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De eenwording van Europa lijkt de eigenaardige consequentie te

Een ander onderwerp dat hier zijdelings mee te maken heeft, is
de aard van de relaties tussen Westeuropese landen en de landen
in Midden- en Oost-Europa.
U hebt de situatie in OostEuropa wel eens gekenschetst als een gigantisch laboratorium
voor het democratisch experiment, namelijk hoe een democratie
ontstaat na een ideologisch-dictatoriale overheersing. Het succes
van dat experiment is naar uw mening afhankelijk van de mogelijkheden tot culturele integratie van Oost- en Midden-Europa
binnen het oude democratische Europa. Denkt u dat men in

hebben dat de 'oude' Westeuropese wereld haar grenzen sluit voor
kansloze buitenstaanders, waaronder ook de armen van OostEuropa. Het verdrag van Schengen is zo'n voorbeeld van een poging tot sluiting. Denkt u dat deze strategie uiteindelijk een fatale
zal blijken, die de nationalistische en anti-Europese bewegingen
(1) Vorig jaar publiceerde" wij het co-referaat va" Rans va" Mierlo
bij de Va" der Leeuw-Iezillg Vlm György KOllrád (Idee, IlO. 1, maart
1991). In maart van dit jaar sIJ'akell.lVij zelf met de schrijver.
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Hongarije bijvoorbeeld naar de bibliotheken ga, dan krijg ik
altijd goed nieuws te horen. Ze hebben wat hulp van het IMF
ontvangen of van een ander instituut, of weer nieuwe contacten gelegd. Het hangt vaak af van de initiatieven, de mogelijkheden die deze ontvangers van hulp hebben, of ze relaties
aan kunnen gaan. Daar zit hun voornaamste probleem. Het
geld komt er meestal wel, maar de projecten worden op een
zo weinig professionele manier opgezet, dat ze niet overtuigend zijn voor de donoren. Maar ik zou niet durven stellen
dat de culturele bindingen niet of onvoldoende groeien.

En de democratie?
ster-

De democratische ervaringen komen op gang. Ik ben er echter niet zo zeker van dat het Westen daar zozeer bij kan helpen. Europa is niet werkelijk verenigd; je hebt de Europese
Gemeenschap èn de anderen. We mogen dan wel gezamenlijk in de Helsinki-akkoorden zitten en in de Raad van
Europa, maar wij, de Hongaren, zitten niet in de EG, noch in
de NATO, We zitten gezamenlijk in de 'zachte' organisaties,
maar in de 'harde' niet. De Midden- en Oosteuropese landen
kennen geen enkele 'harde' integratie: er bestaat voor die
landen dan ook geen trans-nationale autoriteit. Daarom zoeken ze allemaal hun eigen weg in rechtvaardigheid en rechtvaardiging. Bij een conflict is er geen derde partij die boven
hen of naast hen staat, om voorstellen te doen en te komen
tot regelingen of oplossingen voor een conflict.
Op het moment bestaat er bijvoorbeeld een conflict over een
dam in de Donau tussen de twee meest ontwikkelde Middeneuropese landen, Hongarije en Tsjechoslowakije. Ik ben
als Hongaar misschien enigszins bevooroordeeld, maar ik
denk dat het project uitermate schadelijk is voor de ecologische omgeving. Het zal een groot reservoir van drinkwater
vernietigen dat zich onder de Donau bevindt en de vruchtbare aarde zal uitdrogen als de Donau in een andere bedding
wordt geleid. De redelijkheid gebiedt om met dit project te
stoppen omdat het in alle opzichten een slecht idee was.
Zelfs de produktie van energie vormt geen reden om het door te
laten gaan want tegen veel geringere kosten kan bezuinigd worden op het gebruik van energie.
De hele zaak is geëscaleerd: Hongarije heeft het verdrag opgezegd, De Slowaken leggen de dam toch aan, leiden de Donau om
en er is geen derde partij die kan bemiddelen en zeggen wie wat
moet laten en wat moet doen. Het is weliswaar een vreedzame
oplossing, geen van beide landen maakt gebruik van zijn militaire macht, maar het leidt tot bitterheid tussen de twee landen. Er
spelen ook andere belangen en motivaties mee: de broer van de
minister president van de Slowaken is de directeur van het grote
staatsbedrijf dat de dam moest bouwen. Een derde, niet betrokken partij zou misschien een arbitrage-functie kurmen vervullen,
noodzakelijk om dit soort problemen te kurmen bespreken.
Het meest pijnlijke probleem in dit opzicht is de situatie in
Joegoslavië. De EG heeft de soevereiniteit van Slovenië en
Kroatië gesteund, maar was niet in staat om vreedzame en voor
alle partijen aanvaardbare voorstellen voor oplossingen te geven
- met alleen een 'staakt het vuren' tot stand brengen, maar een
echt vredesverdrag te sluiten. Het erkennen van de onafhankelijkheid was natuurlijk een vrij eenvoudige en oppervlakkige
kwestie. Men heeft mets kunnen doen aan het werkelijke con-
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(foto: Peter Peitsrl., Ham.burg)

West-Europa zich voldoende bewust is van het belang van een
culturele integratie? Heeft de verhouding tussen de Westeuropese
landen en Midden- en Oosteuropese landen niet sterk te lijden
onder een vorm van 'Eurocentrisme' waarvan de premisse is dat
de hulpvragende landen geciviliseerd moeten worden naar
Westeuropees model?
Het is niet zinnig, als het gaat om cultuur, om gegeneraliseerde
oordelen te geven over de relaties tussen landen omdat er zóveel
bijzondere banden en verhoudingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld
tussen stichtingen en urllversiteiten, door middel van conferenties en ook bijzondere economische relaties. Het valt moeilijk
hard te maken dat er geen culturele banden bestaan of de bereidheid ertoe zou ontbreken.
Het is evident dat de bewapemng een zeer kostbare aangelegenheid was en dat culturele samenwerking veel minder kostbaar
zal zijn. Ik heb weleens gezegd dat West-Europa zich door onze
bevrijding kan beschouwen als iemand die een cadeautje heeft
gekregen en dat het daarom niet ongepast zou zijn als het de
Oosteuropese solidariteit zelf met solidariteit zou beantwoorden.
De culturele samenwerkingsprojecten, die inmiddels toegekend
zijn, leggen een belangrijk gewicht in de schaal. Als ik in
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voormalige USSR. Natuurlijk is het een moeilijke en pijnlijke
kwestie. Er is geen algemene Europese oplossing en bilaterale
overeenkomsten op dit punt zijn zeer delicaat. Waarschijnlijk zal
de hele Europese Gemeenschap over dit soort kwesties moet nadenken en discussiëren. De eerdere euforie is misschien wat te
vroeg gekomen. Het antwoord op de behoefte van deze groepen
mensen aan een grotere mate van autonomie, wordt
niet gegeven door de idee van de homogene nationale staat. Om de één of andere reden was men zich in
West-Europa niet bewust van dit probleem. Men begreep niet dat als deze problemen niet op een democratische wijze worden aangepakt, de democratie
zelf in gevaar zal komen door deze naburige conflicten, want in de plaats van het communistische
Warschau-verdrag is er geen transnationale autoriteit gekomen. In West-Europa zijn voor vergelijkbare situaties regelingen getroffen. Kijk maar eens
naar België of Spanje. Ik was onlangs in Barcelona
en in Catalonië leeft een zeer sterk nationalisme,
maar men is niet seperatistisch ingesteld. Er zijn
normen van de Raad van Europa die blijkbaar acceptabel zijn en door hen worden gezien als rechtvaardige normen. Zelfs de EG schept een vorm van
transnationale discipline, evenals de NATO. Waarom breekt er geen oorlog uit tussen Griekenland en
Handarbeid, zoals in deze steenfabriek, is na de omwensteling in
Turkije: vanwege de NATO. Als PEN-president heb
Hongarije onder zware druk komen te staan.
ik geprobeerd Joegoslavische schrijvers samen aan
een tafel te krijgen om over deze problemen te praKroatië. Het is een vorm van militaire zelfverdediging. De idee
ten. Dat is niet zinloos geweest. De burgemeester van Boedapest
van de nationale soevereiniteit en de nationale staat geven imheeft de burgemeesters van Joegoslavische steden uitgenodigd
mers geen uitdrukking aan de werkelijke behoeften van de beom te overleggen of het mogelijk was om de steden aan te wijzen
volking, want die lopen sterk uiteen. Het werkt niet: er is geen
als zogenaamde vredeszones. De Hongaarse liberalen hebben
transnationaal forum om te discussiëren over zulke problemen.
veel politici uit Joegoslavië uitgenodigd om de voorwaarden voor
Je kunt je ook afvragen waarom de grenzen, getrokken door Tito
een rechtvaardige vrede tussen de delen van dit land te bespreen de zijnen, zo heilig zijn. Als de EG het recht op zelfbestemken. Het is mogelijk om zulke initiatieven te nemen. Het is dus
ming van de verschillende volken zou erkennen, dan rijst vanzelf
niet absoluut noodzakelijk om het probleem in Brussel op te losde volgende vraag: wie zijn de mensen die dit recht krijgen en
sen. Ook steden hebben de mogelijkheid dit soort stappen te
wie niet? Ook de kleinere gemeenschappen zouden graag dat
nemen. Er zijn mogelijkheden voor meer individualistische gerecht willen hebben. Als aan Slovenen wordt gevraagd: 'Waarom
tinte initiatieven, die juist zeer nuttig kunnen zijn.
willen jullie onafhankelijkheid, jullie zijn ,,'laar met 1,5 a 2 miljoen mensen?', dan zullen ze zeggen: 'En Luxemburg dan ?'
U onderstreept veelvuldig het belang van het doen van wetenschappelijk onderzoek. U vervult zelf misschien wel door uw boeIn Zagreb leven 150.000 Serven. Waarom zouden zij zich nu tot
ken een rol als antropoloog en socioloog voor Hongarije. Maar er
Kroaten moeten verklaren? Ze moeten naar het Kroatische
is onder het communisme, al dan niet legaal of illegaal, toch ook
staatsburgerschap dingen en het zal voor de Kroatische autorionderzoek gedaan. In hoeverre is die kennis er nog en kan er geteiten een discretionaire aangelegenheid zijn om het wel of niet
bruik van worden gemaakt?
toe te kennen. Het zal sterk van het gedrag van die mensen zelf
afhangen, bijvoorbeeld hoe zij zich tijdens de oorlog hebben geHet leven gaat waarschijnlijk sneller dan de wetenschap. De verdragen. Natuurlijk waren de Serven op Kroatisch grondgebied
anderingen zijn snel gegaan in de laatste 5 jaar. De sociale weniet sterk anti-Servisch. Er bestaat dus de mogelijkheid om de
tenschappen hebben het niet gevolgd. Het is nodig om meer kenmensen niet het staatsburgerschap te geven. Wat kunnen deze
nis te hebben van het gebied. Er moet veldwerk worden gedaan.
Serven dan doen? Als zij niet het staatsburgerschap verkrijgen
Er is veel werk te doen voor academici: voor sociologen, antropologen, specialisten op het gebied van internationaal recht. We
zullen zij hun baan verliezen. Migratie wordt dan onvermijdelijk
hebben nu aan enkele Midden-Europese universiteiten gemeenomdat ze het gevolg is van het vaststellen van de nieuwe grenschappelijke onderzoeksprojecten en comparatieve studies lopen.
zen en bezittingen. Indien men een vorm van dubbel staatsburgerschap zou accepteren, zou het mogelijk worden om het
Er gebeurt wel wat, maar nog niet voldoende.
Kroatische staatsburgersschap te verkrijgen op basis van een
Uw observatie verwijst naar de positie van intellectuelen meer in
territoriale indeling en het Servische staatsburgerschap op basis
het algemeen. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in de omwenteling. Wat is nu de positie van de intellectueel en die van het
van culturele achtergrond. Dit gaat ook op voor Hongarije en de

flict tussen de Serven en de Kroaten. Zelfs tussen Slovenië en
Kroatië bestaat spanning. De Slovenen zouden bijvoorbeeld
graag wat meer kustgebied willen. In sommige dorpen en plaatsen is de bevolking meer Sloveens dan Kroatisch. De grensposten worden op het moment streng bewaakt en er worden nu bijvoorbeeld in Slovenië ook bunkers gebouwd die gericht zijn tegen
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schrijven. Welke rol speelt de cultureel-politieke tekst?

ficatie? En in welke fase bevindt zich dat?

Die is niet briljant te noemen. Als ik mij voor even zou beperken
tot de literaire wereld, dan moet ik constateren dat de boekenmarkt grote moeilijkheden kent, maar er zijn wel meer dan honderd tijdschriften, waaronder zelfs zo'n 60 literaire tijdschriften.

Waarschijnlijk is de identificatie van het nationale met de eigen
identiteit voor de meeste mensen nog steeds de enige manier om
een identiteit te voelen. De burgerlijke identiteiten en de historische identificaties van familie en werk, als ook van andere netwerken, hebben zich niet alleen nationaal maar ook internationaal, nog niet in een rijpe vorm uitgekristalliseerd. Als er één
overheersende identiteit is het dus de nationale identiteit. U
noemde burgerschap en als ik uw woorden juist interpreteer,
dan zou ik zeggen dat in de periode van de overheersing door het
communisme er in de oppositie enkele mensen waren, die dit
label konden dragen. Zij die nu actief zijn in de politiek behoren
tot de politieke klasse. Natuurlijk komt burgerschap voor in de
politieke klasse, maar doorgaans is het criterium ervoor dat de
burger zijn eigenlijke bezigheid kent buiten de politieke sfeer,
bijvoorbeeld een baan in de burgerlijke sfeer. In zijn vrije tijd
discussieert hij dan over politieke onderwerpen. Degenen die tot
de politieke klasse toetraden, waren de beste onder de onafhankelijke mensen. De anderen staan nu om vele redenen sceptisch
tegenover de hele politieke scene. De belangrijkste reden is dat
de economische situatie is verslechterd. Mensen zijn niet langer
zeker van hun baan en hun bestaanszekerheid is in het geding
gekomen. Nogal wat mensen geloven dat enkele van de politieke
partijen bescherming kunnen bieden, met als gevolg dat men
zich hulpeloos voelt, als men niet tot één van deze groeperingen
behoort.
De politieke klassen worden nerveus omdat mensen, partijen en
politieke families en groepen nog niet hebben geleerd om waardige verliezers te zijn. Het is immers geen dodelijk gevaar de verkiezingen te verliezen, maar in de communistische periode stond
verliezen gelijk aan het instorten van het systeem. Toen was het
een reële angst. Daarom doen de regeringen nog steeds, in plaats
van hun werk, alles om de dominante positie te bestendigen, te
verhinderen dat de volgende verkiezingen gunstig zullen verlopen voor de oppositie. Het is een vorm van hysterie, die niet bevorderlijk is voor een democratie en er ook niet kenmerkend voor
is. De amorfe en niet-rationele angst neemt toe. Deze blijkt besmettelijk. Degenen die regeren, zijn bang hun macht te verliezen. Zij die in de oppositie zitten, zijn bang dat de regerenden de
vrije verkiezingen zullen belemmeren. En degenen die buiten de
politiek staan, zijn bang dat deze ondoorzichtige politieke wereld
hun onderneming, hun positie en vrijheid zal vernietigen.
Daarnaast speelt nog het probleem dat na een ideologische staat,
de communistische, het niet zo eenvoudig is om een niet-ideologische staat op te bouwen. Het is eenvoudiger om een nieuwe ideologische staat te creëren met een ander type ideologie. Ook zij
die betrokken waren bij de verdediging van de oude staat, de
staatsmannen, zijn op het moment enorm actief en proberen zich
van hun posities in de toekomst te verzekeren. Uit loyaliteit ten
opzichte van de nieuwe heersers, overdrijven zij zelfs de nieuwe
retoriek.
Iets anders is de morele veroordeling van degenen die in de vroegere communistische partij en staatsbureaucratie een plaats
hadden. 'Mijn communist is de goede en jouw communist is de
slechte.' Er waren mensen die buitenspel stonden, maar dat
waren er slechts enkele en zij zitten nu wéér in de oppositie.
Maar de rest bestond uit meelopers, nog net geen collaborateurs.
Om te kunnen leven was het nodig het systeem te respecteren.

Het probleem in het Westen is dat er een sterke, impliciete, dominantie bestaat van de bureaucratische tekst. Bijna elke tekst die
je onder ogen krijgt, heeft een bureaucratische structuur. Nieuws
in kranten en tijdschriften bevat veel van de bureaucratische taal
en is geschreven vanuit een bureaucratische cultuur.
Dat is bij ons ook zo, maar je vindt ook wel goede teksten. De
'mainstream' tekst is vervelend, pompeus en staat bol van de nationale zelfingenomenheid, een smakeloze vorm van collectief
narcisme. Elke periode heeft haar eigen kitsch. De positie van
intellectuelen werd tijdens de omwentelingen opeens weer problematisch. Er zijn nieuwe regeringen gekomen en deze zijn afhankelijk van de bestaande nationale bureaucratie. In plaats
van de communistische retorica, is de ideologie van deze nationale staten een soort van nationalisme geworden. Een nationale
bureaucratie, die de meerderheid van het nationale inkomen
controleert en beheerst, heeft veel macht. Zelfs de privatiseringen en de overgang naar een markteconomie, betekenen de mogelijkheid van het scheppen van een cliënt-bourgeoisie. Want degenen die de beschikking krijgen over de staatsgoederen vormen
de nieuwe bourgeoisie. Het is in de huidige situatie bijna onmogelijk om een zuivere vorm van vrije concurrentie te creëren. De
intellectuelen die niet aan de zijde van de regering staan, bevinden zich in een moeilijke positie. Zij staan aan de kant van de
oppositie en worden aangevallen.
In mijn land is nu een strijd gaande, opgezet door de regering,
om de beheersing van de media. De regering klaagt dat volgens
haar de oppositie de media beheerst. De journalisten zijn te kritisch naar haar smaak. In de regeringspers, die niet omvangrijk
is omdat de mensen dit soort kranten en tijdschriften nauwelijks
kopen, zie je zeer zware aanvallen op de liberalen. Liberaal werd
een woord van twijfelachtige signatuur en sommige rechtse mensen beweren zelfs dat liberalisme en bolsjewisme identiek zijn.
De strategie is vergelijkbaar met die in de VS in de jaren '50.
Ik ben ook aangevallen in de regeringspers, maar ik kan daar
wel mee omgaan. Maar er zijn ook mensen die er angstvallig en
voorzichtig van worden. Bang voor hun baan. De oppositiepartijen zijn ook nog niet sterk genoeg om zichzelf te verdedigen. Het
geld is in het bezit van de staat en langzaamaan koopt zij de
pers. Mijn vrienden hebben onlangs een voorstel gedaan, dat
weliswaar niet in het parlement zal worden bediscussieerd,
maar waarin wordt voorgesteld de staat geen eigen pers meer te
laten hebben. Deze zou volledig moeten worden geprivatiseerd.

Het fenomeen burgerschap - in Westeuropese landen wordt de
discussie gevoerd over het karakter ervan, vanwege de confrontatie, het gaat dan over moraal en plichten, met de staat en de bureaucratie. Dat is een kenmerkende discussie voor West-Europa.
Hoe valt dit thema te behandelen in uw situatie van snelle veranderingen en nieuwe identificaties met systemen die nog in de kinderschoenen staan. Bestaat er een verband tussen de ontwikkeling van burgerschap en nationalisme in de betekenis van identi-
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Zij zijn het die nu naar een vorm
van zelfrechtvaardiging zoeken
voor een nieuwe ideologische loyaliteit, in de verdediging gedwongen tegen de ideologische beschuldigingen van de ander. Het
zijn de onvermijdelijke processen
in al deze landen, want de
verandering van een systeem is
geen aangenaam proces. Sommige mensen zullen op de sociale
ladder stijgen, anderen zullen
dalen en niet op basis van hun
eigen verdienste. Het is veeleer
een soort politiek spel.

tot prachtige dingen in staat zijn
gebleken.

In uw boek 'Langzame opmerkingen in een snelle tijd' maakt u de
opmerking dat de keuze voor een
creatieve democratie een beslissing van filosofische aard is.
Staten, grenzen en andere willekeurige menselijke instellingen
zouden zo min mogelijk de bewegingsvrijheid, de onderlinge betrekkingen en de leefwijzen van
mensen behoren te belemmeren.
Wat bedoelt u met deze uitspraak
en vooral met het begrip filosofisch in dit verband?

Kunt u nog iets zien van een 'collectieve wil'? In de tijd van revolutionaire veranderingen zie je
subjectieve gedaanten optreden
die gebonden zijn aan een bepaald tijdsverloop, je ziet een collectief bewustzijn en een bepaalde
doorzichtigheid van gemeenschap
en wil. Is er iets daarvan nog herkenbaar?

Er schuilt een zekere inertie in
de handelingen die plaatsvinden
op basis van de politieke ideeën,
om elke taak, elke lading en beslissing om te zetten in staatsorPamfletten aalt een fabriekspoort voor de eerste
ganen. Zelfs als er sprake is van
vrije verkiezingen in Hongarije in 1990. Een
een zekere decentralisatie, dan
christen-democratisch pamflet luidt:
brengt een bepaalde vorm van
'Uw Koninkrijk Kom-e '. Een wl.der stelt
'crediteren' de macht terug bij de
Ik ben er niet zeker van of u op
'Werk' en 'Privé Bezit !' in het vooruitzicht.
staat. Het moet een filosofische
het goede spoor zit, want het is
beslissing zijn om de basis te kiede vraag of het wel een revolutie is geweest. Het lijkt me niet
zen van eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden en niet
zinnig analogieën met andere revoluties te zoeken. Bijvoorbeeld
bij elke taak het verband te leggen met instituties van de staat.
met de bolsjewistische of de Franse revoluties. Het was eigenlijk
De civiele maatschappij kan alleen bestaan als zij wil bestaan:
een bourgeois revolutie en de reïntroductie van de normaliteit
indien mensen geloven dat het leuker is om het zelf te doen , als
was het doel ervan. Wij werden niet gedreven door een vorm van
mensen niet meer zo bang zijn voor de staat. Veel mensen die ik
revolutionair idealisme, hadden niet de neiging om een utopiken zijn bang, maar verkeren niet echt in gevaar. Zij vinden het
sche samenleving te scheppen. De mensen in Oost- en Middenprettiger om in hun mentale positie afhankelijk te zijn van de
Europa gaven zich niet over aan de illusie dat zij iets zouden
staatspolitiek. Op een of andere manier raken zij verlamd door
kunnen maken dat beter is dan elk ander systeem in de wereld.
degenen die vanaf de beeldbuis tot hen spreken. Zij zouden hun
Zij kennen hun plaats en hun vaardigheden op economisch en
opstelling moeten wijzigen en voor zichzelf leren spreken. De
cultureel gebied. Ze willen een waardige plaats in Europa en niet
overgang naar dit type van autonomie ten opzichte van de staat,
iets ongehoords en of iets wonderlijks. Het is, meen ik, niet moeen zekere onafhankelijkheid te betrachten en dat te durven
gelijk om te spreken van een algemene wil van een hele bevoluiten, daar plezier in te scheppen, is niet eenvoudig. Ik ontmoet
king, zelfs al wil iedereen een zekere mate van vrijheid en een
maar weinig mensen die in het openbaar durven spreken. Niet
bepaalde vorm van markteconomie. Mensen houden van vrijheid
alleen omdat zij een concrete, politieke angst hebben. Maar
maar zijn bang voor extreme ontwikkelingen, vooral voor crimiomdat anderen hen ijdel of opdringerig zullen vinden. Waarom
naliteit. Ik zou hier aan willen toevoegen dat het al met al een
zouden ze nu opeens zulke andere ideeën hebben ; misschien zullabora.. torium blijft. Als ik kijk naar het kleine dorp waar ik
len de anderen hen bespotten. Het is makkelijker om je terug te
woon, dan vinden daar veel positieve veranderingen plaats. Er is
trekken en grijs te blijven. Ook de heel normale angst datje misbijvoorbeeld sprake van een brede coalitie in dit dorp, waar 250,
schien iets stoms zegt, hoort daarbij , want men is niet geoefend
genoeg om zichzelf te beheersen bij zo'n openbare redevoering.
meest oudere, mensen wonen. De burgemeester is een christendemocraat, de vice-burgemeester is een liberaal-democraat. Dit
Het is vooral afhankelijk van de cultuur, of het gewaardeerd
zijn twee jonge mensen die samen met zinnige dingen bezig zijn
wordt dat mensen onafhankelijk denken. Deze culturele verlamten behoeve van de dorpsbewoners. Alle steden en dorpen doen
ming kent verschillende niveaus. Als je vroeger je in een café
aan 'selfgovernment'. De meerderheidspartijen zitten in de regeniet gedroeg als de anderen, als je je jas bijvoorbeeld op je knieën
ring; de lokale regeringen bestaan uit de oppositiepartijen. Er
hield, dan kreeg je onmiddellijk kritiek van de bediende dat je
bestaat dus een zeker evenwicht. Politiek wordt bedreven op het
die netjes op moest hangen. Niet verschillen van de ander, was
lokale niveau, soms is het een puinhoop en soms gaat het heel
het parool. Dit oefende een sterke druk uit, niet alleen op de poliredelijk. Mensen kunnen hun mogelijkheden en vaardigheden
tieke meningsvorming maar ook op de elementaire gedragsvortonen. Ik heb goede ervaringen opgedaan met jonge mensen, die
men. U ziet, het scheppen van vrije houdingen en ontspannen
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politieke manieren is geen makkelijke taak na 50 jaar communistische overheersing.
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Dat is een interessante vraag! Ik probeer deze afstand te behouden en ik probeer mijn ironie te behouden. De drang is alleen
wat minder geworden. Wanneer onder het commurustisch bewind een vriend in problemen was, dan was het vanzelfsprekend
dat we gezamenlijk protesteerden. Dat was een 'must', anders
zou ik het gevoel verloren hebben een eerlijk mens te zijn. Dan
komt de verandering en ik heb persoonlijk het gevoel de dingen
te moeten doen, nu we eindelijk de mogelijkheid hebben om ons
in het openbaar uit te spreken, te spreken voor de televisie of te
schrijven in de krant. Na zovele jaren non-personen geweest te
zijn en tot zwijgen gedwongen, hebben we de taak om iets te zeggen. Veel mensen zijn om deze reden in de politiek gegaan. Zij
zijn beroepspolitici geworden hoewel zij getalenteerde schrijvers,
filosofen en wetenschappers waren. Ik voel me niet op m'n
gemak als ik deze oude vrienden ontmoet. Zij werken voor het
land van acht uur 's morgens tot middernacht. Ik ben dan de
verre vriend die de hele dag heeft om aan z'n schrijftafel te zit,.
ten. Het brengt me nog steeds in verlegenheid, maar aan de andere kant weet ik dat de twee sferen fundamenteel verschillend
zijn. Ik zou nooit iets willen zeggen alleen omdat ik een mandaat
heb om iets te zeggen.
Ik vertegenwoordig helemaal niemand. Hoewel de moraal van
de politieke professionals geaccepteerd moet worden, denk ik dat
het voor een schrijver beter is niemand te vertegenwoordigen.
Anders worden we alleen maar consensus zoekende mensen en
komen we niet verder meer dan clichés en platitudes. Ik meen
dat iedereen op zijn eigen manier behoort te denken. Als hij niet
dè woordvoerder is, dan moet hij woordvoerder zijn voor zichzelf.
Als ik mijn eigen woordvoerder ben, sluit dat in het geheel niet
uit dat ik de belangen en standpunten van anderen niet zou begrijpen. Maar ik hoop in mijn huidige onafhankelijke positie een
betere woordvoerder te zijn voor een bijzonder belang, dat nu onbesproken blijft, verzwegen wordt. Dit geldt natuurlijk vooral
voor een schrijver, voor een vrij intellectueel. Als hij anderen
herhaalt, dan is het niet interessant.

Na de onuvellsteling in Oost-ElLropa begollnen mensen
lut/1 huizen op te knappen.

U spreekt vaak van de intelligentia, van de vrije intellectueel. Hoe
vrij kan een intellectueel zijn in zijn spreken?
Als de intellectueel slim genoeg is, zal hij begrijpen dat hij altijd
mede in het belang van anderen spreekt. Maar in de poging tot
onafhankelijkheid zelf schuilt een zekere mate van bevrijding
van hetgeen reeds bekend is, van het 'vanzelfsprekende' belang.
We kunnen niet buiten de belangensfeer treden maar we kunnen tenminste weigeren de vigerende belangen te dienen die ons
niet aanstaan .•

Nota bene: Het werk van Konràd wordt uitgegeven door Van
Gennep Amsterdam. Wij danken Rob van Gennep voor het mogelijk maken van dit interview.
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