid en met succes schreeuwt om een nog geweldiger oorlogs2Э9) Idem, blz. 90. Vergelijk ook blz. 91 waar hij de defensiebegroting
(20-24 miljard DM) schandalig vindt zeker als men ziet hoe in andere
sektoren (onderwins bijv.) nog gebrek geleden wordt.
290) Fred Schmid a.w. (noot 192).
291) Gerhard Brandt: "Rüstung und Wirtschaft in der Bundesrepublik".
Berlijn 1966 {.aangehaald door Vilmar (a.w. (noot 142), blz. 97) ).
292) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 98.
293) Fred Schmid a.w. (noot 192), blz. 26: "Die Monopole schlugen Alarm,
drängten darauf, durch staatliche Rüstungsaufträge..." etc.,"Ihr
grosses Interesse am grosszügigen Ausbau der Rüstungskapazitäten"...
etc.
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marktekonomie en staatsimtiatief. Dit betekent, naar morele termen toe
vertaald, dat Brandt m e t de wortel van het kwaad aanwijst: namelijk het
laatkapitalisme dat zijn henerkte stabiliteit ontleent aan het overheidsingrijpen. Dat de industrie de indruk wilde wekken m e t erg voor bewapening te zijn, was in de vijftiger jaren een begrijpelijke en handige
zet: deze houding van het zich schikken onder protest is de meest elegante oplossing in de buitengewoon netelige situatie van de Westduitse
industrie na 1945, namelijk met de ene hand nog de terechte verwijten
van kollaboratie met Hitler af te weren doch tegelijkertijd met de andere hand bewapeningsopdrachten te moeten grijpen (295). Brandt is in
de huichelarij van het grootkapitaal getrapt. Vilmar wijst verderop ook
op de schandelijke winsten die gemaakt worden met de bewapening (296).
Hij beschrijft dan voor West-Duitsland wat Dieter Senghaas in "Rüstung
und Militarismus" ten aanzien van de USA deed (297). De prijs valt steeds
veel hoger uit dan de kalkulatie, iets waar het ministerie van defensie
zich nauwelijks druk om schijnt te maken. De opdrachten zijn zo enorm
dat de opdracht door slechts enkele of slechts één onderneming kan worden uitgevoerd hetgeen leidt tot oligopolistische prijzen. Dit heeft het
grootkapitaal wel degelijk gezien, wat opnieuw tegen de benadering van
Brandt pleit.
De enorme gekompliceerdheid van de moderne wapens leidt m de laatste
jaren tot een internationale vervlechting en arbeidsverdeling van de bewapening. De kleine landen zijn m e t in staat zelfstandig zulk een wapensysteem te ontwikkelen. Daarbij is het uit kapitalistisch standpunt ook
riskant om te veel nationale produktiekapaciteiten op te oouwen die op
den duur niet meer ten volle benut kunnen worden (298).
Tot slot willen we de kritiek laten horen op wat Vilmar noemt "vulgairmarxistische bewapemngsanalyses"(299). Ook hier komt eigenlijk zijn hele verwijt neer op iets dat we reeds eerder zijn tegengekomen namelijk
het verwijt van fatalisme (300). In het volgende citaat zet hij achter
294) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 100.
295) Idem, blz. 102. Ook in een recenter artikel van Brandt komen we de
zwakheden tegen waar Vilmar op wees:"Rüstung und Abrüstung" (in:
"Probleme der internationalen Beziehungen", uitgegeven door E.Krippendorff, Frankfurt am Main 1972, blz. 137-159). Brardt steunt daar
sterk op Quincy Wright die van Vilmar in "Sociaal-ekonomische uitgangspunten voor een kritische polemologie" (in: "Kontroversiële
polemologie", Amsterdam 1972)'t verwijt van positivisme krijgt.
296) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 121-129.
297) Senghaas a.w. (noot 178), blz. 178 e.V.: het nsiko is minder groot
in de bewapeningsindustrie dan in de civiele industrie, in 80% van
de gevallen is er geen sprake van inschrijving, de uiteindelijke
prijs і gemiddeld drie maal zo hoog als oorspronkelijk gekalkuleerd.
298) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 119.
299) Idem, blz. 129-132.
300) Vilmar a.w. (noot 54); op bladzijde 394 treft men dit verwijt aan
(noot 17 aldaar).
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Tegelijk zien we ook dat hij deze houding niet echt marxistisch of echt
leninistisch vindt, gezien de adjektieven "vulgarisierte" en "pseudo"
(301). Villar distantieert zich hier opnieuw allesbehalve van marxisme,
wel van een dogmatisch marxisme zoals hij zegt (302), wanneer we lezen:
"Het is derhalve niet slechts wetenschappelijk onhoudbaar, maar tevens
politiek gezien dom en onverantwoordelijk (zonder reden fatalisme
veroorzakend) om de zonder twijfel aanwezige algemeen-laatkapitalistische drang naar bewapemngsoOdrachten als een bijzonder lukratieve
vorm van staatssubsidie, en de bijzondere nazi-Duitse en US-Amenkaanse bewapenmgs-konjunkturele ervaringen, aangevuld met een gevulgariseerde imperialisme theon e van Lenin samen te vatten tot het
pseudo-marxistisch dogma: in het laatkapitalisme bestaat er een onontkoombare dwang tot bewapeningsproduktie."(303)
Groei en stabiliteit van de laatkapitalistische ekonomie zijn m e t onontbindbaar met staatsopdrachten verbonden, ook al moet men zeggen dat in
feite de ekonomie m enige laatkapitalistische staten (vooral de USA) er
voor een deel door in leven blijft (304). Minstens theoretisch is het mogelijk in plaats van bewapeningsopdrachten opdrachten voor civiele Projekten te verschaffen die dienst kunnen doen als impuls voor de ekonomie.
Aan deze kwestie wijdt Vilmar zijn hele volgende hoofdstuk.
Paragraaf 4 / Verandering van de bewapeningsekonomie (1)
Theoretische mogelijkheden
Als het laatkapitalisme bewapening kent die tot stand komt los van internationale konflikten en die de laatkapitalistische technologie en ekonomie dient (of beter gezegd: die vooral de heersende klasse in het laatkapitalisme dient) dan wordt de vraag interessant of het laatkapitalisme,
theoretisch beschouwd, kan ontwapenen zonder een enorme werkeloosheid teweeg te brengen. Met andere woorden: kan de laatkapitalistische ekonomie
die gesteund wordt door bewapeningsopdrachten overschakelen op civiele
produktie. Met deze vraag houdt Vilmar zich in zijn derde hoofdstuk be301) Hij IS hier erg beknopt m zijn stellingname. Zo zegt hij m e t wat
hij onder "vulgarisierte lemnsche Imperialismustheone" verstaat.
Dit toegevoegde "vulgarisiert" mag niet tot de konklusie leiden dat
hij een orthodox aanhanger is van Lenins theorie (vgl. blz.202 e.V.).
302) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 132.
303) idem, blz. 130. Het werk dat hier bekritiseerd wordt: "Bundeswehr Waffe des Kapitals" (Erlangen 1972 (meerdere auteurs)).
304) De konklusie van het bekritiseerde werk luidde: "Wachstum und Stabilität (...) sind unauflösbar mit dem staatlichen Ausgaben für
Rüstung verknüpft..." (aangehaald door Vilmar op blz. 130).
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Indien we stellen "overschakelen op civiele produktie" dan zijn we daarmee reeds aan één eventuele oplossing voorbijgegaan, namelijk aan de mogelijkheid dat men de bewapening simpelweg afschaft en de belastinggelden
niet int die nodig zijn voor de financiering van die bewa-oemng. De oplossing zou dan hierin moeten bestaan dat de koopkracht stijgt omdat belastinggelden niet geïnd worden; de gestegen koopkracht verschaft dan
mensen werkgelegenheid die anders de bewapeningsopdrachten bieden. Deze
zeer voor de hand liggende redenering klopt echter niet:
"Hoe juist de konstatenng van Sering is dat een verhoging van de
koopkracht van de massa onder kapitalistische voorwaarden geenszins
dezelfde konjunkturele uitwerking heeft als bewapeningsuitgaven van
gelijke hoogte (...) blijkt zeer duidelijk uit deze bereknning (...):
meer dan de dubbele som aan belastingverlagingen (verhoging van partikuliere inkomens) is vereist indien men het werkgelegenheidsnivo
wil handhaven dat door bewapeningsaankopen ter waarde van 32 miljard
dollar wordt bereikt."(305)
De staat zal dus geld moeten besteden aan civiele programma's:
"...dat omschakeling van bewapenings- op civiele produktie gemakkelijker is naarmate het deel van de vrijkomende bewapeningsgelden,
dat door de staat in civiele staatsprogramma's opnieuw besteed kan
worden, groter is."(306)
Het is echter niet zo dat de mogelijkheden voor het vrijgekomen kapitaal
zo talrijk zijn, dat er nog slechts gepraat behoeft te worden over de
prioriteiten, zoals een onderzoek van de VN beweert (307). Vilmar steunt
daarbij op Leontief en Hoffenberg (308):
"Terecht wordt in bewapeningsonderzoekingen steeds weer verwezen naar
het door de Amerikaan Wassily Leontief ontwikkelde systeem van InputOutput tabellen (...). Met behulp van dit gedetailleerde ekonomische
contosysteem kan vastgesteld worden welke verdere vraag naar grondstoffen, energie, goederen, arbeidskracht, kapitaal, etc. ontstaat
of wegvalt, wanneer wel of niet naar een bepaalde dienstverlening
wordt gevraagd. Dat is van de grootste betekenis wanneer men wil onderzoeken welke gevolgen het wegvallen van defensieorders m de afzonderlijke industrieën heeft en wat voor nieuwe vraag in het geval
van ontwapening er toe leidt dat de vrijkomende kapaciteiten en arbeidskrachten nieuwe werkterreinen vinden." (309)
305) Idem, blz. 140.
306) Idem, blz. 146.
307)"Economic and Social Consequences of Disarmament". New York 1962 (aangehaald door Vilmar a.w. (noot 142), blz.l 34}.
308) Leon tief en Hoffenberg: "Input-Output Analysis of Disarmament Impacts", in: "Disarmament and the Economy", uitgegeven door Benoit
en Boulding, (aangehaald door Vilmar a.w. (noot 142), blz. 143).
309) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 141-14Ü.
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oversohakelen op het aanleggen van wegen of zich gaan bezighouden met
stadssanering. Vilmar stelt uitdrukkelijk verscheidene keren dat men
daarbij n e t heen kan om planning door de staat, men kan dit niet overlaten aan privé-initiatieven (310).
Hiemee zi„r we weer terug bij de anarchie van het kapitalisme, haar
irrationaliteit in het groot (tegenover de rationaliteit in het klein).
Minstens voor een deel zal deze anarchie bestreden moeten worden waarbij
openlijker dan voorheen zal blijken hoe, bij steun door de staat voor
uitvindingen, de staat al reeds enige tijd bedrijven gesocialiseerd heeft
(311) terwijl haar winsten privé ^lijven.
Het traditionele liberale vooroordeel van de Amerikanen en de aversie
van het kapitaal tegen demokratische leiding zullen echter een blokkade
vormen. Men stuit hier dan op het svsteem zelf. Voor het Oostblok ligt
een overschakeling gemakkelijker: de staat regelt centraal een (eventuele) omschakeling. Volgens Vilmar heeft het VN-cnderzoek onvoldoende
benadrukt dat m het Westen planning hooguit ooit als diskussiethema
fungeert. Het laatkapitalisme is m e t enkel een systeem dat bewapening
in de hand werkt maar tevens ook een systeem dat remmingen in zich draagt
om te komen tot een overschakeling van bewapemngsproduktie op civiele
produktie. Daarover zal Vilmars volgende hoofdstuk handelen.
Hier werd beklemtoond dat omschakeling op civiele produktie en dus de
weg naar meer welvaart door gedeeltelijke belastingverlaging en vooral
door verhoging van civiele inspanningen, theoretisch gezien, voor het
laatkapitalisme haalbaar is.
Op de vele diskussies die Vilmar hier voert zijn we m e t ingegaan. Toegespitst op beontief en Hoffenberg menen we m enige alinea's de kern
van dit hoofdstuk voldoende duidelijk gemaakt te hebben.
Paragraaf 5 / Verandering van de bewapenmgsekonomie (2)
Maatschappelijke weerstanden
De theorieën van de vorige paragraaf blijven abstrakt als men de maatschanpelijke weerstanden niet in zijn stellingname betrekt. Bij wijze
van inleiding van deze paragraaf geven we een citaat van Baran en Sweezy
waarin de thematiek van Vilmars vierde hoofdstuk duidelijk oplicht.
"Het argument dat de niet aan defensie bestede gelden ter ondersteuning van de ekonomie even effektief zijn als de defensieuitgaven en
dat 'wij' het één derhalve door het ánder moeten vervangen, bezit
310) Idem, blz. 144.
311) Heinz Risse: "Kapitalismus und Abrüstung", in: "Atomzeitalter"!964,
blz. ЬТГ.
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Of het opgaat voor datgene wat m het kader var de monopolie-kapi
talistische maatschappijvorm mogelijk is, is een andere vraag die
door de voorstanders van de overgang te vaak buiten beschouwing
wordt gelaten.(...) De nominale bron van de politieke macht zijn
verkiezingen, de werkelijke bron is het geld: het systeem is, met
andere woorden, formeel demokratisch en inhoudelijk plutokratisch."
(312).
Ook voor Vilmar is de huidige demokratie slechts een formele deirokratie.
Hij wil de demokratische krachten mobiliseren om de weerstanden te over
winnen (ЗІЗ). Linkse, progressieve en echt demokratische krachten moe
ten gebundeld worden; demokratie bestaat m e t enkel in verkiezingen.
Evenals voor Baran en Sweezy vormt voor Vilmar de ekonomische machts
elite een ernstige belemmering. Een eerste reden waarom de ekonomische
machtselite de voorkeur geeft aan bewapeningsopdrachten boven civiele
opdrachten (in navolging van Sering ( З М ) ) bestaat hierin dat civiele
opdrachten toch vroeg of laat de onderste lagen van de bevolking ten
goede zouden komen (315); civiele opdrachten zouden een bedreiging voor
de klassenmaatschappij kunnen gaan vormen. We verwijzen enerzijds naar
Baran en Sweezy die o.a. duidelijk maken waarom in de USA zo vaak ver
hogingen van uitgaven voor het onderwijs worden tegengehouden: het hui
dige systeem (scholen voor rijken, scholen voor armen) dat de klassen
maatschappij dient, moet gehandhaafd worden (316).
Een tweede reden is hierin gelegen dat juist die industrietakken die
het meest konjunktuurgevoelig zijn, m e t geholpen kunnen worden door het
opvoeren van de koopkracht van de massa, maar juist door bewapemngsopdrachten. "... en dat dit soort vraag veel direkter ten goede komt
aan de krlsisgevoeligste, in hoge mate gekoncentreerde sektoren van
de ekonomie: aan de sektoren die duurzame en investenngsgoederen
n
produceren... etc. (317).
Op een derde punt zijn we reeds gestoten, namelijk dat bewapeningsop
drachten door hun geheim karakter nauwelijks laten zien dat veel onder
nemingen m e t langer zonder steun van de gemeenschap kunnen voortbestaan.
Bij civiele opdrachten zou spoedig tegenover het publiek de legende van
de vrije onderneming (zonder overheidssteun) zijn verstoord (313).
Voor Vilmar is de druk die de ekonomische machtselite uitoefent op be312Ì Ваган en Sweezy a.w. (noot 248), blz. 153.
313) іідаг a.wTTïïoot 142), blz. 156.
314) Paul Sering: "Jenseits des Kapitalismus", Neurenberg 1948. (Aangehaald door Vilmar a.w. (noot 142), blz. 157-161).
315) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 165.
316) Baran en Sweezy a.w. (noot 248), blz. 168 e.v.
317) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 165.
318) Vilmar volgt hier Risse a.w. (noot 311).
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(319): bijna de gehele bevolking accepteert de toenemende bewapeningBuitgaven. Als ook de arbeiders en de vakbonden bewapening accepteren dan
"moet hier een kwalitatief en betekenisvol verschijnsel van perversie
van de maatschappelijke reproduktie in het kapitalisme gekonstateerd
worden."(320).
Het Amerikaanse volk als geheel is overtuigd geraakt van de positieve
werking van de bewapening.
Hij stelt dat de wens de vader van de gedachte is wanneer gezegd wordt
dat de bewapening op de lange duur de stagnatie en kriaistendensen in
het kapitalisme zal versterken ("Das ist alles liberales oder sozialis
tisches Wunschdenken ! "(321) ):
"Slechts gemeten aan de mogelijkheden van een ander systeem moet de
kapitalistische bewapeningsproduktie negatief worden beoordeeld.
Systeemimmanent kan men hierop weinig kritiek uitoefenen."(322)
Als Vilmar komt te spreken over de tegenstand van belangengroepen stuit
hij vanzelfsprekend op het zogenaamde "Militair-industrieel-Complex"
(MIC (323)). We willen ten aanzien van dat MIC eerst enige opmerkingen
maken alvorens Vilmar verder te volgen.
MIC duidt τρ een vervlechting van belangen en funkties in sommige samen
levingen welke te maken hebben met industrie, militairisme, wetenschap,
politiek, ideologie en bureaukratie (voor Fred Schmid ten aanzien van
West-Duitsland zelfs met kerk (324) ). Over wat oorzaken, funkties en
gevolgen van het MIC zijn, bestaat nauwelijks konsensus (325). Er zitten
319)
320)
321)
322)

Vilmar a.w. (noot 142), blz. 170.
Idem.
Idem, blz. 171.
Idem, blz. 172.(Vilmar verzet zich hier ook tegen de mening dat
alleen bewapening de inflatie veroorzaakt; er zijn vele inflatoir
werkende krachten in het laatkapitalisme). Met de zinnen "Slechts
gemeten..." etc. hebben wij moeite: immers in het vorige hoofdstuk
stelde hij dat, theoretisch gezien, best overschakeling op civiele
produktie mogelijk is. Men moet immers stellen dat als de inspan
ningen die nu voor bewapening worden gedaan ten goede zouden komen
aan de medische wetenschap, milieu, veilig verkeer, woningbouw, on
derwijs etc. een grotere maatschappelijke welstand binnen afzien
bare tijd zou ontstaan. Bewapeningsinspanningen werken negatief
tegenover civiele inspanningen. Als Vilmar nu zegt: "Systeemim
manent kan men hierop weinig kritiek uitoefenen", dan is hij a)
6f inkonsekwent 6f b) hij heeft de maatschappelijke weerstanden
al stilzwijgend ingekalkuleerd óf c) hij bedoelt te zeggen dat bewapeningsopdrachten niet negatief werken in die zin dat ze het
systeem naar een ondergang zullen voeren. Voor deze laatste interpretatie pleit het meest gelet op de titels van blz. 170 en 172:
"Die Negativitat des Rüstungswohlstands..." en "...kann als solche
im System nicht erkannt werden ". De formulering "Slechts gemeten
aan de mogelijkheden van een ander systeem.." etc. wekt de indruk
een theoretisch karakter te bezitten. Op grond van wat Vilmar zelf
in het vorige hoofdstuk aangaande de theoretische mogelijkheden
naar voren heeft gebracht, maken we bezwaar tegen deze formulering.
323) Idera, blz. 177.
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te gemakkelijk blijven staan bij positivistische konstatermgen, er kan
een ideologie binnensluipen, of men plaatst het MIC bij de beschrijving
onvoldoende m een sociaal ekonomisch geheel (326). Indien men bijvoorbeeld wijst op het feit dat de vakbonden in de USA voor meer bewapening
zijn en dan die vakbonden opneemt in zijn theorie als een bewapeningsopdrachten konstituerende grootheid, is dat op zichzelf genomen niet onjuist maar er wordt echter geen verklaring geleverd ten aanzien van het
gegeven dat vakbonden en arbeiders ( voor de kritische theorie ) tegen
hun eigen belang inwerken. Vaak ook leggen MlC-benadenngen verhoudingsgewijs te grote nadruk op de politieke machtselite (327) in plaats van
op de ekonomische machtselite ( hoewel men ten aanzien van de USA de
rol van het Pentagon inderdaad niet mag onderschatten ). In een andere
geval krijgen psychologische processen m de beschrijving een van de
ekonomie te zeer geïsoleerd karakter ( dit verwijt kan in zekere mate
gelden voor de autisme-beschnjving van Senghaas m zijn "Rüstung und
Militarismus"). De kritische polemologie hecht er ook groot belang aan
de oorzaken in het vizier te krijgen en te bestuderen waar en hoe de
mogelijkheden liggen veranderingen te oewerkstelligen. Ze wil niet enkel
een aantal krachten noemen, maar aangeven welke krachten dominant ziji
in het geheel (328).
Vilmar laat zich m e t in met een van die bovengenoemde benaderingen die
324) Fred Schmid a.w. (noot 192) spreekt op bladzijde 169 over "einem
Militär-Industne-Feudal-Klerikal-Komplex", m Beieren. Het "Klerikal" verantwoordt hij nergens overigens.
325) Vergelijk: Herman de Lange:"Het Militair Industrieel Complex" in:
"Ontwapening een illusie '" (Heruitgave van het Haarlems Teach-in
Komitee (ongedateerd), in samenwerking met de stichting Vredesopbouw). Herman de Lange onderscheidt 6 benaderingen. Vergelijk ook
Th , van
den Hoogen:"Het militair-industrieel complex m de politi ekë-in-іТіёогіТГзche discussie", in: "Vrede en oorlog, opstellen
voor prof.mr.B.V.A.Röling", Fenna van den Burg e.a., Groningen 197"
(288 pp), blz. 127-151.
326) Vergelijk het beknopte en heldere artikel van Charles C. Moskos:
"The Military-Industrial Complex: Theoretical Antecedents and Conceptual Contradictions", in: "The 'Îilitary-Industnal Complex.
A Reassesement", (S.Sarkesian ed.). New York 1972.
327) Seymour Melman: "Pentagon Capitalism" (New York 1970), legt hier
het accent.
328) Vilmar doet dit uitdrukkelijk wel (blz. 256-257). Als men daarentegen (bijvoorbeeld) bij Johan Galtung leest (nadat hij vijf typen
van imperialisme heeft opgesomd": "Wir haben keine Theorie, die darauf hinweist, dass einer der Typen grundlegender als die anderen
ist oder ihnen vorausgeht." dan wordt uiteindelijk een weinigzeggend geheel gepresenteerd (Johan Galtung: "Eine strukturelle Theorie des Imperialismus", in: "Imperialismus und strukturelle Gewalt,
Analysen über abhängige Reproduktion", Frankfurt am Main 1972
(405 pp), blz.29-105, op blz. 55 (uitgegeven door Б.Senghaas).

- qe hetzij te zeer psychologische en politikologische accenten leggen (los
van de sociale ekonomie), hetzij m feite helemaal niets verklaren. Alleen waar hij de rol van de vakbonden noerat (329), volstaat hij met konstatemgen in plaats van een verklaring te geven. Baran en Sweezy doen
dit uitdrukkelijk wel als ze bespreken hoe de vakbondsleiders in de USA
omgekocht worden en de bonden gemanipuleerd worden door het grootkapitaal (330).
De grote ondernemingen hebben in de USA maar weinig interesse in omschakeling naar civiele industrie. De winsten die bij bewapening nu eenmaal
veel hoger zijn, laten ze zich niet graag afnemen; serieuze plannen voor
omschakeling bestaan derhalve nauwelijks. De politici in de USA zijn
overwegend konservatief: ze zijn bang niet gekozen te worden als ze te
veel reklame maken voor ontwapening. In dit verband wijst Vilmar op de
verkiezingscampagne van Nixon: vlak voor de verkiezingen om het presidentschap m 1960 verhoogde president Eisenhower de uitgave voor de
3 70 bommenwerpers van 75 miljoen dollar tot 265 miljoen dollar ( naar
gezegd werd op voorspraak van vice-president Nixon ). In diezelfde tijd
lieten de Nixon-managers onder de 18000 arbeiders van een geweldige
vliegtuigfabriek in San Diego de volgende waarschuwing circuleren:
"Kies Kennedy en je verliest je werk" (331).
Voor Vilmar kan de konklusie niet anders luiden dan dat de machtselite
van het Westen niet bereid is een vreedzame ekonomie op te bouwen en dat
aan een overOroduktie van bewapening wordt vastgehouden. Derhalve worden onderhandelingen over ontwapening m e t eerlijk en ernstig gevoerd
(332). Reeds jarenlang is die ontwikkeling gaande waar Keynes van zei
dat hij daar niet op hoopte:
"Er bestaat nog slechts één werkzaam middel om de prijzen in de wereldekonomie te verhogen, en dat is een wereldwijde vergroting van
de met krediet gefinancierde uitgaven. (...) En zo krijgen de openbare instanties het initiatief.(...) Cynici zouden hieruit willen
konkluderen, dat slechts een oorlog een zo ernstig verval tot stilstand kan brengen. Want tot nu toe ie de oorlog de enige rechtvaardiging geweest voor een uitgavenverhoging op grote schaal door de
overheid.(...) Ik wil hopen dat onze regering zal bewijzen dat zíj
ook de opgave van de vrede aan zal kunnen."(333)
Tot slot van dit hoofdstuk spreekt Vilmar nog over een andere tendens,
namelijk dat men m het Westen wil bewapenen met de bedoeling de ontwikkeling van de Sowjetunie te remmen, en daar sociale onrust te ver329)
330)
331)
332)
333)

Vilmar a.w. (noot 142), blz. 180-181.
Baran en Sweezy a.w. (noot 248), blz. 155.
Vilmar a.w. (nojt 142), blz. 183. Verg. ook D.Senghaas a.w. (noot 17
Idem, blz. 185-186.
J.M.Keynes: "The means of Prosperity",(geciteerd door E.Mandel
a.w. (noot 230), blz. 380).

- 97 oorzaken. Hen kan hier van een funktie van de bewapening voor het laatkapitalisme spreken aangezien de bewapening hier de funktie heeft de
uitdaging-van-het-kapitalisrae op een faillissement af te sturen. Mensen
als Humphrey hebben deze zeer beschamende strategieën openlijk voorgestaan (334). Voor het kleinere brutosociaalprodukt van de USSR oetekent
(een zelfs wat geringere) bewapening toch een relatief grotere belasting. Dit remmen van de vooruitgang van de Sowjetunie is nodig wil het
laatkapitalisme niet te zeer uitgedaagd worden: Rusland is bezig de
USA-ekonomie tamelijk snel in te lopen.
Paragraaf б / Politieke funkties van het militairisme m het laat
kapitalisme
Bij wijze van inleiding zijn enige opmerkingen met betrekking tot het
begrip "militainsme" op zijn plaats. Met de term militainsme wordt
tegenwoordig niet eenvoudig de houding van de krijgsmacht of de mili
tair bedoeld. Bedoelde men vroeger met militainsme: het doiiineren van
het militaire apparaat boven het politieke apparaat, tegenwoordig zijn
veel auteurs van mening dat de gehele samenleving militainstisch ge
worden is, dat een duidelijke scheiding tussen civiel en militair niet
langer bestaat. Men denke m dit verband aan het MIC in de USA (335).
Herman de Lange (Vagts volgend) hanteert in dit verband het begrip
"civilization" waarmee wordt aangeduid de grensvervaging tussen mili
taire en civiele sektoren (336).
De mensen in de staten waar de georganiseerd· vxedeloosheid heerst moe
ten psychologisch bewapend zijn, moeten een voortdurende oereidheid aan
de dag kunnen leggen tot het gebruik van geweld, moeten vervuld zijn
van angst, georganiseerd en gestuurd om de afschrikking aannemelijk te
maken en om de bewapening te rechtvaardigen. Deze militairisenng van
het gehele leven gaat ten koste van een bepaalde kwaliteit van het le
ven (337). De "military mind" heeft de overtuiging dat geweldgebruik en
de dreiging met geweld effektieve ( en daarom ! ) legitieme en ethisch
aanvaardbare middelen zijn om problemen tussen mensen te regelen (338).
Uit deze houding zijn bepaalde sociale organisaties voortgekomen die
op hun beurt deze houding ook weer versterken. In samenhang hiennee
334) Vergelijk Vlimar a.w. (noot 142), blz. 186: "Das Beschämende dieses
Hilfsmittels der Vfettrüstung als eines Hemmschuhs des sowjetischen
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems scheint die Befürworter jener
Strategie nicht zu stören."
335) Senghaas a.w. (noot 178), blz. 14.
336) Herman 5e Lange a.w. (noot 325), blz. 17. Vergelijk ook Herman de
Lange : "Het concept militainsme" in: "Transaktie" 5/1976 nr. 2,
blz. 20-21.
337) Nog steeds geldt "Abschreckung und Frieden" van D.Senghaas (Frankfurt am Main 1969 (320 pp)) als een zeer boeiend werk. Over militainsme spreekt hij daar o.a. op blz. 82-85.
338) Verg. H.Tromp:"Over het militairisme" , in :"Transaktie" juli'76,blz.3-6.

- 98 moet men ook die persoonlijkheidsstruktuur zien welke als "autoritaire
persoonlijkheid" wordt aangeduid.
Ook ten aanzien van Vilmar zullen we hieronder konstateren dat hij militainsme in verband brengt met een antidemokratische tendens die erin
besloten ligt. Daarmee kunnen we overgaan tot een bespreking van "Politische Funktionen des Militarismus im Spätkapitalismus"(339).
Behalve de konjunktuurpolitieke, de imperialistische en de •technologische funktie vervullen bewapening en militairisme nog meer funkties die
volgens Vilmar (340) hierin bestaan dat machtige, in de verdediging gedrongen groepen in het tijdperk van het laatkapitalisme naar wapens grijpen om hun posities te handhaven. Die wapens (vijandideologie'én en ingrijpen door militairen en politie etc.) worden overal daar gebruikt
waar de status-quo dreigt te worden aangetast: in het binnenland (de
ontwikkelingen m West-Duitsland maken dit land tot een zeer geschikt
voorbeeld om door werkelijk demokratisch gezinden als Vilmar aan de kaak
te worden gesteld), in de derde wereld, en tegen het Oosten. Hier ligt
overal de antikapitalistische uitdaging op de loer die tegengehouden en
tot agressieve doodsvijand verklaard moet worden. Vilmar spreekt hier
graag over "containment" dat hij zelf vertaald met "Eindämmen" (341).
In een eerste punt besteedt Vilmar aandacht aan militainsenng tegen
het Oostblok, in een tweede aan de derde wereld (neoimperialismetheone),
en een derde aan militainsenng tegen demokratische krachten in het
binnenland. Daarna bespreekt hij nog twee kwesties in het kort: op de
eerste plaats levert hij kritiek op een geïsoleerde psychologische benadering van het militairisme en op de tweede plaats maakt hij enige opmerkingen over militairistische tendensen m het Oostblok.
De militainsenng tegen het Oostblok bestaat hierin dat het Westen aan
technische vernietigingskracht ongeveer het dubbele bezit van het Oostblok, waarbij men tegelijkertijd straf volhoudt het kommunisme als een
duivelse macht af te schilderen. Vanwege deze ideologie protesteert de
belastingbetaler niet tegen de, uit veiligheidsoogpunt bekeken, absurde
bewapening (342). De rol van West-Duitsland is allesbehalve fr\ai hierin:
voor de tweede maal deze eeuw kan men spreken van een kapitalistische
restauratie in (West-) Duitsland waarbij voor de tweede maal de kans gemist werd om een wezenlijk nieuwe sociale orde te bewerkstelligen. Voor
de tweede maal ging (West-) Duitsland herbewapenen, twee keer tot meerdere glorie van de ekonomische en politieke machtselite (343).
Konjunktuurpolitiek gezien had West-Duitsland in de beginfase na de twee339)
340)
341)
342)

Vilmar a.w. (noot 142), blz. 189-242.
Idem, blz. 189.
Idem.
Vilmar besteedt ook enige aandacht aan de konfrontatie van de USA
met het bangemaakte kommunistisch China.
343) Idem, blz. 193.
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die bijdroegen tot de Duitse herbewapening zijn complex; beter gezegd:
de faktoren die bijdroegen tot het onvoldoende protest van het Duitse
volk tegen degenen die de bewapening wilden doordrijven zijn complex.
Voor Vilmar speelt hierin de USA een wezenlijke rol doordat West-Duitsland gepromoveerd werd tot een voorpost van (wat men zo fraai noemt en
wat door kritische, demokratische en socialistische denkers steeds tussen aanhalingstekens geplaatst wordt) "de vrije wereld". West-Duitsland
kon best wat van de bewapeningslasten overnemen. Daarnaast had de Westduitse ekonomische en politieke machtselite baat bij een herbewapening:
Duitsland moest weer de leiding krijgen in Europa en een sterk leger
geeft een vrijbrief voor het hoge woord mogen voeren aan de konferentietafel. Of zoals Adenauer het uitdrukte: "Ohne Kraft wird unser Wort
nicht beachtet"(344).
Het Duitse volk en de vakbonden waren apatisch vooral ten gevolge van
de oorlog, terwijl de veranderingen m het aangrenzende Oost-Duitsland
en het beeld dat daarvan werd gemaakt door de antikommunistische propaganda evenmin bijdroegen tot een kritische houding (345). Zo groeide
West-Duitsland binnen enkele jaren uit tot horige bondgenoot van de USA
met de op één na grootste defensiebegroting van de NAVO. Voor wat het
binnenland aangaat, kan gewezen worden op de rol van de konfessionele
partijen: de CDU en haar zusterpartij de CSU van Strauss. Vooral de CDU
en de CSU waren voor de "Wiedervereinigungspolitik". Het "Drei geteilt *>
Niemals ' " was de politieke vertaling van de bedoeling het kommunisme
in Europa terug te dringen. Dit was voor Gustav Heinemann, de latere
President, reden om de CDU te verlaten. Fred Schmid (346) noemt de
machtselite van het Westen, met name die van West-Duitsland, imperialistisch.
Veel wetenschappers die in hun wetenschapsbeoefening wensen op te komen
voor de verdrukten in plaats van voor de heersers hebben zeer ernstige
kritiek op die politieke partijen die zich"christelijk"noemen. Het betreft dan hun mentaliteit de status-quo te willen handhaven (wat logisch
eveneens betekent het handhaven van onrechtvaardigheid en grove ongelijkheid zoals die met de bestaande strukturen gegeven is), hun houding
ten aanzien van het Oosten en ten aanzien van de bewapening. Het is
344) Idem, blz. 196.
345) Idem, blz. 194.
346) Fred Schmid a.w. (noot 192). Dit thema keert meerdere malen bij
hem terug.
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van konfessionele stellingnaœen en partijprogramma's waarbij dan een
scheiding gemaakt zou moeten worden tussen die komponenten die te maken
hebben met opkomen voor de verdrukten enerzijds, en die komponenten die
te maken hebben met opkomen voor de heersende klasse of die, als christelijk in het vaandel geschreven, in feite burgerlijke normen zijn, anderzijds.
We geven hier Vilmars vernietigend oordeel over de CDU/CSU. Als hij opgemerkt heeft dat de CDU/CSU zich tot het uiterste verzet heeft tegen
een toenadering tot het Oosten, stelt Vilmar:
"De leidende politici van de СВД/CSU hebben blijkbaar ingezien dat
hun verdediging van kapitalistische heerschappijmechanismen en
hiërarchische strukturen ir alle geledingen van de maatschappij met
name tegenover de eisen tot demokratisering van de jongere generatie steeds moeilijker wordt naannate een klimaat van steeds voortschrijdende ontspanning ertoe leidt dat de Oost-West tegenstelling
zijn karakter van demonisering verliest. Het gaat erom deze klassenspecifieke achtergrond van een vasthouden aan de koude oorlog te
onthullen en daarentegen aan te tonen dat de konsekwente voortzetting van een aktieve vredespolitiek tegenover het Oosten de beslissende voorwaarde is voor latere realisering van de veelgeciteerde
'interne hervormingen' ".(347)
Radikaal socialistische bewegingen in de landen van de derde wereld leiden tot een afbrokkeling van het imperium van de kapitalistische wereld.
Als in het jaar 2000 ongeveer 2/5 van de mensheid in landen van de derde wereld zal leven, staat hier behalve de direkte uitbuitingsmogelijkheid (de ekonomische kant van de zaak) eigenlijk het gehele laatkapitalisme op het spel:
"Het imperialisme van het postkoloniale tijdperk is het er niet meer
om te doen door militair-ekonomische expansie zich te vrijwaren van
ekonomische krises, doch zich door militair-ekonomisch-politieke
aanwezigheid te beschermen tegen de bedreiging van zijn totaalmaatschappelijk existentie. Indien de derde wereld 'kommunistisch'
wordt (348), zou dit betekenen (...) dat de wereldpolitieke macht
van het kapitalisme in een periode van dertig jaar zal hebben opgehouden te bestaan, dat dit maatschappelijk en ekonomisch systeem
zal ervaren te zijn teruggeworpen tot een vijfde deel van de mens347) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 200-201.
348) Hij plaatst kommunistisch hier tussen aanhalingstekens waarschijnlijk omdat men in het Westen vaak geneigd is om alles wat anders is
als het eigen systeem te demoniseren met de term kommunistisch.
Tilmar benadrukt dat veel socialiseringsprocessen in de derde wereld niet naar totalitair kommunisme neigen (blz. 208).

- 101 heid en tot zijn bescheiden oorspronkelijk territorium."(349)
Vilmar neemt hier afstand van de oorspronkelijke marxistische imperialismetheorie: behalve de ekonomische uitbuiting komt er voor Vilmar een
element bij dat hierin bestaat dat het kapitalisme moet vechten tegen
haar afbrokkeling. Hiermee gooit Vilmar, zoals hij uitdrukkelijk zelf
stelt (350), de oorspronkelijke marxistische imperialismetheorie niet
overboord, maar hij vervolledigt die theorie. Dit is noodzakelijk gezien de veranderde konstellatie: het kapitalistische Westen is in een
verdedigende positie gedwongen en heeft het initiatief op wereldvlak
verloren. Vele groeperingen in de landen van de derde wereld beseffen
dat het Westen met zijn ekonomisch systeem geen feitelijke oplossing
kan bieden voor hun problemen en geven zich rekenschap van het gegeven
dat die problemen juist samenhangen met en voorUomen uit de westerse ekonomie. Vilmar spreekt derhalve liever voortaan van neo imperialisme als
het gaat over de betrekkingen tussen kapitalistische centra (351) met
haar periferieën (of satelieten) van de derde wereld.
Mocht men tegen dit koncept in willen brengen dat sommige westerse landen meer geld in de derde wereld pompen dan dat ze er vandaan halen dan
stelt Vilmar dat we hier te maken hebben met een nietszeggend rekensommetje: ook hier geldt het "(over-)levingsprincipe van het laatkapitalisme"(352), dat de verliezen (militaire steunpunten, gewelddadige
interventies, ontwikkelingshulp) gesocialiseerd worden maar dat de winsten privé blijven.
Er is sprake
van verstrengeling van staats- en multinationale
belangen:
terwijl de grote
multinationale ondernemingen winsten
willen behalen in de derde wereld, is er voor de (USA-)staat alles aan
gelegen de derde wereld van het socialisme af te houden en haar eigen
systeem te redden. Hier wijst O'Connor op (353):
"Het US-Amerikaanse partikuliere kapitaal heeft in toenemende mate
de hulp nodig van de staat en de staat verwerft steeds meer partikulier en publiek kapitaal voor zijn kruistocht ter handhaving van
een goed kunnen funktioneren van het wereldkapitalisme. Specifieke
en algemene kapitalistische belangen dienen elkaar wederkerig,
smelten uiteindelijk samen tot één enkel fenomeen."
349) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 205.
350) Idem, blz. 204.
351) Elders verzet Vilmar zich derhalve logischerwijze tegen toepassing
van de term imperialisme op Rusland of China. Fritz Vilmar: "Ursachen und Wandlungen des modernen Imperialismus", ini "Priedensforschung und Gesellschaftskritik", uitgegeven door D.Senghaas,
München 1970 (224 pp), (blz. 97-112), met name op blz. 109.
352) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 206.
353) Jamea O'Connor a.w. (noot 186), blz. 182. Op blz. 177-182 geeft hij
verschillen tussen het moderne imperialisme en het imperialisme uit
de negentiende eeuw.
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onderdrukten rustig te houden en om de status-quo te handhaven, om de
demokratie-als-proces tegen te gaan:
"Tegenover dit kapitalistische, voorkapitallstische en totalitairbureaukratische systeem van uitbuiting, bevoogding en repressie
ontwikkelen zich vanzelfsprekend veelzijdige vormen van agressiviteit van de onderdrukten: aanvallen op de bestaande uitbuitende
eigendomsorde, de specifieke rebellie van jeugdigen tegen de wereld
van de autoritaire volwassenen, het ter diskussie stellen en negeren
van de gevestigde moraal en de instellingen van de klassenmaatschappij." (354).
Tegen deze achtergrond wordt duidelijk waarin de funktie van het militairisme voor de laatkapitalistische samenleving bestaat: het indammen van
demokratiserlngsprocessen en het verhinderen van de overgang naar werkelijke demokratie.
Militairisering vindt dan aldus plaats: politie en militairen staan ter
beschikking om de ontevreden massa's in te tomen; de militaire diensttijd dient als leerschool voor gehoorzaamheid, volgzaamheid en eerbied
voor uniformen; het suggereren van een aartsvijand met een meervoudig
effekt: 1) er wordt een groter saamhorigheidsgevoel door gekweekt waardoor de aandacht afgeleid wordt van de onmenselijkheden en konflikten
in het eigen systeem en wordt verschoven naar een vijand. Degene die
kritiek uitoefent op het systeem wordt met de vijand in verband gebracht
waardoor de status-quo gehandhaafd blijft (355). 2) Offers (belasting
voor bewapening etc.) worden nu gerechtvaardigd. 3) De vijand werkt
agressie absorberend. De in de antagonistische samenleving opgestuwde
agressie kan zo in banen geleid worden die niet gevaarlijk zijn voor het
eigen systeem (356).
Hij illustreert het militairistische karakter van laatkapitalistische
staten met voorbeelden en met uitspraken van politici. Zo kan het Duitse leger sinds enige tijd de Duitse arbeiders, haar medeburgers, te lijf
gaan (de zogenaamde "Notstandsgesetzgebung")(357), een voorbeeld hoe in
het kapitalisme het leger steeds kollaboreert met de uitbuiters en onderdrukkers. De militaire diensttijd is de autoritaire en ondemokratische
school van de natie. Met behulp van empirisch materiaal en door gebruik
354) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 209.
355) Vergelijk de kommunistenjacht in de USA.
356) Vergelijk ook de werken van Marcuse en Fromm. Zo benadrukt Fromm
in "De gezonde samenleving" (Utrecht 1972 (274 pp)) het destruktieve karakter van de kapitalistische samenleving.
357) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 216 en 220.

- юз te maken van literatuur die dienstplichtigen voorgeschoteld krijgen,
geeft hij aan waarin dit autoritaire en ondemokratische bestaat: voor
denken wordt gewaarschuwd, de demokratische leiders aan de top hebben
de verantwoordelijkheid, geweld geldt als hoogste levensprincipe. Vilraar brengt dit dehumaniserend karakter van het leger in verband met het
gewelddadige karakter van de klassenmaatschappij van het (laat-Capita
lisme: "haar principe van een door een politieapparaat veiliggestelde
heerschappij van de mens over de mens, van de konkurrentiestrijd
van allen tegen allen, van de imperiale machtsuitbreiding over de
eigen grenzen, die uitmondde in twee wereldoorlogen en de barbaarse
postkoloniale oorlogen: geweld als levensprincipe, overal en steeds
weer." (358).
"Doodslaan, uitroeien als ongedierte, in elkaar slaan, duizenden om
brengen: dat leert blijkbaar de levensschool van onze christelijknesterse maatschappij; en dit wordt dan in het bijzonder en offi
cieel ingestudeerd in het leger..."(359)
Ten aanzien van het volgende punt "Zur Kritik psychologischer Erklärung und Therapie des Militarismus" (360), kunnen we hier kort zijn.
We gaan in ons tweede deel op een aantal uitgangspunten zoals die hier
door Vilmar worden neergelegd nader in. We volstaan hier met erop te wijzen dat Vilmars positie met betrekking tot de betekenis en inbreng van
de psychologie gezien moet worden tegen de achtergrond van zijn fundamentele stelling dat de sociale ekonomie uitgangspunt moet zijn voor
iedere polemologie. Als de psychologie (361) bij haar agressie-onderzoek
niet de maatschappelijke voorwaarden betrekt in dat onderzoek, blijft
het een vruchteloze bezigheid. Zo wijst hij er met betrekking tot de
358) Idem, blz. 226.
359) Idem, blz. 227.
360) Idem, blz. 231-236. Dat men bij verschijnselen als militairisme
of agressie zoals zich die in het Westen voordoen niet eenvoudig
mag verwijzen naar de psyche op zichzelf (abstrakt), maar dat we
hier te maken hebben met een verstrengeling en een elkaar wederkerig beïnvloeden van sociaal-ekonomisch-politieke komponenten
en van de wijze waarop de westerse mens zichzelf is gaan zien,
wijst bijvoorbeeld Bernard Willms in "Die politischen Ideen von
Hobbes bis Ho Tschi Minh" (a.w. (noot 68)), op blz.184:"Die Aggressivität, die die USA auf diese Herausforderung hin entfaltet haben,
hat einen ideologischen wie einen nationalistisch-machtpolitischen
Aspekt. Ideologisch ist die Aggressivität dieses menschheitlichen
Alleinvertretungsanspruches, der im Bewusstsein seiner hohen und
algemeinen Ideale deren Partikular!tat, deren Einschränkung durch
ein neues menschheitliches Selbstbewusstsein nicht anerkennen will.
Die mangelende Einsicht in die durch die historische Entwicklung
bedingte Partikular!tat des eigenen Anspruches ist das Elend des
bürgerlichen Subjekts oder das Elend der oürgerlichen Welt." Bij
het verketteren van kommuniame dient ook het door Willms genoemde
ideologische aspekt naar onze mening betrokken te worden.
361) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 232.

- 104 diskussie aangaande de autoritaire persoonliokheid op dat dit verschijnsel geplaatst moet worden hmnen een sociaal ekonomisch geheel; met andere woorden: de heersende klasse in de antagonistische klassensamenleving van het laatkapitalisme gebruikt de met autoritaire persoonlijkheidskenmerken toegeruste mens als instrument in haar eigen voordeel
(362).
Aan hs1 laatste punt: "Exkurs: Militaristische Tendenzen im Ostblock"
(363) laten we enige opmerkingen naar aanleiding van Egbert Jahns artikel "Is er een militair-industrieel komplex m de Sowjet-Unie ' "(364)
voorafgaan. Een antwoord op de vraag m de titel wordt m e t gegeven.
Daarentegen staat centraal m dit artikel de methodologische kant van
de diskussie omtrent het militair-industrieel complex en de autisme-these. Kort gezegd komt Jahns gedachtengang hierop neer: destruktieverhoudmgen in de samenleving hangen samen met de maatschappijvorm; het militair- industrieel complex m bijvoorbeeld de USA hangt samen met de daar
aanwezige maatschappijvorm. Wanneer men de vraag gaat stellen naar de
aanwezigheid van een militair-industrieel complex m de Sowjetume moet
men eerst het karakter van de Sowjet-maatschappij kennen. Zo zal bij de
bestudering van de USA de privéwmst in de beschrijving betrokken moeten
worden, terwijl dit uitdrukkelijk niet het geval is bij een studie van
het Oosten. Jahn verzet zich dan ook tegen Bieter Senghaas die het militair-industrieel complex "systeemneutraal" noemt (365). Men besteedt
vaak aandacht aan een MIC in de Sowjetunie om de indruk te wekken dat
het MIC in de kapitalistische landen niets met het systeem te maken heeft
Jahns antwoord luidt: het MIC in de kapitalistische landen heeft alles
met het kapitalisme te maken, het MIC in de bureaukratisch-kommunistische landen heeft alles te maken met het bureaukratisch kommunisme.
Ook besteedt men vaak aandacht aan een MIC in de Sowjetunie om niet beschuldigd te worden van kommunistische sympathieën. De benaderingen van
het MIC in de Sowjetunie zijn gekleurd door burgerlijk liberaal denken,
aldus Jahn. Zo gaat bijvoorbeeld de elitetheorie ervan uit dat er m
elke samenleving eilten zullen zijn. Zo projekteert men burgerlijke
verhoudingen op Rusland zonder dat men zich het verschil in maatschappijorde schijnt te realiseren. Op deze wijze te stellen dat er zowel m de
USA als m de Sowjetunie een MIC is, werkt in feite versluierend.
Van onze kant stellen we nog de volgende vraag: indien het juist is dat
362) Idem, blz. 235-236.
363) Idem, blz. 236-242.
364) Egbert Jahn:
"Is er een militair-industrieel komplex m
unie ·> 'πΤ~ιη: "Transaktie" 3/1974 nr. 5, blz. 2-9.
365) Idem, blz. 5.
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worden, dient men dan ook niet het MIC aldaar reaktief te oegnjpen ">
Indien deze hyüothese geverifieerd zou kunnen worden, kan men behalve
sociaal ekonomische kritiek op een veralgemenende of vaag s-Oiologische
theorie omtrent het MIC, ook wijzen op het ahistorisohe van die benadering.
Vilmar komt niet te spreken over een MIC in de Sowjetume om de indruk
te willen wekken dat het ergens anders m e t veel oeter is (366). Deze
fatalistische levenshouding wijst hij uitdrukkelijk m heel zijn boek
af. In ons tweede deel zullen we dit afwijzen van fatalisme tot uitdrukkelijk thema maken: er zal dan duidelijk worden hoe het de voedingsbodem vormt voor tal van theorieën en er de oorzaak van is waarom dat
hij andere theorieën afwijst. Op dit moment is van belang dat Vilmar
zich er rekenschap van geeft dat de in de Sowjetume aanwezige militairdiktatonale strukturen geen enkele rechtvaardiging vormen voor het militainsrae en imperialisme van het kapitalistische Festen en evenmin relativeert hij hiermee zijn kritiek op het laatkapitalisme met zijn bewaOemngsekonomie (367).
Vilmar wijst op de militaire machtselite die gebaat is bij bewapering
en op de funktie van de bewapening als rechtvaardiging van de diktatuur.
Hiermee projekteert hij m e t kapitalistische verhoudingen op de maatschappij van de Sowjetume. Hij is zich bewust van de geheel andere geaardheid van bewapening en militainsme m het Oosten als hij schrijft:
"Het lijkt derhalve op het eerste gezicht moeilijk te begrijpen,
waarom de Sowjetunie, die van de bewapening geen enkel konjunktureel voordeel, doch uitsluitend een afremming van de ekonomische
groei te verwachten heeft, de westelijke mogendheden m e t door verdergaande ontwapeningsvoorstellen in sterkere mate in verlegenheid
gebracht heeft..."(368)
Het ontstaan van het MIC in de Sowjetunie kan nauwelijks vergeleken worden met het ontstaan van een MIC m westerse landen: de binnenlandse
politiek van Rusland is de laatste halve eeuw vooral bepaald door de indammmgs- en vernietigingspolitiek van het wereldkapitalisme. De totalitaire ontaarding van het systeem in Rusland vindt historische wortels
in het kapitalisme (369).

366)
367)
368)
369)

Vilmar a.w. (noot 142), blz. 237
Idem, blz. 238.
Idem.
Idem, blz. 238 en 241. Hij zwakt dit enigermate af door er op te
wijzen dat er ook invloeden bestaan in de totalitaire tendens zoals die uit het marxisme voortkomt, en m de geruisloze overrarg
van tsaristische heerschappij naar kommunistische bureaukratie er
in de figuur van Stalin.
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loopt m e t uit op relativering of rechtvaardiging van militainstische
en bewapeningstendensen m het Westen. Eerder is het tegendeel het geval: hij vergroot juist, wijzend op de geschiedenis van het ontstaan van
militainstische tendensen in de Sowjetume, de schuldenlast van het kapitalistische Westen. Ruslands optreden moet vooral reaktief verklaard
worden. Pas later kreeg het een autonome ontwikkeling. Tegelijkertijd
staat hij niet onkritisch tegenover het Oosthlok: hij levert kritiek
omdat voor hem heerschappij ("Herrschaft") van mensen over mensen als
hét kwaad bij uitstek verschijnt. Voor het Westen openbaart die heerschappij zich nu in de gestruktureerdheid van het laatkapitalisme; heerschappij is niet identiek of beperkt tot het laatkapitalisme: in het
Oosten is het de bureaukratie waarin mensen over mensen heersen. In
theologisch^ terminologie uitgedrukt: het kwaad blijft bij Vilmar niet
beperkt tot het kapitalisme en derhalve valt ook de overwinning op het
kapitalisme niet samen met de realisering van de volmaakte utopie of
Rijk van God.
Paragraaf 7 / Politieke gevolgtrekkingen:
Socialistische vredespolitiek voor Europa
Nadat Vilmar zich m de vorige hoofdstukken heeft beziggehouden met
analyse van de bewapening ir het laatkapitalisme gaat hij in zijn laatste hoofdstuk over tot een ontwerp van een strategie voor een vrediger
samenleving.
We geven Vilmars zesde hoofdstuk ("Politische Schlussfolgerungen: Sozialistische Friedenspolitik für Europa") hier niet systematisch weer,
maar bespreken slechts een aantal belangrijke kwesties met name voor
zover de door Vilmar gepresenteerde strategie samenhangt met zijn reeds
eerder besproken analyse van de bewapening in het laatkapitalisme.Daarnaast besteden we in deze paragraaf ook aandacht aan andere publikaties
van Vilmar aangezien we bij de bespreking van het laatste hoofdstuk van
"Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" uitdrukkelijk stuiten op гцп
opvatting van vrede. Hoewel we in ons tweede deel expliciet aandacht
zullen besteden aan de levensbeschouwelijke uitgangspunten van Vilmar,
dient toch in dit meer polemologische eerste deel zijn levensbeschouwe
lijke opvatting zakelijk besproken te worden. Om dit credo genuanceerd
te kunnen aanbieden betrekken we ook andere publikaties van hem in onze
weergave. Daarnaast bestaat er nog een tweede reden waarom we ons buiten
"DUstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" begeven: het laatste hoofdstuk ervan is namelijk een samenvatting van een ander boek ("Sozialis-
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Möller heeft geschreven en waarvan hij zegt dat het een eerheid vormt
met "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus". Aan dit werk menen
wij niet voorbij te kunnen gaan.
Naast "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" worden de volgende
werken hieronder m m of meer uitgebreid besproken: "Sozialistische
Friedenspolitik für Europa", "Strategien der Demokratisierung, Band
I: Theorie der Praxis"(37l) en "Industrielle Demokratie in Westeuropa"
(372).
Vilmar houdt zich in dit hoofdstuk uitdrukkelijk bezig met politiek en
vredesstrategie. Evenals andere kritische tiolemologer doet hij de zogenaamde waardevrijheid van de sociale wetenschappen af als schijnobjektiviteit. Indien men zijn positie probeert te verbergen, leidt dit
tot onwetenschappelijkheid; de echte wetenschapper komt er daarentegen
uitdrukkelijk voor uit dat hij met zijn wetenschap de bevrijding van
mensen nastreeft. Met deze opvatting van wetenschap stemt Vilmar dus
overeen met de door ons in Hoofdstuk I naar voren gebrachte Dencik.
Pas dan is er van wetenschappelijke reflexie sprake als die getuigt
"van een belangstelling voor een maatschappelijke verandering m de
zin van een bevrijding van de mensen uit de knechting door de mens,
o

van het mogelijk maken van zijn bestaanszekerheid en bestaansontplooing in vrije zelf- en medebeschikking."(373)
Hiermee heeft Vilmar tevens de kern van zijn credo uitgesproken: echte
demokratie (in onderscheid met formele, parlementaire demokratie) of
demokratisch socialisme. Of een andere omschrijving: een menswaardige
klassenloze samenleving in een met-verwoeste wereld. Pas dan kan er
vrede op de wereld zijn als er overal demokratisch socialisme gerealiseerd is waaronder hij verstaat:
"...maatschappijsystemen waarin heersende machtseliten niet meer
aangewezen zijn op fixering op een vijand, noch op het totaal van
militaire complexen (als bescherming tegen de overheersten) en
waarin een demokratische welvaartsplanning niet meer strandt op
de wmstbelangen van kapitaalbezitters of op de overheersingsbelangen van totalitaire bureaukraten."(374·)
370) Fritz Vilmar en Walter Möller: "Sozialistische Friedenspolitik
für Europa", Rembek 1972 (297 pp).
371) Fritz Vilmar: "Strategien der Demokratisierung, Band I: Theorie
der Praxis", Darmstadt 1973 (463 pp).
372)"Industrielle Demokratie in Westeuropa", uitgegeven door Fritz
Vilmar. Rembek 1975 (330 pp). Dit boek bevat twee bijdragen van
Vilmar.
373) Möller en Vilmar a.w. (noot 370), blz. 8.
374) Vilmar a.\ . (noot 142), blz. 243.
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eenheid, andersom produceert ondemokratische heerschappij van eliten
militairisme en produceert militairisme ondemokratische heerschappij
door eliten:
"...zal op grond van dezelfde reële dialektiek stabiele (associatieve) vredesprocessen in de nationale, kontinentale en wereldwijde
konfliktgebieden slechts door universele demokratiseringsprocessen
mogelijk maken, evenzo als deze door stabilisering van een interaktierijke vrede een klimaat schept, waarin stappen naar een verdere demokratisering binnen de maatschappij (opheffing van struktureel geweld) meer kans van slagen hebben."(375).
Vrede als proces en demokratie als proces hangen dus nauw samen; vrede
en maatschappijverandering (te verstaan als demokratisering) zullen gelijk moeten opgaan. Heeds de ondertitel van "Sozialistische Friedenspolitik für Europa" wijst dit aan: geen vrede zonder maatschappijhervorming in Oost en West.
Vilmar geeft vier punten om het begrip "socialistische vredespolitiek"
te omschrijven:
1)socialistische vredespolitiek gaat ervan uit dat die tendensen en
krachten die vijandig staan ten opzichte van vrede berusten op diepgaande tegenspraken binnen de staten.
2)Het vriend-vijand schema moet maatschappijkritisch doorbroken worden:
in het Westen houden kapitalistische heerschappijbelangen een ontwikkeling naar vrede tegen.
3)Alleen demokratisch socialisten zijn in staat om met het staatssocialisme van het Oosten een ontspannen systeemkonkurrentie aan te gaan
zonder dat uit het oog wordt verloren dat ook in het Oosten antidemokratische tendensen aanwezig zijn.
4)Vredespolitiek is met demokratisch socialisme in zoverre zeer nauw
verbonden dat een op de lange duur te bereiken stabiele vredesorde
niet mogelijk is zonder dat de kapitalistische en bureaukratische
klassenheerschappij verdwenen is en vervangen door demokratisch
socialisme.
De kern van demokratisering en van socialistische vredespolitiek voor
Europa (377) moet bestaan in het demokratiseren van het bedrijfsleven
en ekonomie. Het huidige systeem moet veranderd worden vanwege de onmenselijkheid van de kapitalistische ekonomie, stelt hij in "Industrielle Demokratie in Westeuropa" (378). Hij geeft daar een enorme opsomming
375)
З^б)
3^7)
378)

Vilmar
In het
Möller
Vilmar

a.w. (noot 371), blz. 318-319.
kort genoemd in a.w. (noot 142), blz. 242-243.
en Vilmar a.w. (noot 370), blz. 265.
a.w. (noot 372), blz. 8.
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schrijving van de onmenselijkheid van het systeem zelf. Daarvoor ir de
plaats moet werkelijke demokratie komen. озг de konservatieven is
die echte demokratie de wolf in schapevacht (379) zoals uit de beschriving van de methoden en strategieën van de ekonomische demokratie hli^kt:
1 )als alternatief voor pure winststabilisenng dienen er Projekten m de
welvaartssektor te worden opgezet. "Blosser Profitstabilisierung" en
"blossen Plankapitalismus" zijn omschrijvingen waarmee Vilmar doelt OD
de huidige laatkapitalistische praktijk waarbij het plannen door de
regering niet gericht is op welvaart maar op het belang van grote ondernemingen met hun winsten. De ekonomische planningsinstrumenten bestaan nu primair in belangenvertegenwoordigers van het kapitaal (3 R 0).
Het ingrijpen door de staat moet kwalitatief veranderen.
2)0ntwikkeling en inzet van een konjuiktuurpolitiek instrumentarium dat
(zonder een bureaukratische kommando-ekonomie te worden) geschikt is
om de sektoren van de ekonomie tot een planmatig gedrag te nopen.
3)Kontrole van de ekonomische macht, vooral socialisering van de grote
concerns, die, zolang ze m pnvébezit zijn iedere s taatshuishoudkundige planning door hun eigen financiële kracht kunnen verhinderen.
4)0rgani3eren en meebepalen van de werknemers en hun vertegenwoordigers
op alle niveaus van het maatschappelijk proces om demokratische doelstellingen te realiseren die ingaan tegen de antidemokratische tendens
van vooral grote concerns (381).
Aan de afbraak van de vestingideologie moet gepaard gaan een bereidheid
van Oost en West om van elkaar te leren. Beide systemen moeten niet
langer proberen ten koste van elkaar rijker te worden maar moeten zich
ontwikkelen, aanvankelijk door konkurrentie, later door kommumkatie,
naar een hoger niveau. Voor het "sich mit einander wandeln" stelt Vilmar het begrip "k;ommutatien("Kommutation") voor als alternatief voor
het begrip "konvergentie,l(382). Bij de konvergentietheone gaat het om
een naar elkaar toegroeien hetgeen voor Vilmar een illusie is. Kommutatie betekent samen veranderen, strukturen veranderen nadat men van elkaar heeft geleerd.
Voor Vilmar bestaat de zwakte van veel linkse bewegingen hierin dat die
gefixeerd zijn op de tegenstelling arbeid-kapitaal. Daarentegen moeten
demokratisering en socialisering (voor Vilmar identieke begrippen (383))
op meerdere fronten tegelijkertijd in stelling worden gebracht. De
379) Vilmar a.w. (noot 371), de inleiding op blz. 21.
380) In a.w. (noot 372) geeft іідаг de voordelen van een demokratische
ekonomie t.o.v. een plankapitalisme.
381) Möller en Vilmar a.w. (noot 370), blz. 255-256. Tot en met blz.265
worden deze punten nader uitgewerkt.
382) Idem, blz. 94. Op deze bladzijde worden in een overzichtelijk schema verschillen gegeven tussen konvergentie en kommutatie.
383) Vilmar a.w. (noot 371), blz. 204-209.
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arbeid-kapitaal is voor Vilmar hierin gelegen dat men nu niet behoeft
te wachten op een krisis die zo groot is dat de door de konsumptiemaatschacpij gesuste arbeidersklasse tot een revolutie bewogen wordt
(384). Op de laatkapitalistische konsunmtiemaatschappij heboen de dogmatisch marxisten eigenlijk geen antwoord m de vorm van een adekwate
demokratisenngsstrategie (385).
Vredesstrategie wordt zo een onderdeel van de multifrontale demokratisenngsstrategie. In "Strategien der Demokratisierung" ruimt hij ook
plaats in voor "Demokratisierung als sozialistische Friedenspolitik"
(naast demokratisering van het schoolwezen, van de kerk e t c ) . Voor
Vilmar is demokratie meer als een staatsvorm (386) en moet ze omschreven worden als het zich m vrijheid gestalte kunnen geven aan het leven,
zowel van het individu als van de gehele samenleving (387). Negatief geformuleerd heeft demokratie te maken met het opheffen van de vervreemding van de mensen m heren en knechten (388). Zo sluit demokratisering
humarisermg in, ze staan m een dialektische verhouding met elkaar (389).
Vie hebben hier op andere pjblikaties van Vilmar gewezen voor zover die
duidelijkl·eid kunnen verschaffen omtrent wat hij precies onder socialistische vredespolitiek verstaat. In het tweede deel keren we terug
naar zijn uitgangspunten wanneer we kritische vragen aan Vilmar zullen
stellen. Het accent zal ook in het tweede deel blijven liggen op Vilmars
Bolemologie zoals die in "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" gestalte kreeg.
Paragraaf 8 / Naar eer theorie van het "militair-industrieel complex"
In een aanhangsel "Zur Theorie des 'militärisch-industriellen Komplexes'"
(390) breidt Vilmar het konfiguratieschema van Dieter Senghaas met twee
strukturenngsniveaus uit. Hij komt dan tot de volgende driedeling:
1)De analyse van de (onderling afhankelijke) groepen die de maatschapnelijke militainsering bespoedigen of accepteren. Aan dit niveau van
384) Idem, blz. 215 waar hy op de tekorten van de marxistische theorie
wijst.

385) Idem, blz. 32.
386) Hij doet overigens parlementaire demokratie niet eenvoudig af als
burgerlijke heerschappij over de arbeidersklasse. Met de parlementaire demokratie is een eerste stap gezet, in haar is de klassenloze samenleving embryonaal aanwezig (Vilmar a.w. (noot 371), blz.
39 en 89-91). Dit wil echter niet zeggen dat hij onkritisch staat
t.o.v. het funktioneren van de parlementaire demokratie. Zo wijst
hy op het versluieren van de werkelijkheid door regering en parleraent (bijv. in a.w. (noot 371), blz. 207.
387) Vilmar a.w. (noot 371), blz. 58.
386) Idem, blz. 59.
389) Idem, blz. 100 en blz. 426 noot 14 aldaar.
390) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 256-259.
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2)systematiache analyse en besohnoving van (bestaans- en machtsverzekerende) belangen, die deze zo heterogene sociale krachten in dezelfde
hewapemnga-politieke ncnting duwen, en
3)boven alles de konfiguratie van de belangrijkste strukturele tegensuraken var de maatschappij als geheel, die wederom belangen en belangengroepen militair "struktureren" (391).
De toevoeging van dit laatste niveau vomt voor Vilmar aanleiding te
stellen dat zijn schema nu wezerlijk afwijkt van dat van Senghaas. Juist
dit derde niveau is kenmerkend voor de kritische polemologie: de oorzaken te zoeken m de strukturen, dat betekent voor net thema van "Rüstung
und Abrüstung im SDätkapitalismus" die te zoeken in de strukturen van
het laatkapitalisme (392). Wijzend op de tegenspraken binnen het (laat-)
kapitalistisch systeem komt Vilmar ait bij een verklaring van de waanzinnige overka paci tei t aan vemietigmgsmiddelen, van vi jardoeelden etc.
Pas als men de konfiguratie van het bewapeningscomplex terugvoert op de
gemeenschappelijk maatschappelijke oorzaken, bevredigt men de behoefte
die inherent is aan de kritische polenologie: de wortels van het kwaad
("die Wurzeln des Ubels") bloot te leggen, zodat men het effektief tegemoet kan treden (393). In een theologische formulering geeft ons de kritische polemoloog Vilmar op deze laatste bladzijde van zijn boek zelf de
reden waarom we juist de kritische polemologie hebben gekozen tot serieuze gesprekspartner voor de theologie: de kritische polemologie heeft
uitdrukkelijk de pretentie de wortels van het kwaad bloot te leggen
zodat men het effektief kan bestrijden. Vilmars verwijt aan Senghaas
komt, in een meer theologische formulering, hierop neer dat deze, door
onvoldoende de tegenspraken m.n het konfliktueuze systeem zelf te oelichten, niet in staat is de wortels van het kwaad aan te wijzen.
De autismethese van Senghaas, die overigens voor Vilmar wel zijn waarde
behoudt, wordt gerelativeerd doordat hij op twee punten wijst die niet
in de sfeer van de binnenlandse aangelegenheden liggen: 1) het bestaan
van het kommunistisch blok als konkurrerend systeem dat ook zonder enige
agressie reeds een de existentie van het kapitalisme bedreigende rea-

391 ) Vergelijk E.Jahn a.w. (noot 364): men moet niet enkel zeggen dat
een bepaald wapensysteem wordt aangeschaft onder invloed van bepaalde machtsgroepen, maar spreken over de funktie van bewapening
voor de maatschappij als geheel. Hiermee wijst hij op een zwakke
plek in het autismemodel van Dieter Senghaas.
392) Claus Koch stelt dat radikale aanhangers van de kritische theorie
moeilijk de analyses van Senghaas kunnen accepteren omdat die niet
gereduceerd
kunnen worden tot een laatkapitalistisch verschijnsel.
(In:MPriedensforschung - eine politische Wissenschaft ^" in: "Friedensforschung und Gesellschaftskritik", uitgegeven door D.Senghaas,
München 1970 (224 pp). blz. 59-83, op blz. 70 ).
393) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 257.
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deze twee zaken uitdrukkelijk maar hij vindt ze kennelijk niet wezenlijk genoeg om op te nemen in zijn konfiguratieschema (394).
We hebben hierboven in ons tweede hoofdstuk Vilmar uitvoerig aan het
woord gelaten. Dit maakte een eerste, en wezenlijk, deel uit van de konfrontatie die wij hier beogen: de kritische polemologie die de theologie onderricht. Daarbij hebben we Vilmar vaak op de voet gevolgd en
hem rustig laten uitspreken. Bewust hebben we vermeden kritische vragen te stellen op het moment dat hij nog met zijn onderricht bezig
was. Op onze beurt zullen we in het tweede deel van deze konfrontatie,
vanuit de theologie, kritische vragen stellen aan Vilmars polemologie.

394) In "Systematischer Entwurf zur kritischen Friedensforschung" (a.
w. (noot 54) ) wijst Vilmar op het gevaar van een bepaalde voorstelling van autisme namelijk dat die begrepen kan worden als een
automatisch zichzelfproducerend proces. Datzelfde geldt voor het
begrip "lempathologisch" (mentale "Erkrankung" genoemd doorhem).
Hij wijst er daarentegen op dat het beter is de overwinbaarheid
van deze fenomenen te benadrukken; benevens dat men beter de hoge
graad van manipulatie van het autisme in het belang van het zeker
stellen van heerschappij door de machtselite kan benadrukken.
Hierdoor plaatst hij de psychologie weer terug op het sociaal
ekonoraisch fundament (blz. 393, noot 12 aldaar).

- из HOOFDSTUK 3 / SNIGE GEZAGHEBBENDE KERKELIJKE UITSPRAKEN GETOETST
AAN ДЕ KRITISCHE PObEMOIOGIE
IN1EIDING
In dit derde hoofdstuk toetsen we enige gezaghebbende kerkelijke uit- .
spiaken aan de inzichten van de polemologie in het algemeen en aan die
van de kritische polemologie in het bijzonder. Allereerst geven we een
korte samenvatting van het denken van paus Pius XII over kernwapens. НЦ
was de eerste paus die zich met dit onderwerp bezighield. Zo krijgen het
denken van paus Johannes XXIII en "Pacem in terris" een duidelijker re
liëf. Vervolgens bespreken we "Gaudium et spes" en van de Nederlandse
Hervormde Synode "Het vraagstuk van de kernwapenen". Tot slot besteden
we enige aandacht aan het meer recente "Pleidooi voor ontwapening" van
het Vatikaan.
We zullen ons daarbij niet van, soms zeer fundamentele,kritiek kunnen
onthouden. Een eerste reden daarvoor is gelegen in de omstandigheid dat
drie van de vier uitspraken niet meer van recente datum zijn: vele bevindingen van de jonge polemologische wetenschap konden onmogelijk geïntegreerd worden in de kerkelijke stellingnamen, simpelweg omdat die
polemologische bevindingen en inzichten vaak van latere datum waren als
de stellingnamen van de kerken. Men dient bij onderstaande kritische bedenkingen dus wel te verdiskonteren dat de (kritisch) polemologische
toetssteen van recentere datum is als de kerkelijke stellingnamen. Daarnaast is een verdere reden hierin gelegen dat de kritisch sociaal wetenschappelijke benadering (waartoe ook de kritische polemologie gerekend mag worden) door de kerken in het algemeen argwanend bekeken wordt
(395). Voor het rooms-katholieke denken staat dit niet in de laatste
plaats in verband met een hairaoniedenken dat we reeds in het eerste
hoofdstuk zijn tegengekomen.
Paragraaf 1 / Paus Pius XII over kernwapens
We bespreken aan de hand van Gustav Gundlach sj de belangrijkste opvattingen van paus Pius XII ten aanzien van kernwapens. De paus karakteriseert de oorlog als laatste redmiddel om twistpunten tussen staten
te regelen (396). Hij grijpt dan graag terug naar de opvattingen van de
eerste theologen die over de oorlog nadachten: namelijk dat oorlog een
395) Kuno Fflssel gaat in "Theoretische aspecten van de categorie 'klassenstrijd', een uitdaging aan de katholieke sociale leer" (in:
"Concilium" 13/1977 nr. 5 (blz. 61-69) in op enige aspekten van de
argwaan die bij belangrijke groepen in de katholieke Kerk bestaat
t.a.v. kritische theorieën en komt tot aanbevelingen.
396) Gustav Gundlach: "Die Lehre Pius XII. vom modernen Krieg", in:
"Stimmen der Zeit", maart 1959, blz. 1-14, blz. 1-2.

-m strafexpeditie kan zijn om geschonden recht te herstellen. Be oorlog is
dan geweld toepassen in dienst van het recht. De oorlog op zichzelf is
niet onzedelijk; de scholastiek brengt hem zelfs onder bij de leer over
de caritas (397). Zo kan ook een door de staat gevoerde aanvalsoorlog
gerechtvaardigd zijn indien die oorlog recht herstelt. Yoor revolutie
heeft Plus XII allesbehalve sympathie. Moet recht hersteld worden dan
moet dit gebeuren door de staat; een rechtvaardige revolutie valt buiten het blikveld (398).
Deze opvatting heeft naar onze mening mogelijkerwijs redelijk gefumktioneerd binnen een statische middeleeuwse orde maar men behoeft geen kritisch polemoloog te zijn om de onhoudbaarheid van deze redenering voor
het atoomtijdperk aan te kunnen wijzen. Men ziet in dit geval het irrationele van de oorlog over het hoofd. Zeker in het atoomtijdperk kan
het voortzetten van het recht met gewelddadige middelen tot een kolossale vernietiging leiden (met name als dit gebeurt door atoommachten
jegens elkaar). Men kan in dit type denken een aspekt van merkwaardige
overeenkomst konstateren met de clausewitziaanse filosofie. Röling (399),
bijvoorbeeld, wijst erop dat de clausewitziaanse filosofie het irrationele van de oorlog veronachtzaamt wanneer geweld beschouwd wordt als
een voortzetting van politiek met gebruikmaking van andere middelen. Zeker in het atoomtijdperk is deze filosofie geheel onbruikbaar. Böling
heeft meer oog voor Tolstoi's opvatting van de oorlog als een ramp,
als "verkeersongeval in een gevaarlijk internationaal verkeer".
Bij Pius XII gaat het vooral om de verdediging van de eigen staat. Ook
bij de atoomwapens en bij de atoomoorlog gaat Pius uit van deze grondgedachte. De atoomoorlog moet behandeld worden als de oorlog die gevoerd wordt met konventionele wapenen. Bij het overwegen van atoomwapengebruik blijven voor hem de voorwaarden van de rechtvaardige oorlog
van kracht (400). Pius XII denkt hier, naar de mening van veel auteurs
(401), ten onrechte de traditionele kaders door en probeert de leer aan
te passen aan de nieuwe realiteit van de atoomwapens. Paus Johannes XXIII
zal zich later distantiëren van dit traditionele denkkader en de atoomoorlog fundamenteel anders karakteriseren.
Terwijl paus Johannes XXIII later zelfs uitdrukkelijk het bezit van kernwapens zal veroordelen, acht Pius XII noch atoomwapens op zichzelf, noch
een atoomoorlog op zichzelf onzedelijk. Het al dan niet zedelijk zijn
397) Idem, blz. 3.
398) Vergelijk bijv. Heinz Eduard T5dt: "Friedensforschung als Problem
für Kirche und Theologie", in: "Studien zur Friedensforschung 1",
Stuttgart 1969 (239 pp), blz. 7-73, op blz. 43.
399) R51ing a.w. (noot 8 ) , blz. 38-43.
400) Gundlach a.w. (noot 396), blz. 5.
401) Bijvoorbeeld G.J.N.M. Ruygers: "Vrede als opdracht" in: "do-c"
1964 nr. 166, blz. 1-6.
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Pius XII waarschuwde tegen het "automatisme van de technische toedracht"
(402) waarbij dan de menselijke verantwoordelijkheid als het ware afgedragen wordt aan een machine (403). Het gevaar bestaat dat de mechanisering van de oorlog overgaat in het bewustzijn van de machthebbers
(404). De oorlog moet blijven binnen de perken van de zedelijke verantwoordelijkheid van de mens. Atoomwapengebruik moet kontroleerbaar zijn.
Nadat we geleerd hebben van de kritische polemologie van Vilmar bestaat
er voor ons weinig reden meer enthousiast te zijn (405) over deze benadering van Pius XII die volslagen aan iedere sociaal ekonomische werkelijkheid voorbijgaat; aan de wortel van het kwaad komt deze benadering
in het geheel niet toe.
Op zeker moment zag paus Pius XII oorlog niet meer als middel om konflikten op te lossen: er zou een internationaal orgaan moeten komen, een
soort bovennationale rechtbank, een samenwerking van staten, om dreiging
van geweld in de kiem te smoren. Zolang dit echter nog niet gerealiseerd
is, kan geen enkele staat het recht op verdediging geweigerd worden.
De paus veroordeelde het sociaaleudemonisme (406) (het grootst mogelijke
geluk voor het grootst mogelijke aantal) omdat a) dit uitloopt op het
benadrukken van materiële waarden en b) omdat het de houding tot oorlog
en vrede verzwakt en de solidariteit van de volkeren tegen de aanvaller
uitholt. Oorlog wordt, in overeenstemming hiermee, door de paus niet zozeer betreurd vanwege het aantal doden of gewonden, maar vooral vanwege
de ongerechtigeheid. Onvruchtbare kompromissen zijn bedrog. Het recht
en de verdediging van waarden kunnen enonDe offers vragen, zelfs de ondergang van een heel volk. Indien echter de verdediging onvergelijkbaar
meer schade oplevert dan de anders te dulden ongerechtigheid, kan men
verplicht zijn de ongerechtigheid te dragen.
Paus Pius XII achtte bepaalde waarden zo groot dat ze met atoomgeweld
402) Gundlach a.w. (noot 396), blz. 3.
403) Richard Ъ.Садгр heeft in "The papal ideology of social reform",
Leiden 1969, niet veel waardering voor de konservatieve houding
van de paus tegenover technische ontwikkelingen (blz. 72-74).Menkan
echter van de andere kant, naar onze mening, ook wijzen op het feit
dat de paus reeds in 1943 waarschuwde voor een mogelijk militair
gebruik van atoomenergie, hetgeen nog steeds aktueel is (vergelijk:
L.J.M, ter Steeg:"De pausen en het tweede Vatikaans concilie over
de kernwapens", in : "Bijbel Kerk Geweld" (cahier voor vredesvraag
stukken nr. 9 ) , blz. 19-22, Voorburg 1971 (IKV-publikatie).
404) Gundlach a.w. (noot 396), blz. 4.
405) J.H.C. Ureyghton ej blies in "De bazuin" van 18 oktober 1958 (blz.
6) zeer enthousiast de loftrompet over het denken van Pius XII:
"Wij weten hoe wij voor vrede kunnen en moeten arbeiden. En wij
weten dat wij op uiteindelijk succes kunnen rekenen. Het gezag
van Paus Pius XII is onze waarborg."
406) Gundlach a.w. (noot 19б), blz. 8-9.
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in een gewetenloze agressor. Het komt ons voor dat die te verdedigen
"echte" waarden die van het Westen zijn en dat de agressor Rusland was
voor Pius. De houding van paus Pius XII ten opzichte van het socialisme was een negatieve en hij stemde daarmee overeen met de vroegere
pausen. Ook hij was tegen een fundamentele, revolutionaire aar.tasting
van de samenleving, hij wilde de arbeiders niet zien als een aparte
klasse die tégenover de kapitaalbezitters zou staan, hij benadrukte de
betekenis van het privébezit etc. In vele radiotoespraken bekritiseerde hij het socialisme, vooral na de tweede wereldoorlog (407). Deze
angstige houding tegenover socialisme en kommunisme is zeer zeker van
invloed geweest op zijn opvattingen betreffende kernwapens: de dwaling
van het kommunisme moest gehouden worden buiten de grenzen van de westelijke, christelijke samenleving.
Paragraaf 2 / "Pacem in terris" (408)
Voor paus Johannes XXIII is niet alleen het gebruik van kernwapenen,
maar ook het bestaan en bezit ervan een moreel probleem. Zo komt bij hem
de vraag onder welke omstandigheden het gebruik van ABC-wapenen geoorloofd zou kunnen zijn, niet naar voren. Hierin wijkt hij af van zijn
voorganger Pius XII (409).
In de encycliek wordt het vraagstuk van de bewapening in verband gebracht (410) met de angst waarin de volken leven, met de verspilling van
grote menselijke energie en van enorme kapitalen terwijl andere naties
nog zoveel gebrek lijden. Er wordt gewezen op het idee dat bij veel mensen leeft, dat de vrede bewaard wordt door bewapening. Ook wordt gesteld
dat bewapening van de ene natie aanleiding vormt voor een andere natie
om eveneens deze wapenen aan te schaffen. Paus Johannes waarschuwt niet
tegen mogelijk gewetenloze machthebbers, integendeel zelfs: overal geeft
hij blijk van zijn vertrouwen in de mens met zijn gezond verstand. Zijn
waarschuwing richt zich tot iets anders, namelijk tot het gevaar van
een onverwachte en toevallige gebeurtenis die een oorlog kan ontketenen;
dit lijkt ons zeer terecht (411). De encycliek stelt dan:
"Rechtvaardigheid, gezond verstand en gevoel voor de menselijke waardigheid eisen daarom dringend, dat de bewapeningswedloop wordt stop407) Vergelijk Camp a.w. (noot 403), blz. 70-72.
408) Gebruik gemaakt werd van de uitgave door Ecclesia Docens, Hilversum 1968 (vijfde druk).
409) Voor een korte bespreking van de pauselijke uitspraken vergelijke
men L.J.M, ter Steeg a.w. (noot 403).
410)"Pacem in terris" a.w. (noot 408), blz. 38-40.
411) In tal van polemologische publikaties wordt steeds weer gewezen op
de geringe veiligheid en de grote risico's die de huidige bewapening met zich meebrengt. Een aantal polemologen benadrukt het ge-
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gelijke mate en gelijktijdig wordt verminderd, dat atoomwapens worden verboden, dat tenslotte alle landen overgaan tot ontwapening
krachtens onderlinge overeenkomst en met een wederzijdse en doeltreffende controle."(412)
Dit alles is echter niet mogelijk
"als deze ontwapening niet in alle opzichten volledig is en niet tot
de harten doordringt, d.w.z. als niet allen eensgezind en oprecht
samenwerken om uit de harten der mensen de vrees en de oorlogspsychose te bannen. Hiervoor is nodig, dat het hoogste principe, waarop de vrede thans gebaseerd is, vervangen wordt door een geheel ander beginsel, nl, dat de ware en bestendige vrede onder de volken
niet moet steunen op het evenwicht in de bewapening, maar alleen
op het wederzijds vertrouwen."(413)
Bijzonder veel waarde hecht de encycliek aan bovennationaal gezag (met
name de VN):
"Het universeel algemeen welzijn stelt in onze tijd problemen van
mondiale omvang, die alleen maar kunnen worden opgelost door een

vaar van een "niet gewilde oorlog". We verwijzen hier naar H.Nlezing: "Veiligheid, sociologische kanttekeningen bij een beleidsïTTemma", in: "Transaktie" 2/1973, nr. 8 (blz. 8-13). Hij konstateert dat veiligheid betrekking heeft op de kans (K) dat ongelukken gebeuren en de schade (S) die daarbij aangericht wordt.
Veiligheid kan dan uitgedrukt worden als:
,
V =
Κ χ S
De kans op een oorlog op grote schaal ia misschien door de hui
dige bewapening kleiner geworden maar daarmee is niet de veilig
heid in de wereld toegenomen; immers S (schade) is veel groter ge
worden. De huidige situatie kenmerkt zich door het onvermogen К
en S voldoende te minimaliseren. De huidige besprekingen tussen
de USA en de USSR betekenen dat К (kans) kleiner wordt. Men mag
echter niet vergeten dat S veel groter wordt. Een werkelijk alter
natief ziet Niezing pas m een "totaal" veiligheidsprincipe.
Ook verwijzen we naar "Durch Kriegsverhütung zum Krieg ''"(a.w.
(noot 202; o.a. blz. 39). Volgens velen bestaat de veiligheid m
de "second strike capability". Met de huidige ontwikkelingen wordt
iedere zeven jaar een nieuw wapensysteem ontwikkeld. Dit sluit
iedere zeven jaar de mogelijkheid m dat het evenwicht doorbroken
wordt doordat de ene partij een "first strike capability" heeft
opgebouwd die de "second strike capability" van de tegenpartij opheft. Dit verhoogt het oorlogsrisico aanzienlijk. De kans dat deze
situatie zich de komende vijftig jaar voordoet is zeer groot. We
willen hiermee uiteraard niet suggereren dat de wijze waarop de
bewapening tot stand komt terug te voeren zou zijn op irrationele
processen. Met betrekking tot dit laatste moet men dan uitgebreid
de funkties van bewapening voor een gegeven maatschappij orde bezien.
412)"Pacem in terris"a.w. (noot 408), blz. 39.
413) Idem, blz. 4Ö.

- 118 publiek gezag, uitgerust met een macht, een structaur en met middeler van een eveneens mondiale proportie, en met een activiteit,
die zich over heel de wereld uitstrekt. Bijgevolg eist de morele
orde zelf de instelling van een publiek gezag met een universele
competentie."(414)
Op enige zaken gaan we nu wat nader in. Gezien tegen de achtergrond van
de polemologische diskussie (Herman Schmid, Galtung e.a.) is de vraag
welk vredesbegrip de encycliek hanteert interessant. Allereerst dient
dan opgemerkt te worden dat de encycliek opkomt voor bijvoorbeeld politieke vluchtelingen, voor aune landen, pleit voor samenwerking tussen
de staten onderling en pleit voor afschaffing van de wapens. Ook wordt
vrede m verband gebracht met waarheid, rechtvaardigheid, liefde en
vrijheid (415). De encycliek ziet m dat ontwapenen een illusie is zolang er konflikten bestaan in de wereld: er kan pas ontwapend worden
als er vrede is in de harten van de mensen, als er wederzijds vertrouwen
heerst en we ons realiseren dat de mensheid een mensenfamilie is, en
als de broederliefde beoefend wordt.
Als wij deze gedachten willen overbrengen in polemologische terminologie daft kiest "Pacem in terris" hier duidelijk voor een positief vredesbegrip. Wel vragen we ons af of de encycliek voldoende doordrongen is
van de ernst en diepgang van de tegenstellingen Oost-West en NoordZuid. Het is dan ook zeer de vraag of een beroep op menselijke individuen om te verbroederen wel adekwaat is.
Behalve dat men kan stellen dat deze encycliek een positief vredesbegrip hanteert, heeft zij toch, waar ze konkreter wordt, vooral de negatieve vrede op het oog zoals op grond van de volgende citaten gekonkludeerd kan worden:
"Want wie verlangt niet vurig, dat het oorlogsgevaar wordt afgewend
en dat de vrede bewaard blijft en steeds hechter geconsolideerd
wordt ·>" (416)
"...is ons ingegeven door een intens verlangen, dat ook het verlangen
is van alle mensen van goede wil: de consolidering van de vrede in
de wereld." (417)
Als de encycliek afdaalt van het abstraktere naar het konkretere dan
blijkt het te gaan om duurzaam maken van de toestand zoals die nu is,
om konsolideren van de vrede. Juist deze negatieve vrede impliceert onrecht en is geen echte vrede, leerden we van de kritische polemologen.
414) Idem, blz. 47-48. In de traditie van de rooms-katholieke kerk komt
men nogal eens het idee -van een wereldstaat tegen, meestal met de
paus aan het hoofd.Vergelijk: I.Fetscher: "Modellen voor wereldvrede", Utrecht-Antwerpen 1974 (208 ppj, vooral blz. 17-34.
415)"Pacem in terns" a.w. (noot 408), blz. 61.
416) Idem, blz. 40.
417) Idem, blz. 60.
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De Oost-West tegenstelling werkte integratie als hét middel om konflikten aan te pakken in de hand; ieder manifest konflikt zou immers
kunnen eskaleren in een derde wereldoorlog. "Pacem in terris" wijkt
dan af van de opvatting van paus Plus XII als ze stelt:
"Het is waar, dat deze overtuiging in het algemeen gegroeid is uit
de gedachte aan de verschrikkelijke vernietigingskracht van de moderne wapens en de vrees voor de rampen en de ontzettende verwoesting, die deze wapens zouden veroorzaken. Daarom is het ondenkbaar,
dat in ons atoomtijdperk de oorlog nog het geschikte middel zou
kunnen zijn om de geschonden rechten te herstellen."(418)
De encycliek verzet zich uitdrukkelijk tegen revolutie en geweld. De
woorden van paus Pius XII worden aangehaald:
"Niet van een omverwerping van de orde, maar van een harmonieuze
evolutie is heil en rechtvaardigheid te verwachten. Geweld heeft
altijd gevoerd tot afbraak, nooit tot opbouw." (419)
Op de vraag hoe in het geval van een konflikt gehandeld dient te worden
antwoordt de encycliek:
"Eventuele conflicten echter moeten worden opgelost niet door wapengeweld, bedrog of list, maar, zoals het aan mensen betaamt, door
wederzijds begrip, rijp en eerlijk overleg, en door een billijk
corapromi s."(420)
Wij betwijfelen of zo steeds positieve vrede gerealiseerd kan worden.
In het geval het toepassen van geweld het enige middel mocht blijken
terwijl dit middel afgewezen wordt, bestaat de keuze hierin dat men de
status-quo met al zijn onrecht en struktureel geweld accepteert (421).
Enige konklusies naar aanleiding van "Pacera in terris" luiden:
a)De encycliek spreekt terecht haar bezorgdheid uit over de veiligheid
en vrede in de wereld.
b)Gezien de polemologische diskussie voor zover deze zich koncentreert
op het begrip "vrede" moet opgemerkt worden dat "Pacem in terris"
helaas niet expliciet onderscheid maakt tussen, wat wij noemden, positieve en negatieve vrede. Dit komt heel duidelijk tot uitdrukking
418)
419)
420)
421)

Idem, blz. 44.
Idem, blz. 58-59.
Idem, blz. 33.
Niet alleen uit angst voor wereldoorlog III wijzen de pausen geweld af als middel ter bestrijding van onrecht. Vergelijk de toespraak van Paulus VI op 1 januari 1974. (Zie:"Geweld en geweldloosheid, een bundel gedachten van de Wereldraad, de Paus en anderen."
UKV-brosjure nr. 14, Voorburg 1974 (47 pp)).
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c)De encycliek denkt erg gemakkelijk over de tegenstellingen in de wereld. Haar ontwapeningsvoorstellen maken daarom ook een erg idealistische indruk.
d)De encycliek spreekt, waar het de bewapeningswedloop betreft, slechts
over het gegeven dat bewapening van het ene land steeds betekent bewapening in het andere land. Men spreekt in de polemologie dan van
"externe impulsen". De kritische polemologie,zo hebben we in de vorige
hoofdstukken vernomen, benadrukt dat bewapening in het Westen wordt
veroorzaakt door het systeem zelf. Juist dit systeem van het laatkapitalisme (voor wat het Westen betreft) brengt bewapening voort doordat het zijn gebied wil vergroten en met geweld moet trachten te behouden (tegenover de tegenbewegingen die het veroorzaakt); doordat bewapeningsopdrachten door de staat de weg vormen langs welke grote ondernemingen in verkapte vorm subsidies ontvangen om de kosten van de
steeds verdergaande vertechnisering op te vangen. Het laatkapitalisme
gebruikt wapens om de groei van het andere systeem af te remmen en
zo zijn "gelijk" te bewijzen; het heeft wapens nodig om de bestaande
samenleving naar binnen rustig te houden in het belang van de heersende machtselite.
In plaats van een sociaal ekonomische benadering van het systeem van
het laatkapitalisme te geven, beschrijft de encycliek de bewapening
op een niveau, waarvan we gekonstateerd hebben dat het niet gehanteerd
mag worden los van het sociaal ekonomische (en meest fundamentele niveau): het psychologische. Een voorbeeld van zo'n psychologische beschrijving door de encycliek: "Toch zien we helaas, dat de volken zich
dikwijls laten beheersen door de vrees als door de hoogste wet, en
als gevolg hiervan enorme kapitalen steken in de bewapening."(422)
Wanneer "vrees" hier beschouwd wordt als de laatste oorzaak van de
enorme bewapening zal, de inzichten van het vorige hoofdstuk serieus
nemend, duidelijk zijn dat de encycliek volledig voorbij gaat aan de
sociaal ekonomische gestruktureerdheid van maatschappelijke systemen.
e)De encycliek blijft te zeer steken in een individualistische ethiek:
bewapening en ontwapening zijn niet eenvoudig zaken van mensen die
hun verstand niet gebruiken, resp. nu onderhand hun gezonde verstand
eens moeten laten werken. Bij bewapening op grote schaal hebben we te
maken met strukturen en belangengroepen in het laatkapitalisme en
staatssocialisme.
422)"Pacem in terris" a.w. (noot 408), blz. 44. Vergelijk ook blz. 2:
soms gaan mensen betrekkingen regelen volgens de irrationele krachten van het heelal.
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Aangezien de tijdens het tweede vatikaanse concilie verschenen encycliek "Pacera in terns" over het alpemeen m de pehele wereld
zeer positief werd ontvangen, kon de kominissie die zich met vredesvraagstukken en de internationale gemeenschaD bezighield niet aan "Pacem in
terris" voorbijgaan. Ook paus Paulus VI maakte onmiddellijk zijn bereidheid kenbaar het werk van zijn voorganger voort te zetten. "Gaudium et
spes" (423) zou dan ook veel gedachten en benaderingen van "Pacem in
terns" overnemen voor wat de hoofdstukken over de internationale gemeenschap en de vrede betreft. Ook al waren er vooral tijdens de periode van voorbereiding diepgaande menngsverschillen (423a) toch stemde
de overgrote meerderheid tenslotte voor schema XIII in haar uiteindelijke vorm. De pastorale konstitutie "Gaudium et spes" van het tweede
vatikaanse concilie kan dan ook beschouwd worden als de uitdrukking van
een consensus van het gehele katholieke episcopaat.
Aangezien "Gaudium et spes" dus verder derkt m de lijn van "Pacem in
terris" zullen we vooral enige opmerkelijke verschillen bespreken.
Evenals m "Pacem in terns" wordt ook hier zowel de totale oorlog als
het bezit van wapenen met kolossale vernietigingskracht afgewezen:
"Het speciale gevaar van de moderne oorlog bestaat hierin, dat hij
de bezitters van de nieuwste wetenschappelijke wapenen als het
ware de gelegenheid geeft, dergelijke misdaden te bedrijven en dat
hij, door een zekere onverbiddelijke consequentie, de wil van de
mensen kan drijven tot de meest wrede beslissingen."(424)
Gemeenschappelijk hebben de uitspraken verder dat ze telkens wijzen op
de geweldige financiële kosten van de bewapening terwijl er nog zoveel
gebrek is in de wereld, de nadruk die gelegd wordt op het belang van
423)"Стаиаіипі et spes". Gebruik gemaakt werd van de uitgave door Ecclesia
Docens, Hilversum 19682. Voor een bespreking van de geschiedenis
van het vijfde hoofdstuk van deel 2: Willem J. Cchuijt: "Fünftes
Kapitel des zweiten Teils; Die Geschichte des Textes", in: "Lexikon für Theologie und Kirche", deel: "Das zweite vatikanische Konzil III", blz. 533-544. In dezelfde band treft men ook een kommentaar op dit gedeelte aan door Rpné Coste (blz. 544-562 en blz. 56557 ). Voor wat ons betreft: de beschouwing van Coste vertrekt vanuit kriteria die hetzij nauwelijks relevant zijn voor ons hetzij
regelrecht ingaan tegen de onze.
423a)Een enkel voorbeeld moge hier volstaan: enige (vooral uit de USA
afkomstige) deelnemers beklemtoonden dat het bezit van kemwaoens
de vrijheid van een groot deel van de wereld heeft gegarandeerd.
(Vergelijk: Willem J. Schuijt in a.w. (noot 423), blz. 542. Van
zulke (in dit geval: pro-nesterse) politieke opvattingen zou de
pastorale konstitutie zich distantieren.
424)"&аиаіит et spes" a.w. (noot 423), blz. 191.
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door het Tiachtsevenwicht als een echte vrede.
Enige verschillen met "Pacem m terns" zijn echter OOmerkelijk:
a)"Gaudiuni et spes" spreekt niet alleen over konflikten maar ook uitdrukkelijk over de oorzaken van orenigheid in de wereld. Genoeird worden dan onder andere: te grote ongelijkheid op ekonomisch gebied,
heerszucht, minachting voor de nenselijk persoon, afgunst, wantrouwen,
hoogmoed en andere egoïstische hartstochten (425).
b)"De vrede bestaat m e t in het louter afwezig zijn van oorlog" aldus
de konstitutie (426). De vrede dient voort te komen uit liefde en
rechtvaardigheid. In polemologische terminologie betekent dit dat de
negatieve vrede als orvoldoende wordt gekwalificeerd en dat haar
synpathie uitgaat naar een positief vredesbegnp. Er wordt hier dus
een duidelijker onderscheid gemaakt dan in "Pacem in terns".
c)Praktisch betekent dit dat de rijke landen de arme landen moeten steunen, dat de wereldhandel radikaal dient te veranderen, er een einde
diert te komen aan nationale eerzucht etc. "In vele gevallen is een
hervorming var de ekonomische en sociale strukturen urgent." (427)
Ten aanzien van de verhoudingen tussen rijke en arme landen worden dus
richtlijnen gegeven. Het is echter de vraag of de konstitutie het bij
het rechte eind heeft wanneer ze veronderstelt dat on+wikkeling en vrede
samengaan (423). Feierabend (429) heeft laten zien dat landen in ontwikkeling hoge, wat hij noemt, systeemfrustratie en politieke instabiliteit kennen. Oorzaken hiervan liggen in de "breakoff" van het verleden,
de onzekerheid van ^et heden en de frustratie door de nieuwe, onbevredigde behoeften (430). Het moet derhalve als een misvatting beschouwd
worden te menen dat ontwikkeling inhoudt dat op korte termijn een vredige samenleving ontstaat. Ontwikkeling, zeker snelle ontwikkeling,
425)
426)
427)
428)
429)

Idem, blz. 197.
Ide-n, blz. 183.
Ideir, blz. 203.
Idem, blz. 201-203.
Ivo K. Feierabend РП Rosalind Ъ. Feierabend: "Aggressive behaviours
within politics, 1948-1962: a crossnational study" in: "The journal
of coiflict resolution", Vol.X, nr.3, sept. 1966, (blz.249-271 ).
430) Ted Gurr behandelt in: "Why men rebel", Princeton 1971 (421 pp),
(o.a.) de gevolgen van stijgende verwachtingen gepaard gaande met
gelijkblijvende of dalende bevredigingen. Hij spreekt dan niet van
frustratie maar van relatieve deprivatie. Dit laatste kan de socio
loog meten en in cijfers uitdrukken want het heeft betrekking op
waar mensen bewust recht op menen te hebben maar in feite niet krij
gen. Relatieve deprivatie leidt onder bepaalde omstandigheden tot
politiek geweld. De toepasbaarheid op ontwikkelingslanden zal dui
delijk zijn: doordat deze landen in aanraking komen met het rijke
.Vesten worden de verwachtingen verhoogd die vaak echter lang m e t
allemaal bevredigd kunnen worden. Voor de kritische polemologie 13
de subjektivistische aanpak van Gurr echter een bezwaar. (Verge
lijk het "Transaktie"-numnier van mei 1974).
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Ten aanzien van de verhoudingen tussen staten in het algemeen zegt de
konstitutie te z"en hoe ingewikkeld de situatie in de wereld is (431)·
De pogingen van regeerders en onderzoekers zullen weinig baten als er
niet een grondige mentaliteitsverandering kcmt. De gevoelens van vijandschap, minachting en wantrouwen, rassenhaat en hardnekkige ideologieën
die verdeeldheid brengen onder de mensen en hen tegen elkaar opzetten,
dienen te verdwijnen. "Wij allen moeten ons hart veranderen."(432)
Naast dit beroep op individuen zoekt "Gaudium et spes" de oplossing voor
het vraagstuk van bewapening op het niveau van de politiek:
"Laten we onszelf niet bedriegen met een valse hoop ! Want als men
de vijandschap en haat niet aflegt en geen duurzame en eerlijke verdragen sluit voor een universele vrede in de toekomst, zal de mensheid, die reeds in ernstig gevaar verkeert, misschien eens, ondanks
haar ontzagwekkende wetenschap, het noodlottig ogenblik moeten beleven, waarop haar geen andere vrede meer overblijft dan de huiveringwekkende vrede van de dood." (433)
"Gaudium et spes" konfronterend met de hiervoor besproken kritisch-polemologische visie stellen we konkluderend:
a)Evenals "Pacem in terris" spreekt ook "Gaudium et spes" terecht haar
bezorgdheid
uit over de veiligheid in de wereld.
b)Veel meer dan "Pacem in terris" maakt "Gaudium et spes" onderscheid in,
wat wij noemen, negatieve en positieve vrede.
c)Vrede als "afwezigheid van oorlog" wordt als onvoldoende afgewezen.
Echte vrede wordt in verband gebracht met liefde en rechtvaardigheid. In polemologische terminologie: er wordt gekozen voor een positief vredesbegrip.
d)Veel duidelijker dan "Pacem in terris" ziet "Gaudium et spes" de noodzaak om de oorzaken van konflikten weg te nemen. Naast ekonomische
en ideologische tegenstellingen worden egoïstische hartstochten genoend.
e)Nergens wordt gesproken over de mogelijkheid om latente' konflikten
manifest te maken als middel om tot een oplossing te komen. De konstitutie wil iedere vorm van oorlog voorkomen (434). Dit streven wordt
niet in verband gebracht met het gevaar van een eskalatie in een derde
wereldoorlog. Gezien tegen de achtergrond van de polemologische diskussie zoals we die in ons eerste hoofdstak bespraken, valt te betwijfelen of dit voorgestane middel steeds tot een werkelijke oplossing zal
leiden.
43l)nGaudlum et spes" a.w. (noot 423), blz. 195 en 187.
432) Idem, blz. 19?.
433) Idem.
434) Idem, blz. 199.

- 124 f)De middelen om de oorzaken van konflikten op te lossen ziet "Gaudium
et spes" vooral gelegen in mentaliteitsverandering (uitzondering
vormt hier een opmerking met betrekking tot de relaties van de rijke
en arme landen, dat soms ekonomische en sociale strukturen veranderd
zullen moeten worden). Het konflikt wordt dan ook niet zo zeer gezien
als een konflikt dat in de strukturen geworteld is maar de oorzaken
liggen volgens de konstitutie op het persoonlijke vlak. Zo wordt er
gewezen op de noodzaak dat egoïsme, heerszucht, vooroordelen, hebzucht etc. dienen te verdwijnen. Zoals wij eerder stelden twijfelen wij
aan de adekwaatheid van zo'n antwoord op de situatie in de wereld.
g)Wij wezen erop dat ontwikkeling van de landen van de derde wereld niet
steeds betekent dat daar op korte termijn vrede zal zijn.
h)Wanneer in "Gaudium et spes" aandacht besteed wordt aan de oorzaken
van konflikten in de wereld, moet dit als een vooruitgang beschouwd
worden ten opzichte van "Pacem in terris". Maar evenals ten aanzien
van "Pacem in terris" geldt ook hier dat de bewapening niet gezien
wordt in samenhang met een bepaald sociaal ekonomisch systeem. Zo
worden, voor wat het Westen betreft, de funkties van de bewapening
voor het laatkapitalisme niet verdiskonteerd in de ethische stellingname. De oplossingen die worden aanbevolen met betrekking tot het vraagstuk van de bewapening, bevinden zich zonder uitzondering op het niveau van de persoonlijke bekering en op het niveau van de politiek
in plaats van op het sociaal ekonomische niveau, dus in plaats van
op dát niveau waar de kritische polemologie van Vilmar ons de wortel
van het kwaad wees.
Paragraaf 4 / "Het vraagstuk van de kernwapenen" (435)
"Het vraagstuk van de kernwapenen" is niet de eerste, evenmin de laatste,
maar wel de belangrijkste uitspraak van de Nederlandse Hervormde Kerk
over het vraagstuk van oorlog en vrede. De diskussie binnen de Hervormde Kerk ging ook na 1962 voort (436). "Het vraagstuk van de kernwapenen"
spreekt, in vergelijking met "Pacem in terris" en "Gaudium et spes" veel
435)"Het vraagstuk van de kernwapenen . Noodzakelijke aanvulling van
het Herderlijk Schrijven van 3 juli 1952 betreffende het vraagstuk
van oorlog en vrede." Aanvaard door de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering van 26 juni 1962. Gebruik gemaakt werd van de uitgave door Boekencentrum 's Gravenhage
1962 (derde druk) (93 pp).
436) Zo werd in 1964 "Het vraagstuk van de kernwapenen" gevolgd door
"Woord en Wederwoord" (Boekencentrum Den Haag), en op aandrang van
de sekretaris-generaal van de Hervormde Kerk werd in 1966 het InterKerkelijk Vredesberaad opgericht dat zich (o.a.) bezighoudt met de
vredesweek en met het uitgeven van talrijke publikaties.
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bepaalde bewapeningsmechanismen beschreven, konflikten besproken en
naraen genoemd van partijen in konflikten.
Enige kwesties die in deze uitspraak uitvoerig worden besproken, geven
we hier in het kort weer:
- gewezen wordt op het feit dat een eigenlijk machtsevenwicht (nog) niet
bereikt is, en in dit verband worden ook berekeningen zoals die in de
USA geschieden hoe groot het risico is van een poging met kernwapens de
gehele kommunistische macht te vernietigen, veroordeeld (437).
- De taktische kernwapens verhogen het oorlogsrisico omdat die beschouwd
worden als bruikbare wapenen. Politici en strategen houden rekening met
een kernoorlog van beperkte omvang; terecht wijst de Hervormde Synode
dan op de wel haast onvermijdelijke eskalatie.
- Als de centrale uitspraak van "Het vraagstuk van de kernwapenen" moet
beschouwd worden:
"Op grond van wat wij over de vredestaak van de kerk en over de aard
van de kernwapenen hebben gezegd, mag de kerk dan ook niet anders
doen dan een radikaal neen tegen de kernwapenen uitspreken. Het is
immers op geen enkele manier duidelijk te maken, dat deze absolute
vemietigingsmiddelen nog als 'wapenen' zouden kunnen worden erkend,
die als geweldmiddelen, in strijd tegen welk onrecht dan ook, zouden zijn te gebruiken."(438)
Zelfs als de vijand wel kernwapenen gebruikt, moet een christen nog afzien van vergelding met deze wapenen (439). Geheel duidelijk is het echter niet wat precies veroordeeld wordt, het gebruikmaken van kernwapener
of ook reeds het bezit ervan. Sommigen hebben de synode verweten dat het
bezit en het dreigen niet uitdrukkelijk veroordeeld v/orden en wijzen erop dat dreigen en de bereidheid tot feitelijk handelen niet te scheider.
zijn (440). Twee jaar later zal de synode stellen dat het "neen" ook
uitdrukkelijk betrekking heeft op het bezit van kernwapenen (441).
- Het gebruik van wapengeweld zal in bepaalde omstandigheden de enige
mogelijkheid zijn om onrecht te bestrijden. Enige aandacht wordt dan besteed aan het traditionele onderscheid tussen rechtvaardige en onrechtvaardige oorlog.
- Het tweepolig wereldbeeld wordt gerelativeerd met name daar waar gewezen wordt op het feit dat binnekort bïjna alle hooggeïndustrialiseerde
437)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz. 21-22.
438) Idem, blz. 24-25.
439) Idem, blz. 44.
440) Vergelijk: "Vredespolitiek, alternatief voor afschrikking", door
L.Wecke en J. van Keulen, in: "Civis Mundi", augustus 1972, blz.286.
441)"Woord en Wederwoord" a.w. (noot 436), blz. 22-23.

- 126 laide'- de ЪезсЬік ілр киггеп krijgen over atoomwapens. Overeenkomster
ош de versOreidn^ te^en te gaan zijn noodzakelijk (442).
- DeÏÏAVO-strategie,m >)epaalde gevallen als eerste kernwapenen te hanteren, wordt afgewezen. De verdediging moet eer minder dreig-karakter
be^en. De konventionele Ïiewapeninp diont dar wel opgevoerd te worden
(443).
- Зе^ Ъесіг met de "afschaffirg" van de kernwapenen (hetgeen niet een
eenvoudige zaak is (444) ) kan daar gemaakt worden waar de barrière van
wederzijds wantrouwen tussen Oost er West doorbroken wordt. De christenen en kerken dienen er bij hun regeringen op aan te dringen dat dit wantrouwen, voorlopig eenzijdig doodroken wordt.
- De Hervormde Synode beseft dat bet van belang is de oorzaken van de
oorlog weg te nemen (44 5). In dit kader wordt onder andere gewezen op
het goede werk van de VN, de roodzaak van een grotere samenwerking van
de staten ("'Чеп wereld of geen wereld"), de verzoening var de enkelingen
(niet van de ideologieën) en het belang van sociale gerechtigheid.
De vrede wordt uitdrukkelijk in verbard gebracht met sociale gerechtigheid;
"Als het tot de OBdracht der kerk behoort dat zij zich inzet voor
het bevorderen van de vrede in de wereld, dan betekent dit tegelijk
dat christenen en kerken vooraan moeten staan m de strijd voor een
zo rechtvaardig mogelijke ordening van de samenleving."(446)
Fen kan derhalve "Het vraagstuk van de kernwapenen" niet zonder neer het
verwijt maken dat bet een negatief vredesbegrip hanteert en zich tevreden stelt met een toestand van geen oorlog. Op deze kwestie komen we
hieronder non terug.
Zoal& we reeds stelder spreekt "Het vraagstuk van de kernwapenen" veel
minder in abstrakte en algemene bewoordingen over de materie van oorlog
vrede dan "Pacem m terns" en dan de pastorale konstitutie "Gaudium et
spes". "Het vraagstuk van de kernwapenen" begeeft zich veel meer in dis442)"Het vraagstuk ад de kernwapenen" a.w. (noot 435),
blz. 38 en blz.
9
47. Vergelijk ook: "Kernwapens voor alle landen " onder redaktie
van F.A.M. Altmg von Geusau, Baam 1967 (217 pp). Leonard Beaton
wijst in zijn bijdrage "Het technisch vermogen van niet-kemmogendheden" (blz. 24-58) op de bladzijden 54 en 55 op de betrekkelijk
geringe kosten ( m vergelijking met de totale defensieuitgaven) om
kemraogendheid te worden. In 1966 berekende Beaton dat het 300 mil
joen dollar per jaar kost gedurende 20 jaar om kemmogendheid te
worden van het type Frankrijk of Engeland. Voor Israël betekent
dat een verdubbeling van de defensiebegroting, voor Nederland een
toename met ЗЗ^, voor West-Duitsland een toename met 6%.
443)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz. 50.
444) Idem, blz. 45-46.
445) Idem, blz. 54-61.
446) Idem, blz. 57.
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kwesties. Deze werkwijze impliceert echter ook eer. risico, namelijk dat
wanneer men uitvoerige beschrijvingen presenteert men ook veel eerder
kans loopt bij die beschrijvingen te kort te schieten. Voor een juiste
waardering van de uitspraak van de Hervormde Synode is het noodzakelijk
dat wij ook enige punten van kritiek op haar analyses naar voren brengen.
We beperken ons daarbij tot enige opvallende punten in de uitspraak.
Een eerste en uitvoerig punt van kritiek verdient de benadering door de
Hervormde Synode van de verhouding Oost-West. V/at de oorzaak van het
ontstaan van de koude oorlog betreft (447) wordt voural de schuld gegeven aan de Sowjetunie (in ons tweede hoofdstuk hebben we Röling aan het
woord gelaten die deze stelling resoluut ontkent). De synode spreekt
van het "Sovjet-imperialisme, verbonden met de ideologie van het dialectisch materialisme." Het evenwicht was verbroken, maar gelukkig namen
de Verenigde Staten van Noord-Amerika de leiding van de vrije wereld
op zich en verdedigden onze westerse waarden van vrijheid en demokratie tegen de voor de deur staande kommunistische overweldiging. V/el
wordt toegegeven dat het Westen het eerst de atoombom heeft geworpen
en dat ook het oprichten van de MAVO aanleiding gaf tot een reaktie in
het Oosten (448). De houding van de Hervormde Synode ten aanzien van
de Sowjetunie en haar kommunisme ziet er als volgt uit:
a)het kommunisme is goddeloos, wij mogen ons met die ideologie onder
geen voorwaarde verzoenen (449) of zwichten voor de ideologische druk
van het Oosten (450).
b)Kommunistisch Rusland is agressief; gespekuleerd wordt met de gedachte
van een dreigende overweldiging van de westerse samenleving door het
kommunistisch blok (451) en gesteld wordt dat dankzij de westerse atoomwapenen de Sowjetunie niet is overgegaan tot een aanval (met konventionele en / of kernwapenen) op één van de NAVO-partners (452).
Telkens wordt gesproken van het Oosters imperialisme terwijl nergens
het westers imperialisme genoemd wordt: of liever: dit wordt dan beschreven als "bescherming van de vrijheid" (453). Bij dit beeld past
ook dat gezegd wordt dat het Oosten konventioneel veel sterker is bewapend (454). Dit wordt echter door veel polemologen ontkend (455).
447)
448)
449)
450)
451 )
452)
453)

Idem, blz. 35-36.
Idem, blz. 37.
Idem, blz. 55.
Idem, blz. 52.
Idem, blz. 32.
Idem, blz. 25-26.
Met Fritz Vilmar zijn velen overtuigd dat de Sowjetunie bang gemaakt is door het Westen en sinds het eerste begin in 1917 zelf
alle redenen heeft op zijn hoede te zijn voor het westers imperialisme.
454)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz. 48.
455) Wellicht heeft op papier het Warschaupakt meer konventionele kracht
dan de NAVO; de "papierendivisies" van het Oosten worden echter
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"Als christenen weten wij dat bijv. de gedachte van ie vreedzame
coëxistentie in de communistische wereld geheel andere geestelijke
wortels heeft dan in het Westen, en dat zij daar veelal slechts een
middel is dat het eigenlijke doel, de wereldrevolutie, moet dienen."
Vfear halen "Wij" die kennis
"Als christenen" vandaan ? Betreft het hier
een speciale ingeving van de Heilige Geest ? Wij van onze kant zien in
deze boude bewering niets anders dan dat de Hervormde Synode een antikommunistisch vooroordeel hanteert. Möller en Vilmar, op hun beurt,
bekritiseren beweringen als "dat vreedzame koëxistentie voor Rusland
slechts dient om de 'vrije' wereld te doen inslapen". Zij noemen het
"kwalijke koude-oorlogspropaganda" (457). De Hervormde Synode heeft
zich inderdaad hiertoe laten verleiden.
Verder wordt nog beweerd dat de Sowjetunie de onderhandelingen in
Genève liet vastlopen (458) terwijl men slechts uiterst sporadisch
een kritische noot aan het adres van het Westen kan aantreffen (als
arbeid koopwaar wordt en de mens aan winstbejag is prijsgegeven, is
dat een verwerpelijke zaak (459) ).
We menen te moeten konkluderen dat "Het vraagstuk van de kernwapenen"
er voortdurend blijk van geeft een antikommunistisch vooroordeel te
hanteren; de waarschuwing tegen antikonmunistische hysterie doet hier
niets aan af (460), is hooguit een typerende formulering voor hen die
een antikommunistische instelling hebben. Dat de Hervormde Synode het
koramunisme afwijst is acceptabel; niet echter dat zij zo eenzijdig en
onkritisch de Oost-West tegenstelling beziet, een kompleet vals vijanddoor het Westen graag als werkelijk ter plaatse aanwezige troepenmacht beschouwd. Zo toont men aan dat de andere partij agressief
is en kan men de eigen defensieuitgaven rechtvaardigen en verder
opschroeven. Dit echter beïnvloedt weer het gedrag van de andere
partij etc. De waarnemingen van het gedrag van een andere mogendheid staan vaak ver af van de realiteit (vergelijk D.Senghaas over
"autistische vijandschap" in a.w. (noot 178), blz. 28-94.
Peter Boskma en Frans-Bauke van der Meer wijzen er op dat niet mankracht alleen maat voor de sterkteverhouding mag zijn. Gezien de
bewapening van die konventionele troepen is geen sprake van een
achterstand van het Westen. Toch blijven de westerse politici vasthouden aan een achterstand van het Westen ("Europese bewapening en
Europese veiligheid", in:"Transaktie" 3/1974 nr. 6, blz. 13-20.
456)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz. 57.
457) Möller en Vilmar a.w. (noot 370), blz. 18.n Vergelijk ook J.W.Nobel:
"De opkomst van de Koude Oorlog (1945-1949) (uitgave van het polemologisch instituut van de rijksuniversiteit van Groningen en van
Vredesopbouw, Utrecht 1976), met name blz. 80-81.
458)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz.46.
459) Idem, blz. 57-58.
460) Idem, blz. 39.
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presenteert.
Behalve dat de beschrijving van de koude oorlog onvoldoende is (461),
wordt ook de verhouding van het Westen tot China niet juist beschreven.
Ten onrechte wordt China verdacht gemaakt:
"De neiging van communistisch China er van uit te gaan, dat de eindoverwinning van het communisme over het westerse kapitalistische
imperialisme met de wapenen, kernwapenen inbegrepen, zal moeten
worden bevochten...." (462).
Een tweede punt waar wij nader op in willen gaan is de vraag naar het
vredesbegrip dat "Het vraagstuk van de kernwapenen" hanteert. Wij konstateerden reeds dat vrede in verband gebracht werd met "een zo rechtvaardig mogelijke ordening". Op deze wijze kan de oorlog voorkomen worden: doordat zijn oorzaken worden weggenomen. De Hervormde Synode zegt
neen tegen de kernwapenen; niet het gebruik van alle geweld wordt echter
afgewezen: onder bepaalde omstandigheden is "in deze nog niet verloste
wereld het oefenen van geweld vanwege de overheid in dienst van het
recht noodzakelijk."(463)
Het gaat vooral om "verdediging of handhaving van de gerechtigheid"(464)
door de overheid of de VS. Wat bevrijdingsoorlogen betreft zal van geval tot geval bekeken moeten worden of het om een rechtvaardige zaak
gaat. "Het ligt echter in de definitie van een 'rechtvaardige oorlog'
opgesloten dat het niet tot de eigenlijke en belangrijkste taak van
de christen behoort deze oorlogen te (helpen) voeren, maar ze te
voorkomen, door het bijleggen van de conflicten die tot oorlogvoering zouden kunnen leiden en het (helpen) wegnemen van misverstan461 ) Voor een korte bespreking van de koude oorlog: "De koude oorlog
in revisie", door Hans Keman en fier van Roon in:"Transaktie" 3/1974
nr. 5, blz. 9-13. Reeds uit deze paar bladzijden blijkt hoe veel
ingewikkelder het probleem ligt en hoe moeilijk het is een van de
partijen alle schuld in de schoenen te schuiven. De traditionele
voorstelling dat het Westen reageerde op het agressieve Rusland,
wordt afgewezen. De USA is op zijn minst medeverantwoordelijk voor
het uitbreken van de koude oorlog. Leon Wecke gaat in "De wapens
hebben u meer dan u denkt" (Kosmoschrift nr. 5, Odijk 1972) juist
de andere kant op dan de synode door vooral de schuld te geven aan
de USA van zowel de koude oorlog als de bewapeningswedloop (blz.20
-21). Ook Röling (a.w. (noot 8) ) verwijt de US-politiek van na
1945 dat die de basis heeft gelegd voor de koude oorlog, vooral
door de onnodige bommen op Japan (blz. 232 o.a.). Nog steeds heeft
de USA een enorme voorsprong op kemwapengebied. Voor een recente
weergave van de verhouding NAVO-Warschau zie Hylke Tromp: "De Navostaarders", Amsterdam 1974 (187 pp)· Het standpunt van Vilmar hebben we reeds uitvoerig weergegeven.
462)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz. 38.
Verschillende auteurs wijzen er op dat China helemaal niet zo
agressief is maar agressief genoemd wordt om de eigen bewapening
te rechtvaardigen. Leon Wecke merkt in "Oorlogsgevaren" (in^'Politiek voor niet-politici", Baam 1971) op dat China verdacht ge-

- 130 den die tot deze conflicten ЬеЪЪеп geleid." (465)
In de terminologie van Herman Schmid: het konflikt wordt niet beschouwd
als een struktureel konflikt, wordt niet beschouwd als geworteld in
maatschappelijke strukturen, maar het komt voort uit misverstanden ("weg
nemen van misverstanden die tot deze conflicten hebben geleid"). Het is
zaak dat christenen duidelijk maken dat de bestaande konflikten geen
werkelijke grond hebben maar berusten op misverstanden. Door middel van
integratie (bijleggen van konflikten) dient men te komen tot positieve
vrede, dus niet door middel van een zekere polarisatie. In feite ligt
echter de nadruk in "Het vraagstuk van de kernwapenen" telkens op nega
tieve vrede, een toestand van geen manifeste konflikten; de bestaande
toestand dient gehandhaafd te blijven:
"Het is echter van belang in dit verband de ogen niet te sluiten
voor het feit dat elke oorlog, op kleinere schaal en met conven
tionele wapenen gevoerd, indirect of direct verband kan houden met
de Oost-West tegenstelling of daarin kan betrokken raken.
Dit maakt het vraagstuk van oorlog en vrede en de noodzaak langs
alle begaanbare wegen te trachten een gewapend conflict, hoe gering
van omvang ook, te voorkomen, des te groter ! " (466)
Wat de verhouding Oost-West betreft wordt het belang van coëxistentie
benadrukt, te meer daar de strijd tegen de uitbreiding van de kommunistische invloedssfeer en tegen de kommunistische heerschappij over volken die dit stelsel niet willen, niet langer met wapengeweld kan worden
gevoerd tengevolge van de kernwapenen (467). Hoewel gesteld wordt dat
men een verbetering wenst van de eindeloos geprolongeerde koude oorlog
(468), de kernwapenen opgegeven moeten worden en een betere wereldorganisatie broodnodig is (469), blijft onze algemene indruk bestaan dat
in feite telkens de negatieve vrede benadrukt wordt. Men komt nauwelijks
boven het niveau van coëxistentie (naast elkaar leven zonder oorlog)
uit. En dit kan ook niet anders gezien4e houding van de Hervormde Synomaakt is en omringd met militaire bases zodat China zich wel bedreigd moest gaan voelen (blz. 130). Ook hier speelt weer mee dat
het Westen een vijand moet hebben om de eigen bewapening te rechtvaardigen. We zouden van onze kant hier nog aan willen toevoegen
(in de lijn van Vilmar) dat ook China op zijn beurt een uitdaging
vormt voor het (laat-)kapitalisme en dat dus de vijand niet geheel
toevallig gevonden is.
463)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz. 24.
464) Idem, blS. 33.
465) Idem, blz. 34.
466) Idem, blz. 35.
467) Idem, blz. 40.
468) Idem, blz. 42.
469) Idem, blz. 49 en 59.
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wil ons voortdurend met konventionele wapenen en met atoombommen te lijf.
Het Westen mag niet zwichten voor het Oosten, en de grote waarden van
de geestelijke goederen die in de westerse wereld aanwezig zijn, dienen
beschermd te worden (470), zo wordt betoogd. Of om het anders te zeggen:
zolang het agressieve, onbetrouwbare kommunistische Oostblok met zijn
valse waarden zal blijven bestaan, of zolang het Oosten onze maatschappijvorm niet heeft overgenomen, is er geen mogelijkheid te komen tot
echte (positieve) vrede in de wereld; met dit Oosten valt eenvoudig niet
vreedzaam samen te leven (471).
Het fanatieke antikommunisme enerzijds, vergezeld van een in het geheel
niet ter diskussie stellen van het westers laatkapitalisme anderzijds
(integendeel: de Hervormde Synode hemelt de westerse waarden juist op)
heeft "Het vraagstuk van de kernwapenen" belemmerd te komen tot een
uitspraak die doordringt tot de wortels van het kwaad zoals we die in
ons tweede hoofdstuk aan de hand van Fritz Vilmar hebben aangeduid (472).
Haar positie ten aanzien van het kommunisme in ogenschouw nemend, moet
men konkluderen dat de Hervormde Synode eigenlijk zelf nauwelijks in
de reële mogelijkheid van echte (positieve) vrede geloofd kan hebben.
In dit verband willen we terugkomen op de centrale uitspraak van "Het
vraagstuk van de kernwapenen": het neen tegen de kernwapenen. De realiteit zoala de Hervormde Synode die zélf schildert bestaat hierin dat
Rusland en China agressief zijn en dat dankzij de kernwapenen het Westen
vrij is kunnen blijven van Russische overheersing. China, met name, zou
ons zelfs met kernwapens te lijf willen. Het neen tegen de kernwapenen
blijkt tegenover haar eigen inschatting van de politieke werkelijkheid
eenvoudig gekkenwerk te zijn:
1)het Westen, met haar grote waarde van geestelijke goederen, mag niet
zwichten voor het Oosten;
2)dankzij de kernwapenen is het Oosten nog niet tot een aanval overge470) Idem, blz. 42.
471) De Hervormde Synode staat verzoening tussen de mensen voor. Hoe
men die dan moet zien moge blijken uit het volgende citaat: "Hiermede bedoelen wij niet dat de christen zou moeten streven naar een
'verzoening' tussen verschillende politieke en maatschappelijke
stelsels; nog minder dat er zulk een 'verzoening' zou moeten plaatsvinden tussen verschillende ideologieën of zelfs tussen het christelijke geloof en een ideologie als die van het marxistisch-leninistisch communisme !(...) Als wij over de dienst der verzoening
spreken hebben wij dqarom de enkelingen op het oog, ook al schijnen
zij vaak geheel schuil te gaan achter en op te gaan in de maatschappelijke en politieke stelsels waaronder zij hebben te leven."(Het
uitroepteken werd geplaatst door de synode) (blz. 55-56).
472) Dit "gelijk willen hebben", de aanspraak op universaliteit, de pretentie voor de gehele wereld te kunnen vaststellen waarin het ware
menselijke gelegen is, lijkt een steeds terugkerende onhebbelijkheid
van de burgerlijke filosofie te zijn. (Vergelijk de werken van B.
Willms (noot 67 en 68).
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3)tegenover deze realiteit spreekt de Hervormde Synode haar neen uit.
(Een eventuele belofte van de kant van het Oosten die kernwapens ook
daar op te ruimen is natuurlijk nietszeggend aangezien het Oosten,
volgens de Hervormde Synode, nu eenmaal onbetrouwbaar is).
Evenmin als in "Pacem in terris" en in "Gaudium et spes" wordt de maatschappij van het laatkapitalisme door "Het vraagstuk van de kernwapenen"
ter diskussie gesteld. In plaats daarvan zoekt de Hervormde Synode de
oorzaak bij het konmrunisme van Rusland en China. Aan een analyse van de
sociaal ekonomische strukturen van het laatkapitalisme wordt volledig
voerbijgegaan. Het neen tegen de kernwapenen zweeft hoog boven de realiteit zoals wij die geschilderd hebben in het vorige hoofdstuk, maar
zweeft, heel merkwaardig, ook boven, en staat totaal los van de politieke realiteit zoals die door de Hervormde Synode zelf getypeerd werd.
Dit neen tegen de kernwapenen, dat los staat van iedere werkelijkheid,
was bij voorbaat gedoemd tot volstrekte irrelevantie.
Ten aanzien van "Het vraagstuk van de kernwapenen" maken we tot slot
enige opmerkingen over de theologie ervan, die onder meer een duidelijker licht zal werpen op het "neen". De Hervonnde Synode spreekt over
Sods goede schepping (473). Minder uitdrukkelijk dan "Pacem in terris"
en in "Gaudium et spes" (474) wordt de mens heer van de schepping genoemd. Wel heeft God de mens in zijn "eigen-wijsheid" en "eigenmachtig
handelen zó ver laten gaan, dat ook de uiterlijke vrede voor ons in de
meest letterlijke zin een zaak van leven of dood is geworden." (475).
De ontdekking van de kernenergie is een gave en tegelijkertijd ook een
opdracht van Gods wege. Deze gave van God nu kunnen we ook misbruiken,
verachten (476), en door haar te verbinden aan datgene wat tot volstrekt
verderf leidt, houden we deze gave volledig buiten de heerschappij van
Christus.
"Het vraagstuk van de kernwapenen" speelt, en dit in tegenstelling tot
"Pacem in terris" en "Gaudium et spes", met het idee de geweldige opho473)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz. 24.
474) Volgens ''Pacem in terris" is de mens wijs en vrij, is hij heer van
de schepping en verantwoordelijk voor die schepping. De encycliek
heeft veel vertrouwen in de redelijkheid en in de goede wil van de
mens. Dit blijkt daar waar geloofd wordt dat: a) de wereld niet vernietigd wordt door kernwapens b) echte vrede en ontwapening mogelijk zijn c) konflikten niet door wapengeweld maar door redelijk
overleg opgelost kunnen worden. ("Gaudium et spes" benadrukt iets
meer dan "Pacem in terris" de zwakte van de mens). De theologische
uitgangspunten van "Pacem in terris" en "Gaudium et spes" enerzijds
en van "Het vraagstuk van de kernwapenen" anderzijds lopen dus iets
uiteen.
475)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435), blz. 15.
476) Idem, blz. 24.
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het laatste gericht en met de komst van het Koninkrijk van God (477).
Toch blijft het rapport voorzichtig met deze interpretatie door te verwijzen naar Hand. 1,7 waar gezegd wordt dat de Vader de beschikking
heeft over dag en uur waarop het Koninkrijk hersteld wordt, en niet de
mens. Deze gedachte aan het einde van alle dingen, hoe dan ook verstaan,
leidt, met een verwijzing naar 1 Petr. 4,7 , tot een soort konklusie:
dat we ons moeten bezinnen, nuchter worden en elkaar moeten liefhebben.
Dat deze wereld voorbijgaat, en dat het Rijk van God komt, niet door de
mens maar door God, moet echter niet ertoe leiden dat de christenen
niet langer opkomen voor vrede en gerechtigheid; integendeel: het christelijk handelen kan een getuigenis zijn van Gods recht op zijn schepping
en van Christsus' tegenwoordige en toekomstige heerschappij (478). Wat
de mens aangaat: deze is fundamenteel feilbaar (479); maar God heeft geduld zoals bij de coëxistentie tussen Oost en West, die gezien mag worden als het veld waarbinnen de mensen een poging mogen doen tot een
leefbaar bestaan te geraken (480). De wereld aan zichzelf overgelaten
zou dan ook verloren gaan (481), maar in het evangelie van de gekruisigde Christus heeft God de wereld met zichzelf verzoend, door hun overtredingen niet toe te rekenen. Nu we overgezet zijn in het Rijk van
Christus en vrede hebben met God wordt er ook iets van óns verwacht:
"Het antwoord van de lof en de dank, van de liefde en de dienst."(482).
Zo hebben de christenen de opdracht te werken aan een grotere wereldeenheid die, beter dan onze wereld van verdeeldheid, de vrede kan garanderen, en de opdracht te werken aan grotere sociale gerechtigheid op de
wereld. Het is voor de Hervormde Synode niet zozeer de kwestie of dit
streven van menselijke overmoed getuigt, wel dat het in ieder geval
bittere noodzaak is: "één wereld of geen wereld".
Hoewel mensen de verantwoordelijkheid dragen voor de wereld (483), kunnen de mensen de wereld niet zelfstandig redden (484), God is barmhartig en geduldig, en aan het einde van haar rapport (485) wordt ingestemd
met T.R. Milford die zegt:
"Als wij toch weer veilig door de huidige dreigingen heen mogen komen
477)
478)
479)
480)
481)
482)
483)
484)
485)

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

12-15.
14.
60.
42.
56.
14.
67.
55.
67-68.

- 134 en straks weer met minder angst en vrezen zullen leven, ІіеЪЪеп we
dat alleen aan de genade van God te danken, die in staat was zo
wel de gramschap en de angsten van de mens als de sprankeitjes
licht en liefde in zijn ziel te gebruiken om hem te redden."
Ook als het ergste mocht gebeuren, behoren christenen eigenlijk niet te
wanhopen of te haten: want God is liefde, licht en leven, aan gene zijde
van onze laatste dag zijn opstanding en leven.
Klaagt de Hervormde Synode enerzijds de struktvren van de maatschappij
niet aan, komt ze tot een losstaand, nietszeggend en realiteitsvreemd
"neen", anderzijds geeft ze blijk van een soort fatalistische theologie,
een theologie die voor een bijdrage van de mens aan het heil slechts
een geringe plaats toebedeelt. Iets buiten de mens moet de wereld redden.
("...hebben dat alleen aan de genade van God te danken.."). Vanuit een
konkurrentieschema moet God hier de wereld komen redden. De Hervormde
Synode zegt "neen", God redt de wereld, het systeem suddert onaangetast
voort: in "Het vraagstuk van de kernwapenen" vertoont de theologie een
duidelijke samenhang met een (onkritische) maatschappijvisie.
Met name het in "Het vraagstuk van de kernwapenen" centraal staande de
finitieve "neen" tegen de kernwapenen heeft na het verschijnen van het
rapport heel wat stof doen opwaaien. Het neen was tevens een neen tegen
het kernwapen^eleid van de NAVO en van de Nederlandse regering die de
NAVO steunt en er deel van uit maakt. Het neen was interessant, ook uit
kerkhistorisch oogpunt bezien. Velen klommen dan ook in de pen: er waren
aanleidingen genoeg om kanttekeningen bij het rapport te plaatsen. Maar
na verloop van tijd werd alles weer rustig, en toen de stofwolken ver
dwenen waren, was het resultaat helder zichtbaar: de dreiging met kern
wapens duurde voort, de produktie van kernwapens en het werken aan perfektionering ervan eveneens, het beleid van de NAVO en de Nederlandse
regering bleef nagenoeg onveranderd en ook de christelijke politieke
partijen spanden zich evenmin als voor het verschijnen van het rapport
noemenswaardig in iets aan het kemwapenbeleid te veranderen of het
neen in daad om te zetten; het neen had niets uitgehaald en het rapport
verdween na verloop van tijd in de kast.
Wij menen nu voor het falen van "Het vraagstuk van de kernwapenen" tot
op zekere hoogte een verklaring te kunnen geven. We vermelden drie puntai.
1)Het neen staat los van de politieke realiteit, staat zelfs los van de
politieke realiteit zoals die door de synode zelf wordt beschreven.
2)Het neen gaat voorbij aan binnenlandse militair-industriële strukturen
die de (kem-)bewapening in hoge mate stimuleren, het gaat voorbij
aan de werkelijke wortel van het kwaad doordat de sociaal ekonomische
strukturen niet in de analyse worden verdiskonteerd. Voorbijgegaan
wordt aan het systeem zelf en aan de funkties van de bewapening voor,
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3)0ok theologisch gezien, dit is eer, nieuw element in ons betoog, hangt
het neen in de lucht. We vinden op slechts twee plaatsen een theolo
gische redenering aangaande kernwapenen die dan ook nog in heide ge
vallen zeer beperkt ia; er wordt gezegd dat de schade die door een
atoomoorlog wordt aangericht in volstrekte strijd is met de wil van
God (zonder verdere explicatie) (486), en verder wordt gesteld dat
wij bezig zijn een gave van Sod, kernenergie, te misbruiken (487). De
eigenlijke afwijzing echter berust hierop dat "zij niet als echte wa
penen kunnen worden aangemerkt" (488) omdat deze wapenen nooit recht
kunnen herstellen. Is er heel wat theologisch materiaal in het rapport
aanwezig, juist bij het neen, de centrale uitspraak van het rapport,
ontbreekt een bijbels of theologisch argument en berust de afwijzing
op het wel zeer abstrakte argument dat kernwapenen geen échte wapenen
zouden zijn.
Welke relevantie heeft het neen nu nog ? Er ontbreekt zowel een sociaal
ekonomische fundering als een theologisch fundament. Vanuit het standpunt de kernwapens af te wijzen omdat het geen echte wapens zouden zijn,
wordt het begrijpelijk dat de Hervormde Synode het in het geheel niet
als hypokriet aanvoelt om de konventionele wapenen te handhaven. We zien
hier hoe een slecht soort theologie en een slecht soort polemologisch
gedachtengoed elkaar vinden. Het neen is zowel polemologisch als theologisch gezien ongefundeerd.
In de "Vredeskrant 77" wordt het formele verbieden van kernwapens uitgebreid met een aktieprogramma. Duidelijk eenzijdige stappen (eerst de
kernwapens weg uit Nederland) moeten leiden tot een verdwijnen van
kernwapens uit geheel de wereld. Tan een anti-USSR houding is geen sprake. Wel vinden wij dat er onvoldoende beklemtoond wordt hoe bewapening
van binnenuit gestimuleerd wordt in het belang van ekonomische en politieke machtseliten. Ook wordt onvoldoende uiteengezet dat de USSR zich
vooral reaktief verhoudt en een, gelet op de precisie, geweldige achterstand heeft op het gebied van ABC-wapens. Voor vele traditionele christenen blijft het goddeloze Rusland de oorzaak van alle kwaad. Aan een
kritiek van het laatkapitalisme durft het IKV, waarschijnlijk uit taktische motieven, niet te beginnen. Wij hebben van onze kant echter laten
zien dat daar wel degelijk de wortel van het bewapeningskwaad gelegen
is. Pas ook op die wijze kunnen de funkties die vooroordelen (t.a.v.
de USSR of China) vervullen, worden opgehelderd als in het belang van
ekonomische en politieke machtseliten.
486) Idem, blz. 47.
487) Idem, blz. 24.
488) Idem.
489)"Vredeskrant 77" (Uitgave IKV Voorburg).
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We hebben reeds gekonstateerd dat de traditionele polemologie uitgaat
van een harmoniedenken. Zowel Herman Schmid, Lars Dencik als Fritz Vilmar stellen dit aan de kaak. Ten aanzien van de kerkelijke uitspraken
roept dit de vraag op of ook zij zich daarmee hebben verbonden. Indien
deze vraag bevestigend beantwoord moet worden, is daarmee een hoogst belangrijke oorzaak aangegeven voor hun niet adekwaat stellingnemen. Hieronder zullen we derhalve een poging ondernanen een wijze van denken op
het spoor te komen die bestaat in het niet fundamenteel ter diskussie
stellen van maatschappelijke strukturen (die dus niet als konfliktueus
worden ervaren) en die bestaat in een daaraan beantwoordend beroep op
het individu of op groepen van individuen om met elkaar door middel van
het vervullen van rechten en plichten een vredige samenleving tot stand
te brengen. Bij het rooms-katholieke denken zal, zo mag men vooronderstellen, een sterkere neiging hiertoe bestaan dan bij het protestantse
denken dat immers vanaf haar begin een duidelijker accent heeft gelegd
op de rol van het kwaad in de wereld. De volgorde van behandeling van
kerkelijke uitspraken stemt overeen met de volgorde van behandeling tot
nu toe.
A)"Pacem in terris"
npacem in terris" is van oordeel
dat politieke gemeenschappen bij konflikten niet hun toevlucht nemen tot wapengeweld, bedrog of list, maar
dat ze hun konflikten oplossen "door wederzijds begrip, rijp en eerlijk
overleg, en door een billijk compromis"(490). Niet alleen spreekt de
encycliek zich uit tegen geweld, ze zegt ook nog dat iedereen dat geweld
niet wenst maar "vrede" wil:
"Want wie verlangt niet vurig, dat het oorlogsgevaar wordt afgewend
en dat de vrede bewaard blijft en steeds hechter geconsolideerd
wordt ?" (491)
Verderop (492) wordt gesteld dat alle mensen van goede wil de konsolidering van de vrede in de wereld verlangen. Geweld wordt niet alleen afgewezen uit angst voor het eskalatiegevaar met het oog op een atoomoorlog (493). Geweld is een bedreiging voor onze orde en daarom afkeurenswaardig: sommige mensen, zegt de encycliek, zijn zo edelmoedig dat zij
ten overstaan van de onrechtvaardigheid in de wereld radikale hervorming490)"Pacem in terris" a.w. (noot 408), blz. 33.
491) Idem, blz. 40.
492) Idem, blz. 60.
493) Ook dit is een reden wapengeweld af te wijzen (blz. 44). We wezen
reeds op het voor en tegen van deze opvatting.

- 137 en willen doorvoeren zodat
"hun optreden veel weg heeft van een revolutie.
Laten zij eraan denken, dat geleidelijke groei een еіз is van de
natuur, en dat ook de menselijke instellingen slechts geleidelijk
en van binnenuit kunnen verbeterd worden. Onze voorganger Pius XII
z.g. wijst hierop met de volgende woorden: 'Niet van een omverwerping
van de orde, maar van harmonieuze evolutie is heil en rechtvaardig
heid te verwachten. Geweld heeft altijd gevoerd tot afbraak, nooit
tot opbouw."(494)
Het gaat "Pacem in terris" telkens om konsolidering van de vrede, om
veiligheid in de wereld (495). Strukturen die verminkend werken blijven
dan echter wel gehandhaafd, stelden we. Helaas grijpt de encycliek een
mogelijkheid niet aan: gezag vervalt tot onrecht en is niet meer verbon
den met het gezag van God ala er niet volgens de rede bevolen wordt; dit
uitgangspunt zou hier, verder doorgedacht, tot heel wat minder behouden
de konklusies hebben kunnen leiden dan nu gegeven worden.
De beschrijving bewapening in het ene land heeft bewapening in het ande
re land tot gevolg (496), is onvoldoende adekwaat. In plaats daarvan
moeten binnenlandse en laatkapitalistische, sociaal ekonomische struk
turen worden aangeklaagd. Ontwapening wordt voorgestaan zonder dat uit
drukkelijk een werkelijke oplossing van konflikten als voorwaarde daar
toe vermeld wordt (497); wel wordt gezegd dat vrede moet doordringen in
de harten van de mensen. Daarmee zijn we bij het beroep op het individu:
het individu moet begrip tonen, op een kompromis toewerken, broederlief
de nastreven; mensen dienen elkaar te vertrouwen etc.
Konkluderend stellen we dat "Pacem in terris" door haar vooronderstel
lingen als dat iedereen gebaat ia bij vrede, door haar nadruk op veilig
heid en door haar angst voor radikale verandering van de samenleving,
door onvoldoende nadruk te leggen op de noodzaak van struktuurverandering
en door haar beroep op het individu, zich (net als de traditionele pole
mologie) aangesloten heeft bij het liberale harmoniemodel.
B)"Gaudium et spes"
"Gaudium et spes" maakt, zoals we hebben gezien, onderscheid tussen (wat
wij noemen) negatieve en positieve vrede, respektievelijk geworteld in
het machtaevenwicht en in de rechtvaardigheid en liefde. Om die recht
vaardige samenleving te bereiken ziet "Gaudium et spes" geen heil in
totale verandering van atrukturen of in het manifest maken van konflik494)
495)
496)
497)

Idem, blz. 58-59.
Idem, blz. 46-47.
Idem.
Idem, blz. 40.
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¿elf moet strikt vermeden worden; zo zouden immers de belangen en de
rechten van de mensen op elkaar botsen. "Gaudiura et spes" zoekt dan ook
telkens zijn toevlucht Ъід het individu: vernieuwing van de geest, het
hart dat veranderd moet worden etc. terwijl niet gezien wordt dat Ъеlanpen en rechten in feite iedere mmjut van de dag op elkaar botsen
aangezien deze botsing van belangen en rechten in de strukturen is inge
bouwd. "Enige zaken willen we wat uitgebreider noemen:
Oondanks het streven, via mentaliteitsverandering, tot werkelijke vre
de te komen, is er een behoudende tendens bespeurbaar: de nadruk ligt
op "behoud van de vrede" (498) en op "algemene veiligheid" (499). He
verdedigingsoorlog wordt gerechtvaardigd (500). Be mogelijkheid dat
een bevrijdingsorganisatie de wapens opneemt tegen een wrede tiran en
tegen een systeem van uitbuiting en knechting wordt niet vermeld. Op
zijn zachtst gezeed heeft zo'n organisatie geen carte blanche.
"Door diezelfde geest gedreven, kunnen wij onze lof niet onthouden
aan hen, die bij de verdediging van hun rechten afzien van geweld
en hun toevlucht nemen tot verdedigingsmiddelen, die overigens ook
binnen het bereik liggen van de zwakkeren, mits dit kan geschieden
zonder afbreuk te doen aan de rechten en plichten van anderen of
van de gemeenschap."(501 )
De rechten en plichten van anderen mogen niet geschaad worden: het
wordt dan wel erg moeilijk hoe de geknechten hun rechten kunnen ver
krijgen van hen die m feite alle rechten hebben op grond, grondstof
fen, fabrieken etc. Hieruit spreekt heel duidelijk dat "Gaudium et
spes" geen oog heeft voor objektieve belangentegenstellingen.
2)Zelfs bij de bewapeningswedloop (waarvan we hebben laten zien dat de
maatschappelijke vervlochtenheid en de samenhang ervan met het sys
teem niet door "Gaudium et spes" worden gesignaleerd) wordt nog een
beroep op het individu gedaan:
"Wil men deze ergernis wegnemen, wil men de wereld bevrijden van de
angst, waaronder ze gebukt gaat, en de ware vrede herstellen, dan
moet men nieuwe wegen kiezen, die als uitgangspunt hebben een verm e u w m g van de geest." (502)
Niet het laatkapitalisme met de voor hem specifieke bewapeningsfunkties wordt aan de kaak gesteld. In plaats daarvan doet "Gaudium et
spes" een beroep op het individu en op de meningen en gevoelens van
de massa's:
49Р)"ва^аіит et
499) Idem, blz.
500) Idem, blz.
501) Idem, blz.
502) Idem, blz.

spes" a.w. (noot 423), blz. 181-183.
193.
187-189.
185.
193.

- 139 "Want de regeerders van de volker, die verantwoordeliQk zijn voor het
algemeen welzijn van hun eigen volk en tegelijkertijd het welzijn
van de gehele wereld moeten bevorderen, zijn ter zeerste afhankelijk
van de meningen en gevoelens van de massa's. Het zal hun weinig baten zich m te zetten voor het opbouwen van de vrede, zolang gevoelens van vijandschap, minachting en wantrouwen, rassenhaat en hardnekkige ideologieën verdeeldheid brengen onder de mensen en hen tegen elkaar opzetten. Vandaar een dringende noodzaak van een vernieuwing in de mertaliteitsvorming en van een nieawe oriëntering
in de publieke opinie." (503)
Het komt ons voor dat het veeleer andersom is dar de konstitutie hier
wil. Het zijn telkens degenen die belang hebben faij de oewapening en
bij de instandhoading van de haidige nachtsverdeling, die de vijandbeelden voortbrengen terwille van (o.a.) de rechtvaardiging van de
schrikbarend hoge defensieuitgaven voor reusachtige bewapenirgsarsenalen. Voorbeelden zijn er genoeg: de bondgenoot m de strijd tegen
Hitler-Duitsland veranderde binnen de kortst mogelijke tijd m een
wrede bloeddorstige wereldveroveraar. Een aantal jaren later lanceerde de USA China als de vijand bij uitstek. Vilmar heeft ons duidelijk
gemaakt waarom deze voorlichting door de machthebbers zelf dit karakter draagt. Of zoals Hylke Tromp suottend opmerkt: "Pe vijand is er
altijd geweest, daarover bestaat geen twijfel. Het enige wat wel eens
tot wat verdeeldheid en onrust wil leiden, is de beantwoording van de
vraag wie de vijand van dit moment is."(504)
Wanneer blijkt dat de vijandbeelden gekoppeld zitten aan her die belang hebben bij bewapening, is een beroep op het individu volstrekt
inadekwaat. De foute mentaliteit is niet eenvoudig m de massa geworteld en bepaalt vervolgens de politieke en sociaal ekonomische strukturen. Vaak zal de mentaliteit gevolg zijn in plaats van oorzaak. We
willen niet stellen dat mentaliteitsverandering niet nodig zou zijn.
Integendeel. Maar we willen onderstrepen dat mentaliteit en mertaliteitsverandenng in voortdurende wisselwerking staan met konkrete
maatschappelijke strukturen en struktuurverandenngen. Daartoe is
een kritiek van het laatkapitalisme onontbeerlijk.
3)Te grote ongelijkheid in macht en op ekonomisch gebied veroorzaakt politieke onrust:
"Vele van deze oorzaken zijn gelegen π een te grote ongelijkheid op
economisch gebied en in een te lang wachten met de nodige verbete
ringen." (505)
503) Idem, blz. 195-197
504) Hylke Tromp a.w. (noot 461), blz. 42.
SOSV'Gaudium et spes" a.w. (noot 423), blz. 197.

- 140 "Want al ЬеЪЪеп bijna alle volken hun politieke onafhankelijkheid
verkregen, toch zijn zij nog larp niet vrij van al te grote onge
lijkheid en verlost van iedere vorm van ongewenste afhankelijkheid,
en blijft nog altijd het gevaar bestaan voor ernstige binnenlandse
moeilijkheden." (506)
"Er moeten instellingen komen om de internationale handel te begun
stigen en te regelen, vooral met de minder ontwikkelde volken, en
om de nadelen op te heffen, die een gevolg zijn van de te grote on
gelijkheid in macht tussen de volken." (507)
Het gaat "Gaudium et spes" kennelijk niet om ongelijkheid maar om "te
grote ongelijkheid". De vraag wanneer ongelijkheid dan te groot is,
kan eenvoudig beantwoord worden: wanneer er politieke onrust en een
bedreiging van het systeem gevolg van zijn. De scherpe kantjes moeten
van het systeem afgevijld worden, juist ter bescherming van het sys
teem. Het kapitalisme zelf wordt hier echter niet fundamenteel ter
diskussie gesteld.
Evenals we ten aanzien van "Pacem in terris" gedaan hebben, kunnen we
ook bij "Gaudium et spes" niet anders konkluderen dan dat uitgegaan woidt
van een harmoniemodel: de bestaande strukturen en maatschappijvorm zijn
in principe goed en worden niet fundamenteel ter diskussie gesteld (wel
moet hier en daar wat bijgeschaafd worden aan het systeem, mede omdat
daar anders een bedreiging van het systeem het gevolg van is). Derhalve
dient het individu te veranderen of dient de mentaliteit van de massa te
verbeteren, zodat de machthebbers zich nu onderhand eens kunnen gaan in
zetten voor hun roeping: het opbouwen van de vrede.
C)"Ket vraagstuk van de kernwapenen"
Een viertal punten vermelden we als we bij "Het vraagstuk van de kern
wapenen" zoeken naar een eventueel harmoniemodel.
1)Hoewel "Het vraagstuk van de kernwapenen" zegt te streven naar meer
dan negatieve vrede is er duidelijk een behoudende tendens bespeurbaar
welke te vergelijken is met die bij "Pacem in terris" en die bij "Gau
dium et spes". Ook hier wordt telkens gesproken over "het herstel en
de handhaving van de vrede in ie wereld" etc. Niet alleen de verdedi
gingsoorlog echter, maar ook de bevrijdingsoorlog wordt genoemd (508).
De synode maakt, als het gaat over oorlog, onderscheid tussen recht
vaardige en onrechtvaardige oorlog. Geheel beantwoordend aan de eisen
van een rechtvaardige oorlog wordt genoemd: "een als politionele actie
gevoerde 'oorlog', op last en onder toezicht van de Verenigde Naties
506) Idem, blz. 201.
50"^) Idem, blz. 203.
508)"Het vraagstuk van de kernwapenen" a.w. (noot 435)! blz. 33-34.

- 141 Ъіттеп het kader van hun Handvest uitgevoerd." (509) De koloniale
oorlog valt geheel buiten de "verantwoorde oorlog". De feitelijkheid
ligt er tussenin en zo moet telkens bekeken worden of het gaat om
een rechtvaardige zaak: bijvoorbeeld de oorlog in Vietnam die, volgens
de synode althans, afweer van agressie beoogt. Hoewel geweld noodzake
lijk blijft in deze nog niet verloste wereld, ligt het toch niet erg
in de bedoeling dat bevrijdingsorganisaties geweld gaan gebruiken. Op
verschillende plaatsen wordt namelijk gesteld dat geweld gebruikt mag
worden "voor de handhaving of het herstel van de rechtsorde" en wel
door de overheid (510). De onderdanen moeten gehoorzamen aan die over
heid (511). "Handhaving en herstel van de rechtsorde": het geweld kan
slechts geoorloofd zijn in dienst van het bestaande systeem, als het
gaat om de verdediging van dat systeem. De bedreiger bij uitstek is
voor de Hervormde Synode het agressieve, bedrieglijke, goddeloze
kommunisme (512). Het bestaan van kernwapens maakt het echter onmoge
lijk om het kommunisme nog langer met vuurwapens te bestrijden;
de Oost-West tegenstelling, zegt de synode, maakt over heel de wereld
urgent het gewapende konflikt te voorkomen.
2)Hoewel bewapening onvoldoende beschouwd wordt als geworteld m de
strukturen van de maatschappij, wordt m e t eenvoudig een beroep ge
daan op het individu. Veel uitvoeriger dan m "Pacem in terns" en
"Gaudium et spes" gebeurt, wordt de bewapeningsproblematiek beschre
ven, en zo krijgen christenen (bijvoorbeeld) de opdracht er bij hun
regering op aan te dringen dat taktische kernwapens worden opgegeven
(513). Desalniettemin blijven de wortels van het kwaad onaangetast.
3)Waar gesproken wordt over het voorkomen van de oorlog gaat de aandacht
van de Hervormde Synode vooral naar de "verzoening van de enkelingen"
(514). Christenen die zich inzetten voor de vrede dienen zich tevens
in te zetten voor de sociale gerechtigheid (515), niet zozeer omdat
sociale ongerechtigheid politieke onrust veroorzaakt, maar omdat so
ciale gerechtigheid onderdeel vormt van de vrede zelf. Om te komen
tot vrede zijn veranderingen nodig in de wereld, "langs de ordelijke
weg" (516) en bewerkstelligd door de Verenigde Naties.
"Het ligt echter in de definitie van een 'rechtvaardige oorlog'opge
sloten dat het niet tot de eigenlijke en belangrijkste taak van de
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)

Idem, blz. 23.
Idem, blz. 24 en 25 bijvoorbeeld.
Idem, blz. 32.
De hier gebruikte adjektieven hanteert de Hervormde Synode.
Idem, blz. 49.
Idem, blz. 55-56.
Idem, blz. 59-60.
Idem, blz. 61 .

- 142 christen behoort deze oorlogen te (helpen) voeren, maar ze te voorkomen, door het bijleggen van de conflicten die tot oorlogvoering
zouden kunnen leiden en het (helpen) wegnemen van misverstanden die
tot deze conflicten hebben geleid."(517)
Het konflikt wordt beschouwd te berusten op misverstanden: de strukren geven blijkbaar geen aanleiding tot konflikten, zijn blijkbaar
zelf niet konfliktueus, maar de individuen die binnen die (goede)
strukturen leven, begrijpen elkaar soms verkeerd en dat moet eenvoudig worden opgehelderd.
Ook hier komt men in feite niet echt los van een beroep op het individu aangezien de strukturen en het systeem niet fundamenteel ter
diskussie worden gesteld.
4)Wij konstateerden reeds in de vorige paragraaf dat de Hervormde Synode een antikommunistisch (Russisch en Chinees) vooroordeel hanteert.
Het Oosten bedriegt, is imperialistisch, agressief etc. Telkens wordt
benadrukt welk een grote waarde aan geestelijke goederen in de westerse wereld aanwezig is. Een sporadisch voorkomende kritische opmerking
aan het adres van het Westen daargelaten, identificeert de Synode zich
met de westerse waarden, die onder leiding van de USA tegen, met name,
Rusland verdedigd moeten worden. Ook hebben we reeds gekonkludeerd dat
"Het vraagstuk van de kernwapenen" niet zelf gelooft in positieve vrede
zolang het socialistische alternatief op deze aardbol aanwezig is.
Noch Rusland noch China passen in het wereldbeeld van de Hervormde
Synode. Deze houding van de synode wordt door Vilmar en Möller "vesting denken" genoemd (519): het eigen systeem is het goede, het alternatieve systeem is boosaardig en oorzaak van alle ellende in de wereld
Uitdrukkelijk brengen Möller en Vilmar dit in verband met harmoniedenken ("harmonistischen Weltbild" in het volgende citaat):
"Een uit het oogpunt van vredespolitiek positief begrip van de hier
vereiste nieuwe verhouding tussen de systemen kan diegene nooit verkrijgen die zich oriënteert op een harmonistisch model van de (wereld-) politieke orde. Ook de voorstelling als zou de wereld in orde
zijn als het boze kontrasysteem maar vernietigd is, berust op het
harmonistisch wereldbeeld. Helaas beheerst dit beeld de common sense. Eén maatschappij orde moet de trendmatig juiste - ofschoon stellig voor verbetering vatbare - zijn, de andere slechts de wereldpolitieke rustverstoorder, die men moet trachten te elimineren.
(...) Socialistische vredespolitiek daarentegen gaat van de gefun517) Idem, blz. 34.
518) Idem, blz. 42 (bijvoorbeeld).
519) Vergelijk het eerste deel van "Sozialistische Friedenspolitik für
Europa" a.w. (noot 370).

- 143 deerde stelling uit, dat geen van de beide industriesystemen de
subtantieel juiste, de demokratische en menswaardige orde is, doch
dat in heide systemen in het gunstigste geval aanzetten tot de ont
wikkeling van een klassenloze maatschappij aanwezig zijn..." etc.(520)
Evenals voor "Pacem in terris" en "Gaudium et spes" geldt voor "Het
vraagstuk van de kernwapenen" dat het uitgaat van een harmoniemodel: de
strukturen van de maatschappij worden niet fundamenteel ter diskussie
gesteld, de overheden mogen geweld gebruiken om het systeem te handha
ven, als het boze alternatieve systeem van het Oosten η i e t bestemd, zou on
ze wereld helemaal in orde zijn, konflikten en fouten worden door indi
viduen veroorzaakt en berusten op misverstanden in plaats van dat het
strukturele konflikten zijn.
We hebben reeds gezien dat het neen tegen de kernwapenen zoals de Her
vormde Synode dit uitspreekt, kompleet in de lucht hangt. Door de bo
venstaande analyse die aantoont dat "Het vraagstuk van de kernwapenen"
uitgaat van het harmoniemodel, is tevens de oorzaak van het abstrakte
en van iedere maatschappelijke realiteit loshangende neen gegeven:
immers doordat de Hervormde Synode zich onvoldoende heeft beziggehouden
met analyse van maatschappelijke (bewapenings-)strukturen, kon heel
eenvoudig neen gezegd worden. Er werd neen gezegd zonder het besef wat
een werkelijk afschaffen van kernwapenen aan struktuurverandering (een
op zijn kop zetten van heel het laatkapitalisme) met zich mee zou breng
en. Door het aannemen van het harmoniemodel is de Hervormde Synode ver
blind.
We willen hier herinneren aan wat Ter Schegget naar voren bracht: het
harmoniemodel bedriegt omdat het zegt: "laat de produktiekrachten maar
vrij dan ontstaat er vanzelf wel harmonie en gelijkheid in de wereld",
terwijl het in werkelijkheid hierop neerkomt dat er geen harmonie ont
staat maar plundering en uitbuiting van bevolkingsgroepen, landen en
werelddelen door, en in het belang van, anderen (resp. ekonomische eil
ten, westerse naties, de gehele westerse wereld). Ten onrechte hebben
de kerken zich met dit model ingelaten.
Wat wij nu met de bovenstaande analyse hebben proberen aan te tonen, is
dat de door ons naar voren gebrachte kerkelijke uitspraken impliciet
díe bestaande orde steunen, waarvan wij in ons tweede hoofdstuk hebben
duidelijk gemaakt, dat daar juist de wortel van het kwaad is gelegen.
Het westerse laatkapitalistische systeem wordt gesteund doordat de
strukturen juist geacht worden en doordat wapens en oorlog daar min of
meer geaccepteerd worden waar het gaat om behoud van het systeem. Wat
520) Idem, blz. 117.

- 144 het betekent dat de kerken de uitgangspunten, de grondstrukturen van
de maatschappij niet ter diskussie stellen, is speciaal voor hun uit
spraken over bewapening katastrofaal geworden. Juist bewapening vormt
een element van het laatkapitalisme zonder welk de laatkapitalistische
maatschappijorde niet meer adekwaat beschreven kan worden (Baran en
Sweezy). Doordat aan dit systeem zelf voorbijgegaan wordt, kan het mi
litair-industrieel complex zoals dat in het laatkapitalisme funktioneert niet in het vizier genomen worden, is men blind voor het feit dat
bewapening een levensvoorwaarde vormt voor het laatkapitalisme en kan
de Hervormde Synode zelfs verblind raken door antikommunistische voor
oordelen.
Door hun beroep op het individu slaan de kerken de plank totaal mis. Dit
komt in feite neer op steun verlenen aan de bewapeningproducerende en
naar bewapening smachtende orde.
Tot de slotsom gekomen dat de wortels van het (bewapenings-)kwaad ge
legen zijn in de laatkapitalistische maatschappij ordening gebiedt de
logika de kerken aan te bevelen dat zij de gestruktureerdheid van het
laatkapitalisme ter diskussie stellen; of anders gezegd:
de kerken moeten systeemgevaarlijk gaan spreken. We herhalen nogmaals
dat het neen van de Hervormde Synode totaal niet systeemgevaarlijk is
aangezien het volledig abstrakt en werkelijkheidsvreemd is, slechts
verbaal revolutionair is.
Als we stellen dat de kerken systeemgevaarlijk moeten gaan spreken,
houdt dit geen oproep in tot gewelddadige revolutie (voor de meeste
westerse landen met hun geringe systeem-frustratie zou dat trouwens
een realiteitsvreemd spreken zijn), maar wel een oproep tot kritisch
nadenken over strukturen en tot bezinning over mogelijkheden voor
struktuurverbetering. In deze bezinning zouden kerken een belangrijke
bijdrage kunnen leveren hetgeen dan een aanzet kan vonnen tot een kwa
litatieve verbetering van hun denken over oorlog en vrede (521).
Ter afsluiting van deze paragraaf plaatsen we nog enige kanttekeningen
bij "Pleidooi voor ontwapening" (522), de recente stellingname van het
Vatikaan. Wanneer wij enige kritiek uiten, betekent dit niet dat deze
recente stellingname geheel in de lijn ligt van "Facem in terris" en
"Gaudium et spes". Weliswaar neemt "Pleidooi voor ontwapening" veel (vaak
ook letterlijk) over van de vroegere uitspraken, maar tegelijkertijd is
een ontwikkeling in het denken van het Vatikaan bespeurbaar die wij, ten
overstaan van de hier geschetste bevindingen, als positief aanmerken.
521 ) Гг. Vi linar houdt zich bezig met strategieën ter verandering van laatkapitalistische heerschappijstrukturen (vergelijk a.w. (noot 371) ).
522)"Pleidooi voor ontwapening". Het Vatikaan antwoordt de Verenigde
Naties, С verschenen als "Wegwijzer 7", uitgegeven door Pax Christi
te Den Haag (16 pp) (uitgave Vatikaan van 13 dec. 1975).

- 145 rfe geven die positieve ontwikkeling kort in een drietal punten:
1)in veel sterkere mate is het Vatikaan zich Ъе о ^ geworden dat bewasemng te maken heeft met maatschappelijke strukturen (523).
2)De uitspraak houdt zich terecht veel meer bezig met het beschrijven
van konkrete Tiechanismen en kwesties, zeker m vergelijking met "Pacem m terns". Zo wordt het probleem van de omschakeling van wapen
fabrieken genoemd (524).
3)Het beroeü op het individu is nog wel aanwezig -naar neemt, terecht,
niet meer die allesbeheersende plaats in. Veel meer wordt over overgangsstrategieën e.d. gesproken.
We plaatsen desalniettemin enige kritische kanttekeningen.
Natuurlijk komt het als zeer radikaal over wanneer gesteld wordt:
"1.DE BEWAPENINGSWEDLOOP. Deze moet onvoorwaardelijk worden veroordeeld"
en als gezegd wordt dat de bewapeningswedloop een gevaar is, schending
van het recht en een vorm van diefstal (525). Ook de pers (526) betitelde de uitspraak als "opvallend radikaal". We hebben ondertussen
wel geleerd dat radikaal stellmgnemen op zichzelf niets zegt over de
mogelijke relevantie ervan: "Het vraagstuk van de kernwapenen" was met
zijn "neen" ongelooflijk radikaal op het moment van verschijnen, maar
tegelijk kompleet irrelevant door het losstaand en abstrakt karakter
van de uitspraak.
Ten aanzien van de recente stellingname van het Vatikaan zouden we dit
niet willen volhouden in die mate waarin we het gekonstateerd hebben Ьц
de Hervormde Synode. We wijzen slechts op enige zwakke plekken: in ogen
schouw nemend Vilmars bespreking van de krachten die ontwapening tegen
houden is het Vatikaan wel erg optimistisch: met name het klassenbelang
dat bij de problematiek van een eventuele overschakeling meespeelt,
wordt niet door het "Pleidooi voor ontwapening" gesignaleerd. Verder
wordt de planning aan de industrieën zelf overgelaten, terwijl, zo
hebben we gekonstateerd, nu juist daar de angel zit: organisatie m het
klem terwille van de winst maar anarchie in het groot; kwalitatieve
verandering van de laatkapitalistische strukturen is noodzaak zo hebben
we in ons tweede hoofdstuk gezien.
"Maar in de regel hebben de industriële ondernemingen processen van
omschakeling goed kunnen opvangen. De omschakeling van wapenfabrieken en markten van militaire goederen op civiele doeleinden zal
523) Vergelijk: "Ontwapening is niet alleen maar een zaak van goede wil"
(blz. 10), "...moeten leiden tot het vestigen van nieuwe instellingen die zich speciaal bezighouden met ontwapening."(blz. 9 ) .
524) Idem, blz. 2.
525) Idem, blz. 1 .
526) O.a. E.D. 10 juli 1976.

- 146 heel goed mogelijk zijn, als de moeite wordt genomen om die op
langere termijn te plannen. Beze ia des te meer uitvoerbaar, omdat
er arbeidsplaatsen zouden ontstaan door het mogelijk maken van het
ontwikkelen van de grote Projekten die nodig olijken voor de bescher
ming van het milieu etc..." (527)
Beze onmerkingen olijven abstrakt zolang men de maatschappelijke weer
standen m e t m hun volle omvang m de bespreking meeneemt (528). Ont
wapening stuit niet enkel eenvoudig op het technische Orobleem dat (bjv.)
vliegtuigfabrieken die nu oorlogstuig fabriceren moeten omschakelen op
civiele produktie, zoals we hebben gezien bij Vilmars analyse van de bewapenmgsekonomie η het laatkapitalisme.
Evenals de vroegere uitspraken hecht ook "Pleidooi voor ontwapening"
veel waarde aan de VH en aan wereldstrukturen. Ook hierbij hebben we be
denkingen als men Vilmars opmeikmgen over de reële tegenstellingen m
de wereld (met name Oost-West) verdiskonteert; zijn strategie bestaat
dan ook m kommutatie wat iets anders is als het eenvoudig naar elkaar
toegroeien. Een wereldregering
met ontwapening
is
een
abstrakt idee tegenover de reële, en waarschijnlijk voorlopig nog niet
opgeloste,tegenstellingen die er bestaan tussen Oost en West. Het voorbijgaan aan grondige sociaal ekonomische analyse blijkt ook aaar waar
de onwil tot ontwapening enkel in verband gebracht wordt met de politieke en juridische sfeer:
"Komt het mislukken van de ontwapening n e t voort uit het eenvoudig
maar herhalen van juridische en nolitieke criteria uit een tijd die
voorbij is 9 Uit een soort onveranderlijke juridische structuur
die de betrokken mogendheden achter de hand houden om deze delicate
kwestie op de lange baan te schuiven "> (...) Zijn er geen andere
oplossingen te vinden om te ontsnappen uit deze vicieuze cirkel
en te ontkomen aan de ban van het wantrouwen f " (529)
Deze konstatenngen lopen uit m de psychologie, m plaats van in de
sociale ekonomie.
Bat het Westen voorop loopt met de bewapening wordt niet gesteld, en
evenmin wordt gesproken over eerste stappen (door bijvoorbeeld het
Westen).
Bewapening wordt m e t in verband gebracht met het sociaal ekonomisch
systeem van het laatkapitalisme, terwijl ook de ontwapening niet m
ekonomische terminologie wordt gesteld maar m zeer algemene en ab527)"Pleidooi voor ontwapening" a.w. (noot 522), blz. 2.
528) Vergelijk Fr.Vilmar a.w. (noot 142), blz. 156.
529)"ріеіаооі voor ontwapening" a.w. (noot 522), blz. 6.

- 147 strakte begrippen:
"Ontwapening kan niet gescheiden worden gezien van de andere doeleinden nl. eenheid, rechtvaardigheid, harmonie en ontwikkeling van
heel de 'menselijke familie' " (530).
Zo stuiten we uiteindelijk toch weer op een nagenoeg ontbreken van een
kritische houding ten aanzien van het laatkapitalisme, opnieuw vergezeld van een radikale oproep tot ontwapening en uitgaande van een harmoniemodel.
baten we de stoute kritische schoenen aantrekken en profetisch stellen
dat het effekt van deze uitspraak gering zal blijven: "Het vraagstuk
van de kernwapenen" vertoonde een overeenkomstige struktuur, hoewel
haar "neen" duidelijk realiteitsvreemder was. De uitspraak van de Hervormde Synode kan telkens trouwens uitstekend dienst doen als een
"ideaaltypisch voorbeeld" van abstrakt en realiteitsvreemd stellingnemen.
Voor wat betreft de realiteitsbeschrijving door "Pleidooi voor ontwapening" is een verbetering te konstateren ten opzichte van "Pacem in
terris" en "Gaudium et spes", hoewel ook deze standpuntbepaling blijft
uitgaan van een harmoniedenken. Juist dit laatste echter blijft het onmogelijk maken de wortels van het kwaad te raken. Hier helpt geen kwantitatieve verbetering, maar enkel een kwalitatieve. Dat heeft de kritische polemologie, van met name Fritz Vilmar, de moraaltheologie geleerd.

530) Idem, blz. 12.
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P O L E M O L O G I E

HOOFDSTUK 1 / THEOLOGISCHE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG NAAR
DE BETEKENIS VAN DE KRITISCHE POLEMOLOGIE VAN PRITZ VILMAR
VOOR DE MORAALTHEOLOGIE
INLEIDING

In dit eerste hoofdstuk van dit meer theologische tweede deel zal de
vraag waarom hier, in een moraaltheologische studie, juist voor Pritz
Vilmars polemologie zo'η grote plaats wordt ingeruimd, theologisch wor
den beantwoord. Voor een deel hebben we deze vraag reeds in deel I be
antwoord doordat we konkludeerden dat kritische auteurs als Vilmar be
tere gesprekspartners voor de moraaltheologie zijn, aangezien zij dieper
graven in de werkelijkheid en zo de wortels van het kwaad beter op het
spoor komen.
In dit hoofdstuk zullen we de vraag uitdrukkelijk theologisch beant
woorden. We zullen allereerst aandacht besteden aan het toch wel merk
waardige verschijnsel dat de sociale wetenschapper Vilmar op zeer veel
plaatsen juist theologische terminologie hanteert. Vervolgens zullen we
onderzoeken of deze terminologie enkel een vemislaag is, dan wel een
theologische denkstruktuur in zich bergt. Kardinale plaatsen in zijn be
toog en belangrijke stukken theorie zullen dan weerspiegelingen van bij
belse denkfiguren blijken te zijn. Zijn theologische terminologie is
meer dan eenvoudig een manier van zich uitdrukken maar geeft een meer
waarde aan zijn theorie. Met zijn theologisch ethisch optie en vanuit
dat paradigma zal hij anders analyseren dan een agnostikus. Zijn wereld
is anders en hij zal méér blijken te kunnen waarnemen. Aan de hand van
konkrete voorbeelden zal het verband tussen vertrekpunten en analyse
in Vilmars "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" worden verduidelijkt.
Het antwoord op de vraag waarom juist de polemoloog Vilmar voor de moraaltheologie zo interessant is, bestaat dus in het gegeven dat de
denkstruktuur van deze sociale wetenschapper (gesekularizeerd) theologisch is.
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in Vilmars polemologie
In het zaakwoordenregister (531) van "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" te zoeken naar begrippen die typisch thuishoren in de theologie is een bezigheid waarvan raen bij voorbaat kan stellen dat die geen
enkel resultaat zal opleveren. Immers Vilmar is een sociale wetenschapper die in dit boek materiaal bijeenbrengt met betrekking tot bewapening, ontwapening, militairisme etc. Kaar desondanks gebruikt hij voortdurend termen die men in eerste instantie verwacht aan te treffen in
een publikatie over een direkt theologisch onderwerp.
Splitst hij in dat register "bewapening" uit naar vele samenhangen waarin dat begrip kan voorkomen, geheel naar verwachting echter neemt hij
woorden als "apokalyptisch" en "demon" niet op. Maar indien we mogen
zeggen dat de theologische terminologie bij Vilmar als een spil funktioneert en dat zijn polemologie dus in feite niet begrepen kan worden zonder dat die theologische terminologie wordt blootgelegd, dan verdienen,
vanuit onze optiek, woorden als "demon" en "apokalyptisch" met evenveel
recht in een register vermeld te worden. Vandaar dat we een ander zaakwoordenregister hebben aangelegd van waaruit het mogelijk zal zijn een
andere dimensie te tonen, namelijk de theologische dimensie. Met Vilmars
eigen zaakwoordenregister kan dit niet tot stand gebracht worden. Waarschijnlijk is Vilmar zich niet bewust van de kapitale betekenis van zijn
theologische terminologie en zelfs dringt zich de vraag op of hij zich
inderdaad wel bewust is dát hij zoveel theologische termen gebruikt. De
theologische dimensie van Vilmars polemologie, die in de vorm van theologische terminologie uit het verborgene aan de oppervlakte te voorschijn
treedt, zal hieronder vanuit een theologisch zaakwoordenregister worden
blootgelegd.
Als een theologisch zaakwoordenregister wordt aangelegd om aan de hand
daarvan de theologische dimensie van Vilmars denken bloot te leggen,
lijkt dat op het eerste gezicht een zeer enge aanpak: immers men kan
vanuit iedere wetenschap een zaakwoordenregister van Vilmars polemologie gaan aanleggen, zodat bijvoorbeeld een psychologisch zaakwoordenregister, een ekonomisch zaakwoordenregister etc. zouden gelegd kunnen
worden naast een theologisch zaakwoordenregister, waarbij ieder slechts
een deelaspekt op het oog heeft. In werkelijkheid is deze theologische
benadering echter een onderzoek naar de diepste levensbeschouwelijke
achtergronden van waaruit Vilmar dan gaat kiezen uit auteurs, denkrich531) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 267-270.
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of ontwikkelingen afkeurt of toejuicht en waarom hij zijn vredesstrategie juist zo opoouwt. Vanuit die bloot te leggen kerr wordt duidelijk
waarom hij juist een bepaalde psychologische richting aanhangt etc. Zich
toespitsen op deze kern betekert tevens dat men bezig is iets te zeggen
over al die schillen die om die kern heenzitten. Zo'n aanpak bestrijkt
niet een deelasOekt, is geen erge benadering, maar is wel degelijk een
totaliteitsbenadenng (532).
In het theologisch zaakwoordenregister werden zowel theologische termen
opgenoiien als temen die op het eerste gezicht liet theologisch aandoen
maar die het bij nader inzien wel degelijk bleken te zijn. Vooral bij
deze laatste kategone liet zich de theologische denkstruktuur, die onder het betoog veroorger is, slecits met de grootst mogelijke moeite
te voorschijn halen. Waar de gewone lezer overheen leest, daar zal onze
theologische dientefoto kunnen laten zien dat we inderdaad met theologische denkstrukturen te maken heb oen.
We hebben daarbij niet gebruik gemaakt van een of ander formeel selektieknterium. Uit de resultaten achteraf bleek welke woorden relevant
waren. De duidelijk theologische termen bleken niet steeds de belangrijkste te zijn: soms bevatte een woord dat ΟΌ het eerste gezicht hele
maal niet theologisch van strekking leek, wel degelijk een grote theo
logische lading.
Onze methode is m e t de taalanalytische methode welke streng wetenschap
pelijk is en die te werk gaat volgens duidelijk gedefinieerde regels.
Onze methode heeft daarentegen een proefondervindelijk karakter. Naast
de officiële index, welk een technisch sociaal-wetenschappelijk selektiekritenum hanteert, plaatsten wij een theologische index die theologische en pseudo-theologische termen bevat. Uit deze, oorspronkelijk een
paar honderd woorden omvattende, theologische index werd een selektie
gemaakt van die woorden die bij nader toezien signifikant bleken te zijn
als indikatie van de verborgen theologische achtergrond van de tekst.

532)"Binnen het netwerk van de afzonderlijke vakwetenschappen, door te
blijven vragen naar het geheel" is naar het vennoeden van A.Th. van
leeuwen een opdracht van de, wat hij pleegt te noemen,"ekonomische
theologie", in: TvT 13/1973 nr. 4, blz. 391-407.(Citaat van blz.
405)). Juist door een totaliteitsbenadenng worden zaken aan het
licht gebracht die bij een поплаіе vakspecifieke benadering niet
opvallen. T.a.v. Marx kan dan bijvoorbeeld blijken dat diens religiekritiek anders begrepen moet worden dan tot nu toe gedaan is.
Vergelijk van dezelfde auteur: "Kritiek van hemel en aarde" (2 de
len), Deventer 1972, en: "Theologie als 'economische godsdienst'wetenschap" in: "Vox theologica" 44(1974) nr. 4, blz. 182-198.
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"ROstung uid Abristung im Spátkapitalisirus"
Deze paragraaf bevat allereerst een serie korte besprekingen van die
termen die verderop wezenlijk zullen blijken te zijn voor de theologische
grondstruktuur van Vilmars "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismas".
Daarna zullen we enige systematische aspekten presenteren welke jitlopen m een slotkonklusie. De te bespreken woorden zijn: 1) alt, 2) Licht
und Finsternis, 3) dunkeln, 4) makabre, 5) Tod (en samenstellingen), 6)
Peindesliebe, 7) apokalyptisch, 8) Schwerter und Pflugscharen, 9) Böse,
10) übel, 11) Dogma (en samenstellingen), 12) fatale / Fatalismus, 13)
Salz, 14) hoffen (en samenstellingen), 15) glauben, 16) Legende, en
17) Mythos.
1 ) alt
Men kan zich afvragen hoe het zo alledaagse woordje "oud" in een theologisch zaakwoordenregister terecht komt. Het antwoord is hierin gelegen dat Vilmar "alt" een aantal keren weinig alledaags hanteert. Een
paar maal gebruikt hij "alt" alledaags, bijvoorbeeld wanneer hij spreekt
over de oude uitgave van zijn boek (blz.18). Maar daar staat tegenover
dat hij maar liefst tien keer "alt" op andere wijze hanteert zoals op
bladzijde 16 waar hij spreekt over "das Ensemble der alten rüstungsund knegspolitischen KrSfte". Wat houdt "alt" hier in ? Zijn de mensen
die de kracht van bewapening en oorlogspolitiek vormen een stelletje
oude, afgeleefde heren •? Kennelijk m e t , want "oud" vormt het bijvoegelijk naamwoord bij "krachten". Dus die krachten zelf zijn oud. Bedoelt
Vilmar dat die krachten al heel lang bestaan (oud zijn) zoals de krachten die vrede willen nog niet zo lang bestaan, dus jong zíjn ' Mogelijk;
maar "oud" betekent méér: oud heeft te maken met "zijn beste tijd gehad
hebben", met "nabijheid van het einde" en met de dood. Vilmar schrijft
niet: "de reeds lang bestaande krachten", maar "de oude krachten". Met
die krachten is het bijna afgelopen, of wel: behoort het eigenlijk afgelopen te zijn. Ook op andere plaatsen waar hij "alt" gebruikt gaat dit
voortdurend gepaard met een morele afkeuring: wat "alt" is, is slecht
en moet vervangen worden door iets nieuws. Enkele voorbeelden: "mit den
alten menschenverachtenden 'Machteilten1 in Wirtschaft, Politik und Militär. "(blz.17). Verderop gaat het om de "traditionellen, die Herrschaft
der alten Machteliten stabilisierenden Gewaltpolitikn(blz. 23) waarvoor
in de plaats een "fortschrittliche" politiek moet komen. De "Kolonialherrschaft" wordt "oud" genoemd (olz. 53-54) en ook de demonisenng van
het kommunisme (blz.191).
"Alt" heeft te maken met bewapening, oorlogspolitiek, mensenverachtend,
machtselite (2x), stabiliseren, geweldpolitiek, heerschappij (2x), kolonie (3x), demoniseren, konservatief, kapitalistische machtsgroepen,
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Als tegenpool van "alt" gelden: pacifistisch, werkelijke en te verwerkelijken utopie, redelijk, kritische "linkse" groepen, vooruitstrevende
ekonomisch-maatschappelijke politiek, vrede, vooruitstrevende sociale
reorganisatie etc.
Opvallend genoeg staat tegenover "alt" niet "neu". De zo typische eigen
lading die "alt" hij Vilmar heeft, ontbreekt bij "neu".
Met het kleine woordje "alt" vangt hij een hele wereld, een wereld die
slecht en zondig is, een wereld die verdwijnen kan en verdwijnen moet.
Tegenover deze wereld plaatst hij de wereld van de progressie, een wereld die op weg is naar de utopie. Met name de wereld van het laatkapitalisme is "alt", slecht, maar overwinbaar. Het in ogenschouw nemen van
het sociaal ekonoraisch fundament is wezenlijk voor Vilmar wanneer men
de wortels van het kwaad wil blootleggen. Welnu, dit fundament is "alt"
en aan vervanging toe.
De typische lading van het begrip "alt" bij Vilmar doet ons sterk denken
aan de lading van het begrip "nieuw" in het "Boek der Openbaring":"Toen
zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de
eerste aarde waren verdwenen, ook de zee bestond niet meer. En de heilige Stad, het Nieuwe Jerusalem, zag ik neerdalen van God uit de hemel,
toegerust als een bruid, die voor haar man is getooid.(...) En Die op
de troon is gezeten sprak: Zie, ik maak alles nieuw ¡"(Openbaring 21:
1-2 en 21:5). De Openbaring spreekt over een wereld die radikaal positief (nieuw) is, terwijl Vilmar spreekt over een wereld die radikaal negatief ("alt") is. De theologische lading die de term "nieuw" heeft in
het Boek der Openbaring, is te vergelijken met die welke "oud", op enige plaatsen, heeft bij Vilmar. De ene heeft een positief theologische
lading, de andere een negatief theologische lading: ze vormen eikaars
komplement.
2)"Licht und Finsternis"
Deze formulering treffen we in "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" slechts op één plaats aan: "...einer solchen 'Zwei-Reiche-Lehre1:
der Westen das Reich des Lichts, der Osten das Reich der Finsternis."
(533). Hij acht deze theologische terminologie van toepassing op dat
denken in Oost en West waarbij de ene partij de andere voortdurend verdacht maakt. Dat politieke denken krijgt een religieus karakter omdat
het bepaalde zaken enerzijds gaat verabsoluteren tot het goede bij uitstek, het perfekte en volmaakte, gelovige en goddelijke, en anderzijds
bepaalde zaken gaat verabsoluteren tot boos, goddeloos, duivel en demon.
533) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 228.
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In het denken van sommige mensen ontstaan twee rijken die verabsoluteerd
worden tot de religieuze tegenstelling God-duivel. Бе heersers stellen
de dogma's vast en gebruiken deze denkmaner π hun eiger voordeel. Wie
dit denken aanvalt, wordt voor ketter gehouden (535). Op deze wijre
sluiten een eigenaardig soort foute religie en een foute sooiaal ekonomische orde een vertond.
Het is duidelijk dat Vilmar zich hier bewust is, theologische taal te
gebruiken (536). Hij gebruikt dan die theologische terminologie om iets
te beschrijven dat hij afkeurenswaardig vindt. Bij het genruik vai "alt"
konstateerden we hoe hij onvewust theologische taal hanteert om zich adekwaat te kunnen uitdrukken. Verwijt hij enerzijds een bepaald soort po
litiek denken van religieuze denkfiguren, anderzijds funktioreren m
Vilmars denken zelf ook religieuze denkfiguren zonder dat hij zich daar
van bewust is.
3) dunkeln en
4) makabre
Woorden als "dunkeln" (537) en "makabre" (538) worden door Vilmar ge
bruikt om iets aan te duiden wat hij afkeurenswaardig acht. Zo is bij
voorbeeld het kapitalistische systeem "makabre" te noemen. Daarentegen
gebruikt hij "schwarz" om een denkmanier te typeren waar hij zich niet
mee kan verenigen, bijvoorbeeld die denkmanier m de politiek waarbij
men het andere systeem zwart maakt. Opnieuw komt dus iets van de ambi
guïteit in Vilmars taaigetiruik aan het licht.
5) Tod (en samenstellingen)
Aan de ene kant gebruikt Vilmar "Tod" en "Todfeind(-schaft)" als beschrijving van hoe Oost en West tegenover elkaar staan: de ander is de doodsvijand. Dit hangt samen met het verabsoluterende religieuze karakter
van dit soort politieke denken (539) Aan de andere kant funktioneren
"Tod" en "Todfeind(-schaft)" ook in zijn eigen beschrijving van, met name, het kapitalisme. Zo verdienen de kapitaalbezitters aan bewapening,
hetgeen Vilmar "Geschäft mit dem Tode" noemt (540). Ons christelijk
534) Idem, bijv. op Ъ1г. 189, 228 en 229.
535) Vilmar gebruikt hier "ketter" en "dogma" in zijn beschrijving (bij
voorbeeld op blz. 244).
536) Vergelijk ook de volgende passage uit "Sozialistische Fnendenspolitik für Europa" (a.w. (noot 370)): hij wil het begrip twee-njkenideologie gebruiken "weil es bis hinein in bestimmte christliche
Einfärbungen des Antikommunismus (=Atheismus) in verweltlichter
Fonn religiSse Denkfiguren übernimmt, die die Welt, das Leben, die
Menschen nach einem simplen Schwarz-Weiss-Schema gespalten sehen :
hier das Reich des Lichts; das Reich der Gläubigen und Guten dort das Reich der Finsternis, der Ungläubigen und Bösen."(blz.21)
537) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 49. Vergelijk het gebruik van "düster"
op bladzijde 217.
538) Idem, blz. 21, 45, 59 en 180.
539) Idem, blz. 189, 243, 244 en 245.
540) Idem, blz. 128.
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het laatkapitalisme wordt beschreven als "tödliche Langeweile" (542).
De bewapeningsindustrie wordt een "makabre" bedrijfstak genoemd (543).
Voor Vilmar heeft het laatkapitalisme met zijn voorbereiding op de oorlog, met zijn knechting en dreiging, met zijn verveling en zijn mentaliteit van elkaar doodslaan, gevoelsmatig te maken met de dood. Dit systeem draagt in zijn strukturen de dood met zich mee. Vanuit deze positie wordt nu ook op een andere manier duidelijk waarom Vilmar de heersende krachten die dit systeem op gang houden "oud" noemt: immers de
krachten die bij dit systeem horen, hebben vanzelfsprekend te maken met
de dood, zijn oud en staan met één been reeds in het graf. Oud impliceert de nabijheid van de dood. Het systeem draagt de dood al in zich.
Dit woord "dood" wordt ook toegepast, niet om aan te geven dat het kapitalisme niet langer bestaat (of zoals we van een organisme zeggen dat
het biologisch dood is), maar om aan te geven dat een bepaalde kwaliteit van het leven ontbreekt. In het kapitalisme kan geen sprake zijn
van "volheid van leven". Het meest uitdrukkelijk en letterlijk treedt
de dood van dit systeem aan het daglicht bij de bewapeningsindustrie.
Dood als aanduiding voor het ontbreken van een kwaliteit van het leven,
dood zijn terwijl men (biologisch) leeft, behoort ook tot het denkkader
van de eerste Johannesbrief: "We weten, dat we uit de dood tot het leven
zijn overgegaan, omdat we de broeders beminnen; die niet bemint blijft
in de dood"(544). "Dood" en "leven" hebben respektievelijk te maken met
"niet beminnen" en met "beminnen" en de begrippen spelen dan ook binnen
de aardse, menselijke bestaanshorizon. Bij Johannes heeft liefde wezenlijk te maken met God en met de Zoon: "God is liefde; en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem." (545) en "Wie de Zoon heeft,
heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven
niet."(546). Bij Johannes heeft liefde te maken met God, met leven en
met de Zoon van God, terwijl niet-beminnen te maken heeft met niet-God
en dood. Ook bij Vilmar stuiten we zo meteen op het begrip "(vijand-)
liefde".
6) Feindesliebe
Nadat hij in "Sozialistische Friedenspolitik für Europa" letterlijk het
"oog voor oog, tand voor tand" verworpen heeft (547), komt hij verderop
met het grote woord van Jezus zelf: zijn vijanden lief te hebben (548).
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)

Idem, blz. 227.
Idem, blz. 230.
Idem, blz. 21 en 45.
1 Joh. 3:14.
1 Joh. 4:16b.
1 Joh. 5:12.
Vilmar a.w. (noot 370), blz. 134.
idem, blz. 144.
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Wel plaatst hij het woord van Jezus zelf, "vijandliefde" tussen aanhalingstekens. Was dit voor Vilmar toch een te boude opmerking van Jezus *?
Mogelijk dat hij enkel dit woord van Jezus tegenover de gebruikelijke
mentaliteit plaatst om die verkeerde mentaliteit juist duidelijker te
laten uitkomen. Hoe dan ook, het blijft opvallend dat hij dit woord
van Jezus opneemt en nog wel m de titel van een paragraaf.
Aan de trits die we gaven bij de eerste brief van Johannes, namelijk
liefde - Zoon-van-God - leven, kan in feite ook "licht"worden toegevoegd,
terwijl"duisternis" kan worden toegevoegd aan nlet-beminnen en dood. Gebruikt Vilmar dus "licht en duisternis" als beschrijving van een type
denken dat hij afkeurenswaardig acht (hij maakt een verwijt aar dit soort
denken), termen uit diezelfde trits neemt hij wel degelijk over waar het
zijn eigen manier van uitdrukken betreft. Opnieuw blijkt hier iets van
Vilmars tweeslachtig taalgebruik. Verderop in dit hoofdstuk zullen we
uitdrukkelijk terugkomen op de problematiek die achter dit tweeslachtig
taalgebruik schuilgaat.
7) apokalyptisch
In West-Duitsland is een groep mensen geïnteresseerd geraakt in het fabriceren van "Luftschutzausrüstungen" (549). Bit "Geschäft mit dem Tode" wordt ook beschreven als "dieses apokalyptische Geschäft" (550).
Deze bedrijfstak staat of valt met de mogelijkheid van een onmetelijke
ramp. Reeds het geld verdienen aan de mogelijkheid van het uitbreken
van zo'n onmetelijke, alles vernietigende slag wordt apokalyptisch genoemd. Het begrip dat Vilmar gebruikt klinkt theologen vertrouwder in
de oren dan sociale wetenschappers. Apokalyptiek is een literair genre
dat thema's behandelt die inderdaad te maken hebben met zulk een einde
der tijden, waarbij, net zoals m een atoomoorlog op grote schaal, de
strijd gaat tussen twee partijen. De ene, volstrekt goede, partij zal
de andere, die radikaal boos is, overwinnen. (551). Daarmee wordt ook
een volgende passage waarin hij "apokalyptisch" gebruikt begrijpelijk:
de blaadjes van de Bundeswehr gaan te keer tegen intellektualisme en
geven de voorkeur aan religieus gelovig zijn, idealisme "ja 'im Extrem'
ein apokalyptischer Kampfwille". (552). De denkfiguur uit de apokalyptiek, namelijk de vernietiging van het totaal en absoluut boze, kan
men ook vinden in de blaadjes van de Bundeswehr. Hier zijn de duivel en
de boze enerzijds, en God en het goede anderzijds gekonkretiseerd in,
respektievelljk, de Sowjetunie en het Westen.
549)
550)
551)
552)

Vilmar a.w. (noot 142), blz. 128.
Idem, blz. 129.
Men vergelijke bijv. de Openbaring van Johannes (hoofdstuk 20).
Vilmar a.w. (noot 142), blz. 224.
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Бе centrale vraag van Vilmars boek is of het kapitalisme de uitzinnig
hoge bewapening perse nodig heeft en hoe kwalitatieve verbeteringen ge
realiseerd kunnen worden. Juist hier, waar het de kern van de zaak be
treft, gebruikt Vilmar theologische taal: er zullen nieuwe wegen van
ekonomische politiek moeten worden ingeslagen indien "...die Mensch
heit 'Schwerter in Pflugscharen' verwandeln will." (553) Het is een op
roep tot ommekeer, met een beeld van Jesaja (554).
9) Böse
Opvallend genoeg gebruikt de sociale wetenschapper Vilmar dit woord "böse" erg vaak. Om te beginnen komen we het een aantal keren tegen wanneer hij kritiek levert op een bepaalde manier van denken: het tweenjken-denken. Het andere systeem wordt dan gehouden voor "das übermächtige Böse" (555). Niet voor mets echrijft Vilmar hier: "das Böse".
Immers m het politieke twee-njken-denken worden religieuze denkfiguren opgenomen en dan kan het kwaad tot persoon gemaakt worden: tot
duivel of demon, of tot de Boze. Hetzelfde "das Böse" gebruikt Vilmar
in zijn kritiek op abstrakt denkende wetenschappers: zij zien het kwaad
niet m samenhang met een historisch gegroeide wereld waarin de mens
tot mens wordt. Het kwaad oestaat wel degelijk maar niet in de mens op
zichzeTf (in de zin van: met zijn geboorte meegekregen). In de antagonistische samenleving wordt het tot tweede natuur. De abstrakte wetenschappers maken dus dezelfde fout als diegenen die het politieke tweerijken-denken feitelijk aanhangen (556).
We hebben reeds gezien hoe in de eerste brief van Johannes begrippen
als "licht", "duisternis", "dood" en "leven" voorkomen. Welnu, in die
brief treffen we ook "de Boze" enige malen aan. Vilmars gebruik van deze term doet sterk aan de eerste brief van Johannes denken wanneer men
daar leest: "omdat gij den Boze hebt overwonnen" (557) en "We weten
dat wie uit God is geboren, niet zondigt; maar wie uit God is geboren,
waakt over zichzelf, en de Boze heeft geen vat op hem."(558). Ook in
zijn eigen beschrijving gebruikt Vilmar "böse": wanneer de vraag gesteld
wordt hoe de bewapening in vredestijd te rechtvaardigen valt, zegt Vilmar dat men dan niet onder "einen bösen Satz" кал uitkomen, namelijk
553)
554)
555)
556)

Idem, biz. 133 en 144.
Jes. 2:4.
Vilmar a.w. (noot 142), biz. 228.
Van hieruit zal het begrijpelijk worden dat Vilmar weinig sympathie
kan opbrengen voor de late Freud en voor theorieën als die van de
bioloog Lorenz. Daar verschijnt agressie immers als primaire drift.
557) 1 Joh. 2:13.
558) 1 Joh. 5:18.

- 157 dat indien het kommunistische gevaar niet bestond, het zou moeten worden uitgevonden (559). En ook is het "hoos" als men militaire macht gebruikt om een klassensamenleving in stand te houden (560). "Böse" wordt,
evenals "tod", door Vilmar op twee manieren gehanteerd: zowel om een
door hem bekritiseerde denktrant te typeren als in zijn eigen beschrijving. Om die denktrant van zijn tegenstanders te typeren, neemt hij zijn
toevlucht tot terminologie uit 1 Johannes terwijl hij tegelijkertijd in
zijn eigen beschrijving ook die terminologie uit 1 Johannes hanteert.
Vilmar gebruikt telkens maar één van de twee polen van de tegenstellingen; zo hanteert hij wel "alt" maar niet "neu". De andere pool treedt
verkleed als "progressief" aan het daglicht en is dus wel degelijk aanwezig, maar is in de begrippentegenstelling niet direkt herkenbaar. Men
kan nu ernstig de vraag stellen of hier niet sprake is van datgene wat
bedoeld wordt met "de pot verwijt de ketel dat hij zwart is": hanteert
Vilmar niet een moralistisch-raanicheïstisch denkschema terwijl hij dit
type denken juist openlijk verwijt aan het politieke twee-rijken-denken?
Indien dat zo mocht zijn, wordt ook duidelijk waarom Vilmar slechts
uitdrukkelijk de ene pool van de manicheïstische tegenstellingen in
zijn terminologie hanteert (wel dood, niet leven; wel oud, niet jong
e t c ) : wellicht had hij in dat geval zichzelf betrapt. Verderop zullen
we de hier gesteldevraag beantwoorden,
10) Übel
Nog meer dan "böse" is "übel" het woord dat Vilmar gebruikt om aan te
geven wat moreel afkeurenswaardig is. Zo pretendeert Vilmar met de kritische polemologie de wortels van het kwaad bloot te leggen ("die Wurzeln
des Übels freizulegen"), aangezien immers het bewapeningscomplex op de
maatschappelijke oorzaken wordt teruggevoerd (561). Pas zo kan men het
kwaad uitroeien ("damit man ihm wirksam begegnen kann" voegt hij toe).
Dit kan men het credo van Vilmars kritische polemologie noemen: de wortels van het kwaad ("TTbel") te tonen zodat men het kwaad kan bestrijden.
11) Dogma (en samenstellingen)
Vilmar past de woorden "Dogma" en "Dogmatismus" toe op dat type denken
waarbij bepaalde toestanden of ontwikkelingen onvermijdelijk geacht worden. Zo bekritiseert hij bijvoorbeeld het pseudo-marxistisch dogma "im
Spätkapitalismus bestehe ein unausweichlicher Zwang zur Rüstungsproduktion" en hij levert kritiek aan het adres van diegenen die durven te
stellen dat wasdom en stabiliteit van het laatkapitalisme "unaufläsbar"
samenhangen met bewapeningsuitgaven door de staat (562). Ook verderop
559) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 60.
560) Idem, blz. 211.
561) Idem, blz. 257. Vergelijk ev. ook blz. 46, 168 en 229 waar "übel"
gebruikt wordt.
562) Idem, blz. 130.

- 158 (563) levert hij kritiek op marxistisch dogmatisme wanneer hij stelt
dat deze pseudo-linkse kritiek op het kapitalisme leidt tot "fatalen
Fehlschlüssen". Elders (564) bestrijdt hij de dogmatici van het imperialisme.
De woorden "Dogma" en "Dogmatismus" past hij uitsluitend toe op marxisten, of liever gezegd: op diegenen die Vilmar aanduidt als pseudo-links
en pseudo-mancisten. Men komt het woord niet tegen waar hij bijvoorbeeld het soort denken van "Rusland is toch agressief" aan de kaak stelt.
De marxisten die van Vilmar het predikaat "dogmatisch" krijgen toebedeeld geloven, net als hijzelf, in de vergankelijkheid van het bestaande systeem van heerschappij. Maar hun geloof is star, het is een geloof
in de onvermijdelijkheid van historische ontwikkelingen. Voor Vilmar
behoeven ontwikkelingen helemaal niet perse op een bepaalde manier af
te lopen: de mens in de twintigste eeuw gaat bewust aan zijn geschiedenis bouwen en daarmee is iedere onvermijdelijkheid principieel opgehevœ.
De woorden "Dogma", "dogmatisch" en "Dogmatismus" die op het eerste gezicht in de meer algemene zin van "geen tegenspraak duldend" gehanteerd
schijnen te worden, blijken bij nader inzien wel degelijk theologisch
begrepen te moeten worden. Dogmatisme is bij Vilmar namelijk een geloof:
een star geloof in de komst van de betere wereld.
12) fatale / Fatalismus
We geven eerst enige voorbeelden van het gebruik van beide begrippen:
de resultante van het krachtenparallellograra staat niet reeds fatalistisch vast (565);
de bovenmatige bewapeningsproduktie heeft in de laatkapitalistlsche ekonomie een fatale konjunktuur-politieke betekenis (566);
Vilmar verzet zich tegen de opvatting van sommigen dat de samenleving
van de USA er een is zoals Europa er in de toekomst zal gaan uitzien:
van de ene kant wijst veel in de richting dat ook in Europa in de komende jaren de bewapeningssektor een "fatale krebsartige Form" zal aannemen,
van de andere kant "ist sie direkt falsch und wirkt als ein fatales
Hemmnis eigener konstruktiver Lösungen in bestimmter Negation amerikanischer 'Vorbilder' "(567);
in de industrie van het laatkapitalisme die een hoog technisch niveau
heeft, bestaat een fatale trend om investeringen voor vernieuwing via
bewapeningsopdrachten door de staat te laten financieren (568);
563)
564)
565)
566)
567)
568)
569)

Idem, blz.
Idem, blz.
Idem, blz.
Idem, blz.
Idem, blz.
Idem, blz.
Vervallen.

132.
244.
11.
17. Vergelijk ook blz. 62.
64.
78.

- 159 de politieke systeuen van het Oostblok zijn mede pevormd door militaire,
para-militaire (etc.) groepen: op eei fatale wijze (5'70);
de autoritaire persoonlijkheid heeft een fatale neiging tot het militaire (571):
en tot de leden van de kommunistische partij die kritiek op de Sowjetunie een vorm van antikommunisme noemen, zegt Vilmar dat hun onvermogen
tot zelfkritiek fataal is (..."muss als fatale Unfähigkeit zur kommunistischen Selbstkritik"...)(572).
Bijna steeds heeft "fatal" en "Fatalismus" de betekenis van onontkoombaar ongeluk: het heeft te тіакеп met onvermijdelijkheid en met verderf
of groot ongeluk. Het fatalistische denken wordt door Vilmar bestreden,
het is voor hem star, dogmatisch, het gaat er vanuit dat bepaalde ont
wikkelingen onontkoombaar zijn. Tegenover fataal plaatst hij het begrip
"alternatief" (573). In plaats van te geloven m een onvermijdelijke,
onontkoombare en noodzakelijk afloop van gebeurtenissen, is er bij hem
een grote plaats ingeruimd voor menselijke, bewuste inbreng en kreativiteit bij het zoeken naar oplossingen. Pas door het bewust ingrijpen
is een betere samenleving mogelijk.
Zijn verzet tegen het fatalisme als alternatief-ontkennend denken legt
Vilmars grondhouding open die als volgt omschreven kan worden: m de
twintigste eeuw kan de mens zijn eigen geschiedenis gaan maken, hij kan
zijn lot m eigen handen nemen, de mens kan bewust plamen; luisteren
naar dogmatisch marxisten is als luisteren naar een orakel dat het on
vermijdelijk noodlot van het kapitalisme ontvouwt; er is veel meer moge
lijk dan er nu gebeurt, er zijn alternatieven realiseerbaar nu de mens
zijn lot in eigen handen kan nemen; de geschiedenis overkomt de mens
niet langer maar de mens zelf gaat de heerschappij ("Herrschaft") afbre
ken en werken aan 'n klassenloze samenlevng en aan werkelijke dandciatie (574).
13) Salz
Het slechts op één plaats voorkomend (575) woordje "Salz" doet op het
eerste gezicht niet bepaald theologisch aan. Naar onze mening bezit
het echter wel degelijk een theologische lading.
570) Idem, blz. 212.
571) Idem, blz. 235.
572) Idem, blz. 238. Andere plaatsen waar "fatal" gebruikt wordt: blz.
64 (2x), blz. 84, 130, 132 en 133.
573) Idem, blz. 84 levert een duidelijk voorbeeld.
574) In "Strategien der Demokratisierung" (Vilmar a.w. (noot 371))
spreekt hij over "dem fatalen Objektiven Geist Hegels"(blz.122).W4s
geworden door het bovenstaande behoeven we geen puzzeluurtje in te
lassen om de betekenis van fataal hier te achterhalen: de objektieve "Geist" van Hegel is daarom fataal omdat het daar een bjitenmenselijke kracht betreft die de geschiedenis leidt. Dit is voor
Vilmar fatalisme-denken aangezien de mens als planner en geschiedenismaker dan onvoldoende uit de verf komt.
575) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 99.
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van de Westduitse bewapeningspolitiek te kort schiet voor wat betreft de
sociale ekonomie. Brandt geeft veel statistische gegevens en historische
details, "entbehrt aber des kritischen Salzes". Volgens Vilmar kunnen
de wortels van het kwaad pas blootgelegd worden wanneer men het militair-industrieel complex terugvoert op de sociale ekonomie. Dit laatste
ontbreekt nu juist bij Brandt en daarmee ontbreekt het kritische zout.
Bij de kritische polemologie zoals Vilmar die voorstaat, is dat kritische
zoutwel aanwezig: de kritische polemologen vormen kennelijk het zout der
aarde. Het zout dient tegen het bederf, het kwaad. Welnu, juist deze
theologische lading treffen we aan in het Nieuwe Testament als Jezus
tot de leerlingen zegt: "Gij zijt het zout der aarde" (576). Ook hier
gaat het om een selekte groep, voorbestemd om de mensheid het heil te
verschaffen.
Verderop zal blijken dat dit niet de enige plaats is waarbij van een
opvallende parallel sprake is tussen, enerzijds Vilmar, zijn kritische
polemologie en kritische minderheid en, anderzijds Jezus en de leerlingei.
14) hoffen (en saTienstellingen)
Wordt het werkwoord "hoffen" oppervlakkig gebruikt, daarentegen hebben
"Hoffnung" en "hoffnungslos" bijna steeds betrekking op het heil van de
mens. Enige voorbeelden hiervan:
het gaat om de hoop ("Hoffnung") dat grote groepen mensen de waanzin
van een maatschappelijke orde zullen gaan inzien die honderden miljarden verspilt (577);
als slechts het ekonomische zijn het bewustzijn bepaalde, dan zou het
met de toekomst van de klassenloze samenleving hopeloos ("hoffnungslos")
gesteld zijn (578);
sommigen vestigen al hun hoop ("Hoffnung") op de guérillero's (579).
"Hoffnung" heeft een zekere heiligheid voor Vilmar gezien het sekure gebruik ervan (580). Lang niet alle begrippen hanteert hij zo precies:
een belangrijk begrip als "vrede" gebruikt hij slordig, hij maakt geen
expliciet onderscheid in positieve en negatieve vrede (zo spreekt hij
over "wirklicher Frieden in Asien" (581) en over "Sicherung des Friedens" (582) zonder "Frieden" tussen aanhalingstekens te plaatsen (583) ).
Des te opvallender is het specifieke gebruik van dit theologisch begrip,
516)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)

Mt. 5:13.
Vilmar a.w. (noot 142), blz. 254.
Idem, blz. 15.
Idem.
Alleen op blz. 104 wordt het oppervlakkig gebruikt.
Idem, blz. 202.
Idem, blz. 243.
In het eerste hoofdstuk van het eerste deel hebben we de diskussie
rond de vredesbegrippen weergegeven.

- 161 namelijk telkens in verband met een betere wereld. Ook in de brief aan
de Romeinen wordt het begrip "hoop" zo gebruikt wanneer het gaat om de
hoop op bevrijding van de schepping (584-).
15) glauben
Van de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde, worden hoop en
liefde uitdrukkelijk wel theologisch gebruikt maar geloof niet (585).
Dit is niet verbazingwekkend, in aanmerking genomen dat we hier met een
gesekularizeerd theologisch koncept gekonfronteerd worden. Niet toevallig funktioneren hoop en liefde wél als theologische termen, geloof niet.
16) Legende
Vilmar kondigt aan (586) dat hij de legende dat de bewapening in de Westduitse ekonomie geen wezenlijke rol speelt, zal vernietigen. De andere
plaats waar we "Legende" tegenkomen luidt: "Die Legende von der alleinigen Funktionsfähigkeit privater, von Staatseinwirkung freier Unternehmen wäre zerstört." (587)
Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat Vilmar hier "Legende" oppervlakkig hanteert in de betekenis van een verhaal van zeer twijfelachtige waarheid, waarbij dan een verbinding met het religieuze niet
aanwezig is.
Om de juiste bedoeling van dit woordgebruik te achterhalen, dienen we
ons te herinneren van welke aard zijn kritiek op het twee-rijken-denken
was: in dit politieke denken duiken religieuze denkfiguren in wereldse
vorm op. Het rijk van het licht staat tegenover het rijk van de duisternis. Het andere systeem is een demon, het eigen systeem is heilig. Welnu, zo wordt de betekenis van "Legende" pas echt helemaal duidelijk:
een legende is hier inderdaad niets meer of minder dan een verhaal over
een heilige. Die heilige is het eigen systeem van het laatkapitalisme.
Haar funktie bestaat erin de gelovigen te overtuigen dat het eigen systeem inderdaad heilig is (konkreet: dat het stabiel is en niet steunt
op bewapening). Het religieuze dat Vilmar hier bekritiseert, bevindt
zich niet op het niveau van (kerkelijke) geloofsbeleving maar op het
niveau van de politiek: de heilige, die geen heilige is in feite, wordt
vergezeld van verhalen over die heilige, die noodzakelijk leugens zijn.
Ons hier terdege van bewust moeten we onze konklusie heel sekuur formuleren: de legende is niet leugenachtig omdat het verhaal verzonnen is,
maar de legende is daarom leugenachtig omdat de werkelijkheid in haar
heiligengestalte leugenachtig is.
5Θ4) Hom. 8:19-26.
585) Enige plaatsen waar "glauben" voorkomt: blz. 13, 80, 132, 147,
196, 232, 233 en 236. Alleen op blz. 232 wordt het niet opper
vlakkig gebruikt als hij zich de retorische vraag stelt het boze
in de mens te kunnen verdrijven.
586) Idem, blz. 20.
587) Idem, blz. 170.
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"Mythos" funktioneert ongeveer op de wijze als "Legende": de wederzijdse
Oost-West bewapening een wedloop te noemen, is een mythe (588); we hebben
immers te maken met een nalopen door het Oosten.
D "Lebensraum-Mythos" (589) is een oud en telkens terugkerend verhaal
dat ten tijde van Hitler de kapitalistische bedoelingen van de machtselite en de Führer moest verduisteren.
Met behulp van deze mythen probeert het kapitalisme haar onschuld en
heiligheid te bewijzen. Het gebruik van "Mythos" sluit daarmee nauw aan
bij de uiteindelijke betekenis van het begrip "Legende" bij Vilmar.
Systematische aspekten en slotkonklusie
Na bovenstaande besprekingen van een aantal termen die veelbetekenend
bleken te zijn voor de theologische denkstruktuur van Vilmars werk gaan
we nu over tot het geven van enige systematische aspekten.
1 ) Het is reeds op zichzelf opvallend dat een sociaal-wetenschappelijk
werk zoveel woorden bevat die men eerder verwacht aan te treffen in
het werk van een theoloog of ethikus. Duidelijke voorbeelden zijn het
gebruik van "böse" en "zwaarden tot ploegscharen omameden".
2) Zijn terminologie is op tal van plaatsen sterk verwant aan die van
het Nieuwe Testaaent. Zo is het gebruik van "licht en duisternis",
"zout" en "vijandliefde" opmerkelijk.
3) Om het laatkapitalisme adekwaat te kunnen beschrijven moet Vilmar
zijn toevlucht nemen tot theologische terminologie; immers we hebben
hier, evenals bij de verhouding Oost-West, te maken met religie op het
niveau van de politiek: het laatkapitalisme is de heilige die zich met
legenden en mythen omringt. Maar ook als hij de kwaliteit van het leven
in het laatkapitalisme beschrijft, hanteert hij bijbels-theologische
denkfiguren. We vergeleken zijn gebruik van "alt" met het gebruik van
"nieuw" in de eerste brief van Johannes terwijl ook het hanteren van "tod"
overeenkwam met het gebruik ervan in die brief. Het betreft dan niet
biologisch dood zijn, maar het gemis aan een kwaliteit van het leven.
4) We hebben een gegrond vermoeden dat Vilmar zich slechts gedeeltelijk
bewust is dat hij zo vaak theologische terminologie hanteert. Weliswaar is hij zich bewust theologische terminologie te gebruiken wanneer
hij bepaalde denkpatronen bekritiseert, zoals bijvoorbeeld bij de verhouding tussen Oost en West die over elkaar denken in de sfeer van
"rijk van het licht" en "rijk van de duisternis". Maar ook het van kapitale betekenis zijnde woordje "alt" bleek een theologische lading te
588) Idem, blz. 34.
589) Idem, blz. 52.

- 163 bezitten. Juist hier zijn we op de verborgen theologische denkstruktuur van Vilmars "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" gestoten.
5) De theologische terminologie funktioneert op twee verschillende manieren. Op de eerste plaats om denkpatronen te bekritiseren: zo spreërt
hij over "rijk van het licht" en "rijk van de duisternis", het andere
systeem tot demon maken, het eigen systeem kent legenden en mythen, etc.
Op de tweede plaats gebruikt hij theologische termen om zijn eigen visie
duidelijk te maken, dus in zijn eigen beschrijvingen. Zo ervaart Vilmar
deze tijd als beslissend en spreekt derhalve van "apokalyptisch" wanneer het gaat over de mogelijkheid van een totale vernietiging van de
wereld, en van 'het omsmeden van zwaarden tot ploegscharen" als het gaat
om de mogelijkheid die de mensheid nu heeft om de wereld kwalitatief te
verbeteren: te ontwapenen. Juist met dit beeld van Jesaja drukt Vilmar
uit wat het thema van zijn boek is: kan het kapitalisme ontwapenen ?
Ook bij het gebruik van "alt" en (gedeeltelijk) bij "tod" blijkt dat we
met theologische terminologie in Vilmars beschrijving te maken hebben.
6) De door ons besproken theologische en ethische derikfiguren zijn van
invloed geweest op zijn wijze van analyseren: zo dient bijvoorbeeld
het hele gedachtengoed rond het afwijzen van het fatale in verband gezien te worden met het afwijzen van zowel de, wat Vilmar noemt, "dogmatisch marxisten", als van de latere Freud en van theorieën als die van
Lorenz. De latere Freud of Lorenz accepteren zou betekenen dat men agressie als primaire drift gaat beschouwen. Maar daarmee haalt men dan meteai
een komponent van onontkoombaarheid binnen en dat is regelrecht in strijd
mot Vilmars afwijzen van het fatale. We stuiten hier op een extreem voluntarisme in de theorie van Vilmar waar we nog op terug zullen komen.
7) Verwijt Vilmar aan de ene kant het Oost-West denken een maniche!stisch
schema ("het rijk van het licht" tegenover "het rijk van de duisternis"), aan de andere kant kan de vraag gesteld worden of Vilmar zelf
zich niet hieraan schuldig maakt: bij de bespreking van "tod" en "ЪЗзе"
en meer nog bij de tegenstelling "alt"-progressief drong deze kwestie
zich op.
Bij de bespreking van het krachtenparallellogram (vergelijk het eerste
deel) maakt Vilmar onderscheid tussen krachten die ббг ontwapening en
tegen bewapening zijn en krachten die tegen ontwapening en ббг bewape
ning zijn (590). Een paar regels verder spreekt hij van "rückschrittliche" en "fortschrittliche" krachten. Daarmee beginnen dan de moeilijkheden. Kan men door middel van enquêtes meten hoeveel mensen en wie er
ббг of tegen bewapening zijn, met progressief ligt dit geheel anders:
wat is in deze maatschappij progressief ? Zullen niet zeer velen zich
voor progressief houden die door anderen als behoudend worden getypeerd?
590) Idem, blz. 11.

- 164 Maar onze vragen gaan nog dieper: wanneer Vilmar "alt" en niet-progreasief inderdaad op een lijn zet met "slecht" en progressief met "goed"
(zoals we hierboven hebben aangetoond), dan kan men ernstige vragen stellen bij dit zwart-wit denken: werken de niet-progressieven enkel de vooruitgang tegen ? Zou het niet eens zo kunnen zijn dat juist daar waar de
felste reaktionairen zich bevinden de weg naar een betere samenleving
juist korter is en dat daar de niet-progressieven op een eigenaardige
manier progressief werken ? Als een bepaalde graad van uitbuiting noodzakelijk is om de samenleving op zijn kop te zetten en een betere orde
te creëren, werken dan de uitbuiters niet mee aan de verwezenlijking van
die betere orde hoewel hun gedrag op het eerste gezicht juist het tegendeel doet vermoeden ? Is de identificering van progressief met goede en
wereldverbeterende krachten tegenover de niet-progressieven als de belemmering van die verbetering, niet een getuigenis van historisch denken
waarin geen plaats is voor dialektiek ?
Naast de groep progressief (=goed) en niet-progressief (=slecht) blijkt
er echter bij Vilmar toch een derde groep aanwezig die per definitie
niet in zijn manichelstisch schema kan passen: het is de groep die met
geweld een betere samenleving tot stand wil brengen (591). Het schema
van Vilmar aanvullend zouden ze als "extreem-progressief" aangemerkt
kunnen worden. Op moralistische wijze laat Vilmar de lezer weten dat indien met zijn hoop op de guérillero's van alle landen vestigt men een
gebrek aan geestelijke zelfkontrole heeft en dat militaire middelen om
een betere maatschappij te bewerkstelligen "fragwürdig" zijn (592).
We kunnen hier spreken van een derde groep aangezien deze noch samenvalt met progressief (=goed) omdat Vilmar ze moralistisch als niet-goed
afwijst, noch samenvalt met niet-progressief; ze zijn eerder té progressief, naar de zin van Vilmar. Reeds uit zijn eigen beschrijving blijkt dat
het door hem in zijn inleiding voorgestelde manichelstische schema tekort schiet.
Maar deze groep "extreem-progressieven" maakt nog op een andere manier
duidelijk dat Vilmars denkschema tekort schiet: dragen de daden van de
guerillero's die gericht zijn op een menswaardiger samenleving inderdaad
steeds aan dat doel bij ? Roept hun verzet niet juist vaak konservatisme op ? Versterkt hun optreden niet juist soms de nlet-progressieve vektor van het krachtenparallellogram (om Vilmars schema te hanteren) hierdoor dat mensen eerder voor de status-quo kiezen aangezien ze zich bedreigd voelen ? Werken reaktionairen soms niet op eigenaardige manier
progressief terwijl extreem-progressieven soms op dezelfde manier reak591) Idem, blz. 211 en eveneens op blz. 15.
592) Idem, blz. 15 en 211.

- 165 tionair werken ?
Op de plaats van een geschiedenisopvatting waar ruimte bestaat voor dia
lektische ontwikkelingen ataat Ъі;) Vilmar een moralistisch en manichelstisch schema, zijn uitdrukking vindend in een krachtenparallellogram
dat van alle kanten onder kritiek gesteld kan worden. Het kan reeds on
der kritiek gesteld worden vanuit Vilmars eigen beweringen, maar het
meest vanuit de geschiedenisfilosofie waarover we verderop nog komen
te spreken. En dat terwijl Vilmar het krachtenparallellogram zelfs de
geschiedenisfilosofie aanbeveelt (593).
θ) Vilmar beschouwt zichzelf als de profeet van de beslissende tijd die
nu is aangebroken: juist in onze tijd is de mensheid bewust bezig de
weg in te slaan naar een betere wereld. Reeds worden de bewapening en
de oorlogspolitiek "alt" genoemd, terwijl iedere burger nú moet kiezen
tussen de machtselite en de rede ("Vernunft") met het doel "endlich die
Vernunft zur Macht zu bringen" (594). In "Strategien der Demokratisierung" treedt het bewustzijn in een beslissende tijd te leven nog nadrukkelijker naar voren: de tijd is nu gekomen voor mijn theorie, zegt
Vilmar daar (595) en profetisch bezield roept hij uit dat alle demokraten nu tot bewustzijn gebracht moeten worden. En zelfs zó kort is de
tijd nog maar ("Da die Zeit drängt"), dat hij gehaaster heeft moeten
werken dan hem eigenlijk lief was. De nieuwe wereld, de werkelijke demokratie, staat voor de deur: bij een kleine groep progressieven leeft
de echte demokratie reeds en de tekenen van de nieuwe wereld zien we
reeds om ons heen aangezien de heerschappij ("Herrschaft") de strijd
van de rede ("Vernunft") bezig is te verliezen.
Het bewustzijn in een beslissende tijd te leven (kairosbewustzijn) treffen we in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen aan: "Hij zeide: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods is nabij; bekeert u, en
gelooft in het evangelie." (596) Ook de tekenen van Vilmar komen we in
het Nieuwe Testament tegen: "Zo ook, wanneer gij dit alles gebeuren ziet,
weet dan, dat het dicht voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht gaat niet voorbij, eer dit alles is geschied." (597). Maar de
vergelijking met de voorspellingen van Jezus gaat nog verder op. Zoals
Jezus aangeeft in de parabel van het mosterdzaadje dat het Rijk Gods
al in de kiem aanwezig is, stelt Vilmar: "Die Revolution hat schon Ъеgonnen"(598). Het gaat om de opstand van de rede tegen de heerschappij.
593) Idem, blz. 11.
594) Idem, blz. 17.
595) Vilmar a.w. (noot 371), blz. 20:"Die Zeit drfingt, eine solche integrierende und solidarisierende strategische Theorie und Praxis al
len aktiven Demokraten zum Bewusstsein zu bringen.(...) Da die Zeit
drfingt und der Gedankengang nicht überkompliziert werden durfte,
wurde nur exemplarisch, selektiv soziologische und demokratie-theoretische Literatur verarbeitet..." etc.
596) Mark.1:15.
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"Hoffnung" (zoals we hebben gekonatateerd): het heeft te maken met het
allesbeheersende progressie-denken, het begrip heeft zo'n heiligheid
voor hem omdat hij vol is van de beslissende tijd waarin hij leeft en
die al uitziet op het gesekularizeerde Rijk van God, de werkelijke de
mokrat ie.
9) De grondoptie van Vilmar bestaat hierin dat in de twintigste eeuw de
mens bewust aan zijn geschiedenis kan gaan bouwen; de geschiedenis
ontwikkelt zich niet langer buiten de mens om maar de mens gaat de ge
schiedenis zelf maken, de utopie ia maakbaar geworden. Wanneer de een
of andere auteur beweert dat in het kapitalisme bewapening een noodzaak
is, dan zegt Vilmars geloof hier "nee": de redelijke mens ziet immers
alternatieven en is ook in staat om die te verwerkelijken. Konkreet be
tekent dit dat omschakeling van bewapeningsproduktie op civiele produktie binnen het kapitalisme niet onmogelijk is (599).(Al is omschakeling
mogelijk, wel hangt ontwapening samen met de afbraak van heerschappij
en met de komst van de socialistische demokratie).
Zijn bewijs berust op empirisch materiaal waarvan de keuze bepaald is
door zijn hierboven blootgelegd levensbeschouwelijk uitgangspunt. Een
theoretische weerlegging van theorieën die het houden op de onmogelijkheid van ontwapening binnen het kapitalisme wordt niet gegeven (600).
Als we hier een verwijt van maken is Vilmar aan de ene kant gedekt: hij
zegt immers dat zijn boek niet de pretentie heeft een theorie van bewapening en ontwapening te formuleren (601); maar van de andere kant doet
hij hier en daar wel degelijk aan theorievorming, bijvoorbeeld onder het
kopje "Zur Theorie des 'militärisch-industriellen Komiexes' "(бог).
In theologische taal omgezet luidt de grondoptie van Vilmar met betrek
king tot een ideale toekomst en de rol van de mens daarbij : het Rijk
van God is maakbaar, de redelijke mens kan het Rijk van God alléén plannen en realiseren.
10) Vilmars meest fundamentele denkstruktuur kan beschouwd worden als
een gesekularizeerd theologisch koncept: de geschiedenis is de geleidelijke opgang naar een gesekularizeerd Rijk van God. De redelijke
mens kan in de twintigste eeuw bewust de utopie realiseren. De machten
van de oude wereld zijn reeds oud ("alt") en bijna dood ("tod"), de progressieve krachten winnen het nu van de konservatieve, de progressie
597) Mark.13:29-30.
598) Vilmar a.w. (noot 371), blz. 21.
599) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 156.
600) Idem, blz. 129-132. Hij bestrijdt hier een dokument uit, wat hij noemt,
vulgsir-marxistische hoek. Met de konklusies daarvan kan hij niet instemmen op grond van empirisch materiaal. Dit is dus geen theoretische weerlegging.
601) Idem, blz. 18.
602) Idem, blz. 256-257.

- 167 zegeviert over het behoud en over de onveranderlijkheid en het kwaad.
Zijn grondoptie is verwant aan het denken van het Nieuwe Testament en
telkens opnieuw moet hij juist op de kardinale plaatsen in zijn hoek
grijpen naar theologische teiminologie om zich adekwaat te kunnen uitdrukken. Tegelijkertijd hebben bovenstaande analyses duidelijk gemaakt
dat de theologische taal op twee manieren funktioneert: enerzijds verwijt hij anderen dat ze denkfiguren uit de sfeer van de religie hanteren, terwijl hij anderzijds zelf theologische terminologie gebruikt die,
bij nader inzien, inderdaad zijn theologische denktrant verraadt.
Hij bestrijdt de religie maar blijkt zelf religieus te denken, hij bestrijdt het leugenachtige van de zogenaamde aardse heilige van het
laatkapitalisme met zijn legenden en mythen en met zijn licht-duistemls
denken, maar tegelijk blijkt hij zelf in de grond een theologisch koncept te vertonen.
Hebben we hier te maken met een tegenstrijdigheid ? Met een paradox ?
Of zou er misschien juist een intrinsiek verband bestaan tussen Vilmars
afwijzen van religie en diens gesekularizeerd theologische grondvisie ?
Doorvragend naar de uiteindelijke, levensbeschouwelijke uitgangspunten
zijn we aldus op een merkwaardigheid gestoten. Deze merkwaardigheid
blijkt echter van direkt theologische aard te zijn. Hieromtrent dan opheldering te verschaffen dient tot de taak van de theologie gerekend
te worden, welke wij hieronder zullen moeten volbrengen.

- 168 HOOFDSTUK 2 / DE HERKOMST VAN VILMARS GESEKULARIZEERDE ESCHATOLOSIE
EN VAU ZIJN POLEMOIiOGISCH GEDACHTENGOED
INLEIDING
Wanneer inderdaad blijkt dat de grondstniktuur van Vilmars denken theologisch van aard is indien hij zich beschouwt als de aankondiger van een
wereld waarin geen "Herrschaft" meer bestaat, dan dringt zich de vraag
op naar de oorzaak van het feit dat Vilmar 2000 jaar na Jezus gedachtenfiguren en formuleringen hanteert die sterk verwant zijn aan die van het
Nieuwe Testament. Reeds in deze formulering wordt een stuk van het antwoord gesuggereerd: Vilmar is hoe dan ook afhankelijk van Jezus; zonder
Jezus zou Vilmar niet zo gedacht hebben als hij nu blijkt te doen. Vilmar heeft zich ooit enige tijd uitdrukkelijk met theologie beziggehouden, wat mogelijk mede zijn theologisch taalgebruik verklaart. Maar in
het vorige hoofdstuk toonden wij meer aan dan dat hij vaak theologische
tenninologie hanteert, namelijk dat deze theologische tenninologie de
reflex blijkt te zijn van de inderdaad theologische denktrant van Vilmar. Deze wezenlijk theologische denktrant kan niet verklaard worden
uit het gegeven dat Vilmar zich ooit enige tijd expliciet met theologie heeft beziggehouden.
Ook het denken van Marx vertoont theologische motieven en juist van
Marx is Vilmar zeer afhankelijk. Als een antwoord op de boven geformuleerde vraag kan Marx echter geen dienst doen: het zou enkel een verleggen van de moeilijkheid zijn, aangezien we met betrekking tot Marx'
denken weer dezelfde vraag zouden moeten stellen als nu met betrekking
tot Vilmar. Zo zullen we in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk een
weg door de geschiedenis bewandelen terug naar het Oude en Nieuwe Testament. In de tweede paragraaf zal meer in het bijzonder aandacht worden besteed aan Vilmars polemologisch gedachtengoed. Ook hier. zullen
weer Marx en degenen die door hem zijn beïnvloed een sleutel blijken te
vormen: juist door diegenen die in de vorige eeuw en aan het begin van
deze eeuw zo sterk bezield waren van een gesekularizeerde, christelijke
heilsverwachting is Vilmar ook voor wat zijn polemologie betreft sterk
bepaald.
Paragraaf 1 is derhalve een onderzoek naar de herkomst van Vilmars theologie en filosofie, teivijl in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk
de herkomst van Vilmars polemologie wordt beschreven. De polemologische
traditie waarin hij staat, blijkt dan te passen bij de meer algemene
filosofische en gesekularizeerd-theologische traditie.
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De utopie bestaat voor Vilmar, negatief geformuleerd, in de afwezigheid
van iedere vorm van "Herrschaft", of positief geformuleerd, in een rijk
van werkelijke vrijheid, gelijkheid en broederschap dat bezig is te ontstaan door demokratisering op alle gebieden van de samenleving (603).Elders (604) beschrijft hij zijn utopie als klassenloze maatschappij, als
werkelijk socialisme en werkelijke demokratie. Werkelijke demokratisering betekent afbraak van autoritaire "Herrschaft" van de ene mens over
de andere, en moet als proces opgevat worden waarbij het einddoel bestaat in radikale bevrijding van onderdrukking; ieder mens moet dan zichzelf kunnen bepalen en moet kunnen meebeslissen in de samenleving. Met
"freie Selbstbestimmung" is meer bedoeld dan formeel kiesrecht en dergelijke: voor Vilmar is werkelijke demokratisering identiek met socialisme (605).
Hoewel pas verderop dieper zal worden ingegaan op de verhouding van
Vilmar tot het mantisme, is toch al zoveel duidelijk geworden dat hij
van Marx afhankelijk is, in zijn traditie denkt of hem probeert verder
te denken, aan te passen. Een bespreking van de wijze waarop hij dat
gedaan heeft, valt hier niet te verwachten.
Marx kan, evenals Vilmar, beschouwd worden als een vertegenwoordiger
van een bepaalde vorm van gesekularizeerde eschatologie. Zoals de
joods-christelijke wereld spreekt van een door de zonden verloren gegane paradijstoestand welke eens door de komst van het Koninkrijk Gods
wordt hersteld, zo kent ook Marx een soort paradijstoestand met een integraal menswezen; de zonde is de zelfvervreemding ten gevolge van de
arbeidsdeling en de bezitsverhoudingen. In de toekomst volgt het ware
menszijn in de klassenloze samenleving. Ook Marx is een profeet die de
verlossing predikt aan heel de mensheid, zowel aan de bezitters als
aan de bezitlozen. Die verlossing is voor hem nabij zoals het Rijk van
God voor Jezus nabij is: de maátschappijvorm van het kapitalisme is
zwanger van de nieuwe wereld, draagt de tegenstellingen met zich waaruit, wonderlijk als het mag lijken, de nieuwe wereld geboren zal worden. Haar weeën zijn reeds voelbaar. Zoals Christus degene is die de
verlossingstaak draagt en moet lijden, moet opdraaien voor de zonden
603) Bijv. in "Strategien der Demokratisierung" a.w. (noot 371), blz.34.
Op blz. 21 en 32 spreekt hy enkel van vrijheid en gelijkheid.
604) In "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" a.w. (noot 142) op
blz. 245î "...wahrhaft humane Gesellschaftsordnung, um reale Demokratie und realen Sozialismus; um eine menschwürdige Klassenlose
Gesellschaft in einer unzerstSrten Umwelt."
605) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 208-209. Op blz. 224 levert hij uitdrukkelijk kritiek op een vorm van demokratie welke strikt formeel
blijft.

- 170 van de rest, zo moet bij Marx het proletariaat de verlossingstaak op
zijn schouders nemen en ook lijden om de hele mensheid te bevrijden. Zo
gezegd is het proletariaat de gesekularizeerde lijdende Christus van
het christendom. De parallellen tussen Mant en Vilmar zijn dan ook niet
beperkt tot een geconcentreerde blik op het sociaal ekonomisch fundament of tot een historische benaderingswijze. De parallellen gaan tot
in de diepste denkstruktuur toe. Daarbij willen we niet stellen dat ze
identiek zouden zijn of dat Vilmar eenvoudig alles van Marx heeft gekopieerd.
We geven nu enige in het oog vallende overeenkomsten met betrekking tot
hun gesekularizeerde eschatologie: beide beschouwen zich als de aankondiger van de beslissende tijd, de eindtijd. In plaats van Marx' proletariaat staat Tilmars kritische minderheid: beide moeten de revolutie
op gang brengen maar, en hier duikt dan reeds een onderscheid op, Marx'
proletariaat moet plaatsvervangend lijden zoals Christus plaatsvervangend
moet lijden, terwijl Vilmars kritische minderheid niet uitdrukkelijk dit
plaatsvervangend lijden is toebedacht. De revolutie van Vilmar bestaat
dan ook in demokratisering, een wolf in schaapskleren voor de konservatieven (606), geen wreed als een wolf uitziende revolutie zoals bij
Marx het geval is. De nieuwe wereld wordt bij Marx inderdaad"geboren",
dat wil zeggen dat haar komst gepaard gaat met de onvermijdelijke wee§n,
bloed en pijn (607)· Bij Vilmar daarentegen schijnt het op een pijnloze
bevalling te moeten uitlopen. Het handelen van de kritische minderheid
is niet gedetennineerd door een situatie van direkte uitbuiting maar
komt voort uit de "Vernunft".
Wanneer we spreken van gesekularizeerde eschatologie bij Marx en Vilmar,
zeggen we daarmee dat deze gedachten-complexen afgeleid zijn van het
Nieuwe Testament, dat ze op de een of andere manier weerspiegelingen
zijn van het Nieuwe Testament. De vraag naar die evenwijdigheid zal
ons hieronder bezighouden: hoe kan aannemelijk gemaakt worden dat Vilmars denkstruktuur opvallende overeenkomsten vertoont met zowel Marx
als met het Nieuwe Testament.
Wanneer verderop zal blijken dat niet alleen Vilmar en Marx denkpatronen uit de bijbel in gesekularizeerde vorm hanteren, maar dat er gewezen kan worden op een hele Westerse traditiestroom die onmiskenbaar
christelijke wortels vertoont, dan wordt de vraag in hoeverre Vilmar
denkpatronen van Marx heeft overgenomen en getransformeerd minder be606) Vilmar: "Strategien der Demokratisierung" a.w. (noot 371), blz.21.
607) Deze beeldspraak komt uit de apokalyptiek waarop we nog terug zullen komen bij de bespreking van Vilmars geschiedenisopvatting.
Overigens: voor Lenin is het 't Russische volk dat plaatsvervangend
lijdt. Verg. het hoofdstuk over de gesekularizeerde eschatologie
van Marx in: "Karl Marx" van Banning, Utrecht/Antwerpen '74 (204 pp).

- 171 tekenisvol. Daarentegen zullen we een reis maken terug door de geschiedenis, te beginnen bij Vilmar en eindigend bij de joods-rchnstelijke
wortels van dat Westerse denken. Marx zal dan een tussenstation blijken
te zijn, een belangrijk tussenstation met het oog op Vilmar. Zeker heeft
Marx invloed uitgeoefend op Vilmar, maar het kan natuurlijk onmogelijk
strikt bewezen worden dat Vilmar, om een voorbeeld te geven, het by Marx
aanwezige idee van het verlossing brengende proletariaat bewust zou hebben omgebogen tot zijn kritische minderheid. Maar wel kan men bepaalde
terugkerende denkpatronen typisch Westers noemen.
Ook al zou Vilmar geen theologisch taalgebruik hebben gehanteerd, dan
was het toch mogelijk geweest hem m die traditiestroom te plaatsen die
gesekularizeerde denkmotieven in zich draagt. De theologische terminologie bleek immers slechts het topje van de ijsberg te zijn. Onder zjjn
terminologie gaat inderdaad een theologische denkmaiier schuil: zijn
hele denken is gericht op een totale verlossing van de mensheid. Niet
zozeer die theologische terminologie, maar zijn theologische denktrant
zelf verraadt dat Vilmar met zijn kritische polemologie in een andere
traditiestroom geplaatst dient te worden dan de traditionele polemologie waar, minstens impliciet, de status-quo benadrukt wordt. Zo zijn we
van een andere kant uitgekomen bij de kern van ons theologisch bezig
zijn hier, namelijk dat we juist de kritische polemologie tot gesprekspartner kiezen wanneer we op zoek gaan naar wat heilzaam is voor de mens.
Op de weg terug door de geschiedenis komen we reeds bij Max Horkheimer
veel tegen wat later bij Vilmar aanwezig zal zijn. Ook Horkheimer heeft
weer veel aan Marx te danken, ook al baande hij zich met de kritische
sociologie een nieuwe weg (608). Zo is opvallend dat we bij Horkheimer,
zoals bij Vilmar, kunnen lezen dat het doel van de samenleving een "vernünftige Zustand" (609) moet zijn, terwijl ook hier "Vernunft" staat
tegenover "Herrschaft" en onderdrukking. Het denken mag geen geïsoleerd
of afgesloten rijk zijn binnen het maatschappelijke geheel (610). Ook
Horkheimer weet zich te leven in een beslissende tijd waarin de rede
kan doorbreken en waarin de mensen eindelijk het heft van de geschiedenis zelf in handen kunnen nemen: "het behoeft niet zo te zijn, de mensen kunnen het zijn veranderen, de omstandigheden daarvoor zijn nu aanwezig." (611) Dit is het verzet tegen het fatalisme zoals ook bij Vilmar
zo duidelijk doorklinkt; de mens zelf kan voortaan zijn lot bepalen (612).
608) Verg. M.Jay: "De dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de
Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung 1923-1950",
Baarn 1973 (437 pp).
609) M.Horkheimer: "Traditionelle und kritische Theorie", Frankfurt am
Main 1974 (vijfde druk) (231 pp), biz. 35.
610) Idem, biz. 56.
611) Idem, biz. 44 noot 20 aldaar.
612) Idem, biz. 48-49: "Im Übergang von der gegenwärtigen zu einer
künftigen Gesellschaftsform soll die Menschheit sich jedoch erstmals zum bewussten Subjekt konstituieren und aktiv ihre eipenen

- 172 Teel van wat Vilmar in zijn theologische grondstructuur vertoont is
al eerder, voor hem, gedacht. We moeten veel verder teruggaan dan tot
Horkheimer of Marx. Het zichzelf hepalen, de mens die met zijn rede aan
de wereld gaat bouwen, de vrijheid, gelijkheid en broederschap, zoals
Vilmar letterlijk zegt, dit alles is diepgeworteld in díe geestelijke
traditie van het Westen waarin een christelijke k e m , in gesekularizeerde gestalte, onmiskenbaar aanwezig blijft.
Bernard Willms heeft in "Revolution und Protest" (613) laten zien dat er
na de middeleeuwen in het Westen een beeld van de mens is ontstaan dat
weliswaar telkens wat wordt bijgesteld, maar waarbij het toch in de
kern blijft gaan om emancipatie van de mens.
Op de eerste plaats wordt de mens na de middeleeuwen door de burgerlijke
filosofen vooral gedacht als autonoom individu: de mens wordt tot individu en theoretisch isoleerbaar, niet vooraf sociaal gedefinieerd. Hij
is vrij zich voortaan te verzetten tegen sociale ordeningen. Konsekwentie van dit mensbeeld is (aangezien de mens met andere mensen moet samenleven) dat de anderen als konkurrenten beschouwd worden. Zo bepleitte
Hobbes een sterke staat om de konkurrerende individuen in toom te houden
ten einde een samenleving te garanderen waar rechtvaardigheid zou bestaan.
Als de oude wereld met haar zekerheden en waarheden uiteenvalt, staat
de mens alleen met zijn rede. Hij gaat de wereld nu zelf ordenen, "maken" en ontwerpen. De wereld wordt tot materiaal. Dit is wat Willms
het pojetisch subjektivisme noemt.
De kategorle van het zelfbehoud speelt een belangrijke rol in het burgerlijke denken: de onzekerheid voor de toekomst benadrukt het belang
van eigendom. De hele wereld wordt tot waar. Dit derde moment noemt
Willms het possessieve individualisme. Ook de betrekkingen tussen de
mensen onderling zijn maakbaar geworden en niet langer vanzelfsprekend
of natuurlijk. Het zijn rationele resultaten van kalkulerende, autonome,
pojetische Subjekten die met elkaar moeten en willen leven. Hier duikt
dan de kategorie van het verdrag op als de manier waarop individuen met
elkaar ia relatie treden.
Na verloop van tijd werd het possessieve zozeer benadrukt dat alleen
diegene mens was die inderdaad eigendom had, wat in feite in strijd was
met de uitgangspunten van het burgerlijk denken. Immers de burger
maakte zijn revolutie als mens en het ging eigenlijk om emancipatie
van jie mens en niet om emancipatie vaneen groep mensen. De ideeën van
het burgerlijk denken worden echter abstrakt: de konkrete samenleving
Lebensformen bestimmen".
613) В.Willms: "Revolution und Protest", Stuttgart 1969 (112 pp).

- 173 kent onderdrtuclring en uitbuiting, onvrijheid en аіа етід. Niet verwon
derlijk derhalve dat Marx meende een alternatief te hebben gevonden voor
de burgerlijke samenleving terwijl hij in feite de burgerlijke aanspra
ken op vrijheid en gelijkheid in konkrete munt wilde omzetten (614). De
burgerlijke principes waren m de praktijk zover weggezakt dat ze voor
Mane onherkenbaar waren geworden. Anders gezegd: in hun hoofden konstrueerden de burgerlijke filosofen een niet-beataande hemel van vrij
heid en gelijkheid terwijl de werkelijkheid een totaal ander beeld te
zien gaf. In "De Duitse ideologie" bekritiseert Marx het burgerlijke
abstrakte spreken en denken als in het belang van de heersende klasse
die gedwongen is haar belang voor te stellen als enig redelijk en al
gemeen geldig idee (615).
Voor Wlllms moet de burgerlijke filosofie uitlopen op socialisme (616).
Als Marx een poging heeft gedaan het opgeloste raadsel van de burger
lijke samenleving te leveren, moet van Vilmar hetzelfde gezegd worden:
bij Vilmar staat "Vernunft" tegenover "Herrschaft" en bij hem moet de
mens met zijn "Vernunft" alles aan die "Vemunff toetsen. Het "zich
zelf bepalen" is het autonome aspekt van het burgerlijke subjekt en
daaruit volgt logisch zijn demokratie-denken. In de lijn van Marx
denkend, beseft hij dat de waarden van vrijheid, gelijkheid en broeder
schap abstrakt moeten blijven binnen het kapitalisme: de waarheid staat
los van, en zweeft hoog boven de werkelijkheid; of in theologische ter
minologie van Marx uitgedrukt: de ideeën verhouden zich even spiritualistisch tot de werkelijkheid als de hemel tot de aarde (617).
Aangezien Wlllms over een mogelijk invloed van het christendom op het
burgerlijk denken niets zegt behalve, heel in het algemeen, dat het door
haar is voorbereid maar ook tegengehouden (618), volgen we nu Inng
Fetscher:
"Het christendom heeft vooral op twee manieren aan de ontplooiing
van de vrijheid bijgedragen: enerzijds doordat het 't gebied van
de politieke orde in het West-Romeinse rijk ontheiligde, anderzijds
doordat de slaven in de broederschap van de mensen werden opgenomen
614)"Der Sozialismus sollte, um ein Wort von Marx zu modifizieren: das
'aufgelöste RStsel der bürgerlichen Gesellschaft' sein, ihre Wahrheit - das heisst also die Realisierung ihres humanen emanzipativen Anspruchs". Willms a.w. (noot 613), blz. 60.
615) Karl Marx/Friedrich Engels: "Die deutsche Ideologie" MEW 3, blz.
9-536"Γ^Τζ. 46.
616) Vergelijk В.Willms: "Die politische Ideen von Hobbes bis Ho Tschi
Minh", Stuttgart 1972 (292 pp), blz. 132-133.
617) De religiekritiek van Marx strekt zich uit van kritiek van de reli
gie in de geijkte zin van het woord tot kritiek van de politiek en
kritiek van de ekonomie. Het beeld van de hemel en de aarde is door
hem dus bewust gekozen wanneer hij opmerkt hoe de burgerlijke filo
sofen een scheiding aanbrengen tussen de burger en de staatsburger,
de burgerlijke maatschappij en de politieke staat etc. Vergelyk A.Th.
van Leeuwen: "Kritiek van hemel en aarde" (2 delen).Deventer 1972.

- 174 (als kinderei van God).(...) De betekenis van het christendom voor
de ontwikkeling van de vrijheidsvoorstellmg mag niet onderschat
worden. Eerst in deze religie krijgt de individuele als onsterfelijk
beschouwde ziel een hoge waarde, en zo wordt de achting voor het individu, het rekening houden met zijn zieleheil, een onomstotelijke
eis, ook tegenover de Oolitieke gemeenschap." (619)
Zo kan het ook begrijpelijk worden dat dit vrijheidsideaal, dat nogal
mgrijnend getransformeerd werd door het nauwe kontakt met de staat, in
de geschiedenis van de kerk af en toe weer in haar volle revolutionaire
glorie opduikt. Zo komt het in de middeleeuwen tot een specifiek christelijk vrijheidsbegrip (Libertas spiritus bij Bemardus van Clairvaux)
welke die vrijheid bedoelde die de kinderen Gods verkrijgen, indien zij
alle innerlijke en uiterlijke knechtse afhankelijkheid overwinnen. Uit
deze traditie stamden ook de demokratische, anarchistische utopieën van
de frannskaanse spintuelen zoals die van Joachim van Fiore (620).
Bij sommige scholastici komt al zoiets naar voren als een idee van vrijheid van meningsuiting, onderricht en leervrijheid (Libertas scolastica),
terwijl soms ook onvrijheid en lijfeigenschap gezien worden als illegitiem geweld. In de zestiende epuw beroepen opstandige boeren zich er op
dat ze alleen van God afhankelijk zijn. De Verlichting zou zonder het
christendom dan ook niet mogelijk zijn geweest: er is voor Fetscher minder van een radikale breuk met de traditie sprake dan door velen wel
voorondersteld wordt. Zowel het idee van de ontwikkeling van de geschiedenis (Fortschnttsidee) als ook het dominante geluksstreven zoals dat
in de christelijke theologie aanwezig is, zullen in het verlichtingsdenken terugkeren (621).
Wildmann noemt m een artikel dat zich speciaal richt op deze materie
van de invloed van het christendom op de vnjheidsgeschiedenis zaken
als: het beschikkingsrecht van de mens over de wereld, het niet kunnen
beschikken over de menselijke existentie, godsdienstvrijheid, maatschappijkritiek en vrijheid van geweten. Hij gaat dan uit van het godsbeeld
zoals dat in het Oude en Nieuwe Testament aanwezig is onder vermelding
van een drietal hypothesen met betrekking tot een korrelatie tussen het
denken van de mens over God en het denken van de mens over zichzelf benevens diens handelen (622).
618) B.Willms a.w. (noot 613), blz. 10 en a.w. (noot 616), blz. 93.
619) Iring Fetscher: "Herrschaft und Emanzipation", München 1976 (318
pp), blz. 8.
620) Idem, b l z . 1 1 .
621) Idem, b l z . 165-166.
622) Georg Wildmann: "Het p e r s o o n l i j k godsbeeld a l s voorwaarde voor de
w e s t e r s e v n j h e i d s g e s c h i e d e n i s " , in : 'Concilium" 1 3/1 977 n r . 3 , b l z .
96-103.

- 175 Reeds hebben we gezien dat Vilraar pas zo kan spreken zoals hij feitelijk
doet dankzij het burgerlijke denken. Wanneer dan het burgerlijke denken
op zijn beurt weer is voorbereid door het christendom, is Vilmar indirekt door het christendom beïnvloed. Het vuur dat met het christendom
ontstoken werd, vlamt telkens in de geschiedenis weer op. Soms als het
vuur binnen de kerk bijna geheel uitgedoofd was, vlamde het juist buiten
de kerk op, menigmaal in anti-religieuze sfeer zoals bij Marx. Vanuit
dit perspektief dienen we ook Vilmar te benaderen. Dat het met het christendom opgevlamde vuur ook, en vaak fel, oplaait buiten de sfeer van het
christendom beginnen sommige moderne theologen te ontdekken.
Beter dan bij wie ook wordt aan de hand van Lowith duidelijk hoe het
avondland in zijn feitelijke verschijningsvorm in belangrijke mate door
het christendom is bepaald. Hij richt zich dan speciaal op een typisch
westerse wijze om over de geschiedenis te denken en op de oorsprong van
dit denken. Het gaat om de van het christendom geërfde opvatting dat de
geschiedenis ontwikkeling is, ergens naar toe, dat er derhalve een doel
en zin van de geschiedenis is. Ook Vilmar zal in dit opzicht een erfgenaam blijken te zijn. Aan de hand van Lowith zullen we hieronder in
staat zijn Vilmars positie met betrekking tot deze materie duidelijker
waar te nemen en bezien wat hij met de erfenis heeft gedaan, of hij die
al dan niet ongeschonden heeft bewaard.(623)
Het is in het geheel niet vanzelfsprekend dat de geschiedenis zich ontwikkelt naar iets toe, dat de geschiedenis met al zijn kwaad en lijden
een laatste zin moet hebben. Voor het Westen is deze opvatting echter
vanzelfsprekend geworden. Bezien we daarentegen de oude Grieken, dan
blijken zij helemaal niet te vragen naar een uiteindelijke zin of einddoel van de geschiedenis. Zij dachten cyclisch, aan een eeuwige wederkeer van alle dingen. De geschiedenis is voor hen een eindeloze kontinuïteit, het einde is weer gelijk aan het begin. Zelfs de revolutie is
dan niet een radikale breuk met een historische overlevering maar een
natuurlijk kringvormig rondgaan (624).
In zo'n omgeving komt de vraag naar de zin van de geschiedenis niet op;
het joodse en christelijke denken hebben deze vraag doen opkomen. Binnen dat denken zijn historische gebeurtenissen niet langer een opeenvolging van toevallige gebeurtenissen, immers er is een Heer van de geschiedenis. Het verleden blijkt dan een voorbereiding op de toekomst
te zijn. De geschiedenis gaat ergens heen met de mensheid. Daarentegen
vroegen de Grieken naar de eeuwige logos volgens welke ook ieder toekomstig gebeuren moest aflopen. We hebben dus te maken met twee tegen623) Karl LSwith:"Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologische
Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie", Stuttgart 1967 (oorspronkelijke druk van 1953) (231 pp).
624) Idem, de inleiding.

- 176 gestelde manieren van interpreteren waarbij niet een van de twee vanzelfsprekend is. De een heeft met het christendom gewonnen maar het had
anders kunnen aflopen: een andere wereld, nauwelijks met de westerse van
nu te vergelijken, zou zijn ontstaan.
Een zeer belangrijk moment in de profetische geschiedenisopvatting en
de geschiedenisopvatting van de latere theologen is dat van de onzekerheid en van het onberekenbare van de toekomst. Immers God heeft de geschiedenis in handen. De mens kan de geschiedenis dan ook niet voorspellen zoals de oude Grieken dat deden of sommige latere geschiedemsfilosofen. Als God de toekomst in handen heeft dan kan alleen, middels een
profeet. God zelf zijn bedoelingen openbaren. Zo wordt de zekerheid van
hetzelfde tot de onzekerheid van het totaal nieuwe. Het is de overgang
van de Antieken naar de christelijke kuituur, de overgang naar een andere wijze van interpretatie van de werkelijkheid.
Er ontstaat een opvatting van de geschiedenis waarbij gevraagd wordt
naar het grotere zinsverband. Dit zal steeds noodzakelijk een gelovig
antwoord opleveren aangezien men strikt wetenschappelijk geen zin kan
bewijzen of waarnemen. Het oorspronkelijk gelovige antwoord van de geschiedenis als heilsgebeuren zou later omslaan m tegengeloof in de
maakbaarheid van het eschaton door de mens alleen.
Lowith gaat de weg van de geschiedenis terug, in omgekeerde volgorde
van haar ontstaan: van Burckhardt, Marx, Hegel, Proudhon, Comte, Condorcet en Turgot, Voltaire, Vico, Bossuet, Joachim van Fiore, Augustinus,
Orosius tot de bijbelse interpretatie van de geschiedenis. Daar ligt
de wortel van het westerse geschiedemsdenken: het moderne geloof aan
de vooruitgang is het gesekulanzeerde surrogaat voor de Voorzienigheid. Vele elementen uit de filosofieën van moderne denkers (o.a. uitdrukkelijk ook van Marx) kunnen herleid worden tot een bijbels vertrekpunt. Toch heeft voor Lowith het moderne gesehied-filosofische denken
ook belangrijke komponenten van het joods-chnstelijk erfgoed ofwel
vergeten, ofwel verengd. Zo, bijvoorbeeld, de betekenis van het lijden
bij Marx of de hoop bij Proudhon terwijl, vooral, het moderne vooruitgangsdenken een verenging is van de voorzienigheidsidee (625).
Bij de christelijke geschiedenisinterpretatie is steeds een spanning
aanwezig tussen het aandeel van God (Voorzienigheid Gods) en het aandeel van de vrij handelende mens. Ook dit element keert steeds terug
in de geschiedenis
van het denken óver de geschiedenis. Het is de
spanning tussen historische noodzakelijkheid en ingrijpen van de mens,
tussen determinisme en voluntarisme. Bij de ene geschiedenistheoloog
of geschiedemsfilosoof zal de Voorzienigheid (of wat daar later voor
625) Idem, blz. 49-50, blz. 68

en blz. 96-98.

- 177 in de plaats kwam) een duidelijker accent krijgen, bij de ander het
vrij handelen van de mens.
Ons rekenschap gevend van het bovenstaande en terugkerend tot Vilmar
kunnen we ten aanzien van hem stellen dat hij alle nadruk legt op de
vrij handelende mens. Die kan zich nu, bewust geworden, verzetten tegen
de natuurlijke gang der dingen, hij kan zelf zijn wereld gaan maken. Dit
kwam bij Vilmar daar overal sterk tot uitdrukking waar hij oproept tot
het afzweren van fatalisme. Zijn utopie, het gesekularizeerde eschaton,
in de vorm van werkelijke demokratie en een klassenloze samenleving,
dankt hij uiteindelijk dus niet aan Marx maar aan het joods-christelijke
geschiedenisdenken. Hij ziet de ontwikkeling naar het eschaton echter
minder begeleid door onzekerheid, voor hem is het minder een kwestie
van geloof, dan in het oorspronkelijk joods-christelijk geschiedenisdenken het geval was.
Nu wordt ook van een andere kant duidelijk waarom zijn woordje "alt"
zo'n zware theologische lading draagt: aan Vilmars gebruik van het
woordje "alt" herkennen we een brok gesekularizeerd christelijk denken.
Zijn denken dat zich richt op een toekomst die goed is, vormt een afspiegeling van de christelijke geschiedenisopvatting. Het nieuwe is
beter dan het oude, het nieuwe is de vervulling van de belofte die in
het oude voorhanden was. Het is de reflex van het bijbelse denken: in
het Oude Testament vinden we de bron in de vorm van de "rUckwärtsgewandte Prophétie" waarbij men het verleden begrijpt als voorbereiding
op het heden en de toekomst; eveneens komen we dit type denken tegen
in het Nieuwe Testament in zijn verhouding tot het Oude Testament:
het Oude belooft, het Nieuwe vervult, kort gezegd: het is het opstandingsdenken.
Ook al is het oude bij Vilmar eerder moralistisch slecht dan dat het
de belofte van het nieuwe in zich draagt, onmiskenbaar hebben we hier
te maken met een transformatie van een stuk oorspronkelijk christelijk
erfgoed. Vilmar is niet uniek met dit type denken, het is het denken
van "Jesaja tot Marx, van Augustinus tot Hegel en van Joachim tot
Schelling" (626).
Paragraaf 2 / Vilmars polemologie in de traditie van de Duitse socialisten
In deze paragraaf zal duidelijk gemaakt worden dat Vilmar in de traditie van de Duitse socialisten staat: op de eerste plaats heeft hij een
aantal grondinzichten van hen overgenomen, terwijl hij, op de tweede
plaats, de uitloper blijkt te zijn van een bepaalde, zich in de geschiedenis van de Duitse socialisten ontwikkelende tendens. Beziet men de
626) Idem, blz. 26.

- 178 geschiedenis van de Duitse socialisten, of enkel het denken van Marx
of Engels, dan bemerkt men dat we hier niet te doen hebben met een star
en dogmatisch afgerond geheel, maar dat er ontwikkelingen bespeurbaar
zijn binnen die traditie en zelfs binnen een afzonderlijke figuur als
Marx. Voor zover we die ontwikkelingen kunnen gadeslaan, tot in onze
tijd, blijkt Vilmar aan het einde te staan van een bepaalde tendens.
In deze paragraaf wordt er verder op gewezen dat Vilmars polemologisch
gedachtengoed aansluit bij zijn levensbeschouwelijke uitgangspunten. Wanneer hij voor wat zijn levensbeschouwelijke uitgangspunten betreft verwant is aan de Duitse socialisten en met name aan Marx en Engels, dan
is het logisch dat hij ook polemologisch gedachtengoed uit die traditie
zal overnemen. Dit betreft dan een onlosmakelijk verband tussen Vilmars
geeekularizeerd eschatologisch koncept en diens wijze van analyseren. Hij
sluit aan bij de socialisten, daar waar het eschatologische vuur in de
vorige eeuw het felst brandde.
In deel I is uitdrukkelijk vele malen naar voren gekomen dat Vilmar bewapening en konflikten terugvoert op hun sociaal ekonomisch fundament.
Dit benadrukken van de sociaal ekonomische orde bij het verstaan van wat
er in de werkelijkheid gebeurt, vinden we overal in de werken van Marx
en Engels. We nemen als voorbeeld een werk van Friedrich Engels: "Herrn
Eugen Díihrings Umwälzung der Wissenschaft" (627). In dit werk weerlegt
Engels de theorie over het geweld van Dühring die stelt dat het politieke geweld primair is en dat de ekonomie sekundair is; dus dat de politieke betrekkingen de ekonomische bepalen en niet andersom. We volgen
nu Friedrich Engels in zijn weerlegging van Dühring.
Eigenlijk geeft Dühring helemaal geen bewijs voor zijn opvatting, maar,
zo stelt Engels ironisch vast, de zaak is voor hem reeds bewezen met
het beroemde verhaal van Daniel Defoe waarin Robinson Crusoe Vrijdag
knechtte. Voor Dühring wordt deze knechting het grondfeit en het uitgangspunt van de gehele geschiedenis. In latere perioden kan die knechting slechts verzacht worden, "in de meer indirekte ekonomische afhankelijkheidsvormen (Abhängigkeitsformen) veranderd" worden (628).
Engels neemt nu deze vergelijking op, daarbij wel uitdrukkelijk en bij
herhaling zich verontschuldigend voor het feit dat hij gedwongen is
dieper in te gaan op de kinderlijke vergelijking die Dühring hanteert.
riij vraagt heel nuchter: "Hoe kwam Robinson ertoe. Vrijdag te knechten?"
(629). Robinson heeft Vrijdag alleen geknecht opdat Vrijdag ten voordele
van Robinson kan werken. Het geweld is dus slechts het middel, het eko627) Fr.Engels: "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft", MEW
20, biz.1-304, biz. 147 e.v.
628) Citaat van Dühring aangehaald door Engels a.w. (noot 627), blz.147.
629) Idem, MEW 20, blz. 148.

- 179 noraisch voordeel daarentegen het doel. Wanneer we de vergelijking van
Dilhring nader beschouwen hewijst deze dus juist het tegendeel van datgene wat Dühring voor juist houdt. Maar Engels voert de vergelijking
nog verder: Robinson heeft namelijk nog wat anders nodig dan een degen.
Niet iedereen kan immers iets met een slaaf doen. Om een slaaf te kunnen gebruiken moet men zowel beschikken over de werktuigen en voorwerpen
voor de arbeid van de slaaf als over de middelen voor zijn schamel levensonderhoud. Vooraleer slavernij mogelijk kan worden moet reeds een
bepaalde fase in de produktie bereikt en een zekere graad van ongelijkheid in de verdeling ingetreden zijn. Wil slavenarbeid de heersende produktiewijze van een hele maatschappij zijn, dan moet de produktie nog
veel verder ontwikkeld zijn, moet er veel meer rijkdom opeengehoopt zijn
en moeten de kunst- en handwerkindustrie en vooral ook de handel veel
verder verbreid zijn. De onderdrukker moet dus reeds de beschikking hebben over de arbeidsmiddelen en de levensmiddelen om de slaaf in leven
te kunnen houden. Hoe is nu dit bezit ontstaan dat groter is dan het gemiddelde. Hierop antwoordt Engels dat het door geweld kan zijn verkregen maar dat dit niet hoeft; het kan door arbeid verkregen zijn, gestolen, door handel of door bedrog verkregen zijn. Naar het moet door werk
tot stand gebracht zijn (erarbeitet) alvorens het geroofd kan worden.
Het privé-eigendom treedt überhaupt in de geschiedenis niet op als het
resultaat van roof of geweld. Het bestaat integendeel al bij de natuurlijke gemeenschap van alle natuurvolken: "Het is toch duidelijk,dat de inrichting van de privé-eigendom al reeds moet bestaan, eer de rover zich
vreemd goed kan toeëigenen, dat dus het geweld weliswaar de stand van
het bezit kan veranderen, maar niet het privé-eigendom alszodanlg kan
voortbrengen."(630)
Ook de moderne vorm van onderdrukking, de loondienst (Unterjochung des
Menschen zum Knechtsdienst, (Engpls η.a.v. Diihring) ) is te verklaren
zonder geweld erbij te hoeven halen. Maar nog is Engels niet tevreden
en opnieuw neemt hij spottend Dührings kinderlijke vergelijking op. Waar
haalt Robinson de degen vandaan ? Op deze vraag blijft Dühring het antwoord schuldig. Gesteld dat Vrijdag op zijn beurt plotseling met een
revolver tevoorschijn zou komen, dan zou de verhouding tussen Robinson
en Vrijdag volledig op zijn kop gezet worden. De revolver wint het van
de degen en daarmee blijkt dan, stelt Engels, dat het geweld niet zo
maar eenvoudig een daad van de wil is ("kein blosser Willensakt ist"),
maar dat om het geweld te verwerkelijken werktuigen voorondersteld zijn
waardoor het meer perfekte wapen het minder perfekte kan overwinnen.
630) Idem, MEW 20, blz. 151.

- 180 Of anders geformuleerd: de zege van het geweld berust op de produktie
van wapens, en deze produktie weer op de produktie überhaupt, "dus op de 'ekonomische macht', op de 'economische toestand', op de materiële
middelen die ter beschikking staan aan het geweld."(631)
Vooral juist het leger en de vloot zijn afhankelijk van de ekonomische
voorwaarden. Organisatie, taktiek etc. etc. passen zich aan de produktieniveaus aan. Het geniale van de veldheren is hooguit gelegen in hun
vermogen zich het beste aan te passen aan de nieuwe wapens. Destijds
zette de uitvinding en invoering van het buskruit de hele strijdwijze
op zijn kop. De invoering van het buskruit en van de vuurwapens was
echter geen gewelddaad, maar een industriële, dus ekonomische vooruitgang. Met de komst van de moderne industrie zal ook de strijdwijze weer
indringend veranderen: tegenwoordig, merkt Engels zo'n honderd jaar geleden op, is een schip al verouderd voor het van stapel loopt. Een mod e m slagschip is niet slechts een produkt, maar tegelijk een bewijsstuk
van de moderne grote industrie, een zwemmende fabriek, voornamelijk om
geld te verkwisten. Het land waar de industrie het meest ontwikkeld is,
Engeland, heeft zo ongeveer het monopolie van de scheepsbouw. Van de
drie staalfabrieken die in staat zijn het zwaarste geschut te leveren,
komen er twee uit Engeland en een uit Duitsland."Hier ziet men het overduidelijkst, hoe het 'direkte politieke geweld' dat volgens meneer
DOhring de 'beslissende oorzaak van de ekonomische toestand' is, integendeel volkomen onderworpen is aan de ekonomische toestand."(632)
Maar het militairiame draagt de kiem van de ondergang in zich. Zoals ieder historisch verschijnsel gaat het ten gronde aan de konsekwenties van
zijn eigen ontwikkeling (633). Ieder ding is zwanger van zijn tegendeel,
heet het in de dialektiek bij M a n en Engels. Ieder jaar zal het leger,
de vloot etc. meer gaan kosten en dat zal de financiSle ineenstorting
versnellen. Nu maakt men het hele volk vertrouwd met wapengebruik, maar
op een goede dag zal dan het volk zijn wil tegen de bevelhebbers kunnen
doorzetten. De opheffing van het militairisme en daarmee de opheffing
van alle legers zal geschieden van binnenuit. Dit gebeurt, zoals gezegd,
niet vanzelf maar pas vanaf het moment waarop de massa van het volk 'n
wil heeft ("Und dieser Moment tritt ein, sobald die Masse des Volks ländliche und städtische Arbeiter und Bauern - einen Willen hat.''(634) )
Aan het einde van zijn kritiek op de geweldtheorie van Dühring merkt
Engels op dat voor Dühring het geweld de grote zondeval is van de mensheid, voor hem is het geweld het absoluut boze. Zijn hele uiteenzetting
631) Idem MEW 20, blz. 154.
632) Idem, blz. 160-161.
633) Idem, blz. 158 en 161.

- 181 is één klaagzang over de vervalsing van de gehele geschiedenis door de
erfzonde van het geweld. Maar, stelt Engels op zijn beurt, Dtlhring vergeet dat het geweld ook nog een andere rol in de geschiedenis speelt,
een revolutionaire rol, dat zij, met de woorden van M a n , "die Geburtshelferin jeder alten Gesellschaft ist" (635) die zwanger is van een
nieuwe.
Tot zover onze samenvatting van Engels' "Anti-DtUiring". We gaan ons nu
niet bezighouden met de vraag in hoeverre de theorie van Engels tekortkomingen heeft (636), maar keren terug naar Vilmar ten einde zijn verhouding tot Engels duidelijk te maken.
Opvallend is op de eerste plaats dat Vilmar, als Engels, de ekonomie benadrukt en primair stelt. Politieke verhoudingen, strategie etc. komen
in werkelijkheid op de tweede plaats. De bewapening moet in haar feitelijke gedaante verklaard worden als het produkt van een bepaalde ontwikkel ingstrap van de produktie überhaupt. Dit maakt het voor Vilmar ook
mogelijk te benadrukken hoe tegenstellingen en spanningen in de wereld
uiteindelijk niet enkel veroorzaakt worden op het niveau van de politiek,
maar van binnenuit gestimuleerd worden, waarbij de sociale ekonomie vein
het kapitalisme de sleutel voirat. Het verst ontwikkelde industriële
land van de wereld op dit moment, de USA, beschikt over de meest perfekte oorlogsmachine. Een land als Saoedi Arabie, hoewel zelf (nog) geen
sterke militaire macht, is door haar olie-dollars toch in staat een
flinke vinger in de pap te hebben voor wat betreft de Arabische wereld
in haar konfrontatie met Israël.
Verder springt ook in. het oog hoe Engels reeds honderd jaar geleden
wees op het gegeven dat het oorlogstuig in de snel groeiende kapitalistische landen al verouderd is alvorens het goed en wel in gebruik ia genomen. We herinneren ons hoe Vilmar benadrukte dat waar sprake is van
snelle ekonomische en technische vooruitgang, het feitelijk steeds zal
uitlopen op verspilling en verkwisting, wanneer in zo'n maatschappij
het kapitaal en het winstprincipe heersen. Hij wees op het winstbelang
bij de bewapening: of die bewapening noodzakelijk is, politiek gezien,
speelt daarbij een ondergeschikte rol. Veel eerder moet die bewapening
gerechtvaardigd, dus een vijand gevonden, worden.
Beiden, Engels en Vilmar geloven in de mogelijkheid het militairisme te
634) Idem, MEW 20, blz. 158.
635) Aangehaald door Engels MEW 20, blz. 171. Het citaat
is uit K.Marx:
"Das Kapital» (1 e deel), MEW 23 (955 pp), blz. П9:пТ>і.е GewaltTsÏ
der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen
schwanger geht."
636) W.Wette wijst in "Kriegstheorien deutscher Sozialisten", Stuttgart
1971 (255 pp) op blz. 52 op Engels' beperking tot de ekonomie en
politiek en spreekt dan van een "antropologisch Defizit".

- 182 kunnen overwinnen. Baarbij vestigt Engels zijn hoop zowel op de dialektische opvatting waarbij, zoals ieder historisch verschijnsel, het militairlsme ten gronde zal gaan aan de konsekwenties van zijn eigen ontwikkeling, als op een, op een bepaald moment van de ontwikkeling, ingrijpende volksmassa van arbeiders en boeren. Vilmar echter heeft al zijn
hoop gevestigd op een kritische minderheid, niet op het geweld maar op
de rede ("Vernunft"), niet op immanente ontwikkelingsprocessen zoals
die zich ook binnen het laatkapitalisme zullen voordoen, maar op het
zelfstandig anticiperend en redelijk handelen van mensen. Met andere
woorden: de wijze waarop de utopie tot stand zal komen verschilt bij
Engels en Vilmar.
We geven nu het citaat waaruit blijkt hoe Vilmar zich verzet tegen de
marxistische geschiedenisopvatting:
"Het verschil is subtiel maar doorslaggevend: voor de historisch
materialist zijn de afzonderlijke drijfveren waaruit de vektoren
van het historisch krachtenparallellogram zijn opgebouwd, in wezen
onvrije, door hun - uiteindelijk ekonomiache - levensomstandigheden
gedetermineerde impulsen, als resultante waarvan zich, geheel in
tegenstelling tot hun willen en plannen maken, het historische proces voltrekt - zuiver toeval en groot geluk, dat deze zich in de
richting van een klassenloze samenleving beweegt...Ik ben daarentegen van mening, dat binnen dit maatschappij-historisch krachtenparallellogram (...) weliswaar zeer stellig machtige ekonomisch gedetennineerde krachten, die zich derhalve door direkt materiële belangen laten leiden, een wezenlijke rol spelen - dat echter in toenemende mate op het maatschappelijk proces vooruitlopende, steeds
bewuster hierop inwerkende 'plannende' en inzoverre niet uitsluitend
door direkte levensbelangen bepaalde drijfveren van individuen en
groepen positief werkzaam worden." (637)
We geven ook nog een citaat van Engels dat door Vilmar wordt gebruikt
om zich tegen af te zetten:
"Wij maken onze geschiedenis zelf, maar eerst onder zeer bepaalde
voorwaarden...Hiervan zijn de ekonomische uiteindelijk beslissend...
Ten tweede ontwikkelt de geschiedenis zich (!) echter zodanig, dat
het eindresultaat steeds voortkomt uit de konflikten van vele individuele drijfveren"("Elnzelwillen") (638).
Duidelijk blijkt in de marxistische geschiedenisopvatting de spanning
tussen determinisme en voluntarisme, tussen sociaal ekonomische wetmatigheid en vrij menselijk Ingrijpen aanwezig. Het proletariaat moet in
637) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 15.
638) Citaat van Engels aangehaald door Vilmar a.w. (noot 142), blz.1415.(Marx/Engels: "AusgewShlte Schriften in zwei Bänden",Bd.II Berli jn"T952f blz. 459-460).
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het in aktie komen blijft gehandhaafd. Gaat men tot aktie over als de
tijd niet rijp is, dan is men de waarheid aan het verkondigen los van
de werkelijkheid en dan houdt men zich bezig met de hemel in plaats van
met de aarde. Dit spiritualisme bekritiseert Mant steeds wanneer hij
spreekt over de verhouding van de citoyen ten opzichte van de bourgeois,
van de politieke staat ten opzichte van de burgerlijke maatschappij, van
de geest ten opzichte van het kapitaal, de waarheid ten opzichte van de
werkelijkheid, kortom: wanneer het gaat om de verhouding van de hemel
tot de aarde. In feite levert Mant dan religiekritiek (639).
Daarentegen moeten de ontwikkelingsprocessen binnen een bepaalde maatschappij zich tot een revolutionair niveau hebben ontwikkeld, wil het
menselijk (proletarisch) ingrijpen effekt hebben, wil de werkelijkheid
inderdaad veranderd worden (in plaats van dat die waarheid haaks op de
werkelijkheid staat). Uiteindelijk is de kritiek die Marx levert in
"Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850" (640) dan ook religiekritiek op het niveau van de politiek. Uitdrukkelijk hanteert Marx theologische terminologie (641):
"...naast ministeries van financiën, van handel, van openbare werken,
naast de bank en de beurs verhief zich een socialistische synagoge,
waarvan de hogepriesters, Louis Blanc en Albert, de opgave hadden,
het beloofde land te ontdekken, het nieuwe evangelie te prediken..."
De arbeiders in Frankrijk vielen toen nog in het niet tegenover de overgrote meerderheid van boeren en kleine burgers (642); in het Frankrijk
van dat moment verhoudt zich de socialistische staat tot de werkelijkheid als de hemel tot de aarde. Daar een revolutie op gang proberen te
brengen is, zo gezegd, een vonn van religie. Zeker zal de mens moeten
ingrijpen en komt de nieuwe wereld niet uit de hemel vallen, maar de
wetmatigheden in de werkelijkheid, de wetmatigheid van de ontwikkelingsprocessen moeten geëerbiedigd worden.
Zowel in het citaat dat Vilmar aanvalt, als in het door ons besproken
"Anti-Dflhring" is deze spanning tussen determinisme en voluntarisme behouden. In "Anti-DCthring" is wel degelijk sprake van de massa's van het
volk die op een goede dag hun wil zullen doorzetten. Uit het citaat dat
Vilmar zelf van Engels te berde brengt, leest hij dat het hier zou gaan
om "im Grunde unfreie Impulse". Dit lijkt ons onterecht, aangezien Engele
639)
640)
641)
642)

Vergelijk de eerder genoemde werken van A.Th. van Leeuwen.
K.Marx:"Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850",MEW 7, biz.9-108.
Idem, biz. 19
Idem, biz. 20. Ook verderop gebruikt Marx hier voortdurend theologische teiminologie en steeds gaat het dan over abstrakte waarheden die los staan van de werkelijkheid.
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wel degelijk vrij zijn ("Wir machen unsere Geschichte selbst") maar de
resultante van al die "Einzelwillen" is iets wat niemand bewust gewild
heeft. Kort en krachtig gezegd: Engels stelt dat de geschiedenis zoals
die zich ontwikkelt niet het resultaat is van een bepaalde groep mensen
die plannen maakt. Steeds zullen er tegenkrachten opgeroepen worden, het
onvrije zit niet in de individuen maar in het resultaat: bepaalt één
groep, die pretendeert vernünftig te zijn, het verloop van de geschiedenis? Verloopt de geschiedenis zo rechtlijnig en eendimensionaal dat
volgens een vooraf bepaald plan het eschaton gerealiseerd kan worden ?
Inderdaad blijkt het bij Vilmar te gaan om de maakbaarheid van het eschaton door een groep "vernünftige" mensen die hun wil veiwerkelijkt
zullen zien
Hier eng mee in verband staat de vraag: hoe verloopt de geschiedenis ?
Bij Vilmar is dat een geleidelijke ontwikkeling. Dit blijkt overal, met
name ook in het bovengegeven citaat waar sprake is van "in toenemende
mate" en "steeds bewuster". Natuurlijk ziet Vilmar dat er links en rechts
op de wereld gevochten wordt, maar uitdrukkelijk vestigt hij zijn hoop
daar niet op: hij maakt zelfs de guérillero's, of zij die daar hun hoop
op vestigen, een moralistisch verwijt. Geweld is niet langer nodig nu de
"Vernunft" overal geleidelijk aan het doorbreken is. Hoewel men evenveel
argumenten kan bedenken om aan te tonen dat er juist sprake is van een
afnemend kritisch bewustzijn is Vilmar grenzeloos optimistisch. Dat die
doorbraak van de rede eventueel slechts een korte periode van bloei
beschoren is om daarna weer in verval te raken, komt bij hem niet op:
zonder meer breekt de "Vernunft" geleidelijk door (643).
Voor Marx en Engels zijn revoluties de lokomotieven van de geschiedenis,
een nieuw tijdperk wordt, inderdaad, "geboren", met bloed en tranen die
het geboorteproces noodzakelijk vergezellen, en met een biologische
noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid. Engels' kritiek op Dühring,
dat deze vergeet dat het geweld ook nog een andere rol in de geschiedenis vervult, achten wij ook van toepassing op Vilmar. Niet toevallig
treedt bij Vilmar een ondialektische geschiedenisopvatting naar voren,
met een moralistisch afwijzen van geweld vergezeld. Dit is afgestemd
op zijn opvatting, zijn levensbeschouwelijk principe in feite, dat de
"Vernunft" nu in de geschiedenis doorbreekt. Het enige Subjekt van dat
geplande geschiedenisverloop is de kritische minderheid, een, sociologisch beschouwd, zeer vage kategorie overigens. Geleidelijk zal dan de
643) Op blz.209 (a.w.(noot
van agressiviteit van
kend. In zijn koncept
schiedenis krijgt het

142)) spreekt hij van verschillende voimen
de onderdrukten. Dit acht hij vanzelfspremet betrekking tot het verloop van de gegeweld echter geen plaats.
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Tot slot van deze paragraaf zullen we duidelijk maken dat Vilmar past
hinnen een bepaalde ontwikkeling van de Duitse socialistische traditie.
Daarvoor keren we allereerst terug tot Marx en Engels (644).
Marx en Engels gaan steeds terug, zo hebben we gezien, op het sociaal
ekonomisch fundament. Zij verklaren de oorlogen van hun tijd direkt of
indirekt uit het kapitalisme: oorlogen zijn het bijna onvermijdelijke
resultaat van het zichzelf vernietigend kapitalisme. Zo moest Napoleon
III oorlog voeren omdat hij de revolutie vreesde, van het leger afhankelijk was, de staatsfinanciën wilde verbeteren en omdat hij tegemoet moest komen aan het franse chauvinisme. Deze elementen komen we
ook bij Vilmar tegen: spanningen naar buiten die de klassentegenstellingen in het binnenland verduisteren, het zoeken van een uiterlijke
vijand die agressie absorbeert en offers in het binnenland rechtvaardigt,
en de gevaarlijke invloed van militairen. Marx en Engels hebben bijna
iedere oorlog van hun tijd bekommentarieerd. Hoewel de staat voor hen
het instrument was in het belang van de heersende klasse, zijn ze toch
geïnteresseerd in het gedrag van die staten: het gedrag van de staat
blijkt, wanneer het gaat om het voeren van oorlogen en om de onderdrukkende werking in het binnenland, wel degelijk relevant te zijn voor de
arbeiders. Met het oog op het belang van de arbeiders beoordeelden zij
de oorlogen van hun tijd: een oorlog was gerechtvaardigd wanneer die
het belang van het proletariaat diende, wanneer hij schade toebracht
was hij verwerpelijk. Zij hadden dus geen theorie die de oorlog principieel rechtvaardigde of afwees, tenzij het duidelijk ging om de oorlog van de geknechten tegen hun onderdrukkers; de oorlog van de geknechten tegen hun onderdrukkers is de enige rechtmatige oorlog in de
geschiedenis, schreef Mane in 1Θ71 (645).
Zien Mant en Engels van de ene kant het onvermijdelijke van de oorlog,
van de andere kant kan men toch in hun leven een tendens bespeuren naar
het pacifistische: de toegenomen omvang van het geweld betekende dat de
oorlog steeds meer schade zou toebrengen aan de arbeiders. Bij Rosa
Luxembourg komt dit evenzo naar voren: als Marx en Engels ziet ze de
onvermijdelijkheid van oorlogen binnen de gegeven situatie uitdrukkelijk
in, maar ze is anderzijds een ongekend felle tegenstandster van oorlog
geweest (646).
Bij de revisionisten als Bernstein en Kautsky daarentegen wordt veel
meer geloof gehecht aan demokratische ontwikkelingen. Kautsky meende
dat wanneer de meerderheid de baas zou zijn in de demokratie de mensen
644) Hierbij volgen we vooral Wette (a.w.(noot 636) ).
645) Marx:"Der Bürgerkrieg in Frankreich", MEW 17, biz.319-367, biz.358.
646) УёТЕе a.w. (noot 636), biz. 171-190.
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revolutionaire vuur geheel en al.
Deze ontwikkeling "binnen het Duitse socialistische denken in pacifis
tische richting kan verklaard worden vanuit het besef bij zijn vertegen
woordigers van de steeds grotere kracht van de vernietigingswapens, ter
wijl ook moralistische komponenten geleidelijk binnendrongen. Zo recht
vaardigde geen van de latere Duitse socialisten een gewelddadige revo
lutie. Wolfram Wette houdt het uitdrukkelijk niet op een mentaliteits
verandering in de socialistische top als oorzaak van de veraflderde stellingname met betrekking tot geweld. Oorzaak is de veranderde historische
situatie. Reeds Marx en Engels veranderden hun inzichten op grond van
wijzigingen m de werkelijke situatie (647).
Met паше deze moralistische komponent komen we tegen in het denken van
de hedendaagse Duitse socialist Vilmar: voor hem is militair geweld om
een betere samenleving na te streven "fragwürdig" vanuit morele overwegingen. Geweld wordt dus niet afgewezen uit rationele motieven in die
zin dat het slechts ongewenste resultaten zou opleveren (648). Vilmar
staat uitdrukkelijk in genoemde traditie: in onze tijd is bewapening
nog verschrikkelijker dan ooit tevoren.
Maar Vilmars pacifisme krijgt een geheel eigen kleur door het ontbreken
van een dialektisch geschiedeniskoncept en vanwege een allesoverheersend
voluntarisme en "Veinunft-"denken. Of heel eenvoudig gezegd: voor hem
is geweld nu niet langer onvermijdelijk.
In het eerste deel hebben we bij de bespreking van de geschiedenis van
de polemologie gezien hoe Hennen Schmid en Lars Dencik de traditionele
polemologie ter diskussie stelden, aangezien die spreekt m het belang
van de heersende klasse van de westerse maatschappij. De heersende klasse is vanzelfsprekend niet gebaat bij revolutie en juist met betrekking
daartoe levert de traditionele polemologie de kennis : de kennis om revoluties in te dammen. Revolutie verschijnt daar als iets negatiefs dat
vermeden dient te worden. Daarentegen bepleiten Schmid en Dencik dat
het konfliktueuze in de strukturen zelf gezocht dient te worden, dat
men niet manifeste konflikten moet toedekken, maar de oorzaken blootleggen, waarbij het niet uitgesloten geacht moet worden dat revolutie
soms het enige middel zal blijken te zijn. Hierin herkennen we de gedachten van Marx en Engels.
Bij Vilmar is moralisme in de plaats gekomen van grondige analyse van
647) Idem, blz. 191-192.
648) Idem, blz. 211-212.
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uitspraken ( onder meer ) hierin dat zij tekort schoten bij hun werkelijkheidsbeschrijving. Ten aanzien van Vilmar kunnen we dus dezelfde
kritische aantekening maken.
Bij de onvoldoende diepgaande analyse van de strukturen van de werke
lijkheid past bij Vilmar uitstekend een ondialektische geschiedenisop
vatting. Het geweld vormt niet een element dat immanent aan de werke
lijkheid en haar ontwikkeling is. Zo laat Vilmar kritiek horen die
zuiver "geestelijke kritiek" is, en bevindt hij zich in het abstrakte,
in de hemel in plaats van op de werkelijkheid van de aarde.

- 1Θ8 HOOFDSTUK 3 / HET BEGRIP "HERRSCHAFT" IN VILMARS
"RÏÏSTÜNG UND ABRÜSTUNG IM SPÄTKAPITALISMUS"
INLEIDING
Reeds hebben we gezien dat het begrip "Herrschaft" een kemkategorie
is bij Habermas. Ook in Vilmars polemologie staat het centraal. In zijn
recentere werken vinden we dit terug, vooral ook daar waar hij de tegenpool van "Herrschaft" benadrukt: demokratiaering. Dit geldt voor hem
als doel en strategie van de samenleving. (649)
In de eerste paragraaf zal duidelijk worden dat dit begrip "Herrschaft"
een enonne oppervlakte bestrijkt; alles kan aan het begrip worden getoetst. Met dit begrip spoort hij het kwaad op in zowel West als Oost
en in allerlei strukturen en gedragingen binnen samenlevingen. Dit uitgangspunt heeft een voordeel in vergelijking met dat van theoretici die
de oorsprong van alle kwaad zien in het kapitalisme, alsof het kwaad
zich enkel beperkt tot dát sociaal ekonomisch systeem. In de tweede
paragraaf blijken echter moeilijkheden op te treden; er zal namelijk
een zekere vaagheid aan het licht treden. In de derde paragraaf zal worden nagegaan in hoeverre achter dit vage "Herrschafts-"begrip een theoretische tegenstrijdigheid in Vilmars denken verborgen zit. Daarmee
zal blijken dat Vilmar niet het geschikte alternatief gevonden heeft
tegenover hen die het kwaad beperkt zien tot het kapitalisme. Behalve
"Herrschaft" zullen ook samenstellingen met dit woord en verder woorden
als "Herrschenden" onder de loep genomen worden.
Paragraaf 1 / De grote aktieradius van het begrip "Herrschaft" bij Vilmar
Vilmar koncentreert zich in "Rüstung und Abrüstung im SpStkapitalismus",
zoals de titel reeds duidelijk maakt, op de sociaal ekonomische struktuur van de westerse samenleving. Men mag verwachten dat het kwaad van
de bewapening in een boek met zulk een titel in verband gebracht wordt
met het sociaal ekonomisch systeem van het kapitalisme. Reeds het gebruik van de term "kapitalisme" duidt er meestal op dat men dat systeem
649) I.Fetscher: "Modellen voor wereldvrede", Utrecht 1974 (208 pp).
Vanuit dit boek is duidelijk te maken dat Vilmar elementen neemt
uit verschillende vredesstrategieën en -modellen, namelijk uit
"wereldvrede door socialisme" (echter zonder de revolutie-idee
over te nemen) en uit "wereldvrede door demokratie". Fetscher
wijst op diverse tekortkomingen welke kleven aan de verschillende
modellen. Deze zijn niet op Vilmar van toepassing aangezien hij
een combinatie van modellen voorstaat. We merken nog op dat Fetschers voorstel voor eenzijdige ontwapening zeer ver bij Vilmar
achterblijft omdat immers de sociaal ekonomische achtergrond
niet in het voorstel betrokken wordt. Dit is des te merkwaardiger
als men weet dat hij in het hoofdstuk ervoor het socialistische
vredesmodel heeft besproken en hij socialisering van de produktiemiddelen blijkens blz. 140 wel degelijk nodig acht. Maar nogmaals:
dit betrekt hij niet in zijn voorstel.
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dat systeem duidelijk te maken. Zo kan hij de wortel van het kwaad blootleggen. Dit ook is één van de belangrijkste redenen waarom wij juist met
de kritische polemologie in het algemeen en met die van Fritz Vilmar in
het bijzonder in diskussie wilden treden. Door haar wijze van analyseren
kan een individualistische benadering van morele aangelegenheden overwonnen worden. Maar Vilmar zoekt niet enkel en alleen het kwaad in het
laatkapitalisme: vervanging van de klassensamenleving door een bureaukratisch socialisme betekent niet dat daarmee het probleem van de bewapening in principe is opgelost. Ook in het Oosten zijn militairistische
tendensen werkzaam, welke zelfs voor een deel te herleiden zijn tot de
socialistische totaliteitsaanspraak met betrekking tot de verklaring
van het verloop van de geschiedenis. Vandaar ook dat Vilmar een kommutatie voorstaat tussen Oost en West, een samen veranderen op weg naar
een betere samenleving; geen van beide "heeft gelijk". Voor Vilmar is
dan ook niet het kapitalisme het kwaad bij uitstek maar "Herrschaft".
Hoewel nauw verwant aan het kapitalisme kan "Herrschaft" ook in andere
maatschappijvorm en (zoals die van het Oosten) optreden. Tegenover dit
kwaad stelt hij "demokratisering" als hoogste goed. Zoals we gezien
hebben, ontleent hij deze doelstelling aan de westerse traditie, waarin het autonome individu, dat op alle niveaus moet kunnen meebeslissen,
centraal staat. In het licht van deze schijnwerper zoekt Vilmar overal
het kwaad, dat "Herrschaft" heet, op en stelt het aan de kaak.
De moraaltheologische methode zoals wij die hier in praktijk brengen,
laat niet toe een alternatief mensbeeld uit te denken om van daaruit
Vilmar en andere denkers te bekritiseren. Dit immers zou in feite uitlopen op een abstrakte bezigheid: een uit de hemel op aarde laten neerdalen van een idee over de mens. Een dergelijk alternatief mensbeeld
is bijvoorbeeld het koncept"sociale mens"; tegenover de werkelijkheid
van de кonkurrentiemaatschappij verhoudt zich dit koncept echter spiri
tualistisch. Onze moraaltheologische methode betwist niet de waarheid
of geldigheid van een dergelijk ideëel beeld, maar ontkent de relevantie ervan. Onze methode bestaat in een kritische analyse van de werkelijkheid zelf.
Wanneer we in de titel van deze paragraaf spreken over de grote aktieradius van het begrip "Herrschaft" bij Vilmar, bedoelen we uit te
drukken dat hij met dit begrip ook andere systemen dan dat van het
kapitalisme te lijf kan gaan en feitelijk ook daadwerkelijk te lijf
gaat. Vilmar spreekt dan ook graag over "autoritaire 'Herrschaft' van

- 190 mensen over mensen" (650) welke zich zowel in het kapitalisme als daarbuiten kan voordoen. Zo kan hij tot kritiek komen op het Oostblok, hoewel zijn aandacht zich daar niet uitdrukkelijk op richt. Zijn argument
om in een boek over de laatkapitalistische bewapeningskonstellatie toch
iets te zeggen over het Oostblok bestaat hierin dat sommigen hem beschuldigd hebben van pro-Sowjet-denken (651). Echter: kritiek uitoefenen op het eigen systeem betekent nog niet dat men een ander systeem verheerlijkt, juist dat zou van zwart-wit denken getuigen, aldus Vilmar.
De opvatting van sommige kommunisten dat kritiek op het Oosten toch
steeds in feite getuigt van anti-kommunisme, acht hij verwerpelijk. Vilmar is niet eenvoudigweg anti-kapitalistisch, maar uiteindelijk bestaat
voor hem het kwaad in "Herrschaft" en zo oefent hij wel degelijk kritiek uit op het Sowjet-systeem dat volgens hem een "Herrschaftssystem"
is (652) waar autoritaire en bureaukratische machtseliten uit partij,
industrie en het leger overwegende invloed hebben.
"Herrschaft" is de wortel van het kwaad voor Vilmar; de klassenloze, werkelijk socialistische en demokratische samenleving komt dichterbij naarmate "Herrschaft" verder afgebroken wordt. Op alle niveaus van de samenleving, op alle gebieden moet "Herrschaft" bestreden worden. Hoewel hij
recenter, in "Strategien der Demokratisierung" (653), dit heeft uitgewerkt, is ook in "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" volstrekt
duidelijk dat hier de wortel van het kwaad zit: steeds wordt benadrukt
dat "Herrschaft" in het kapitalisme verweven is (bijvoorbeeld: "Herrschaft der kapitalistischen Machtelite"). Maar de nauwe samenhang van
kapitalisme en "Herrschaft" betekent uitdrukkelijk niet dat er sprake
is van identifikatie. Het kwaad beperkt zich niet tot het kapitalisme.
Vilmar verabsoluteert geen enkel huidig bestaand sociaal ekonomisch systeem, noch naar het positieve toe, noch naar het negatieve. Theologisch
geformuleerd: voor Vilmar is het Rijk van God niet door (bijvoorbeeld)
de leiders van Rusland reeds op aarde gebracht en zal evenmin op aarde
gebracht zijn als enkel het kapitalisme overwonnen is.
In feite neemt echter de term "Herrschaftslosigkeit" transcendente allures aan aangezien deze term verwijst naar de volmaakte utopie (waar
ook het christendom over spreekt wanneer het gaat over het Rijk van God).
De oneindige diepgang van de term leidt ertoe dat Vilmar geen enkel beperkt doel kan verabsoluteren. Precies zo doet de theologie wanneer ze
het heeft over het "eschatologisch voorbehoud".
650) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 208 en 226. Ter illustratie een passage van blz.208-209^'Demokratisierung, die Idee der Demokratie
als Prozess, kann als Inbegriff des humanistisch verstandenen gesellschaftlichen Fortschritts gelten: als Inbegriff nämlich immer
weiter vortschreitender Ersetzung hierarchischer, autoritäre Herrschaft von Menschen über Menschen etablierender Sozialstrukturen
durch solche der freien Selbstbestimmung, der gesellschaftlichen
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We hebben tot nu toe het woord "Heirschaft" steeds in de oorspronkelijke
Duitse versie laten staan. We zouden het hebben kunnen vertalen door
"heerschappij", maar hebben dat bewust nagelaten. Dat heeft een reden:
wanneer men het begrip "Herrschaft" namelijk nauwkeurig gaat bekijken,
blijkt dat onmiddellijk moeilijkheden op te leveren. Reeds de zo voor
de hand liggende vertaling door "heerschappij" roept vragen op indien
we onze toevlucht nemen tot andere publikaties. Zo wordt bijvoorbeeld
door Laeyendecker de term "Herrschaft" vertaald met "gezag" (654). Maar
dit vertaalprobleem is m e t de eigenlijke reden waarom we "Herrschaft"
onvertaald lieten. Het bleek namelijk moeilijk te weten te komen wat
Vilmar zelf nrecies met dit begrip bedoelt. We zullen ons hieronder derhalve in eerste instantie bezighouden met Vilmars gebruik van het woord,
waarna dan in de volgende paragraaf dieper op de problematiek rond het
gebruik van "Herrschaft" kan worden ingegaan.
Een eerste citaat dat ons bezig zal houden luidt:
"De wereldvrede hangt niet wezenlijk af van de houding van de tegenstander, maar hangt af van de vraag of het eigen maatschappelijke
systeem in staat is de traditionele geweld-Bolitiek, die de 'Herrschaft' van de oude machtseliten stabiliseert, te vervangen door
een progressieve politiek met betrekking tot de ekonomie er de
maatschappij die over de eigen grenzen heen effekt heeft" (655).
We stellen nu de vraag: wat is "Herrschaft" precies, wat moeten we ons
daarbij voorstellen *> Op die vraag zou men heel eenvoudig kunnen antwoorden: "heerschappij". En kennelijk is heerschappij dan iets verkeerds:
er behoort geen heerschappij te zijn. De wezenlijke vraag waarom heerschappij dan verkeerd is, wordt door Vilmar echter neigens beantwoord.
De opvatting dat (bijvoorbeeld) heerschappij van nature een ulaats heeft
op aarde, wordt niet weerlegd. Nergens geeft hij nadere explikatie van
dit, voor de levensbeschouwelijke onderstroom van zijn werk zo belangrijke begrip, ten aanzien waarvan ook m de sociologie geen eenduidigheid blijkt te bestaan.
In bovenstaand citaat bevindt zich ook het woordje "oud" ("alt") waarvan we eerder gezien hebben dat hij het in theologische z m gebruikt:
oud is slecht, en datgene waar het betrekking op heeft zal binnenkort
sterven. We hebben ons bij de bespreking van dit woord niet aan de indruk kunnen onttrekken dat Vilmar hier moralistisch te werk gaat. Niet
651)
652)
653)
654)
655)

Mitbestimmung und Kooperation".
Idem, biz. 236-238.
Idem, biz. 238-242.
Vilmar a.w. (noot 371).
L.Laeyendecker:"Conflictsociologie", in: "Intermediair" 12/1976,nn20.
Vilmar a.w. (noot 142), biz. 23.
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een stuk twee-rijker.-deiiken van Vilmar. Het gaat daarbij om de tegenstelling traditionele politiek tegenover progressieve politiek; de eerste is slecht, de tweede is goed. "Alt" en "Herrschaft" horen bij de
slechte politiek.
"Herrschaft" blijkt voortdurend een kwaad te zijn: het moet verdwijnen
en vervangen worden door demokratiaering. Vooral waar staat "Herrschaft
des Menschen über den Menschen" blijkt dit volstrekt slechte van "Herrschaft". Van de andere kant is echter merkwaardig dat hij soms spreekt
van "Zwangsherrschaft" (656) en van "autoritäre Herrschaft" (657). Is
"Herrschaft" op zichzelf dan niet reeds autoritair en dwangmatig ? We
herhalen de vraag wat we ons bij dit begrip precies moeten voorstellen.
Is "Herrschaft" meestal de primaire kategorie van waaruit hij andere
zaken afleidt, in het volgende citaat blijkt "Herrschaft" te worden
voorafgegaan door "geweld":
"Het is het karakter van de klassenmaatschappij die de tendens vertoont gewelddadig te zijn: haar principe van de door politie verzekerde 'Herrschaft' van de mens over de mens, van de konkurrentiestrijd van allen tegen allen, (...) geweld als levensprincipe,
overal en steeds weer." (658)
Wordt hier "Herrschaft" afgeleid uit geweld en geweld weer uit het
(laat-)kapitalisme, elders blijkt ook het huidige Rusland een "Herrschaftssystem", terwijl ook het tsaristische Rusland zo getypeerd wordt
(659). De vraag dringt zich op, tot welke achterliggende kategorie
"Herrschaft" te herleiden valt. Of is "Herrschaft" voor Vilmar een fundamentele kategorie, die niet verder herleidbaar is ? Zoveel is reeds
duidelijk, dat het antwoord van Vilmar op deze vraag niet bestaat in
een verwijzing naar het sociaal ekonomisch systeem van het laatkapitalisme, ook al is dat nog zo'n sterk "Herrschaft-"systeem. Immers in
Rusland zijn machtseliten geïnteresseerd
in bewapening. Zo blijkt
in Vilmars "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" naast een komponent die het kwaad zoekt in het sociaal ekonomische systeem van het
laatkapitalisme een andere, en met de eerste in spanning staande,
komponent aanwezig die het kwaad zoekt in "Herrschaft". Het blijft onduidelijk wat "Herrschaft" precies is en of deze kategorie al dan niet
herleidbaar is. In ieder geval stuiten we hier op een dualisme, waarachter mogelijk een theoretische tegenstrijdigheid verborgen ligt. Deze
onderstelling wordt door ons in de volgende paragraaf besproken.
We geven nu tot slot enige van de talloze plaatsen waar Vilmar "Herrschenden" (met of zonder hoofdletter) gebruikt. Om te beginnen vervol656) Idem, bijvoorbeeld blz. 249.
657) Idem, bijvoorbeeld blz. 208.
658) Idem, blz. 226.
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"Ook in dit opzicht is het tegenwoordig de VS, waar superprestaties
worden volbracht, 'in zunehmenden Masse die Herrschenden, aber auch
auf die Unterdrückten barbarisierend, dehumanisierend:' " (660)
Zoals in deze (overigens kreupele) zin, blijkt het steeds te gaan om
"repressive Politik der Herrschenden", om "die herrschenden kapitalistischen Schichten" (661) etc. Steeds opnieuw ook verschijnt het woord
in een samenhang waaruit valt op te maken dat "herrschend" iets ia dat
verdwijnen moet (662). Daarvoor in de plaats moet demokratisering en
redelijkheid komen. De nieuwe machthebbers zullen geen "Herrschenden"
meer zijn, omdat iedereen dan zichzelf zal kunnen bepalen en kan meebeslissen. Vilmars afkeurende opmerkingen met betrekking tot de "Herrschenden" passen in de lijn van het eerder genoemde samengaan van moralisme en het ontbreken van een dialektisch geschiedeniskoncept. De
huidige leidende groepen zijn slecht, daar moeten echt demokratisch gezinde (goede) voor in de plaats komen (663).
Paragraaf 3 / Uiteindelijk vertrekpunt bij de beantwoording van de vraag
naar bovenmatige bewapening in Vilmars
"Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus"
Deze paragraaf is het logische vervolg op paragraaf 2 omdat hier nagegaan zal worden of Vilmar bij de beantwoording van de hoofdvraag in
zijn boek inderdaad konsekwent uitgaat van een sociaal ekonomisch fundament (zoals hij zegt voor te staan), óf dat daarnaast nog een ander
soort denken aanwezig is, hetgeen dan tot de konklusie zou moeten leiden dat er bij hem twee theorieën door elkaar heen lopen. Voor dit laatste hebben we in de vorige paragraaf reeds een aanwijzing gekregen. We
richten ons hier speciaal op de hoofdvraag van zijn boek: "Is de handhaving van bovenmatige bewapening, het verhinderen van succesvolle onderhandelingen over ontwapening, misschien een levensvoorwaarde voor
het laatkapitalisme ? " (664)
Vilmar geeft hierop al onmiddellijk een antwoord dat verderop veelbe659)
660)
661)
662)

Idem, blz. 238
Idem, blz. 226.
Idem, resp. blz. 14 en 167.
Hij gebruikt "herrschend" op: blz. 14, 17, 18, 89, 124, 167, 207,
211, 222, 226, 228, 229, 230, 231, 235, 243 en 259. Ook de aamenstellingen met "Herrschaft" geven blijk van een zelfde negatieve
lading. We geven enige plaatsen: blz. 190, 193, 237, 239, 200,
251, 209, 242, 243 en 233.
663) H.J. Krysmanski geeft in "Soziologie des Konflikts" (Reinbek 1971
(250 pp) ; definities van "Herrschaft", "Herrschende", "Beherrschte" etc. (vooral blz. 33).
664) Vilmar a.w. (noot 142), blz. 11.

- 194 tekenend zal blijken: de vraag kan niet zomaar met ja of met nee beantwoord worden. De resultante uit het parallellogram van de maatschappelijke krachten staat niet reeds fatalistisch vast maar hangt af "van de
toenemende sterkte van de ontspannings- en ontwapeningsgezinde of van de
militairistische krachten in Oost en West, die belang hebben bij bewapening." (665)
Het antwoord is ontwijkend; het luidt niet: óf ja inderdaad zit het laatkapitalisme zo in elkaar dat het bovenmatige bewapening nodig heeft,
óf: nee kapitalisme, resp. laat-kapitalisme, kan zonder bewapening. Het
antwoord op de vraag van zijn boek zoals hij dat geeft in de Inleiding
van dat boek is dus een zeer algemeen sociologisch antwoord. Even verder (666) spreekt hij over bewapeningsgeïnteresseerde krachten die in
iedere samenleving aanwezig zijn; zowel in Oost als West. Koncentreert
het boek zich op de sociaal ekonomische werkelijkheid van het laatkapitalisme, de hoofdvraag van zijn boek beantwoordt hij in sociologische
kategorieën. Dit blijkt verder ook nog als hij weigert bepaalde groepen
te identificeren met de positieve dan wel met de negatieve vektor. Voor
Vilmar kan men niet stellen dat het kapitaal vóór militairisering van
de samenleving is en de arbeiders tégen, wat voor hem alleen al blijkt
uit de rol van de vakbonden in de USA. Op zichzelf genomen is de opmerking ten aanzien van de Amerikaanse vakbonden juist, maar het is een
onvoldoende argument voor zijn theorie. Het moet mogelijk zijn om. met
verwijzing naar het aparte karakter van de Amerikaanse sociaal ekonomische gestruktureerdheid deze rol te verklaren (Baran en Sweezy doen
dit, hebben we gezien in het eerste deel). Daarmee gooit men dan niet zijn
sociaal ekonomische analyse weg om met een vage sociologische theorie
voor de dag te komen in de zin van: er zijn overal bewapeningsgeïnteresseerde groepen en identifikatie·ervan is onmogelijk.
Een wezenlijk positieve verschuiving in het politieke krachtenparallellogram ziet Vilmar door de druk van maatschappelijke tegenkrachten:
"door de internationale konkurrentie van de systemen, door de druk
van de toenemende infrastrukturele noodtoestanden en door de toenemende politieke weerstand van diegenen, die als belastingbetaler,
als burger en speciaal als soldaten de offers van die bewapeningspolitiek en van die steeds ongeloofwaardiger 'bedreigingsideologie'
zijn." (667)
Vredespolitieke invloeden worden "im wesentlichen" door de druk van maat665) Idem.
666) Idem, blz. 13.
667) Idem, blz. 13-14. "...dass entspannungs- und friedenspolitische
Einflüsse im wesentlichen von dem Druck gesellschaftlicher Gegenkräfte bewirkt werden: von der internationalen Systemkonkurrenz.vom
Druck der zunehmenden infrastrukturellen Notstände..." etc.
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anders dan een groep die nu bewust en "vernünftig" zijn eigen geschiedenis gaat maken. Het systeem zelf draagt nu de antithese, die het systeem straks op zijn kop zal zetten, al met zich mee; het laatkapitalisme is zwanger van haar ontkenning. Dit is de analyse van het kapitalisme
en de geschiedenisopvatting van Marx. Zouden we dan toch ten onrechte
Vilmar verdenken van het door elkaar heenhalen van verschillende theorieën ? Laten we het bovengegeven citaat eens volledig vervolgen:
"De belangrijkste kans op een verandering van het politieke krachtenparallellogram zie ik in het door een kritische minderheid in scholen, bedrijven, hogescholen, partijen en vakbonden op gang gebracht
proces van de heerschappij- en ideologiekritische bewustzijnsvorming in Oost en West, welke stap voor stap die repressieve politiek
van de heersenden onmogelijk maakt die in de socio-ekonomische militairisering van ons leven op de meest extreme wijze tot uitdrukking komt." (668)
In het eerste gedeelte van het citaat staat "im wesentlichen", in het
tweede gedeelte "Die wichtigste Chance", zodat men al vast heel nuchter
de vraag kan stellen waarop Vilmar nu eigenlijk zit te wachten: op de
kritische minderheid of op de tegenkrachten van het systeem (zoals armoede, infrastrukturele verpaupering etc.) (669). Hierachter echter zit
de theoretische tegenstrijdigheid tussen marxistische theorie (dialektische geschiedenisopvatting, accent op de ekonomie, en duidelijker
accent op detenninisme (dan bijv. bij Vilmar het geval is) ) en een vage sociologische theorie waarbij het kwaad bestaat in "Herrschaft" dat
zowel in West als Oost afgebroken moet worden. Het antwoord op dit laatste bestaat voor Vilmar in de kritische minderheid die iedereen gaat
bekeren. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de sociaal ekonomische situatie.
De mensen zullen zich bekeren omdat ze in zullen zien dat de (reeds verlichte) kritische minderheid inderdaad "vernünftig" is. Het bewustzijn
van de te bekeren mensen kan kennelijk totaal los staan van hun werkelijke zijn.
Niet voor niets heeft men Vilmar verweten dat er bij hem een tegenspraak
zou bestaan in "onontkoombare afloop van de kapitalistische ontwikkeling"
en de realiseerbaarheid van ontwapening (670). Deze kritiek op een tegenstrijdigheid in zijn theorie meent hij te kunnen weerleggen door een aanval op de marxistische geschiedenisopvatting (vergelijk het door ons be668) Idem, blz. 14.
669) Vergelijk blz. 15-16 waar dezelfde, hier gesignaleerde, tegenstrijdigheid zich voordoet.
670) Vilmar haalt deze kritiek op de eerdere uitgave van zijn boek op
blz. 14 naar voren. De kritiek kwam van Krippendorff en Grossner.
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De vermenging van beide typen van denken blijkt ook wanneer hij stelt
dat er weliswaar machtig ekonomisch gedetermineerde krachten werkzaam
zijn, maar dat de mens nu in toenemende mate anticiperend optreedt (671).
In de samenvatting van zijn boek treedt opnieuw de gesignaleerde spanning naar voren. Na de bespreking van de hoofdstukken die bewapening in
verband brengen met het kapitalisme, stelt hij dat de vrede in de wereld
afhangt van de mogelijkheid om "die Herrschaft der alten Machteliten stabilisierenden Gewaltpolitik" te vervangen door progressievere politiek.
En dat geldt voor zowel het Westen als het Oosten (672).
We gaan nu over tot de eigenlijke analyse van de overmatige bewapening
van het (laat-)kapitalisme. Het eerste hoofdstuk voert het krijgshaftige
van het laatkapitalisme terug tot immanente tendensen van het systeem
zelf. Alle accent ligt op het winstprincipe, op de vergroting van het
kapitaal waar de kapitalisten op uit zijn en op de knsisbestrijding
door bewapening. Vanzelfsprekend gebruikt zo'n systeem militairen om
kolonies te stichten, resp. te behouden en te vergroten. Zo ontstaat
ook een wedloop in bewapening tussen de diverse kapitalistische staten.
Het kwaad zit in het expansieve van het laatkapitalistische systeem als
zodanig. De beide wereldoorlogen worden herleid tot het sociaal ekonomisch systeem van het laatkapitalisme. Politieke en militaire aktiviteiten kunnen weliswaar een eigen logika krijgen, maar moeten m principe herleid worden tot het kapitalisme. De wereldoorlogen zijn niet
ontstaan door een of andere "Herrschaftselite" (hoewel die inderdaad
een verfoeilijke rol hebben gespeeld), maar uit het ekonomisch systeem
als zodanig.
In feite beantwoordt Vilmar de kernvraag van zijn boek als volgt:
strikt theoretisch zou het kapitalisme wel op andere produktie kunnen
overschakelen, maar de praktijk geeft te zien dat het binnen het huidige kapitalisme op tegenstand stoot. Hij geeft hier de vergelijking
tussen Hitlers krisisbestnjding en die door Roosevelt. Roosevelt kreeg
de werkeloosheid niet onder de knie omdat de kapitalisten zich bedreigd
gingen voelen door de geringere winsten, de stijging van het inkomen
door de massa, etc. In de praktijk van het laatkapitalisme bleek pas
bewapening "heil" te brengen. Een totale omschakeling van het systeem
zal dan ook noodzakelijk zijn, stelde Vilmar.
Terugvoering tot de ekonomie geschiedt ook daar waar gesteld wordt dat
voor het kapitalisme met zijn bewapening een vijand noodzakelijk gezocht en gevonden moet worden. De drie argumenten die Vilmar opsomt om
671) Idem, blz. 15.
672) Idem, blz. 23.
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alle drie te herleiden tot het sociaal ekonomische systeem van het kapitalisme: 1) de konjunkturele oorzaak, 2) de via hewapemngsopdrachten
te verkrijgen technologische uitvindingen en vernieuwingen (die dus door
de staat gefinancierd worden) en 3) het imperialisme en het feit dat men
middels bewapening de USSR wil remmen m zijn ontwikkeling. Reeds de
grote nadruk op deze drie oorzaken blijkt in strijd met de zeer algemeen aandoende opmerkingen dat er overal wel "Herrschaft-"groepen zijn.
Dit benadrukken van het fundamentele karakter van de sociale ekonomie
neemt hij over uit de marxistische traditie van wetenschap bedrijven,
ook al meent hij niet dat bewapening de knses binnen het kapitalisme
uiteindelijk zal versterken en tot zijn ondergang voeren. Ook beweert
hij nergens dat dit systeem per se bewapening nodig heeft om te overleven. Hij legt daarentegen een duidelijk voluntaristisch accent. Juist
met deze laatste opvatting verschijnen elementen uit een ander soort
theorie die bij Vilmar is binnengeslopen.
De terugvoering tot de sociale ekonomie blijkt ook verderop in zijn
boek: de bewapening in de USA wordt voornamelijk geleverd door een beperkt aantal concerns. In het vierde hoofdstuk gaat hij de praktische
moeilijkheden bespreken welke een omschakeling (die strikt theoretisch
mogelijk is binnen het kapitalisme) aan problemen met zich meebrengt,
waarmee hij voorkomt abstrakt te blijven in dit opzicht. Juist in dit
hoofdstuk komt hij met keiharde analyses van de tegenstand welke m e t
zit in zoiets als "Herrschaft"-op-zichzelf maar in kapitalistische
"Herrschaft"; de weerstand tegen omschakeling naar een samenleving met
minder bewapening en meer vrede is geworteld in het kapitalisme zelf.
In West-Duitsland neemt de bewapening nog niet die plaats in die hij
in de USA inneemt; stabiliteit van de ekonomie hangt er nog niet af van
de bewapening en dus is omschakeling nog mogelijk (673).
Ten aanzien van de USA zou men hieruit de konklusie kunnen trekken dat
geen uitweg meer mogelijk is, binnen haar gegeven orde. Nogmaals: dit
geheel overziend is het niet verwonderlijk dat Vilmar voor de voeten
geworpen kreeg dat er bij hem sprake is van een tegenstrijdigheid tussen onontkoombare afloop van de kapitalistische ontwikkeling en anderzijds de realisering van ontwapening.
In de belangrijke hoofdstukken over de samenhang van bovenmatige bewapening en het sociaal ekonomische systeem van het laatkapitalisme blijkt
dus weinig of niets van een vage sociologische theorie die het fundamentele karakter van het sociaal ekonomische fundament zou doorkruisen.
Pas in het vijfde hoofdstuk komen enige bedenkingen bij ons op en dan
673) Idem, blz. 129-130.
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Oostblok. "En dan nog alleen maar", stelden we; immers het gaat hier
over een sociaal ekonomisch systeem dat niet kapitalistisch is. Voor
het belangrijkste gedeelte voert Vilmar de bewapening van het Oosten
echter nog terug op het sociaal ekonomische systeem van het kapitalisme:
namelijk dat de bewapening in het Oosten begrepen dient te worden als
een reaktie op een vele tientallen jaren aanhoudende bedreiging en insnoering door het Westen, waarbij de vemietigingsoorlog door het kapitalistisch-fascistische Duitsland met name genoemd kan worden. Maar
Vilmar voert hier de bewapening niet geheel terug tot het kapitalisme:
ook in het Oosten is zoiets als een militair-industrieel-complex en in
de USSR zijn autistische trekken merkbaar die niet reaktief te verklaren
zijn. Wanneer men hier nu niet met een kapitalistisch systeem te maken
heeft terwijl men de bewapening uit het kapitalisme wil verklaren, dan
ontstaat de moeilijkheid wat men met de militairistische tendensen in
het Oostblok moet aanvangen. Een mogelijkheid zou hierin kunnen bestaan
dat men die tendensen toch terugvoert tot het kapitalisme door te stellen dat de autonome tendensen zoals die in de USSR voorkomen in feite
verzelfstandigde tendensen van bewapening, leger etc. zijn, maar dat de
oorzaak van het ontstaan van die enorme bewapening en dat leger gezocht
moet worden in de bedreiging door het Westen. Vilmar zoekt het antwoord
echter in de totalitaire bureaukratie (674). Een groep houdt in de USSR
de ontwapeningsvoorstellen tegen en dat heeft te maken met het "Herrschaftssystem als solchem" (675).
Hier treden andere elementen binnen om de oorzaak aan te geven. Vilmar
maakt de indruk alsof de kwestie voor het Oosten en Westen toch (minstens) gedeeltelijk gelijk ligt, wanneer hij hier spreekt van "zweifellos dem Kapitalismus ähnliche innenpolitische Verflechtungen von Herrschaftssicherung, Militärapparat und Feindbildemn(676). Evenmin als in
het Westen wil de militaire machtselite ontwapenen. Zowel het
Oosten
als het Westen hebben hun problemen met "Herrschaft", het kwaad bij uitstek; door op deze manier meer vaag sociologisch te gaan spreken over
bewapening kan hij de bewapening in het Oosten toch vatten in zijn theorie: in iedere samenleving zijn er groepen die tegen ontwapening zijn
(677), zoals hij in zijn inleiding stelde.
Tot nu toe hebben we dus twee lijnen ontdekt bij Vilmar: één lijn waarbij "Herrschaft" konsekwent teruggevoerd wordt op het sociaal ekonomische systeem van het kapitalisme en een andere lijn die een vaag socio674)
675)
676)
677)

Idem, blz. 238.
Idem, blz. 240.
Idem, blz. 238.
Op blz. 240 zegt hij ook letterlijk de weerstand tegen ontwapening
zoals die in het Oosten bestaat sociologisch te zullen verklaren.

- 199 logisch karakter heeft. In het gedeelte dat hij toeroegt aan de eerdere
druk, komen we echter ook nog een derde lijn tegen. Het specifieke
Russische militairisme is namelijk mede veroorzaakt door de totalitaire
tendens van het marxisme. Беге tendens werd graag uitgebuit door de bureaukratie en tot "Herrschaftsmittel" (678) gemaakt. Hier wordt dus de
oorzaak duidelijk niet gezocht in de werkelijkheid van de sociale ekonomie, noch in "Herrschaft", maar in het denken van het marxisme. Беге
kritiek op het marxisme staat in hevige spanning met het overgrote (en
oorspronkelijke) gedeelte van zijn "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" waar hij immers zijn tegenstanders juist van pseudo-marxistische en pseudo-linkse opvattingen beschuldigt: dat zijn geen echte
marxisten, luidt zijn verwijt (679).
In zijn latere werk distantieert Vilmar zich van het marxistische denken
en gaat hij een vage sociologische theorie aanhangen waarin "Herrschaft"
het kwaad bij uitstek vormt. Hij maakt het marxistische denken dan zelfs
uitdrukkelijk verwijten. Zo bijvoorbeeld in "Strategien der Bemokratisierung" waar hij enerzijds op tekortkomingen van het marxisme wijst
en van de andere kant zijn "Herrschaft-"theorie invoert. Ook hier kan
de vaagheid van het begrip eenvoudig aangetoond worden. Zo spreekt hij
van de nieuwe kwaliteit van het sociale leven, gericht op een samenleving "ohne Herrschaft und Knechtschaft" (680). Hoe weinig doordacht
deze fundamentele kategorie echter gehanteerd wordt, blijkt onmiddellijk
als men enige bladzijden van dit werk leest met het oog op het begrip
"Herrschaft". Want nadat hij "Herrschaft" eerst heeft gekwalificeerd
als het kwaad bij uitstek, acht hij het enige bladzijden verderop noodzakelijk de lezer kennis te laten maken met vormen van "Herrschaftskontrolle von 'unten' " (681), die volgens hem wenselijk zijn. Vilmars
wel zeer merkwaardig soort logika komt dus hier op neer: 1) wat kwaad
is moet worden afgewezen, 2) het kwaad bestaat in "Herrschaft" 3) "Herrschaft von 'unten' " is wenselijk, 4) derhalve is het kwaad wenselijk.
Vilmars ideaal van "Herrschafbslosigkeit" doet sterk denken aan de
grondoptie van anarchistische koncepties.
Ve zullen hieronder aan de hand van Marx'krltiek op Proudhons anarchisme de zwakke kanten van dit type denken laten zien. Daarbij spitsen we
ons toe op twee met elkaar verband houdende thema's: het doorbreken van
de n Vemunft n en het voorbijgaan aan grondige sociaal ekonomische analyse. In het kader van dit laatste zullen we ook nog eenmaal terugkeren
678) Idem, blz. 238.
679) In de oorspronkelijke druk van 1965 stelt hij nog ten aanzien van
de ontwapeningsvijandige werkingen in de USSR: "Sie sind nicht dem
sowjetischen System, geschweige der sozialistischen Sozialtheorie
an sich immanent".(blz. 257)
680) Уlimar: "Strategien der Demokratisierung", a.w. (noot 371), blz.19.
681) Idem, blz. 21.
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Proudhon stelt dat de vrijheid geen enkele wet, autoriteit of doel buiten zichzelf erkent. Hij kan de maatschappij derhalve slechts aanvaarden op voorwaarde dat ze de mens bevrijdt. We herkennen hier de grondslag van het burgerlijk Subjekt als drager van maatschappelijk handelen:
de volstrekte autonomie. Het typische individualisme van het burgerlijke
denken tracht Proudhon echter te overwinnen: voor hem is de mens geen
geïsoleerd individu. Бе anarchie, zijnde Proudhons utopie, bestaat in
een samenwerkingsverband van vrije individuen dat gekenmerkt is door
volslagen afwezigheid van "arche". Of in termen van Vilmar: de utopie
bestaat in "Herrschaftslosigkeit".
We gaan nu over tot Marx'kritiek op Proudhon zoals hij die in "Das Elend
der Philosophie" (682) heeft neergelegd. Marx' kritiek komt in grote
lijnen hierop neer dat Proudhon van de sociaal ekonomische werkelijk
heid opstijgt naar abstrakte en metafysische sferen. Proudhon maakt niets
duidelijk, verklaart niets, maar mystificeert, moraliseert en is utopisdi
in plaats van wetenschappelijk bezig. In plaats van met analyse houdt
hij zich met abstrakties bezig: Marx ziet zich gedwongen bij zijn kri
tiek van Proudhons politieke ekonomie het werkterrein te verleggen naar
de metafysika, aangezien Proudhon de pretentie heeft Hegels dialektiek
op de politieke ekonomie toe te passen. Kent de christen slechts één
vleeswording van de "logos", de filosoof weet daarentegen niet van ophouden: bij hem wordt alles wat op aarde bestaat door abstraktie teruggevoerd tot een logische kategorie. De totale werkelijke wereld wordt
verdronken in de wereld van de abstrakties en logische kategorieën (683).
Marx maakt voortdurend duidelijk op welke wijze Proudhon mystificeert
in plaats van iets te verklaren. Zo bijvoorbeeld ten aanzien van de
(overigens voor Marx onverdragelijke) opvatting dat ieder principe zich
in een bepaalde eeuw openbaart. In plaats van zich aan eeuwige principes
vast te klampen, had Proudhon moeten verklaren waarom een bepaald idee
zich juist (Proudhons uitgangspunten nu maar voor lief nemend) in díe
bepaalde eeuw openbaart en niet in een ander tijdvak. Maar om dat tot
stand te kunnen brengen zou Proudhon zich bezig hebben moeten houden
met een uitvoerige analyse van zo'n tijdvak: wie was de mens van dat
tijdvak, wat waren zijn behoeften, zijn produktiekrachten, de grondstoffen van zijn produktie en welke intermenselijke relaties vloeiden hieruit voort (684).
682) Karl Marx: "Das Elend der
Philoeophie"("Antwort auf Proudhons
•Philosöpïïie des Elends1"), MEW 4, blz. 63-183.
683) Idem, blz. 127-128.
684) Idem, blz. 134-135.
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we stellen dat zijn begrip van "Herrschaft" daar waar het losstaat van
sociaal ekonomische analyse van het laatkapitalisme een mets zeggend,
en m e t s verhelderend begrip is, dat, wanneer gesteld wordt dat ook
in het Oosten "Herrschaft" bestaat, mystificerend werkt. Opgestegen
naar het rijk van de algemene en abstrakte waarheden is hij m e t langer
verklarend bezig terwijl hij tegelijkertijd de indruk wil wekken iets
te verklaren.
Soortgelijke kritiek (zoals die van Marx op Proudhon) vinden we bij Fr.
Engels in zijn stellingname ten aanzien van Dühring, en wel met betrekking tot een door Dühring gehanteerde, en centraal staande kategone.
Engels bekritiseert namelijk Dühnngs begrip van "Knechtschaft" (685)
dat een opvallende overeenkomst vertoont met Vilmars "Herrschaft-"begnp.
Voor Dühring zijn loonarbeid en slavernij vormen van "Knechtschaft" en
klassenheerschappij. Loonarbeid zoals die nu plaatsvindt is slechts een
wat mildere vorm van slavernij. In feite komt de kritiek van Engels
hierop neer dat hij zegt dat Duhnngs afkeuring abstrakt is en losstaat
van de ekonomische wetten. Als Dühring zijn afkeuring toont over het
oude Griekenland omdat daar slavernij heerste, kan hij het ook wel kwalijk nemen dat het geen stoommachine had. Dühring past zijn kategone
van de "Knechtschaft" overal op toe, maar gaat daarbij onhistorisch en
abstrakt te werk. Dührings stelling is in feite een tautologie: dat
slavernij en loonarbeid vormen zijn van "Knechtschaft", weet ieder kind
(was jedes Kind weiss). De kategorie van Dühring is in feite m k s zeggend, onhistorisch en staat los van de ekonomische ontwikkelingsfase
van een bepaalde tijdsperiode.
Deze kritiek van Engels op Dühring kan getransponeerd worden m kritiek
op Vilmar: ook Vilmar gebruikt een begrip "Herrschaft" waarvan we gezien hebben dat het vaak een laatste kategone blijft. "Herrschaft"
wordt niet steeds herleid tot het sociaal ekonomische fundament. Zo is
er sprake van een groep die uit "Herrschaft-"motieven niet wil ontwapenen. Als Vilmar dit zegt over de USSR, zegt hij in feite mets. In
ons eerste deel hebben we gezien dat wanneer we in de USSR überhaupt
kunnen spreken van een MIC, het hier dan een niet met het Westen te
vergelijken gestruktureerdheid betreft. Gedeeltelijk is Vilmar zich dit
ook wel bewust, maar uiteindelijk blijkt zijn antwoord toch in strijd
met zijn uitgangspunt, de eis van degelijke sociaal ekonomische analyse.
In "Das Elend der Philosophie" komt ook Proudhons "Vemunff-denken
ter sprake. Eens komt er een tijd, zegt Proudhon (686), dat de mens685) Fr.Engels a.w. (noot 627), blz. 169.
686) K.Marx a.w. (noot 682), blz. 137-138.
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keerzijde van storingen en mislukkingen. De "Genius der Gesellschaft"
zal dan gelijkheid tevoorschijn brengen. Als een mystieke tendens ("mystische Tendenz"), als het doel van de Voorzienigheid ("das providentielle Ziel") breekt de "gelijkheid" door. Deze "meest radikale kritikus van de voorzienigheid" (687) blijkt dus volgens Marx hele-naal niet
zo konsekwent te zijn: "DaaroTi is ook de Voorzienigheid de lokomotief,
die de ekonomische uitrusting van de heer Proudhon beter op gang brengt
als zijn luchtige, zuivere rede (reine Vernunft)" (688).
Marx stelt nu aan Proudhon de vraag: waarom levert deze doorbraak van
de rede geen broederlijkheid op, of katholicisme, maar waarom juist "gelijkheid" ? Het antwoord is kort maar krachtig: "omda^ gelijkheid het
ideaal van meneer Proudhon is" (689).
Welnu, Vilmars geloof in het doorbreken van de rede vertoont opmerkelijke gelijkenis met deze opvatting van Proudhon. Ook bij hem is er
sprake van een plotseling doorbreken van de "Vernunft" en hij meent
eveneens te kunnen zeggen wat dit ideaal van de rede inhoudt: socialistische demokratie en de afschaffing van "Herrschaft". Zowel Proudhon
als Vilmar komen hier, in plaats van met een degelijke analyse, met een
soort metafysisch gedachtenspinsel aandragen. En op onze beurt stellen
wij Vilmar de vraag: waarom levert de doorbraak van de rede juist afschaffing van "Herrschaft" en realisering van socialistische demokratie ?
En ook hier kan het antwoord kort zijn: omdat dit de idealen van meneer
Vilmar zijn.
Tot slot van dit hoofdstuk geven we in twee punten een verklaring van de
moeilijkheid waarom Vilmar in zíjn inleiding (en in mindere mate ook aan
het einde van zijn boek) wel een vage "Herrschaff-theorie aanhangt, terwijl hij in het belangrijkste gedeelte van zijn boek ( dat zich met de
hoofdvraag bezighoudt of het laatkapitalisme kan ontwapenen) konsekwent
sociaal ekonomisch te werk gaat.
1) Vilmar kan de bewapening niet geheel verklaren uit het laatkapitalisme: voor het Oosten volstond de kapitalisme-kritiek niet en hij verviel toen ( gemakshalve ? ) in een vaag sociologische vergelijking
met het Westen. Hij wilde zich verweren tegen de kritiek als zou
hij pro-USSR zijn, maar legde zich niet toe op een uitgebreide sociaal ekonomische analyse van heel andere maatschappijvormen.
2) Zowel aan de oorspronkelijke versie van zijn inleiding als aan het
gedeelte over de bewapening in het Oosten voegde Vilmar in de latere
687) Lowith a.w. (noot 623), blz. 63.
688) Warx a.w. (noot 682), blz. 138.
689) T3im.
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sterker domineren van de demokratiseringstheorie waarin "Herrschaft"
tot het kwaad bij uitstek wordt. In zijn latere werken levert Vilmar expliciet kritiek op de marxistische theorie terwijl hij in het
belangrijkste en oorspronkelijke gedeelte van "Rüstung und Abrüstung ші
Spätkapitalismus" nog veel meer marxist is. Binnen het denken van
Vilmar heeft zich dus een ontwikkeling voltrokken tussen het tijdstip waarop hij de oorspronkelijke versie van "Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus" schreef en het tijdstip waarop hij zijn
oorspronkelijke versie enigszins herzag.

- 204 HOOFDSTUK 4 / DB BETEKENIS VAN DE THKObOGIE VOOR VILMARS POIEMObOGIE
INbEIDIHG
In dit laatste hoofdstuk zal de vraag centraal staan wat de theologie
te bieden heeft aan het polemologisch werk van de sociale wetenschapper
Vilraar. Deze vraag kan daarom gesteld worden omdat geen enkele wetenschap uiteindelijk waardevrij bezig kan zijn, zeker geen sociale wetenschap (de kritische sociale wetenschap pretendeert zelfs geenszins
waardevrij bezig te zijn), en omdat juist de theologie zich expliciet
bezighoudt met waarheid, zelfs met De Waarheid. Levensbeschouwelijke
(en in het geval van Vilmar: duidelijk theologische) gedachtenkonstrukties kruisen derhalve voortdurend sociaal-wetenschappelijke analyses en
aanbevelingen.
Zowel in het eerste als in het tweede deel hebben we onze aandacht speciaal gericht op die plaatsen waar theologie en polemologie elkaar kruisen. Zo kwamen vanuit deze interdisciplinaire benadering in het eerste
deel de kerkelijke standpuntbepalingen ter sprake. Juist de kritische
polemologie legde hier ernstige tekortkomingen bloot: de kerkelijke
uitspraken gaven onvoldoende blijk van gedegen kennis omtrent de sociaal ekonomische werkelijkheid en hanteerden veelal een hannoniemodel
waardoor het zicht op de wortels van het kwaad wordt belemmerd.
Feeds voordat de kerkelijke standpuntbepalingen besproken werden, vond
een eerste konfrontatie plaats tussen theologie en polemologie: allereerst moest namelijk worden verhelderd waarom de theologie juist de
kritische polemologie als gesprekspartner aanvaardde. In deze eerste
konfrontatie maakten wij duidelijk dat de intenties van de kritische
polemologie, meer dan die van de traditionele polemologie, zich richten
op daadwerkelijke bevrijding; op grond daarvan kozen wij de kritische
polemologie tot geschikt gesprekspartner.
In het tweede deel hebben we ons met name verdiept in de wijze waarop
polemologie en theologie elkaar kruisen in Vilmars werk "Rüstung und
Abrüstung im Spätkapitalismus" en ons beziggehouden met de oorsprong
van het, minstens op het eerste gezicht, merkwaardige verschijnsel dat
een sociaal ekonomische analyse zulk duidelijk theologisch taalgebruik
en zulke duidelijk theologische karaktertrekken vertoont; of sterker
nog: met de oorsprong van het merkwaardige verschijnsel dat deze sociaal
ekonomische analyse niet in haar wezenskem te vatten is buiten de theologie om, aangezien haar struktuur theologisch van aard is. Op zoek
naar de uiteindelijke wortels van deze verstrengeling van kritische
polemologie en theologie zijn we gestoten op het bijbels geloof.
Wees in ons eerste deel de kritische polemologie op de zwakke plekken
in de kerkelijke standpuntbepalingen, van de andere kant stelden wij in
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uitgangspunten van Vilmars polemologie. Juist dit laatste zal ons
hieronder expliciet bezighouden: is de theologie capabel te komen tot
een eigen relevante inbreng voor de kritische polemologie van Vilmar.
Met het oog op de huidige stand van zaken m de theologie zal deze vraag
met em"enerzijds - anderzijds" beantwoord worden: de theologie is wel
degelijk in staat tot relevante theologische inbreng (paragraaf 1 ) ,
maar van de andere kant blijkt de theologie juist daar te moeten zwijgen
waar het hart van Vilmars kritische polemologie, de sociale ekonomie,
klopt (paragraaf 2).
Paragraaf 1 / Theologische vragen aan Vilmars polemologie
Wanneer we ons vanuit de theologie tot de sociale wetenschapper Vilmar
wenden met de pretentie dat wij juist vanuit de theologie een zinvolle
inbreng kunnen hebben, dienen we eerst helderheid te verschaffen omtrent
de verhouding tussen sociale wetenschappen en theologie. In de konkrete
werkelijkheid treedt deze verhouding aan het licht in de vraag raar geloof en rede.
Rede en wetenschappelijk denken beheersen sterker dan ooit tevoren de
gang van zaken in onze hedendaagse wereld. Is in die wereld nog plaats
voor het religieuze ? Is religie wellicht enkel een hindernis die nog
door de rede overwonnen moet worden en die bestaat in een geheel van
taboes, bijgeloof en verzinsels *> Oient ten overstaan van de sekulanzatie het christendom, de geestelijke krottenbuurt van onze wereld, n e t
hoognodig volledig afgebroken te worden ' Moet de religieus gelovige
mens zich niet geheel bekeren tot de rede 9 Moet men dus de verhouding
tussen christendom en sekulanzatie niet juist zo zien dat ze elkaar
uitsluiten ^ Sekulanzatie kan toch omschreven worden als het onttrekken van terreinen van leven en denken aan religieuze en tenslotte ook
aan metafysische overheersing en een poging om deze terreinen te verstaan en er in te leven in termen van een redelijk te doordenken gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een betere toekomst (690).
Alles lijkt er op te wijzen dat religie en theologie hebben afgedaan
en dat er slechts twee mogelijkheden zijn die beide even hopeloos zijn:
6f haar spreken moet noodzakelijk gereduceerd worden tot een werkelijkheidsvreemd geheel van "hemelse" en totaal irrelevante opvattingen; óf
men geeft zich volledig over aan de sekulanzatie in die zin dat de
theoloog niet méér kan zeggen dan de met-theologische wetenschapper
690) J.Spema Weiland: "Voortgezette oriëntatie", Baam 1971 (derde
dnJcJ, U 3 9 pp;, blz. 17-19.
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alternatieven: in beide gevallen is er geen eigen zinvolle inbreng
van de theologie voor onze wereld meer te bespeuren.
Tegen deze opvatting van de verhouding tussen theologie/christendom en
sekularizatie valt allereerst in te brengen dat hierboven in onze konfrontatie met Vilmar reeds de relevantie van de theologie gebleken is:
wij hebben geanalyseerd op een wijze zoals dat juist pas vanuit de theologie kan en waarbij levensbeschouwelijke uitgangspunten en kwesties
zijn blootgelegd die niet-theologen niet zouden zijn opgevallen. Er is
dus reeds sprake van een theologische bijdrage, ook al bestaat die niet
in het aanreiken van een aantal dogma's en beperkt die zich tot theologische analyse. De vraag is nu of we vanuit de theologie meer te bieden hebben, een positieve bijdrage kunnen leveren in de konfrontatie
van het elkaar wederzijds kritische vragen stellen en het elkaar wederzijds onderrichten.
Vragend naar een eventuele positieve bijdrage van de theologie stoten
we echter onmiddellijk op het bovengenoemde dilemma van sekularizatie
en christendom: ze schijnen elkaar uit te sluiten, wat konkreet inhoudt
dat er voor de theologie geen plaats meer kan zijn aangezien de wereld
niet langer christelijk maar gesekularizeerd is. Welnu, wij menen dat
bovenstaand dilemma als vals beschouwd dient te worden en dat sekularizatie en christendom elkaar niet uitsluiten en eikaars vijanden niet
zijn. Het is van kardinaal belang deze stelling allereerst te verhelderen, aangezien de oplossing voor de vraag naar de relevantie van het
specifiek christelijke voor onze hedendaagse wereld kennelijk niet gegeven kan worden zonder dat de theologie de sekularizatie serieus neemt.
Hoewel we uitdrukkelijk niet instemmen met de theologie van Gogarten in
haar geheel zijn een aantal grondinzichten van hem met betrekking tot
de verhouding sekularizatie-christendom voor een moderne theologie die
de sekularizatie serieus onder ogen wil zien onmisbaar.
Voor Gogarten vindt sekularizatie haar grond in het christendom en is
zijn legitieme gevolg (691). Sekularizerlng kan niet
de verwereldlijking van het christelijk geloof betekenen; wel betekent sekularizerlng verwereldlijking van de wereld, hetgeen betekent dat de wereld
onder alle omstandigheden en in ieder opzicht en in alles wat tot haar
behoort, is en blijft wat ze is, precies wereld. Het belangrijkste wat
men kan zeggen over de verhouding van het christelijk geloof tot de
wereld is de daarin ontsloten vrijheid van de mens ten opzichte van de
691 ) "Fr.Gogarten: "Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit. Die sfikularisierung als theologisches Problem", Stuttgart 1958 (tweede druk)
(eerste druk van 1953) (229 pp), biz. 12 en verder.
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en mythische wereld met haar goden; het christendom werd dan ook aangevoeld als de misdadige verstoring van die wereld. Ook de Griekse wereld
werd erdoor verstoord: de Griekse logos vond haar rechtvaardiging in de
mythische wereld en haar eeuwige ordening die de machtige menselijke
geest bovenmachtlg omsloot. De wereld waarin goddelijke machten en krachten het leven van de mensen omvatten en bepalen wordt verstoord. In zekere zin verschijnt het christendom als een atheïsme.
Voor het christelijk geloof is de mens niet-uit-de-wereld. Dit komt
overeen met het denken van de gnosis waar gesteld wordt dat de mens hier
niet thuis is maar verdwaald of per ongeluk terecht gekomen. In heide
denksystemen is de mens superieur aan de wereld, maar tegelijk bestaat
het belangrijke onderscheid van christendom en gnosis hierin juist dat
bij het christelijk geloof het superieur zijn van de mens haar grond
heeft in de verantwoordelijkheid van de mens voor de wereld. En in het
christelijk geloof is die wereld niet slecht zoals in de gnosis, maar
Gods schepping en daarmee goed. Niet de wereld zelf kan zondig zijn
maar de zonde komt voort uit de mens die, tussen God en wereld gesteld,
zich tégen God en vóór deze wereld uitspreekt. De mens vereert dan het
schepsel in plaats van de schepper. Daarmee zet de mens dan de grondordening van al het zijn op zijn kop en daarmee verliest de mens zijn
eigen zijn: zijn uit-God-zijn wordt tot uit-de-wereld-zijn. Een God
vereren betekent immers niets minder dan uit hem het zijn ontvangen.
De verantwoordelijkheid die de mens heeft is enerzijds gericht op zijn
doen en zich verhouden tot de wereld. Dat is de verantwoordelijkheid
waar Paulus van zegt dat ook de heidenen die hebben, indien ze van nature doen, wat de wet zegt (Rom.2:14). De ver-antwoord-elijkheid kan
pas tot volledige vervulling komen als ze antwoord is aan iemand die
mij tot verantwoordelijkheid oproept. Zo erken ik God als schepper en
mijzelf als schepsel Gods.
Wat en wie de mens als schepsel Gods is, dat heeft Paulus uitgedrukt
met het "zoon van God" zijn. Gogarten steunt hierbij op een gedeelte
uit de brief van Paulus aan de Galaten:
"Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in
niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; maar hij
staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn
vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig
waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid des
tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit
een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren,
vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En,
dat gij zonen zijt - God heeft den Geest zijns Zoons uitgezonden in
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doch zoon; indien gij zoon zijt, dar zijt gij ook erfgenaam door
God." (Gal.4:1-7)
Het gaat hier n e t om "kinderen van God" maar om "zoon"-zijn: in tefenstellmg tot het kind is de zoon de mondige en daarom de zelfstandige.
Tiet het zoonschap van de mens wordt dus een dutohele betrekking aargerever: de eerste is die van de zoon-vader, dit is mens-God. De tweede
is die var zoon-erferis, dit is mens-wereld.
Voor Paulus is de mens heer over alles, dat wil zeggen de wereld. Heer
over de wereld zijn, kan slechts hij zijn die m e t uit de wereld is,
waarvan het zijn niet zoals bij de heidener, die het schepsel m plaats
van de schepping vereren, door de wereld omsloten is. Het heer-zijn
ontvangt zijn grond juist uit het zoon-zijn hetgeen betekent dat men
zijn grond m e t in zichzelf of in de wereld maar m God heeft.
Als de mens vrij is van de wereld moet hij vrij zijn van de sterkste
macht var de wereld die zich in zichzelf wil sluiten en zich m zich
zelf wil grondvesten. Deze macht is de wet.
In het hoofdstak "Der Ansatz zur Säkularisierung" besteedt Gogarten
veel aandacht aan 1 kor.10:23: "alles is geoorloofd"; een van de machtigste uitspraken die ooit zijn gedaan (692). Hiermee werd een volledig
nieuwe verhouding tot de wereld ontsloten. Met haar is het fundament
gelegd voor de heerschappij en haar krachten, die de menselijke geest
later zou verkrijgen. De mythische wereld wordt daarmee vernietigd (693).
De mens die mondig en zelfstandig is geworden en die de wereld als de
zijne heeft ontvangen, heeft ook zelfstandig te beslissen over wat goed
en kwaad is: alles is geoorloofd. De sekularizermg heeft haar aanzet
in het christelijk geloof zelf, konkludeert Gogarten aan het einde van
zijn zesde hoofdstuk (694).
De gelovige mens weet zich op weg naar het grote geheel ("das Ganze"):
"Daarmee wordt de existentie van de mens tot historische. Zijn leven
ei zijn wereld houden op mythisch te zijn en worden historisch.
Want geschiedenis wordt juist door die beide momenten bepaald die
het wezen van deze (uit het christelijk geloof volgende) eis van
de vrijheid tegenover de wereld uitmaakt. Het ene moment is, dat
de mens de verantwoordelijkheid voor zijn leven (...) en zijn we692) Idem, blz. 97.
693) De mythische mens ontving zijn zin en rechtvaardiging door de wereld en zijn goden: "Dieses Umschlossensein zu bewahren, es je
und je durch Kultus und Ritus zu befestigen und seine Verletzung
dadurch zu sühnen, um es wieder heil zu machen und damit sichselbst,
das ist die mächtige und tiefsinnige Frömmigkeit des mythischen
Menschen." (blz. 98)
694) Idem, blz. 102.
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het geheel (das Ganze) van zowel het menselijk leven als van de
wereld bepaald is. Het is, zo kunnen we zeggen, een weten op de
wijze van vragen: deze verantwoordelijkheid weet vragend omtrent
het geheel." (695)
Hiervan uitgaande wordt een onderscheid tussen sekulanzatie en sekulansme zinvol: hij sekulanzatie blijft een vragend met-weten met betrekking tot het heil aanwezig terwijl het sekulansme deze houding opgeeft waarbij, hetzij m e t meer gevraagd wordt naar het geheel (nihilisme), hetzij het antwoord toch gegeven wordt ( zo ontstaan in de
nieuwe tijd een groot aantal totalitaire ideologieën).
Bij het woord sekulanzatie denkt men echter vaak aan sekulansme, wat
eigenlijk dus een ontspoorde vorm van sekulanzatie is: m e t sekularizatie en christelijk geloof sluiten elkaar uit, maar sekulansme en
christelijk geloof sluiten elkaar uit. Precies omdat in het sekulansme
als totalitaire heilsleer de onbegrensde kracht van de rede wordt verdedigd en nrecies omdat daar de mens meent greep te hebben op het verloop van de geschiedenis en haar voltooiing, en daarmee greep meent te
hebben op God zelf, dient de theologie zich te verzetten tegen sekularisme als een ontsporing van sekulanzatie. Het sekulansme meent God
te kennen door een vastomlijnd beeld van hem te maken in plaats van zijn
beeld van God steeds te bekritiseren en te korngeren. De theologische
kritiek op het sekulansme nog verder voortzettend zou men zelfs (ons
inziens) kunnen zeggen dat het sekulansme geen atheïsme is, wat het
wel pretendeert te zijn, maar afgoderij. De wereld dient te blijven wat
ze is: " 'nur' Welt " (696); het geloof zal de authentieke sekulariteit moeten bewaren en met betrekking tot God moeten beseffen dat wij
eerder weten wie Hij niet is dan wie Hij wel is (697).
Reeds in deze fase van ons betoog kunnen we ons wenden tot Vilmar: bij
hem valt het vragend niet-weten omtrent de voltooiing weg: het Subjekt
van de geschiedenis wordt bij hem de kritische minderheid en met haar
breekt de rede door. De voltooiing van de geschiedenis bestaat in demokratisch socialisme waarbij een onderwijs-leergesprek tussen Oost en
695) Idem, blz. 104.
696) Vergelijk de bladzijden 142-143 bij Gogarten.
697) Ieder menselijk antwoord op de vraag naar Gods wezen wordt iedere
keer weer overstegen door een opnieuw met-weten. God verstaan als
de zin van de geschiedenis is uiteindelijk pas mogelijk in de vraagvonn ook al bergt dit vragen wel een perspektivisch weten in zich.
Dit vragen is meer dan onwetendheid maar minder dan volledig weten.
Hier ligt het fundament van de theologia negativa: de onwetendheid
die zichzelf bewust is. Vergelijk: E.Schlllebeeckx:"Geloofsverstaan.
interpretatie en kritiek", Bloemendaal 1972, blz. 37-40.
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inderdaad op Vilmar van toepassing: bij hem is sprake van de alomvattende macht van de rede en hij meent greep te hebben op de voltooiing
van de geschiedenis (698).
Wanneer we nu, na Gogarten gevolgd te hebben, terugkeren naar de vraag
naar de verhouding van sekularizatie en christendom, konkluderen we op
de eerste plaats dat het christendom niet vijandig staat ten opzichte
van de sekularizatie maar deze juist dient te bewaren. Maar op de tweede plaats wordt duidelijk dat sekularisme, als ontspoorde vorm van de
sekularizatie, en christendom elkaar niet verdragen.
Beide begrippen, zowel sekularizatie als christendom, dienen echter gepreciseerd
te worden: ten aanzien van sekularizatie merkte Gogarten
reeds op dat datgene wat men vaak sekularizatie noemt in feite sekularisme is. Naar onze mening staan christendom en de hierboven gegeven
definitie van sekularizatie echter niet met elkaar in konflikt. We stelden de vraag of christendom en sekularizatie elkaar niet uitsloten,
waarbij onder sekularizatie verstaan werd: het onttrekken van terreinen
van leven en denken aan religieuze en ten slotte ook aan metafysische
overheersing en een poging om deze terreinen te verstaan en er in te
leven in tennen van redelijk te doordenken gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een betere toekomst.
Indien we stellen dat sekularizatie als boven omschreven en christendom
elkaar goed verdragen, hebben we daarmee tevens impliciet onze visie op
het christendom blootgegeven. Christendom kan op zeer veel verschillende manieren gebeuren en ongetwijfeld zijn er christenen die stellen dat
sekularizatie (zoals bijvoorbeeld boven omschreven) en christendom elkaar uitsluiten. Pas een bepaald genre christendom met een daarbij behorende theologie zal beweren dat het christendom authentieke sekularizatie moet verdedigen. Zo kan men binnen de theologie een stroom aanwijzen die de sekularizatie duidelijk positief accepteert en begrijpt
als een kans voor de theologie.,De diverse theologen van deze stroom
leggen vanzelfsprekend weer verschillende accenten.
Ons plaatsend in deze stroom gaan we nu vervolgens bij Metz te rade omtrent de vraag naar het specifieke van het christendom in de hoop dat
we een instrumentarium in handen zullen krijgen van waaruit we een eigen
positieve bijdrage kunnen leveren in onze konfrontatie met Fritz Vilmar.
Indien deze opdracht gelukt, impliceert dit dat we, aangezien we de sekularizatie serieus nemen, een relevante bijdrage kunnen leveren vanuit
de theologie aan de sociale wetenschappen, in plaats van dat we met "he698) Deze kritiek is duidelijk verwant aan een hantering van het zogenaamde "eschatologisch voorbehoud".
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De politieke theologie, zoals die door J.B.Metz en anderen wordt voorgestaan, wil bovenal duidelijk maken dat de verkondiging van het heil
door Jezus betrekking heeft op de sociaal-politieke werkelijkheid. Daarmee protesteert zij tegen die vormen van theologie die een tendens vertonen naar het private en voor wie het sociaal-politieke karakter van
de werkelijkheid bijna geheel uit het gezichtsveld is verdwenen. Het
a-politieke karakter van de transcendentaal-existentiële en personalistische vormen van theologie blijkt bijvoorbeeld hieruit dat de kategorle van de liefde breed wordt uitgemeten maar beperkt blijft tot de
ik-jij verhouding. Ook de existentiële interpretatie van het Jezus-gebeuren beweegt zich binnen de cirkel van de ik-jij verhouding.
Het partikulariseren van het heilsbegrip is een reaktie op de kritiek
van de Verlichting dat godsdienst een ideologische overkoepeling νοπηde van maatschappelijke gezagsorganen. De reaktie van de nieuwere theo
logie, transcendentaal-existentieel van aard, bestond hierin dat ze de
maatschappelijke dimensie van de heilsboodschap op de achtergrond
plaatste en die boodschap partikulariseerde tot een buiten de wereld
omgaande beslissing van het individu. Daarmee was de mogelijkheid van
een konfrontatie met de Verlichting uitgesloten aangezien men aan haar
voorbij was gegaan.
Uitdrukkelijk wil Metz niet terugvallen in een theologie waarbij de
idee van het Rijk Gods en Christus' heerschappij direkt op het terrein
van de politiek worden betrokken zoals in de politieke christologie
voor en na Constantijn. Het eschatologische heil mag nooit worden ge
ïdentificeerd met een bepaalde historische konstellatie: anders wordt
het eschatologische voorbehoud prijsgegeven waaraan elke historisch bereikte maatschappelijke toestand haar voorlopig karakter ontleent. Dit
wil echter niet zeggen dat het volkomen willekeurig is hoe een bepaalde
maatschappij gevormd is, maar wel dat de theologie steeds in een dialektische verhouding staat tot het heden waarbij theologia politica
ook theologia critica dient te zijn.
De politieke theologie maakt hier duidelijk dat noch een godsdienst /
theologie die als een ideologische overkoepeling funktioneert, noch een
theologie die de christelijke boodschap beperkt tot de privé-sfeer een
positieve bijdrage kunnen leveren bij het zoeken naar antwoorden op
vragen van onze tijd. Eigenlijk behoeft dit nauwelijks enig betoog:
van onze kant uit hebben we dit reeds in het eerste deel duidelijk gemaakt zowel bij de bespreking van de kritische polemologie als bij de
analyse van, en de kritiek op de kerkelijke stellingnamen met betrek-
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invalshoek blijkt dat we van de privatiserende theologie niet veel
zinnige christelijke inbreng te verwachten hebben, evenmin als van een
theologie die als een ideologische overkoepeling dienst doet.
Hiermee, dus in zijn kritiek op de privatiserende theologie, geeft Metz
ons nogmaals de hoop dat we juist in zijn politieke theologie een theo
logisch instrumentarium kunnen vinden waarmee we in staat zullen zijn
een theologische bijdrage te leveren die ook zinvol is voor de socia
le wetenschappen. Eerder ontleenden wij die hoop aan Metz" houding
met betrekking tot de sekularizatie.
Sekularizatie en christendom zijn geen vijanden van het christendom
voor Metz. Dit wil echter niet zeggen dat hij instemt met de sekularizatietheologie zoals die door Gogarten wordt voorgestaan: in "Glaube
in Geschichte und Gesellschaft" (699) distantieert hij zich uitdrukke
lijk van die theologie ( in welke richting hij vroeger ook dacht ). Als
het christelijk geloof de wereld aan zichzelf vrijgeeft en als het
christelijk geloof de wereld ontslaat van de normatieve aanspraken
van religieuze tradities en haar fundamentele sekulariteit wil, betekent
dit dan niet dat het geloof enkel beperkt blijft tot de willekeur van
het private ? Moet zo de kritisch bevrijdende kracht van het christen
dom in haar verhouding tot geschiedenis en maatschappij niet noodzake
lijk vergeten worden ? Een geloof dat zich zo rigoreus van de wereld
terugtrekt, kan inderdaad terecht verdacht worden ( vanwege zijn privatistische isolering ) van een ideologische hemelse theorie of van een
symbolische paraphrase van ieder historisch-maatschappelijk proces. Het
christelijk geloof kan dan geen enkele konstruktieve bijdrage meer le
veren.
Een andere vorm van sekularizatietheologie stelt dat al datgene christe
lijk genoemd dient te worden wat in de lijn van de Verlichting aan
emancipatie, mondigheid en vrijheid wordt voortgebracht; hier is sekularizering identiek met christianisering. Het kerkelijke christendom
wordt nu eindelijk vervangen door de Verlichting, zo zegt deze liberale
theologie (700). Het christendom verkleedt zich zo en presenteert zich
op een wijze dat niemand er nog het christendom in herkent. Kritiekloos
laat het christendom zich dan in met nieuwe waarden en opvattingen en
vergeet dat ze zelf een zinvolle bijdrage kan leveren in het gesprek
over goed en kwaad en vergeet kritisch bevrijdend te spreken.
Verzet Metz zich tegen de privatisering van het geloof en staat hij ver699) J.B.Metz; "Glaube in Geschichte und Gesellschaft", Mainz 1977
(ггіТрТ, ъіг. 22-25.
700) Idem, biz. 24.
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duidelijk dat bepaalde theologische houdingen ten aanzien van de sekularizatie juist privatisering in de hand werken. Wil de verkondigingvan-het-heil-door-Jezus echter betrekking hebben op de sociaal-politieke
werkelijkheid, dan dienen we kennelijk zorgvuldiger om te springen met
sekularizatie dan door de sekularizatietheologie is gedaan.
Aan de bovengenoemde theologie van de sekularizatie en aan de liberale
theologie kan nog een derde theologie worden toegevoegd. Ook deze derde
theologie wil de wereld serieus nemen, maar is evenmin als de andere
hiergenoemde theologieën acceptabel voor Metz. Deze derde mogelijkheid
is gegeven met de indrukwekkende theologie van Barth en met diegenen
die in zijn traditie denken. Bij Barth blijft de wereld inderdaad wereld; God is radikaal anders dan deze wereld. Barth heeft onderkend dat
in onze tijd het christendom geen been meer heeft om op te staan. Zijn
antwoord is gelegen in zijn openbaringsleer waardoor hij de christelijke
godsdienst toch nog kan redden: van de resultaten van wetenschap en
techniek behoeft de theologie zich op deze manier niks meer aan te trekken, noch behoeft ze zich te verdedigen tegenover buitenstaanders en
ze kan instemmen met de religiekritiek van Feuerbach en Marx zonder
daardoor het gevoel te krijgen in verlegenheid te komen (701). Daarmee trekt Barth zich terug op de onmiddellijke subjektiviteit" (702)
en ziet af van een beroep op ervaring en geschiedenis. Aangezien Barth
Gods onophefbare subjektiviteit benadrukt "bemiddelt God zichzelf en
mogen wij de bemiddeling overslaan.
"Barth heeft geen hermeneutiek ontwikkeld of aangehangen die het
omgaan met historische teksten reguleert. Dat is consequent; de
onophefbare subjektiviteit van God legitimeert een 'souverein'
Schriftgebruik, dat teksten aanhaalt en inpast zonder te verantwoorden waarom deze historische tekst vandaag wat te zeggen heeft in
onderscheiding van zoveel andere teksten uit dezelfde bijbel die
niet worden aangehaald en kennelijk niet iets te zeggen hebben.
Een dergelijk omgaan met de bijbel ligt open voor de mogelijkheid als het daar al bij blijven kan - dat hij vanuit zijn eigen vooroordelen of die van zijn groep de bijbel leest." (703)
Ook al beschouwde Barth de bijbel niet als een boek met geïnspireerde
en door God geautoriseerde is-zinnen, in feite heeft hij zich wel degelijk beroepen op de bijbelse schrijvers (704).
701) Vergelijk:
blz. 223.
702) Idem, blz.
703) Idem, blz.
704) Idem, blz.

H.M.Kuitert: "Wat heet geloven ? ", Baarn 1977 (232 pp)
218 en 210.
212.
211.

- 214 Het gegeven dat men geen verantwoording meer behoeft af te leggen tegenover anderen maakt Barths theologie later voor revolutionaire christenen zo aantrekkelijk: zij moeten wel terugvallen op zichzelf aangezien
hun normen niet langer overeenkomstig die van de samenleving zijn. In
plaats van een intelligente verantwoording van een revolutionaire praxis hegaan zij de zeer korte weg van het heroep op God. Bij (bijvoorbeeld) Ter Schegget heeft een christen weet van God en Zijn handelen,
terwijl bij Shaull en behmann niet zozeer de enkeling met zijn geweten
als wel de christelijke gemeente als gemeenschap meeweet. Hier staan
we volgens Kuitert (705) bij de theorie van de "onmiddellijke subjectiviteit" zoals die door nogal wat linkse christenen wordt bedreven.
Men behoeft zich niet langer te verantwoorden, springt lichtvaardig
met een theorie om die tot wereldveranderende akties aanspoort, en van
de preekstoel kan, met een beroep op God, gedekreteerd worden wat
christenen in de politiek te doen hebben zonder de lange weg van de
"politische Vernunft" met haar intelligente verantwoording van revolutionaire akties te hoeven bewandelen.
Geen van de drie theologische mogelijkheden om met de sekularizatie
klaar te komen, worden door Metz verdedigd. Voor wat zíjn methode aangaat, zal verderop blijken dat hij niet onbemiddeld te werk wenst te
gaan noch in de zin van bijbelse argumentaties, noch in de zin dat God
zijn wil rechtstreeks in onze harten duidelijk maakt.
Metz is, zoals we reeds gezien hebben, niet van mening dat de theologie
de Verlichting niet in zich dient op te nemen, maar wel dat dit kritisch dient te gebeuren. Immers, zo stelt Metz verder, aangezien de
moderne theologie de Verlichting met haar pleidooi voor demokratie,
redelijkheid en mondigheid in zich heeft opgenomen, heeft zij met haar
ook haar aporieBn overgenomen. Met de Verlichting is tevens een nieuwe
mens gegeven: het burgerlijk subjekt. Juist daarmee komt een burgerlijk
begrip van de praxis de theologie binnen die het oorspronkelijk christelijk begrip van een maatschappij-kritische praxis verdringt. Christelijke praxis werd gereduceerd tot het in de maatschappij probleemloos
existerende private subjekt, met zijn morele rechtschapenheid.
Metz wil niet dat de theologie zich weer terugtrekt in de stellingen van
voor de Verlichting; integendeel: hij beklemtoont dat de theologie en de
christelijke religie zich dienen in te zetten voor het subjekt worden
van alle mensen. Metz vat dit subjekt worden van allen nog radikaler op
dan Marx die op zijn beurt al de feitelijk partlkullere bevrijding in
de burgerlijke maatschappij tracht te overwinnen. Bij het subjekt wor705) Hier stuiten we op een reeds in ons eerste deel gesignaleerde
moeilijkheid met betrekking tot de methode van Ter Schegget.
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De theologie moet het subjekt van de nieuwe tijd niet onkritisch als
het religieuze verdedigen, wil ze niet vervallen in een late reflexie
op de religie van de burger. Het burgerlijk begrip van praxis zoals
dat in de theologie vorm heeft gekregen behoort getransformeerd te worden tot de oorspronkelijke, christelijke en radikale praxis. Het burgerdom heeft daarentegen de religie tot een service-religie gemaakt tot
wie de burger zich als privé-persoon richt. In de maatschappij van de
ruil waarin de gelijkheid van de leden formeel geldt, kan autoriteit
als principe van ongelijkheid niet meer bestaan. Autoriteit met aan
haar gekoppeld de traditie worden dan beschouwd als relikten van de feodale maatschappij die in principe overwonnen is. Alles wat niet geruild
kan worden, wat niet past binnen de grenzen van de markt, wat geen winst
of succes oplevert, verdwijnt naar de privé-sfeer waar het wordt overgelaten aan het eigen goeddunken van het individu. Metz beschrijft hier
de privatisering van de godsdienst als samenhangend met de veranderde
sociaal-ekonomische verhoudingen in plaats van ala gevolg van het domineren van het natuurwetenschappelijk denken (707).
Metz betrekt de maatschappij in zijn kritische reflexie op het burgerlijk subjekt, wanneer hij stelt dat de burgerlijke filosofie wel spreekt
over mondigheid, vrijheid, gelijkheid etc. voor allen, maar dat de praktijk leidde tot een nieuwe elite van mondigen. Zo waarschuwt hij tevens
de theologie dat ze begrippen als "rede", "subjekt" en "praxis" niet abstrakt dient te hanteren: het burgerlijk begrip van de rede is een technische rede die onmiddellijk alles tot ding omtovert, omtovert konform
de eisen van de markt en het winstprincipe. Reflekteert men abstrakt
(dus zonder de burgerlijke ruil- en winstmaatschappij te betrekken in
zijn reflexie) over begrippen als "rede" etc. dan neemt men het burgerdom met zijn negatieve kanten ongewild in zich op en brengt men het eerbetoon vanuit de religie en de kerk dat het vroeger, vanuit een beter
instinkt, werd onthouden (708).
De praxis behoort voor Metz konstitutief in de christologie. Christus
706) Metz a.w. (noot 699), blz. 211.
707) In het laatste geval verloopt de redenering zo dat religie en levensbeschouwelijke vraagstukken tot de privé-sfeer worden beperkt
en buiten de rationele diskussie worden gehouden aangezien wetenschap en techniek de dominerende waarden zijn waardoor de mens
alle Objekten in de wereld is gaan zien als "middel tot iets" en
waarbij de doelstellingen onbevraagd blijven. De waarden-diskussie
komt terecht in de privé-sfeer en wordt (bijvoorbeeld) op scholen
buiten het eigenlijke wetenschappelijke pakket gehouden.
Hier worden dan de dominante waarden van onze maatschappij gezocht in de wetenschappelijke en technische sfeer in plaats van in
de ekonomische. Zo'n niet-ekonomische benadering vindt men bij
E.Schillebeeckx:
"Waarden en normen binnen de wetenschappen en de
schoolvakken",-in: "Waarden en normen in het onderwijs", Baarn 1977
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De historische identiteitskrisis van het christendom is een krisis van
de Subjekten en instituties die het in de praktijk laten afweten. De
krisis in het christendom kan men niet oplossen door een hermeneutiek
die nog heter doordacht is dan de vroegere (709). De praxis mag niet
blijven staan bij een individuele praxis (deze praxis die I.Kant op
het oog heeft wordt door Metz "zedelijke praxis" genoemd), maar de praxis dient tevens de maatschappelijk bepaalde praxis tot voorwerp te nemen. Deze maatschappelijke praxis ontleent Metz aan Marx: pas door
Marx wordt duidelijk, dat de individuele praxis allesbehalve maatschappelijk neutraal en politiek onschuldig is.
Hierboven hebben we de hoop uitgesproken bij Metz een theologisch instrumentarium te vinden ten einde te komen tot een voor de sociale wetenschappen relevante theologische stellingname. Wat heeft de theologie
/ het christendom te bieden, vroegen we. Welnu, datgene wat het christendom te bieden heeft kan volgens Metz niet in tijdloze stellingen
(die dan telkens anders zouden moeten worden toegepast) worden uitgedrukt (710). Trouwens ook de ervaringen in de bijbel worden steeds weergegeven in verhalen en niet in dogma's. Metz wil dan ook komen tot een
narratief-praktisch christendom.
Er is een historische afstand tussen de tijd van de bijbelse getuigenissen en onze tegenwoordige tijd die men niet onkritisch kan overslaan.
Het kan dus niet gaan om afgeronde eeuwige dogma's die men eenvoudig op
onze tijd onbemiddeld kan toepassen. Daarentegen zullen we telkens opnieuw moeten vragen wat de inhoud en de intentie van de bijbelse getuigenissen zelf is. Politieke theologie is dus niet een aan de christelijke boodschap achteraf toegevoegde theorie maar "theorie van de
waarheid van deze boodschap in een praktisch kritische intentie voor
onze tegenwoordige tijd" (711).
Dit kritische komt met name naar voren waar Metz spreekt over de kritische of gevaarlijke herinnering: het christendom probeert de herinnering
aan de gekruisigde Jezus (memoria passionis) als een gevaarlijke herinnering van de vrijheid wakker te houden in onze maatschappelijke systemen (712). Gevaarlijke herinneringen belichten de twijfelachtigheid
(blz. 9-27) (105 pp).
708) Metz a.w. (noot 699), blz. 40.
709) T3im, blz. 148.
710) Ook bij E.Schlllebeekcx komt men dit thema voortdurend tegen. Bijvoorbeeld in "Gerechtigheid en liefde", Bloemendaal 1977 (904 pp),
bijv. blz. 62-71 : de hedendaagse ervaringen en verwachtingen zijn
mede konstitutief voor de vraag naar de "echte" Jezus.
711) Metz a.w. (noot 699), blz. 78.
712) Tïïëm, blz. 77 e.v.
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herinnering aan de fascistische praktijken gedurende de tweede wereldoorlog ons onrustig maken als duidelijke en veilige antwoorden gegeven
worden en, voor wat ons onderwerp betreft, de herinnering aan Hiroshima
kan ons kritisch maken ten aanzien van het vaste vertrouwen in de veiligheid van de kernwapens. Reeds in het Oude Testament herinnert Jahwe,
wanneer de Joden de opdracht krijgen in het zevende jaar de slaven vrij
te laten, er aan dat het volk zelf eens slaaf was in het land van Egypte (713); het verleden kan aktiverend werken voor het heden.
Tegenover het lijden heerst in onze maatschappij een soort verdringingsmechanisme. Geschiedenis wordt verstaan als geschiedenis van de overwinnaars, de geslaagden. Geschiedenis is het verhaal geworden van hen
die op het paard, in het rijtuig of m de auto zitten: degenen die door
de hoeven zijn getrapt, of door het rijtuig of de auto zijn bespat, verdwijnen uit onze horizon. Het wordt hoog tijd een soort "anti-geschiedenis" (714) te vertellen uit de herinnering aan het lijden waarbij de
overwonnen en vernietigde alternatieven in overweging worden genomen.
Iedere opstand tegen onderdrukking komt voort uit de revolutionaire
kracht van herinnerd lijden: knechting begint daar waar men iemand zíjn
herinneringen afneemt. Juist de gevaarlijke herinneringen laten ons opschrikken uit de voorbarige verzoening met ekonomische en maatschappelijke dwang die wij "normaal" zijn gaan vinden. Aangezien echter de
lijdensgeschiedenis zich niet beperkt tot het sociaal-politieke lijden
maar er ook gesproken dient te worden over eindigheid, dood en schuld,
vallen christelijke verlossing en emancipatie niet geheel samen (715).
Tot slot van onze bespreking van "Glaube m Geschichte und Gesellschaft"
geven we in een aantal punten enige grondgedachten uit de theologie
van Metz.
1) Metz benadrukt het Subjekt zijn en worden van alle mensen voor God,
verwijzend naar de exodus van het Oude Testament (716).
2) God, die ook de God is van de slaven, is de garant dat het Subjekt
worden van allen geen projektie is.
3) De christelijke religie is opgedragen zich in te zetten voor het
solidaire Subjekt zijn van allen tegen gewelddadige onderdrukking,
tegen "totalitaire 'Herrschaft von Menschen über Menschen' " (717) en
ббг demokratisering van de onderbouw van de samenleving (718). In ge
bed ie zij solidair met de doden (719).
713)
7U)
715)
716)
717)
718)
719)

Deut.15:12-15.
Metz a.w. (noot 699), blz. 97.
Tïïëm, blz. 109.
Idem, blz. 57 e.v.
Idem, blz. 80.
Idem, blz. 90.
Idem, blz. 69.

- 218 4) Christelijke praxis schiet tekort wanneer ze blijft staan hij individuele zedelijke praxis, aangezien er ook sprake is van maatschappelijk bepaalde orunondigheid. Theologie "Jenseits des Idealismus" benadrukt ook de christelijke maatschappij-kritische praxis.
5) Metz verzet zich telkens opnieuw tegen iedere vonn van een abstrakte
gelijkheidsfilosofie: a) wanneer de ideologie religieus gekleurd is
in de zin van (slechts) formele gelijkheid voor God, b) wanneer die filosofisch gekleurd is in de zin van formele maatschappelijke gelijkheid
(tegenover welke dan een feitelijke maatschappelijke ongelijkheid staat,
een hemelse waarheid tegenover een aardse werkelijkheid, om met Marx
te spreken), c) wanneer de doden vergeten worden (kritiek op Habennas
en Apel) (720).
6) Metz verzet zich tegen het opzij zetten van alle tradities en
autoriteit zoals dat gebeurt in de burgerlijke maatschappij van de ruil.
7) Ook al is het zedelijk handelen mede bepaald door de maatschappelijke
strukturen, toch blijft christelijke praxis ethisch bepaald: dit
houdt in dat christelijke praxis niet tot gewelddadige negatie van het
individu kan voeren. De logika dat geweld slechts door geweld overwonnen kan worden, dient daarom in de christelijke praxis doorbroken te
worden (721).
8) Waar de geschiedenis van de vrijheid zich voltrekt zonder de herinnering aan het eschatologische voorbehoud blijkt steeds weer een
binnenwerelds Subjekt zich in te zetten voor de totale bevrijding, daarbij potentieel neigend naar totalitaire heerschappij. Geschiedenis
wordt dan ondialektische emancipatiegeschiedenis waarbij nieuwe konflikten en rampen die optreden ten gevolge van de nieuw verworven vrijheid worden verwaarloosd (722). Daarentegen is alleen God het Subjekt
van de geschiedenis.
9) Vanuit de christelijke geschiedenisvisie levert Metz kritiek op het
vooruitgangsgeloof waarbij de voleinding in een procesmatig evolutionair gebeuren is ingekalkuleerd en levert hij kritiek op het uitroepen
van een groep mensen tot Subjekt van de geschiedenis. Lijdensgeschiedenis ia behalve geschiedenis van geweld en onderdrukking (onlosmakelijk
met dit laatste) ook de geschiedenis van schuld, eindigheid en dood. Zo
dient ook verlossing breder te worden opgevat dan buiten het christendom veelal gebeurt (723).
720)
721 )
722)
723)

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

blz.
blz.
blz.
blz.

207-208.
53.
80 en 87 e.v.
109.

- 219 10) Zoals boven reeds Ъіеек vormt de gevaarlijke herinnering een cen
trale kategorie bij Metz. Ze hangt samen met verschillende hier
gegeven punten.
11) De "homo emancipator" als geschiedenismaker zou eigenlijk de schuld
en de mislukkingen op zich moeten nemen. Metz konstateert "verontschuldigingsmechanismen" in allerlei emancipatietheorieën. Het sukses
en de overwinning worden beschouwd als emancipatorische en historische
daad van de mens terwijl men de schuld aan een soort transcendentele
geschiedenissubjekten toeschrijft. Bij de Frankfurter Schule is dit de
natuur (724). Schuld zit niet enkel in strukturen en dergelijke, maar
ook in onszelf.
Het burgerlijk Subjekt met zijn mondigheid, rede etc. serieus nemend,
blijkt Metz toch in staat tot kritische distantie en wel juist vanuit
de theologie. Zijn we nu met de theologie van Metz in staat te komen
tot een zinvolle theologische inbreng in de konfrontatie met Vilmar ?
In deze vraag naar relevante theologische inbreng was immers de reden
gelegen waarom we juist Metz zouden raadplegen. We zullen nu enige opmerkingen maken bij de polemologie van Vilmar die theologisch van aard
zijn.
In het eerste hoofdstuk van ons tweede deel zijn we gestoten op Vilmars
progressie-denken: begrippen als "oud" (alt) en "konservatief" bleken
deel uit te maken van een manicheïstisch denkschema en in een dualistische verhouding te staan met "progressief"; de krachten die bewapening
en machtspolitiek stimuleren behoren vervangen te worden door progressieve, redelijke en kritische krachten. Het verleden wordt gezien als
een opeenstapeling van on-zin: daar heersten geweld, "Herrschaft",
machtspolitiek, onmondigheid etc. De toekomst belooft zin: mondigheid
redelijkheid, "Herrschaftslosigkeit", demokratie en socialisme etc.
Het heden is van beslissende betekenis: het is "nu of nooit". Nu moet
iedereen kiezen hetzij v66r, hetzij tegen de "Vernunft": "Deze gekwalificeerde minderheden van de rede (Vernunft) en die 'eliten' van de
macht vormen de fronten, tussen welke nu iedere staatsburger te kiezen
heeft, met het doel eindelijk de rede aan de macht te brengen, zoals
tot nu toe slechts bij wijze van uitzondering gelukte" (725).
We hebben gezien dat Vilmar meende zich te moeten haasten bij het uitgeven van zijn boek: de tijd van de grote bekering tot de rede achtte
hij gekomen.
Juist Metz beklemtoont de christelijke dialektische geschiedenisopvat724) Idem, blz. 110-111.
725) ІІдаг a.w. (noot 142), blz. 17.

- 220 ting waarbij de utopie niet als een procesmatig-evolutionair te kalkuleren gebeuren beschouwd dient te worden. Daarbij is het verleden
geen opslagplaats van on-zin maar kan als kritische herinnering zinvol
dienst doen in het heden. Verder is in de traditie, naast ongetwijfeld
onzin, ook zin gegeven.
Het christendom roept op tot grotere bescheidenheid dan bij Vilmar het
geval is: de schuld is gegeven met het menselijk bestaan zelf en kan
niet eenvoudigweg worden geëlimineerd door verbetering van de strukturen, ook al dient de christen zich daar in een maatschappij-kritische
praxis voor in te zetten. Бе gevaarlijke herinnering van de belijdenis
van de erfzonde wijst op de menselijke onmacht om zélf het volledige
heil en de volmaakte vrede te realiseren. Is het optimisme van de rede
niet een optimisme dat noodzakelijk aanvulling behoeft vanuit het geloof ? Dient niet, zonder op te roepen tot fatalisme, een "optimisme
van de genade" (726) hier theologisch-kritisch te worden toegevoegd ?
Hiermee samenhangend: voor het christendom is God het uiteindelijke
Subjekt van de geschiedenis (727); Vilmar wijst een«binnenwerelds Subjekt aan: de kritische minderheid. Dit aanwijzen van een binnenwerelds
subjekt leidt echter voor Metz, behalve tot een één-dimensionale emancipatieen ondialektische geschiedenisopvatting, steeds tot "totalitaire 'Herrschaft von Menschen über Menschen' " (728). Daarmee staan
we wel voor een zeer eigenaardig gegeven: het gevaar waar Metz op wijst
is namelijk ook voor Vilmar het gevaar bij uitstek. Nota bene gebruiken
beiden exact dezelfde formulering: "totalitaire 'Herrschaft von Menschen über Menschen' ". Het Subjekt worden van alle mensen voor God
impliceert de volstrekte afschaffing van iedere vorm van heerschappij.
Metz wijst op het belang van demokratiseren van de onderbouw van de
maatschappij (729), en ook dit behoort tot het credo van Vilmar.
Men kan het eigenaardige, bovenvermelde gegeven ook als volgt fonnuleren:
de sociale wetenschapper Vilmar hanteert impliciet een kategorie die
sterk verwant is aan Metz' eschatologische werkelijkheid: Vilmars "Herrschaftslosigkeit", zo hebben we reeds elders in dit deel 2 uitvoerig
gekonstateerd, is een allesomvattende en oneindig diepgaande kategorie.
Gaat men kritisch vragen wat er onder verstaan wordt, dan duiken allerlei moeilijkheden op: het begrip blijkt uitermate vaag te zijn. Men kan
niet positief omschrijven wat het precies inhoudt, men blijft daar in
negatieve formuleringen steken. En noodzakelijk ! Want datgene waaraan
het uitdrukking tracht te geven is de volkomen utopie. En daarover kun-

726) Deze formulering is van E.Schillebeeckx: "Geloofsverstaan: interpretatie en kritiek", Bloemendaal 1972 (216 pp), blz. 210.
727) Metz a.w. (noot 699), blz. 103 bijvoorbeeld.
728) Tïïim, blz. 80.
729) Idem, blz. 90.

- 221 nen we slechts in negatieve bewoordingen spreken.
De sociale wetenschapper hanteert natuurlijk geen begrip als "Rijk van
God" maar wel het begrip "Herrschaftslosigkeit", hoewel, zoals we in
het derde hoofdstuk van dit tweede deel hebben gezien, dit begrip transcendente allures aanneemt. Waarin bestaat echter het verschil ?
Niet hierin dat Vilmar een beperkt doel verabsoluteert, ook niet als
hij spreekt van socialistische demokratie of van demokratisch socialisme, aangezien hij demokratisering opvat in de oneindig vergaande betekenis van: een proces van afbraak van alle "Herrschaft". In deze zin
hanteert de sociale wetenschapper Vilmar het eschatologisch voorbehoud.
Hierin vinden we een argument te meer om te spreken van de theologie
van Vilmar, zoals we dat eerder hebben gedaan.
Wel bestaat het verschil hierin dat christelijk godsgeloof belijdt dat
de eindigheid van de mens opgenomen is in Cods transcendente oneindigheid. Hier blijft de mens: mens; de mens is "slechts" mens, geen God.
Van de andere kant is de eschatologische werkelijkheid gave van God, genade Gods. De mens zelf is nu reeds bezig het Rijk van God te realiseren aangezien de menselijke eindigheid gefundeerd is in de goddelijke
oneindigheid.
Bezien we van hieruit Vilmars positie, dan blijven hem twee mogelijkheden: 6f hij zal vroeg of laat toch ertoe overgaan een bepaalde ( dus
beperkte ) maatschappij als "Herrschaftslos" te kwalificeren waarmee
hij dan verraad pleegt aan zijn eigen principe ( aan dit gevaar staat
overigens het christendom ook bloot ), óf hij schrijft een vermogen aan
de mens toe dat de christen aan God toeschrijft (730).
Wat blijft nu over van Metz' bewering dat, wanneer een binnenwerelds
subjekt wordt aangewezen dat het volstrekte heil moet brengen, dit noodzakelijk uitloopt op "totalitaire'Herrschaft von Menschen über Menschen' " ? Staat Vilmar eigenlijk wel aan dat gevaar bloot aangezien hij
zelf impliciet zoiets als een eschatologisch voorbehoud hanteert ? Kennelijk gaat Metz' bewering hier niet op vanwege het gegeven dat Vilmars
utopie verwijst naar het transcendente.
In dit verband moge herinnerd worden aan de mogelijke identificeerbaarheid van het door Vilmar aangewezen nieuwe subjekt van de geschiedenis:
zijn kritische minderheid is een vage groep, of beter: eigenlijk hele730) Vergelijk J.M.IiOchman: "Ontmoeting met Marx", Baam 1976 (122 pp)
die bij Bloch de opmerking maakt dat hij de mens en het kosmologisch
proces vergoddelijkt. Blochs atheïstische interpretatie is niet
aards genoeg. Zij brengt de aardsheid van de wereld in gevaar en
laat de konkrete situatie van de mens buiten beschouwing: zijn werkelijke mogelijkheden én onmogelijkheden. Menselijk doen is een aardse
aktiviteit, geen messiaanse daad. De mens moet zich inzetten om de
aardse stad te bouwen, maar het Nieuwe Jeruzalem hoeft hij niet te
bouwen. Het Nieuwe Jeruzalem is niet de toren van Babel. Het Nieuwe
Jeruzalem daalt af uit de hemel; wij behoeven niet naar de hemel op
te stijgen (blz. 104-105).
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bekeerde minderheid die zich overal manifesteert of nog zal manifeste
ren. Deze vaagheid staat in schril kontrast met het aanwijzen van (bij
voorbeeld) het proletariaat (resp. de kommunistische partij) als Sub
jekt van de geschiedenis. Metz' waarschuwing is van toepassing op de
feitelijke gang van zaken in kommunistische landen, maar niet van toe
passing op Vilmars koncept.
Zo blijken ббг en nadelen van zowel zijn "Herrschaftslosigkeit-'Opvatting als van zijn opvatting van de kritische minderheid als nieuw Sub
jekt van de geschiedenis: juist op het moment dat we theologisch instem
mend reageren ( de vraag of het door Metz gesignaleerde gevaar van toe
passing is op Vilmar ontkennend beantwoordend ) stuiten we echter op
vaagheden die in een sociaal ekonoraische analyse niet thuis horen. Hier
in bestaat de moeilijkheid b)j Vilmar: dat hij theologische kategorieën
gebruikt alsof het sociaal-wetenschappelijke begrippen zijn.
Geschiedenis is lijdensgeschiedenis: een proces van gewelddadige onderdrukking, revolutie, geweld, mislukking en dood. Een christelijke dialektische geschiedenisopvatting staat niet toe geschiedenis te beschouwen als een geheel maakbaar en planbaar proces, een proces dat geheel
in handen zou kunnen zijn van verlichte wetenschappers of technokraten.
Dit betekent voor Metz niet dat christelijke praxis gewelddadige praxis
mag zijn, integendeel: christelijke praxis dient gericht te zijn op
vijandliefde en op het doorbréken van haat en geweld (731). De overeenkomst met Vilmars afwijzen van geweld is dus slechts oppervlakkig van
aard. Vilmars afwijzen van geweld komt voort uit zijn gedachte van de
komst van de rede en maakt deel uit van het door ons aan theologische
kritiek onderworpen ondialektische geschiedeniskoncept.
Paragraaf 2 / De vraag naar de reikwijdte van de politieke theologie van Metz
De theologische inbreng, zoals in de vorige paragraaf naar voren gebracht, treft weliswaar doel maar de vraag kan gesteld worden of het
een schot in de roos was. Raakt deze kritiek Vilmars polemologie in
haar kern ? Voor een gedeelte dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord, namelijk waar het theologische kritiek betreft op Vilmars Subjekt van de geschiedenis, zijn voorstelling van de utopie, zijn weinig
dialektische geschiedenisopvatting etc. Maar alvorens we ook kunnen vaststellen of deze kritiek ook inderdaad een schot in de roos was, moeten
we eerst nogmaals de grondvraag van Vilmars "Rüstung und Abrüsting im
Spätkapitalismus" in herinnering roepen: hij houdt zich bezig met de
731) Metz a.w. (noot 699), blz. 53 en 211.

- 223 kwestie of de bovenmatige bewapening van het Westen niet juist een levensvoorwaarde is voor zijn sociaal ekonomisch systeem. Inderdaad blijkt
dan "de wortel van het kwaad" te liggen in het sociaal ekonomisch systeem. En die wortel kan pas door de wijze van analyseren van de kritische polemologie worden blootgelegd (vergelijk ons deel 1).
Deze analyse van Vilmar heeft ons gebracht tot een zeer vergaande kritiek op de kerkelijke uitspraken die niet tot de wortels reiken, aangezien ze uitgaan van onvoldoende sociaal ekonomische analyse van de werkelijkheid en een harmoniemodel hanteren waardoor ze niet in staat blijken te zijn de konfliktueuze aard van de maatschappij in haar geheel te
signaleren.
Onze vraag luidt nu: heeft de theologie een bijdrage te leveren waar het
in het bijzonder de sociale ekonomie betreft ? Biedt met name Metz ons
een instrumentarium daartoe aan ?
Allereerst moet dan gezegd worden dat Metz juist de maatschappij erbij
wil betrekken wanneer een abstrakt idee als "emancipatie" of "rede"
wordt geproklameerd. De vraag dient dan gesteld te worden: "emancipatie"
met welk doel ? Waartoe ? "Rede" uitlopend op wat ? De theologie die onkritisch in zee gaat met het verlichtingsdenken blijkt de uitdrukking
te zijn van een elitaire religie, even elitair, als de verlichte rede
zelf: mondigheid was niet bedoeld voor bezitlozen. De natuurlijke of
"Vemunftreligion" behoort feitelijk alleen aan de nieuwe mens van de
Verlichting, de burger. Ze is niet kritisch ten aanzien van de maatschappij maar een religie van het gevoel en de innerlijkheid. De burgerlijke ruil- en prestatiemaatschappij met de daarin geldende omschrijvingen van waarheid, werkelijkheid en zin, worden juist bevestigd in
zo'n religie (732). Pas vanuit de konkrete maatschappij blijkt de werking van op zichzelf abstrakte begrippen als "mondigheid", "subjektzijn"
etc. Die konkrete burgerlijke maatschappij is een maatschappij van de
ruil, die alles "verdinglijkt", alles maakt konform de markt en alles
bekijkt vanuit het oogmerk van de winst.
De vraag "waartoe" dient ook gesteld te worden aan de maatschappij als
geheel: niet zomaar moet "vooruitgang" geproklameerd worden, maar tevens
moet diskussie op gang komen over de vraag "vooruitgang waar naar toe?"
De vraag naar de toekomst van onze technische beschaving
is geen technisch probleem zonder meer, maar primair een politiek en fundamenteel
een maatschappelijk probleem. De technologisch-ekonomische processen mag
men dus niet de vrije loop laten, daarbij vertrouwend op de goede afloop.
In onze technologische maatschappij blijkt het politieke gebeuren steeds
meer verlamd tot instrumentele rede ("Vernunft") van technologische en
732) Idem, blz. 39-40.

- 224 ekonomische processen en hun anonieme "dwingende" principes. Waar blijft
de politiek die deze "dwingende" eisen kan sturen en die ons kan verlossen van de tegenspraken en katastrofen die zich aftekenen, zo vraagt
Metz zich af (733).
Inderdaad, de sociale ekonomie is een ongrijpbaar en oneindig machtig
monster, een goddelijke tiran die iedereen schijnt te dwingen zijn wensen te vervullen. Metz vraagt zich wanhopig af waar de politiek blijft
die het monster, althans enigszins, kan intomen.
Hoewel hij, zoals we hebben gezien, onze maatschappij als een ruilmaatschappij beschrijft (en niet vaag-sociologisch als"industriële maatschappij" bijvoorbeeld) en hij wel notie schijnt te hebben van dit merkwaardige, ongrijpbare monster met zijn anonieme "Zwänge", gaat hij voor de
rest kompleet aan dit monster voorbij. Tot een verdere beschrijving dan
zoeven gegeven komt hij niet; wat en hoe dit monster van alles en nog
wat bepaalt en aanricht (bijvoorbeeld met betrekking tot de bewapening)
schijnt hem niet te interesseren. Veel meer wordt hij in beslag genomen
door de politiek die ook wel dít beest onder kontrole zal krijgen. Typerend is dat Metz wel benieuwd is naar alternatieve technologie, niet
naar het doorlichten van onze ekonomie, resp. naar de vraag van een alternatieve ekonomische orde (734). Typerend is dat hij wel uitdrukkelijk
een theologische konfrontatie voorstelt met de politiek en de technologie, niet met de ekonomie (735). Aan kritische analyse van het laatkapitalisme komt hij in het geheel niet toe. Eveneens typerend is dat hij
de jonge Магт volgt die de werkelijke emancipatie benadrukte en de schijn
vrijheid, die mensen van werkelijke vrijheid verwijdert, aan de kaak
stelde (736), in plaats van dat hij in de leer gaat bij de latere en
meer ekonomische Marx die les heeft gegeven in de anatomie van de bur
gerlijke maatschappij.
De genoemde demokratisering van de onderbouw van de maatschappij wordt
slechts eenmaal genoemd en in een alinea van zeven regels beschreven
als verwerkelijking van de nieuwe verbinding van politiek en moraal zo
als die er behoort te komen. Van een theorie (of zelfs maar een ver
wijzing naar zo'n theorie) als die bij Vilmar te vinden is waarbij de
mokratisering onlosmakelijk verbonden is met een fundamentele verande
ring van onze ekonomische orde, is bij Metz geen sprake.
Бе overal in Metz' werk te vinden beschrijvingen van de mens in de mo
derne tijd zijn weliswaar pakkend en fascinerend soms, maar missen ie
dere verbinding met de sociaal ekonomische werkelijkheid. We volstaan
733)
734)
735)
736)

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

blz.
blz.
blz.
blz.

88-89
91.
98.
105-106. (Metz volgt hier Marx'nZur Judenfrage").

- 225 hier met een voorbeeld: met betrekking tot het tijdperk van de tijdloosheid ("Zeitlosigkeit") merkt de auteur op:
"Niemand heeft tijd, niemand gunt zichzelf tijd. Zou het kunnen zijn,
dat de overbelasting van iedereen de uitdrukking is van een defaitisme, een bijzondere vorm van berusting, veroorzaakt door de ervaring
van tijdeloze tijd ?" (737)
Dit is de eerste van een serie stellingen die Metz poneert en waarin hij
de n 'apokalyptiek' als theologisch reflexie-begrip gebruikt om de faktor 'tijd' in theologie en christendom te thematiseren." (738)
De oorzaak van het gegeven dat niemand tijd heeft en dat niemand zichzelf tijd gunt" wordt door Metz niet gezocht in de aard van, en de wijze
waarop onze ekonomie funktioneert maar in verband gebracht met "de ervaring van tijd-loze tijd".
Inderdaad nodigt de stelling uit tot verder nadenken, zoals in de bedoeling ligt van Metz. Onze benadering zegt dan dat de stelling zelf
bijgesteld moet worden aangezien ze niet verwijst naar het sociaal ekonomische niveau van de werkelijkheid. Pas als de feitelijke ervaring
van de tijd in die kontekst wordt geplaatst daalt de theologie weer
op aarde neer.
Het is verder nog de vraag of wel op de een of andere manier aan de
hand van de bijbel een theologisch instrumentarium ontworpen kan worden
dat geschikt is om tot een zinvolle theologische bijdrage te komen in
een konfrontatie met de ekonomie. In navolging van A.Th. van leeuwen
(739) moet deze vraag ontkennend beantwoord worden. De benadering van
Metz, cirkelend rond de apokalyptische opvatting van de tijd kan hem
dan ook niet brengen waar wij ons zo graag zouden bevinden.
Konkluderend stellen we dat hoewel Metz de sekularizering (vergelijk
ook kategorieën als "burgerlijk subjekt", "mondigheid" en "redelijkheid") serieus neemt, hij toch juist vanuit de theologie tot kritische
distantie en tot relevante christelijke inbreng komt. Maar tegelijkertijd moeten we konkluderen dat hij ons geen theologisch instrumentarium
aanbiedt dat als uitgangspunt zou kunnen dienen voor een relevante theologische bijdrage in de konfrontatie met Vilmar waar het zijn kemmoment
van de sociale ekonomie betreft. Daar waar "de wortel van het kwaad" gelegen is, daar rest de theoloog, gezien de huidige stand van zaken binnen de theologie, slechts te zwijgen: zelfs de kritische theologie van
737) Idem, blz. 149. Vergelijk ook bijv. blz. 70 waar hij spreekt over
het tijdperk van de apathie. Ook hier ontbreekt iedere verwijzing
naar de sociaal ekonomische werkelijkheid.
738) Idem, blz. 149.
739) A.Th. van Leeuwen: "Op weg naar een economische theologie", in:
TvT 13/1973 nr.4, blz. 391-407.

- 226 Metz kan ons hier niet meer van dienst zijn.
Mocht de theoloog besluiten om toch te spreken op dit moment, dan vervalt hij hetzij in napraten van datgene wat de ekonomische wetenschapper als waarheid aanvaardt ( dit zou men "papegaaie-theologie kunnen
noemen ), hetzij in het poneren van hemelse en volstrekt irrelevante
stellingen en normen.
Het gebrek van Metz ligt hier dat hij uiteindelijk toch voorbij gaat
aan een grondige analyse van onze sociaal ekonomische werkelijkheid
en het primaat legt bij de politiek. Hier ligt een opdracht voor de theologie: zich te begeven op het terrein van de ekonomie en in deze interdisciplinaire benadering in gesprek te geraken met ekonomen waar het
waarden en uitgangspunten betreft, daarbij vooral rekening houdend met
de mogelijkheid dat zowel de hedendaagse dominerende ekonomische theorieën als ook de theologie verstrikt zijn in aan elkaar verwante vooronderstellingen. Juist hier kan een studie van de gehele Marx van onschatbare betekenis zijn: Mant pretendeert de ideologie, de vooronderstellingen en inystifikaties van de burgerlijke maatschappij en wetenschapsbeoefening te hebben blootgelegd. Metz blijkt niet door dit oog
van de naald van Marx' religiekritiek, die juist het wezen is van iedere
kritiek, te zijn heengegaan.
Voorlopig ziet het er zeer sterk naar uit dat op dit punt eerder Tilmar
Metz kan onderrichten dan andersom. In onze theologische konfrontatie
met Vilmar moeten we juist op het kernmoment van Vilmars werk er het
zwijgen toe doen. Daarmee hebben we de vraag naar de mogelijkheid van
een relevante theologische bijdrage in de konfrontatie met Tilmar, zoals die als uitgangspunt funktioneerde bij ons meer uitdrukkelijk theologisch bezig zijn, derhalve beantwoord met een enerzijds - anderzijds.
Zeker heeft de theologie een zinvolle inbreng maar waar het gaat om de
sociale ekonomie als brandpunt van Vilmars analyse past haar voorlopig
de grootste bescheidenheid.
Mogen we besluiten met te herinneren aan een toespraak die Metz gehouden heeft tijdens de internationale konferentie vim het studiecentrum voor vredesvraagstukken van het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Nijmeegse Universiteit in april 1967. Deze redevoering is
voor ons daarom zo interessant omdat we zo bij wijze van illustratie
kunnen zien wat Metz vanuit de politieke theologie zelf voor inbreng
had in het gesprek met vredeswetenschappers.
In zijn toespraak (getiteld: "Vrede en rechtvaardigheid; schets van een
politieke theologie") verzette hij zich ook toen reeds tegen de existentiële en personalistische vormen van theologiebeoefening en tegen de
partikular!serende opvatting van de christelijke heilsboodschap. Hij
beklemtoonde dat christenen kreatief-kritisch deel dienen te nemen aan
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zweefden zonder uitzondering oneindig ver boven de aociaal-ekonomische
werkelijkheid waarvan wij in ons eerste deel de enorme betekenis hebben
aangetoond. Ze hadden betrekking op kwesties als: geweld of geweldloosheid, het humaniseren van konflikten, de oorlog kritiseren en stilleggen.
Ons eerste deel leert hoe volstrekt irrelevant deze benadering is: in
plaats van aan de door ons gesignaleerde k e m toe te komen, zweefden
zijn gedachten in abstrakte sferen, algemene waarheden bevattend die
geen enkel mens van goede wil maar ook tijdens zijn zwakste moment zou
durven tegenspreken. Een uitzondering moeten we daarbij maken waar het
't zogenaamde eschatologisch voorbehoud betrof aangaande de mogelijkheid van het realiseren van volmaakte vrede.
Mogen we veronderstellen dat de binnen de polemologie gevoerde wetenschapstheoretische diskussie Metz in 1967 nog niet ter oren was gekomen
en dat dit hem tot op zekere hoogte ekskuseert, zijn "Glaube in Geschichte und Gesellschaft" van precies tien jaar later mag niet in bescherming genomen worden waar het een ontbreken van diepgaande sociaal ekonomische analyse betreft. Het gebrek blijkt gelegen te zijn in de theologie-beoefening van Metz als zodanig.
De centrale vraag van dit vierde hoofdstuk had betrekking op de mogelijkheid van een positieve theologische bijdrage in onze konfrontatie
met de polemologie van Fritz Vilmar, We spraken de hoop uit bij Metz
een geschikt theologisch inatruraentarium te vinden dat ons in staat zou
stellen te komen tot zo'n positieve bijdrage. Hoewel we in dit tweede
deel hebben laten zien dat Vilmars polemologie pas door de theologie
volledig begrepen kan worden en hoewel we relevante vragen hebben gesteld aan Vilmars benadering juist vanuit de theologie, en in dit vierde hoofdstuk met name vanuit de theologie van Metz, moeten we desalniettemin konkluderen dat we geen positieve theologische bijdrage hebben
kunnen leveren met betrekking tot het kemmoment van Vilmars polemologie: de sociale ekonomie. Ook de theologie van Metz, op wie we onze hoop
dus vergeefs hebben gevestigd, biedt geen dergelijk instrumentarium.
De hedendaagse theologie blijkt als gesprekspartner van de polemologie
onvoldoende toegerust te zijn. Deze negatieve konklusie houdt een krachtige aansporing in voor een grondig zelfonderzoek van de theologische
wetenschap. Een dergelijk zelfonderzoek kan niet in abstracto of in het
luchtledige gebeuren. Van de konfrontatie met de polemologie kan een
stimulans uitgaan voor een kritische vernieuwing van de theologie. Daartoe heeft deze studie een bijdrage trachten te leveren.

- 228 -

Afheldt,H.(e.a.):"Durch Kriegsverhütung zum Krieg ?", München 1972.
Althuas'er.L·.:"De vooivaarden voor de wetenschappelijke ontdekking van
Mane*1, in: "Te Elfder Ure", nr.17, blz. 691-702.
Auer.A.; "Autonome Moral und christlicher Glaube", Düsseldorf 1971.
Sjññing.W.: "Karl Marx", Utrecht/Antwerpen 1974.
Baran.F. en Sweezy.P.:"Бег Monopolkapital", Frankfurt am Main 1967.
Beaton,l·.:"Het technisch vermogen van niet kem-mogendheden", in:
"Kernwapens voor alle landen ?" onder redaktie van F.A.M.
Alting von Geusau, Baam 1967, hlz. 24-58.
Beemer.Th.:"Een weg voor de beoefening van de moraaltheologie", in:
TvT/1973 nr. 4, blz. 374-389.
"Persoonlijk geweten en kerkelijk gezag", in: "Geweten en
vrijheid", Utrecht 1968, blz. 104-125.
Borkenau.Fr.:"Ріе Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild",
Darmstadt 1976 (herdruk van 1934).
Boskma.P. en Meer,Fr. van der:"Europese bewapening en Europese veilig"iïëîd", in: "Transaktie" 3/1974 nr. 6, blz.13-20.
Boulding.K.:"The philosophy of peace research", in: "Proceedings IPRA
Third Conference Vol.1 philosophy of peace research",
Assen 1970, blz. 4-20.
Brandt,G.: "Divergierende Funktionen militärischer Rüstung", in:"Friedensforschung", uitgegeven door E.Krippendorff, Köln 1970,
blz. 260-275.
"Rüstung und Abrüstung", in:"Probleme der internationalen
Beziehungen", uitgegeven door E.Krippendorff, Frankfurt
am Main 1972, blz. 137-159.
Brun,E. en Hersh,J.:"Leerboek van het imperialisme", Amsterdam 1974.
Camp,R.li.: "The papal ideology of social reform", Leiden 1969.
OConnor.J.:"Die Bedeutung des ökonomischen Imperialismus", in: "Imperialismus und strukturelle Gewalt", uitgegeven door
D.Senghaas, Frankfurt am Main 1972, blz. 123-187.
Coste,R.: "Fünftes Kapitel des zweiten Teils; Kommentar", in: "Lexikon
für Theologie und Kirche", deel: "Das Zweite vatikanische
Konzil III", blz. 544-562 en 565-578.
n
Dekker,I.: Struktureel geweld. Pogingen tot het nagaan van de ontwikkeling van, en een definitie van het begrip", in: "Transaktie" 4/1975 nr.3, blz. 18-24.
Dencik.L.:"PlSdoyer für eine revolutionaire Konfliktforschung", in:
"Kritische Friedensforschung", Frankfurt am Main 1971,
blz. 247-274.
Denker,R. ^'Aufklärung über Aggression", Stuttgart 1971.
Eckhardt,W.:"A brief review of the radical critique of peace research",
in:"Proceedings of the international peace research association fourth general conference", Oslo 1973, blz.
125-137.
Engels,Fr.: "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft" ("AntiDühring"), in: MEW 20.
Feierabend,I.К. en Feierabend,R.L.:"Aggressive behaviours within politics, 1948-1962: a crossnational study", in: "The jour
nal of conflict resolution" Vol.X, nr.3, sept.1966,
blz. 249-271.
Fetscher,I.:"Modellen voor wereldvrede", Utrecht / Antwerpen 1974.
Fromm,ET:
"The Anatomy of Human Destructiveness", New York 1973.
"De gezonde samenleving", Utrecht 1972.
Fussel,К.: "Theoretische aspecten van de categorie 'klassenstrijd',
een uitdaging aan de katholieke sociale leer", in:
"Concilium" 13/1977
nr. 5, blz. 61-69.
Galtung.J.: "Gewalt, Frieden und Friedensforschung", in: "Kritische
Friedensforschung", Frankfurt am Main 1971, blz. 55-105.
"Eine strukturelle Theorie des Imperialismus", in: "Im
perialismus und strukturelle Gewalt, Analysen über ab-

- 229 hSngige Reproduktion", Frankfurt am Main 1972. blz. 29-105.
"Gaudium et зрез", uitgave Ecclesia Docens, Hilversum 1968 (tweede
druk).
7
"Geweld.en gewildloosheid". IKV-brosjure nr. 14, Voorburg 19' 4.
Gogarten.Fr. ^'VerhSngnis und Hoffnung der Neuzeit", Stuttgart 1958
(tweede druk, eerste druk is van 1953).
Gundlach.G.: "Die Lehre Pius XII. vom modernen Krieg", in: "Stimmen
der Zeit" maart 1959, blz. 1-14.
Gurr,T.:
"Why men rebel", Princeton 1971.
Habermas.J.: "Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus", Frankfurt
am Main 1973HSring.B.:
"De wet van Christas", deel 2, Utrecht 1960.
Hartman.I.: "Over kritische polemologie", in: "Transaktie" 2/1973
nr. 7, blz. 30-33.
Hennis,E.:
"Die Rüstungsgesellschaft und ihre Kosten", in: "Friedensforschung", uitgegeven door E.Krippendorff, Keulen 1970,
blz. 275-320.
Hoogen.Th. van den,:"Het militair-industrieel complex in de politieke
en theoretische diskussie", m : "Vrede en oorlog; opstellen voor Prof.mr.В.V.Α. Roling", Penna van den Burg е.a.,
Groningen 1977, blz. 127-151.
Horkheimer.M. ^'Traditionelle und kritische Theorie", Frankfurt am Main
1974 (vijfde druk).
Jahn,E.:
"Is er een militair-industrieel komplex in de SowjetUnie ·>", In: "Transaktie" 3/1974 nr. 5, blz. 2-9.
Jalee,P.:
"Wat is kapitalisme ?", Amsterdam 1975.
Jay,M.:
"De dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de
Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung
1923-1950", Baam 1973.
Johannes XXIII paus: "Pacem in terns", uitgave Ecclesia Docens, Hilversum 1968 (vijfde druk).
Kaiser,К.:
"Friedensforschung m der Bundesrepublik", Hannover 1970.
Keman.H. en Roon, G.v.:"De koude oorlog m revisie", in: "Transaktie"
571974 nr. 5, blz. 9-13.
"Kernwapens voor alle landen g"« onder redaktie F.A.M. Alting von Geusau, Baam 1967.
Koch,С. :
"Friedensforschung - eine politische Wissenschaft ^",
in: "Friedensforschung und Gesellschaftskritik",
uitgegeven door D.Senghaas, München 1970.
"Kontroversi'ële polemologie", door de polemologlsche studiegroep Amsterdam, Amsterdam 1972.
Krauch,H.:
"Prioritäten für die Forschungspolitik", München 1970.
Krlppendorff,E.: "Why study International Relations", Nijmegen 1974.
Krysmanski.H.J.: "Soziologie des Konflikts", Reinbek bij Hamburg 1971.
Kuitert.Ot. : "Wat heet geloven '", Baam 1977.
Laeyendecker.L.: "Conflictsociologie", in: "Intermediair" 12/1976,
nr. 20 (sociologische stromingen nr. 8).
Lange,H.d.: "'Counterforce' strategie", in: "Transaktie" 3/1974 nr.
9-10, blz. 38-40.
"Het militair
Industrieel Complex", in: "Ontwapening eer
illusie 9 " (Heruitgave van het Haarlemse Teach-in Komitee,
in samenwerking met de stichting Vredesopbouw
(ongedateerd) ).
"Het concept militainsme", in: "Transaktie" 5/1976, nr.
2. blz. 20-21.
Leeuwen,A.Th.van,:nQpw6gnaar een economische theologie" in: TvT 13/1973,
nr. 4, blz. 391-407.
"Kritiek van hemel en aarde" (2 delen), Deventer 1972.
"Theologie als 'economische godsdienst'-wetenschap",
in: "Vox theologica" 44/1974 nr. 4, blz. 182-198.
,n
Lenin,V.I.0.: Het imperialisme als hoogste stadium", Amsterdam 1974''.

- 230 beurdijk.J.H.:"Wedloop in kernbewapening", Den Haag 1972.
bochman.J.M.: "Ontmoeting met Marx", Baarn 1976.
Iiorenz/K.:
"Over agressie bij mens en dier", Amsterdam 1971.
Lowith,К.;
"Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologische
Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie", Stuttgart
1967 (oorspronkelijke druk van 1953).
Mandel,E.;
"Inleiding in de mantistiese ekonomie", Nijmegen 1970.
"Der Spätkapitalismus", Frankfurt am Main 1972.
Marx,К.:
"Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie", in:
"Te Elfder Ure" nr. 17.
(en Engels:)"Die deutsche Ideologie", MEW 3 biz. 9-536.
"Das Kapital", MEW 23.
"Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850", MEW 7 hlz.
9-108.
"Der Bürgerkrieg in Frankreich" MEW 17 blz. 319-367.
"Das Elend der Philosophie", MEW 4 blz. 63-183.
Mehl·,!?.:
"Pour une éthique sociale chrétienne", Neuchâtel 1967.
Metz,J.В.:
"Glaube in Geschichte und Gesellschaft", Mainz 1977.
"Moet het Westen zeigen dat het nooit als eerste kernwapens zal inzetten?"
van net Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken.
juni 1974.
Moskos.Ch.C.:"The militaiy-Ind4Strial Complex: Theoretical Antecedents
and Conceptual Contradictions", in: "The Military-Indus
trial Complex. A Reassesement", (S.Sarkesian ed.-). New
York 1972.
Niezing,H.: "Veiligheid, sociologische kanttekeningen bij een beleids
dilemma", in: "Transaktie" 2/1973 nr. 8, blz. 8-13.
Nobel,J.W.: "De opkomst van de koude oorlog (1945-1949) (Uitgave van
het polemologisch instituut van de rijksuniversiteit van
Groningen en van Vredesopbouw), Utrecht 1976.
"Pleidooi voor ontwapening", verschenen als "Wegwijzer 7" en uitgegeven
door Pax Christi te Den Haag (uitgave Vatikaan van 13
dec. 1975).
"Probleme der internationalen Beziehungen", uitgegeven door E.Krippendorff, Frankfurt am Main 1972.
Risse,H.:
"Kapitalismus und Abrüstung", in: "Atomzeitalter" 1964.
Röling.B.V.A.:"Polemologie". Assen 1973.
Ruygers.G.J.N.M.:"Vrede als opdracht", in: "do-c" 1964 nr.166, blz.1-6.
Senegget.G.H.ter:"Klassenstrijd en staking", Baam 1973.
Schillebeeckx,E.:"Waarden en normen binnen de wetenschappen en de
schoolvakken", in: "Waarden en normen in het onderwijs",
Baarn 1977, blz. 9-27.
"Gerechtigheid en liefde", Bloemendaal 1977.
"Kritische theorie en theologische hermeneutiek: confrontatie", in: "Geloofsverstaan: interpretatie en kritiek",
Bloemendaal 1972, blz. 182-216.
Schmid,Fr.: "Der Militär-Industrie-Komplex", Frankfurt am Main 1972.
Schmid,H.:
"Peace Research and Politics", in: "Journal of Peace Research" 1968 nr. 3, blz. 217-232. (Later versehenen als:
"Politik und Friedensforschung", in: "Kritische Friedensforschung", Frankfurt am Main 1971 (ed. D.Senghaas).
"Peace Research as a technology for Pacification", in:
"Proceedings IPRA Third Conference Vol.1 Philosophy of
Peace Research", Assen 1970, blz. 20-69.
Schuijt,W.J.:nFünftes Kapitel des zweiten Teils; Die Geschichte des
Textes", in: "Lexikon für Theologie und Kirche", deel:
"Das zweite vatikanische Konzil III", blz. 533-544.
Senghaas,D.: "Editorisches Vorwort" van "Kritische Friedensforschung",
Frankfurt am Main 1971 .
"Abschreckung und Frieden", Frankfurt am Main 1969.
"Rüstung und Militarismus", Frankfurt am Main 1972.

- 231 9

"Sozialisieimg der Verluste ". uit gegeven door Kapp,К.Vf. en Vilmar,
Fr., München 1972.
,
Spema Weiland. J. : "Voortgezette oriëntatie", Заат 1971 .
Steeg,L.J.M, ter,:"De pausen en het tweede Vatikaans concilie over de
kernwapens", in: "Bijbel Kerk Geweld" (cahier voor vredes
vraagstukken nr. 9 ) , blz. 19-22, Voorburg 1971.
Steinhaus,К.:"Koloniale Revolution und militärische Intervention",
in: "Probleme der internationalen Beziehungen", uitgegeven
door E.Krippendorff, Frankfurt am Main 19^2, blz. 159-177.
Tromp.Η.:
"Veranderend perspectief in de vredeswetenschap: een nieuw
paradigma '", in: "Vrede en oorlog; opstellen voor Prof.
mr. B.V.A. R'dling", Fenna van den Burg e.a., Groningen 1977.
"Inleiding" van "Kritische polemologie" onder redaktie van
H.Tromp, Assen 1973.
"Over het militainsme", m : "Transaktie" 5/1976, blz.3-6.
"De Navostaarders", Amsterdam 1974.
fudyka.K.: "Kritische Politikwissenschaft", Stuttgart 1973.
Turgeon.L.: "Auslandshilfe", in: "Probleme der internationalen Be
ziehungen", uitgegeven door E.Krippendorff, Frankfurt am
Main 1972, blz. 76-103.
Vilmar.Fr.: "Systematischer Entwurf zur kritischen Friedensforschung",
in: "Kritische Friedensforschung", Frankfurt am Main 1971,
blz. 362-392.
"Die Verflechtung von Rüstung, Wirtschaft und Wissenschaft",
in: "Friedensforschung und Gesellschaftskritik", München
1970 (uitgegeven door D.Senghaas), blz. 83 97.
"Rüstung und Abrüstung im Spatkapitalismus", Hamburg 1973.
"Subventionierung der Industrieforschung durch die Steuerzahler", in: "Sozialisierung der Verluste ^", uitgegeven
door K.W.Kapp en Fr.Vilmar, München 1972, blz. 103-114.
"Vergeudungskapitalismus oder9I1Wirtschaftsdemokratie", in:
"Sozialisierung der Verlaste , uitgegeven door K.W.Kapp
en Fr.Vilmar, München 1972, blz. 12-39.
"Zerstörung und Vers6hnung des Verhältnisses von
Mensch
und Natur", in: "Sozialisierung der Verluste 9 n , uitgegeven
door K.W.Kapp en Fr.Vilmar, München 1972, blz. 219-227.
"Sociaal-ekonomische uitgangspunten voor een kritische polemologie", in: "Kontroversiële polemologie", Amsterdam
1972.
"Ursachen und Wandlungen des modernen Imperialismus", in:
"Friedensforschung und Gesellschaftskritik", München 1970
uitgegeven door D.Senghaas), blz. 97-112.
en Walter Moller):"Sozialistische Friedenspolitik für
Europa", Hembek bij Hamburg 1972.
"Strategien der Demokratisierung; Band I: Theorie der
Praxis", Darmstadt 1973.
"Industrielle Demokratie in Westeuropa", uitgegeven door
Fr.Vilmar, Reinbek bij Hamburg 1975.
"Het vraagstuk van de kernwapenen; noodzakelijke aanvulling van het
Herderlijk Schrijven van 3 juli 1952 betreffende het
vraagstuk van oorlog en vrede." Aanvaard door de generale
synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering van 26 juni 1962. 's Gravenhage 1962 (derde druk).
"Vredeskrant 77". uitgave van het IKV, Voorburg 1977.
Wecke,ITI
"Polemologie en waardevrijheid", in: "Wending" nov.1971,
blz. 508-521.
(en Keulen,J.v.:)"Vredespolitiek, alternatief voor afschrikking", in: "Civis mundi", augustus 1972, blz. 285-293.
"De wapens hebben u meer dan u denkt", (Kosmoschnft nr.5)
Odijk 1972.
"Oorlogsgevaren", in: "Politiek voor niet politici", Baam
1971, blz. 120-134.

- 232 Wei ζ sack er, С. Fr. von , : "Kriegs folgen und Knegsverhiltung" , München 1971.
Westerma'-n.Cl. :"Ber Frieden (shalom) im Alten Testament", m : "Studien
zur Friedensforschung 1", Stuttgart 1969, blz. 144-178.
"Kriegstheorien deutscher Sozialisten", Stuttgart 1971.
Wette,W.:
Wickler,W.: "Biologie ач de tien geboden", Amsterdam 1972.
¥іегзіп£а,Н. ¡"Verzoening als verandering; een gegeven voor menselijk
handelen", Baarn 1972.
Wildmann.G.: "Het persoonlijk godsbeeld als voorwaarde voor de westerse vrijheidsgeschiedems", in: "Concilium" 13/1977 nr. 3,
blz. 96-103.
"Revolution und Protest oder Glanz und Elend des bürgerWillms.B.
lichen Suojekts", Stuttgart 1969.
"Die politische Ideen von Hobbes bis Ho Tschi M m h " ,
Stuttgart 1972.

- 233 SUMMARY
This theological confrontation with peace research starts from the
scientific-theoretical discussion as being held today in this field.
Here moral theology is immediately faced with a problem: with which
school in peace research ( the narrow schocil, the broad school, or the
radical school ) should it concern itself ? On the strength of the con
viction that (moral) theology should speai critically, emphasising
emancipation, the radical school in peace research has been chosen as
discussion partner. This school dissociates itself from individualistic,
highly psychological or highly politicological approaches. It explains
the excessive armament of the West from the structure of the socio
economic order of late capitalism. The problems of armament and absence
of peace are inherent to the system itself, which is in very urgent need
of change. Particularly Fritz Vilmar believes that such a change can
be effected in our time. He advocates a real democracy and a truly de
mocratic socialism, in which domination ("Herrschaft") has been replaced
bij reason ("Vernunft"). Verifying some church standpoints against the
views of peace research in general and those of the radical school in
particular brings some serious shortcomings to light: the church stand
points lack a thorough knowledge of the socio-economic reality and are
usually based on a harmony model, which obscures the view of the roots
of evil. A theological analysis of Vilmar's theory shows that its basic
structure is of a theological nature and that this philosophical view
has been of influence to his way of analysing. In consequence the origin
of the secularized eschatology in Vilmar's theory is examined.
In the centre of Vilmar's philosophical starting point is his demand
for complete abolition of domination. A further analysis shows that
this category is insufficiently thought-out and that it is not always
consistent with his strict demand for socio-economic analysis. Here
theology fulfills its purifying function: did social science formerly
reproach theology and the churches for adopting an unrealistic concept,
now theology in turn addresses the same reproach to a social scientist
in revealing his pseudo-theological concept.
First it has been stated how peace research has instructed theology,
then how theology has taught peace research (critical remarks to Vil
mar's philosophical starting points), finally - following a discussion
of Metz's political theology - it is urgently asked whether present-day
theology is in a position to provide the suitable means to serve аз a
starting point for a positive theological contribution to social eco
nomy, the essence of Vilmar's theory.
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STELLINGEN
I

Zoals de bewapening van het Westen m e t adekwaat beschreven kan worden wanneer daarЬло aan de sociaal-ekonamsche orde van het laatkapitalisre wordt voorbijgegaan, zo
goed kan die sociaal-ekoncmische orde m e t adekwaat beschreven worden wanneer daarbi] aan de bewapening wordt voorbijgegaan.

II

Kerkelijke standpuntbepalingen inzake oorlog en vrede geven onvoldoende blijk van ge
degen kennis ontrent de sociaal-ekoncmische werkelijkheid en zijn veelal gebaseerd op
een hanroniemodel waardoor het zicht op de wortels van het kwaad wordt belemnerd.

III

Omdat de sociale wetenschapper Vilmar uiteindelijk een pseudo-theologisch konoept han
teert, kan juist de theologie hier een zuiverende funktie vervullen.

IV

De moderne theologie beschikt m e t over een instrmentarium dat geschikt is on een
eigen positieve theologische bijdrage te leveren in de dialoog met de kritisdie pole
mologie .

V

Als noodzakelijke voorwaarde απ authentiek van inauthentiek godsgeloof te onderschei
den, is grondige maatschappij-analyse een wezenlijk iranent van theologiebeoefening.

VI

De vraag naar de kritena voor grondige maatschappij-analyse voert de theologiebe
oefening naar het terrein van de wetenschapstheoretische diskussie waaraan zij cp
haar beurt een eigen bijdrage kan leveren.

VII

Het is buiten kijf dat eck geprivatiseerd geloof maatschappelijk relevant is; de vraag
is veeleer hóe geprivatiseerd geloof maatschappelijk relevant is.

VIII Efcjars door het onderscheid tussen bemiddelde en onbemiddelde moraaltheologische methode loopt het onderscheid tussen burgerlijke en kritische maatschappijtheorie.
IX

Recente ontwikkelingen in de richting van humanisering van de arbeid dienen eerder
gezien te worden in het licht van een bepaalde fase van kapitalistische ontwikkeling
dan eenvoudig als resultaat van morele drijfveren.

X

De opkciret van verschillende vormsn van kritisdie theorie binnen het protestantisme
is onder meer te verklaren uit verwantschan tussen kritische maatschappijtheorie en
de theologische traditie van disharmonie in de relatie God-mens.

XI

Michel Clêvenot stelt: "Maar als iemand bij het lezen van de tekst slechts interesse
heeft voor de 'zin' ervan, dan is hij een 'idealist'. Hij gelooft in de goede trouw
en de doorzichtigheid van de tekst."
("Een materialistische benadering van de bijbel", B a a m 1979, blz.92). Deze feitelijke
ontkenning van de goede trouw is in strijd net het door Clêvenot zelf gehanteerde ideologiebegrip.

XII

Katechese die zich beperkt tot exploratie van ervaringen van leerlingen leidt bijna
onvermijdelijk tot veelvormige reproduktie van de, in de westerse maatschappij d a m nante, burgerlijke en burgerlijk christelijke ideologie.

XIII De in het tfederlandse taalgebied bestaande katecheseprojekten over oorlog en vrede
vertrekken noch vanuit een kritisch polemologische basis noch vanuit een kritisch
theologische basis.
XIV

Juan Louis Segundo doet in "Ttie Liberation of Theology" een geslaagde poging de methode
var de theologie van de bevrijding wetenschappelijk te funderen.

XV

Theologische konfrontatie met de polemologie dient een vaste plaats te krijgen in het
onderwijsprogranma van de theologische fakulteiten, met name binnen de beoefening der
moraaltheologie of ethiek.

XVI

Humoristische relativering van de betekenis van de wetenschap kan behalve als resultaat van realistisch inzicht ook begrepen worden als getuigenis van wetenschappelijke
binnenvetterij, dus van het onvermogen wetenschappelijke arbeid maatschappelijk relevant te maken.

Jos van de Laar

