
Erasmus' karakter en ziekten 

De meeste biografen zijn gewend Erasmus te behandelen als een hypochon-
dere neurasthenielijder, als een man die op overdreven, aanstellerige wijze 

met de ziekten en zwakheden van zijn „corpusculum" coquetteerde. Denken 
wij als medicus over hem, dan komen er onmiddellijk twee vragen naar voren, 

die per slot van rekening weer in één vraag opgaan. 
De eerste vraag is deze: wanneer klaagde Erasmus over ziekten en welke 
ziekten waren dat? 
De tweede vraag is: leed Erasmus aan een neurose? Zo ja, aan welke neuro-

se? 

Beide vragen lossen zich tenslotte in een derde op: hoe reageerde Erasmus' 

karakter op zijn ziekten? 
Bij de beantwoording van de eerste vraag is het noodzakelijk niet te veel 

waarde te hechten aan zijn autobiografieën. Deze, het Compendium vitae Eras-

mi, de brief aan Grunnius en de brief aan Johannes Botzheim, zijn van minder 

waarde omdat zij met bepaalde bedoelingen geschreven werden: zich los te 
maken van de kloosterstaat, de verhouding van zijn ouders te versluieren. 
Wat in deze geschriften over zijn jeugd te vinden is, moet dus zeer voorzich-

tig bezien worden en wij doen er wijzer aan ons bij voorkeur op zijn brieven 

te beroepen. 

Wat kan men daarin vinden? Zijn eerste klachten vond ik in een brief van 

jaar 1489: hij spreekt daar vaag over een „corporis non satis recta valetu-

do'', die hem stoort in zijn werk (Allen, 30, 10). 
Daarna vind ik pas in 1497 iets, dat op zijn gezondheid betrekking heeft (A. 

50). Hij is dan in Parijs en genezen van de „Quartana". Ernstige klachten 

komen wij een jaar later tegen. In April 1498 (A. 74, 75) schrijft hij: „Reeds 

anderhalve maand lijd ik zwaar en zie nog steeds geen hoop op beterschap. 

Hoe ellendig is 's mensen leven, hoe doortrokken van smart. Ik ben haast ge-

storven van de koorts, niet zo hoog, maar dagelijks. In de wereld heb ik geen 
genoegen meer, al mijn hoop en verwachtingen zijn mij niets meer waard ... Ik 

verlang er slechts naar de gelegenheid te krijgen geheel voor God te kunnen 
leven, te treuren over de zonden mijner onbezonnen jaren, mij geheel te 

kunnen wijden aan de gewijde schrifturen ... iets te lezen of te schrijven. In 

klooster of college kan ik dat niet. Wie is kwetsbaarder dan ik ben; noch het 

waken noch het vasten, noch welke andere ongeriefelijkheid ook, is mijn ge- 
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zondheid in staat te dragen, ook wanneer zij zeer voorspoedig is." Enige 
maanden later schrijft hij aan dr. Martin en Nicolaas Werner in Gouda (A. 76), 
dat hij ondanks zijn reis naar Holland, zich weer goed voelt en een „solida 
sanitas" ontvangen heeft. In 1506 schrijft hij uit Parijs aan Thomas Linacre (A. 
194), zijn vriend en arts, dat hij zich op reis een koude op de hals gehaald 
heeft, waardoor hij veel hoofdpijn heeft, de klieren in zijn hals zijn gezwollen 

en zijn oren suizen. 
In 1506 schrijft hij het Carmen equestre vel potius alpestre, over de onge-
makken van de ouderdom. Dit klinkt vroeg-oud, doch men bedenke, dat men 
in zijn tijd gemakkelijk de „toon der wereldverachting" aansloeg en dat elk 
dichten of spreken over de vergankelijkheid des levens nog niet op levens-
moeheid of neurasthenie wees. 
In 1507 klaagt hij in Italië over het klimaat. In deze jaren had hij het eerst nier-
steenaanvallen. 
In 1511 heeft hij (teruggekeerd in Engeland) een aanval van zweetkoortsen te 
verduren gehad (A. 226, 3; 237, 56; 442, 251). Hij is dan 42 jaar oud. 
In de nu volgende jaren lezen wij herhaaldelijk klachten over nierstenen en 
blaasstenen. De merkwaardigste beschrijving is die van 1523 (A. 1399): 
„Reeds lang had ik het met een steen aan de stok, een kwaal, die mij reeds 
van ouds al te bekend is en die tegenwoordig of vaker, of op gevaarlijker 
wijze terugkomt. Vrouwen worden onvruchtbaar met de jaren; de ouderdom 
maakt mij vruchtbaar. Of Ik concipieer, of ik heb weeën, of ik baar. Maar ik 
breng een slang ter wereld en ik ben bang, dat deze slang de barende (paren-
tem) eens zal vermoorden." 

In augustus 1514 geeft hij een doorzichtige beschrijving van een aanval van 
spit (A. 301). In 1518 beschrijft hij zijn reis van Bazel naar Leuven (A. 867). 
Verschillende medici commentatores vragen zich af, wat hij toen voor ziekte 
gehad heeft: furunculose, builenpest, syphilis? (Nuyens, Werthemann). 
In de zomer van 1530 klaagt hij over hevige pijnen onder de navel, maagpijn 
en misselijkheid: na enige weken verscheen er een hard abces in de buik-
wand. 
In 1533 klaagt hij over jicht. Het is bekend, dat hij zijn laatste levensjaren 
mank liep. In 1536 sterft hij aan diarrheeën, die wel eens zouden kunnen 
samenhangen met uraemie (welke dan weer een complicatie van zijn nierziek-
te zou zijn geweest). 
Het is dus wel zeker, dat Erasmus aan een reeks ernstige organische ziekten 
heeft geleden: nier- en blaasstenen, zweetkoortsen, jicht (?), syphilis (volgens 
onderzoekingen op zijn gebeente door Werthemann) en misschien builenpest, 
furunculose, abscessen, om nog te zwijgen van spit in de rug en frequente 

verkoudheden. 
Waarschijnlijk zijn ernstige klachten pas in zijn tweede levenshelft ontstaan. 
Dit laatste is opmerkelijk, want wij verwachten niet, dat een neurasthenisch 
karakter zich pas op latere leeftijd zal manifesteren. 
De overmatige bezorgdheid voor zijn lichaam wordt pas later opmerkelijk, al 
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kunnen wij ook in de vroegere jaren wel eens een enkele aanwijzing vinden. 

Deze kleinere aanwijzingen en de zware klachten vragen echter naar een ka- 

rakterologische omlijsting. Onder alle omstandigheden moet men er aan 

denken, dat Erasmus aan ernstige ziekten leed, die diep in zijn leven ingrepen. 

In korte trekken wil ik een karakterschets wagen. Volgen wij Klages in zijn 

hoofdlijnen (materie, structuur en kwaliteit) en laten wij deze gedachtengang 

aansluiten aan de leer van Heymans, die wij als temperamentleer opvatten 

(ten dele materie, ten dele structuur volgens Klages), dan zien wij dat Eras-

mus een man was, die trof door een sterk, kleurig herinneringsvermogen, 

door warme, sensuele herinneringen, door een wisseling tussen lichte bewe-

gelijkheid en zware traagheid van herinneringsvermogen, iemand, die soms 

diep, soms zeer vlak verwerkte. Zijn apperceptieve geesteswerkzaamheid was 

actief, vaker vitaal dan geestelijk, vaak persoonlijk subjectief, in het algemeen 

meer concreet dan abstract. 

Welke plaats kan hij vinden in de temperamentleer van Heymans en Wiers-

ma? Was Erasmus emotioneel? Was hij actief? Overwoog primaire dan wel 

secundaire functie in hem? 

Het is wel zeker, dat Erasmus tot de emotionelen behoorde. Hij was uiterst 

prikkelbaar en lichtgeraakt. Hij stoof spoedig onbeheerst op en was vaak sar-

castisch en giftig. In zijn vriendschappen was hij dikwijls geëxalteerd, over-

dreven. Hij was hyperaesthetisch, kon niet tegen een slechte atmosfeer, tegen 

vieze herbergen, slecht verzorgd eten; hij hield van mooie kleren, van fraai 

lijfgoed, hij had zakdoeken en eetgerei. 

Men krijgt niet de indruk, dat zijn stemmingen zich bewogen tussen het mani-

sche en het melancholieke type, ofschoon hij neerslachtige naast opgewekte 

buien kende. Zijn gevoelsleven is eerder te typeren als hyperaesthetisch-

anaesthetisch, want tegenover zijn gevoeligheid valt evenzeer te wijzen op 

grote ongevoeligheid (volgens Kretschmer behoorde hij tot de psychaestheti-

sche, niet tot de diathetische groep). 

Hoe was het met zijn activiteit gesteld? Wij hebben dan de keus tussen endo-

gene activiteit en de meer neurotische re-activiteit. Deze laatste komt voor, 

doch het lijkt mij niet twijfelachtig, dat hij toch overwegend actief was. Hij vol-

doet daarbij aan de door Heymans gestelde criteria: hij verricht werk van 

zeer langademig karakter, dat vaak zeer droog is en ijverig concentratiever-

mogen eist. Zijn plannen strekken zich over decennia uit en er is een conse-

quente lijn in zijn werk vast te stellen, al moge deze lijn dan ook een dubbele 

richting hebben (namelijk de humanistische en de christelijke). 

Moeilijker is de vraag te beantwoorden of Erasmus secundair dan wel primair 

was. Primair zouden wij zijn overhaaste reacties moeten noemen, primair was 

zijn gezellige, gevatte, geestige natuur, waarmee hij zich zo talrijke vrienden 

maakte. Anderen vragen zich echter af of hij wel ooit spontaan was. Snelle 
reacties op de grote emoties in zijn leven (bij voorbeeld de dood van Battus 

of More) kennen wij niet. Er waren in zijn leven punten, waar hij nooit over-

heen kwam (zijn afkomst, het klooster, enz.). Hij was trouw tegenover zijn 
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vrienden; tegenover zijn vijanden ontwikkelde hij, vooral aan het slot van zijn 
leven, een volledige vervolgingswaan. Hij was niet onstandvastig in zijn die-
pere beginselen. (zie Augustijn). In de Lutherzaak heeft hij zich weliswaar ver-
gist in zijn verwachtingen omtrent de Duitse hervormers, maar zijn eigen 
standpunt is hij nooit ontrouw geworden, ook niet toen de Paus hem de aan-
trekkelijkste voorstellen deed! Dit was geen gebrek aan secundaire functie: 
er waren bepaalde motieven in zijn leven, die hij hardnekkig vasthield, on-
danks alle moeilijkheden, die dat meebracht. In 1523 schrijft hij: „ego alius 
quam sum esse non possum" (Ik kan niet anders zijn dan ik ben). (A. 1342). 
Op deze gronden moeten wij hem in het schema van Heymans een plaats toe-
wijzen tussen de gepassioneerden en cholerici. Van beide temperamenten be-
zit hij belangrijke trekken, doch met geen van beide vereenzelvigt zijn aard 
zich geheel. Wij vinden echter een reeks tegenstrijdige spanningen in zijn ka- 
rakter, die in het kader van deze temperamentleer niet te begrijpen zijn en die 
thuis horen in wat Klages de kwaliteit van het karakter noemde. Laat ik enke- 
le dezer spanningen opsommen. 
In het algemeen was hij bedachtzaam, soms echter wild impulsief. Hij was on-
verdraagzaam verdraagzaam, duldde geen tegenspraak en luisterde slecht 
naar de tegenpartij. Hoewel uitermate vredelievend, had hij met iedereen ru-
zie. Hoewel smachtend naar rust, zocht hij steeds naar verandering. Hoewel 
zeer hartelijk, verlangend naar vriendschap, was hij jaloers en zag hij overal 
spionnen en vijanden. Hoewel hoogmoedig rationalist, schrijft hij niet on-
oprecht over de versmading van al het wereldse, incluis de ratio. Hoewel af-
kerig van de vrouw, schrijft hij vol tedere eerbied over de plichten en rechten 
der alleenstaande vrouw. Hij is verzot op luxe en op de aangename dingen 
des levens, doch weigert de kardinaalshoed. Hij verafgoodt de heidense 
schrijvers, doch wil een gelovig en ernstig christen zijn. Hij is het origineelst, 
wanneer hij snel en licht schrijft (Enchiridion, Encomion, Colloquia): hij is 
daarentegen weinig overtuigend en weinig boeiend wanneer hij lang ge-
werkt heeft op een geschrift en er veel aan „gevijld" heeft. Hij is nooit een 
man van uitersten, doch altijd iemand van spanningen, van clair-obscuur 
(Huizinga: de man der halve tonen, der nuance, van het nooit geheel uitge-
sproken woord). „In alle vraagstukken van de menselijke geest erkende hij 
de eeuwige ambiguïteit" (Huizinga, Erasmus, blz. 138). 

Wil men enige samenhang brengen in deze vaak tegenstrijdige elementen, 
dan heeft het nut op één polariteit te wijzen, die althans een deel van zijn 
spanningen kan verklaren. In één pool van zijn driftleven vinden wij een uitge- 
sproken agressiviteit, in de ander een meer passieve, feminiene structuur. In 
de volgende regels zal allereerst gesproken worden over zijn agressiviteit. In 
de meest vergeestelijkte vorm is dit een filosofie waarin een prometheisch ra-
tionalisme is terug te vinden. In Antibarbari schreef hij voluit „Prometheus no-
bis est imitandus" (Wij moeten Prometheus navolgen). 
Minder abstract zien wij zijn agressiviteit echter veel vaker. In de „Lof der 
Zotheid", in tal van „Samenspraken", vooral in het pamflet „Julius exclusus", 
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ook in de „Diatogus bilinguium ac trilinguium" komen zeer veel venijn en 

hartstocht te voorschijn, die vaak persoonlijk gericht zijn. Het eigenaardige in 
zijn agressiviteit is, dat zij vrijwel steeds een impulsief, spasmodisch karakter 
draagt. De Lof der Zotheid is een improvisatie, de Samen-spraken noemt hij 
wel eens beuzelingen, Julius exclusus erkent hij zelfs niet meer als geestes-
kind, evenmin de Diatogus bilinguium ac trilinguium. Behalve in zijn geschrif-

ten valt vooral bij de jonge Erasmus op hoe eerzuchtig, hoe hartstochtelijk, 
hoe ondernemingslustig hij is: als een jeugdige veroveraar trekt hij uit het 
barbaarse Holland naar het Zuiden. 

Een bijzonder verrassende kijk op zijn agressiviteit krijgen wij in de improvi-

satie over de schuld van Cain, die we in een brief van november 1499 aan 
Johannes Sixtinus, een Fries geboren in Bolsward doch toen in Engeland, 

vinden (Allen, 116). Het gezelschap bij-een in het huis van John Colet hield 
zich bezig met de vraag waarom God het rookoffer van Cain niet aanvaardde. 

„Cain was een zeer ijverig man, maar hij was ook een begerig en eerzuchtig man. Hij 
had zijn ouders vaak horen praten over het park waar zij uit verdreven waren: de rijk-
ste gewassen groeiden daar met dikke aren, met zware zaadkorrels en halmen zo 
hoog als onze bomen; onkruid groeide er niet, geen doornen, geen distels. Terwijl 
hij moeizaam de akker doorploegde, die hem slechts armzalige oogst bracht, dacht hij 
terug aan de verhalen van zijn jeugd en kwam op de gedachte niet alleen ijverig doch 
ook slim te zijn. Hij ging naar de Engel, die het Paradijs bewaakte en trachtte hem op 
listige wijze met grote beloften om te praten hem van die vruchtbare en rijke gewassen 
stilletjes enkele kleine zaadjes te bezorgen. Voor deze dingen heeft God allang geen 
belangstelling meer, zei hij, en zou hij het ontdekken, dan zou hij zeker geen straf krij-
gen; dit was toch een volkomen onbelangrijke zaak, wanneer hij tenminste niet aan 
de appels kwam, want alleen daarover had God zijn waarschuwing doen horen. „Kom", 
zei hij, „wees toch niet zo'n overdreven ijverige wachter. Ben je er zeker van dat Hem 
dat soms zo aanstaat? Wie weet of Hij ook liever eens bedrogen wil worden, mis-
schien is Hij wel meer gesteld op de slimme ijver van de mensen, dan op luiheid en niets 
doen. En zeg nu eens eerlijk, heb je nu heus plezier in je werk? Van Engel heeft hij je 
tot 'n soort gevangenbewaarder of beul gemaakt om ons arme en verloren schepsels uit 
ons vaderland te weren. Jou heeft hij met een groot zwaard aan die poort vastgelegd, 
voor 'n werk dat wij net aan honden hebben toevertrouwd. Wij zijn er zeker slecht aan 
toe, maar jouw toestand lijkt mij niet veel aangenamer. In het Paradijs kunnen wij onge-
twijfeld niet komen, omdat wij van de al te lekkere appel gesnoept hebben. Maar om ons 
er uit te houden moet jij niet alleen het Paradijs maar ook de hemel missen, dat is des 
te beklagenswaardiger, omdat wij vrij rond kunnen zwerven en daar heen kunnen gaan 
waar het ons lust; op die aarde — misschien weet je het niet — zijn allerlei dingen die 
ons in onze ballingschap troosten. Groene bossen, duizend soorten bomen waarvoor we 
nog geen namen genoeg gevonden hebben, beekjes die van heuvels omlaag huppelen, 
bronnen, die uit de rotsen wellen, glasheldere rivieren die langs groene oevers kabbe-
len, hoge bergen, donkere dalen, rijke zeeën. Voorts lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat 
diep in de aarde nog goede waren verborgen liggen; om die eruit te halen zal ik al haar 
aderen doordringen en als mij daartoe de tijd niet gegeven zal zijn, zullen mijn kleinkinde-
ren het doen. Bij ons op aarde zijn ook goudgele appels, dikke vijgen en allerlei andere 
vruchten. Vele gewassen groeien verspreid in het wild, zodat wij dat Paradijs best 
kunnen missen, als we hier eeuwig moeten leven. We hebben last van ziekten: ook 
daarvoor zal de menselijke ijver en werklust wel geneesmiddelen vinden. Ik zie kruiden 
met wonderlijke krachten. Wie weet of we niet iets zullen vinden, dat ons het eeuwige 
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leven verschaft? Want wat de „kennis" eigenlijk te betekenen had, is mij nog niet 
duidelijk. En daarenboven, wat zou mij dat kunnen deren als ik er toch niets mee te 
maken heb? Hier zal ik in ieder geval niet rusten; er is niets dat met ijver en uithou-
dingsvermogen niet te bereiken is. Zo hebben wij nu in plaats van een tuintje de hele 
wijde wereld, maar jij bent van beide uitgesloten, van het Paradijs heb je geen plezier, 
evenmin van de hemel, noch van de aarde en vastgenageld sta je daar bij de ingang van 
het Paradijs en je zwaait maar met je zwaard om je heen en raak je wel eens iets anders 
als de lucht? Komaan, wees wijs, help jezelf en help ons. Geef ons wat je zonder be-
zwaar verstrekken kunt en neem aan, wat wij je geven kunnen. Stakker, help ons stak-
kers, verbannen man, help ons verbannenen, veroordeelde, help ons veroordeelden." 
Met zijn welsprekendheid behaalde de duistere man op deze wijze succes in zijn 
duistere zaak. De heimelijk geroofde korrels kreeg hij in handen, ze groeiden met rijke 
rente op, de rente werd weer aan de schoot der aarde toevertrouwd en zo zette hij 
dat voort, telkens en telkens weer. Er gingen niet veel zomers voorbij of hij had al 
uitgestrekte akkers op deze wijze beplant. Toen kon hij dit niet meer verborgen houden 
en kwam alles aan het licht; God was heftig vertoornd: „Als ik het goed begrijp," zei 
hij, „heeft deze dief plezier aan zwoegen en zweten. Daar zal ik hem bij helpen." 
Nauwelijks had hij gesproken of een dichte zwerm mieren, schildpadden, rupsen, mui-
zen, sprinkhanen, wilde zwijnen, vogels en andere plaaggeesten kwamen op het gewas 
af. Dit stond ten dele nog op de akkers, groen of geel, ten dele stond het in schoven 
gebonden op het veld. Alles werd echter kaal gevreten. Daar kwamen nog rampen uit 
het luchtruim bij, hagel en storm, waardoor eikenbomen als rietjes geknakt werden. 
De Engel die op wacht stond werd in een mens veranderd, omdat hij de mensen ge- 
holpen had. En Cain bemerkte toen God zijn brandoffer niet begunstigde en er geen 
rook uit op steeg, dat God zekerlijk op hem vertoornd was en hij wanhoopte. 

Bij deze voorzover mij bekend volledig originele improvisatie komen vele 

vragen op ons af. Erasmus, die zelf een broer had, vroeg zich af wat Cain's 

schuld zou hebben kunnen zijn, een schuld die zo groot was dat zij tot broe-
dermoord voerde. Hij ontwerpt dan een situatie, die iedereen aan Prometheus 
doet denken. Een Prometheus echter, die trekken van Erasmus heeft: hij 
noemt hem ijverig en eerzuchtig, een meester in het redeneren, een spotter. Is 
verder de zorg voor de mens op aarde, die zelfs niet tegen beroving van de 
Paradijsschat opziet niet sterk verwant met zijn eigen door de humanisten 

beïnvloede, doch gretig en vlot verwerkte zorg voor de mens? Ook de ont-

dekking van de aarde met zijn verborgen schatten, zelfs met het vooruitzicht 
op een verwerving van de onsterfelijkheid door de vooruitgang van de medi-

sche wetenschap, is dat niet geheel in de humanistische trant gedacht? 

Het gesprek met de engel. Nu dringt zich één mogelijkheid op. Was deze en-

gel een vader-imago? De man, die hem verbiedt de Hof van Eden binnen te 
treden. De man, die noch het hemelse geluk, noch de zondige lusten van de 
aarde geheel kende, is dat niet de ontrouwe priester? De man, die op de rand 

van huwelijk en priesterstaat leeft, tussen gelukzaligheid en zonde. Daar staat 
hij met zijn zwaard en wordt door Cain bespot en gehoond, juist om zijn 

zwaard, en hij wordt met een hond vergeleken. 
Het is moeilijk de gedachte te ontwijken dat zowel in het bedrog van God als 

in de bespotting van de engel Oedipus-fantasieën worden uitgeleefd. De phal-

lische vruchtbaarheidssymbolen worden deels bespot en gekleineerd, deels 
als kostbare waarden gestolen en ontvreemd. De schuld is daarom dubbel: 
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dodelijke verwonding aan de ene kant en diefstal aan de andere kant. Een 

vergelijkbare dubbelslachtigheid zien we in de wijze waarop Erasmus over het 

zonde-probleem denkt. Men heeft van theologische kant vaak opgemerkt dat 

net zondebesef van Erasmus nogal oppervlakkig was. Al erkent hij het be- 

staan van de erfzonde — schrijft Augustijn (1.c.p.110) — zij speelt in zijn ge- 

dachtenwereld geen rol van betekenis. Hij wantrouwt het lichamelijke, zoals 

dit onder de invloed van duivel en zonde geworden is, maar hij is er van over- 

tuigd dat de zonde uit incidenteel kwade daden bestaat, die de mens zou 

kunnen vermijden (Aug. I.c.p.119). In het Enchiridion dat een schat van gege-

vens bevat over zijn godsdienstig denken (zie J. van Laarhoven, Mw. C. J. de 

Vogel e.a.) komt een passage voor waarin hij de drie-deling lichaam, ziel en 

geest bespreekt. Hij betoogt dat het menselijke drama daar begint waar er 

tussen deze drie aspecten van het menselijke leven geen harmonie bestaat. In 

navolging van Plato (Timaios) stelt hij voorop dat het lichamelijke het minder-

waardige is (in vergelijking tot het geestelijke), dat in toom gehouden moet 

worden. Discordia, gebrek aan harmonie bestaat daar waar het lichaam tyran-

nie uitoefent over de geest. „Neque vero hanc discordiam, vel fabulosus ille 

Prometheus insevit, admixta menti nostrae de quoque animante particula: ne-

que primitiva conditio indidit, sed peccatum quod bene conditum erat, male 

depravavit, inter bene concordes dissensionis virus serens. Vertaald: Maar 

deze tweespalt werd niet door Prometheus, die mythologische figuur, als een 

stukje levende natuur, aan onze geest toegevoegd, is ook niet aangeboren, 

maar is gevolg van verborgen zonden, die de harmonie vertroebelen". Het 

gebrek aan harmonie is dus niet door het optreden van zekere Prometheus 

in de hand gewerkt. Erasmus laat het bij deze, enigszins kryptische opmerking 

die hij niet uitwerkt, maar waaruit weer eens blijkt hoe Prometheus hem tel-

kens bezig houdt. Blijkbaar acht hij de schuld van Prometheus van een andere 

orde dan de zonde, die uit de tyrannie van het lichaam volgt. 

In de Cain-improvisatie is er ook verschillend geaarde schuld en verschillen-

de vormen van straf. De Prometheische hemelbestorming loopt uit op een 

aardse katastrophe: aardse, menselijke straf volgt op menselijke overmoed. 

Beide tekent hij op meesterlijke wijze, zelfs zo visionnair dat het ook voor 

onze tijd nog begrijpelijk is: de mens die door zijn niet te stuiten energie en 

vindingrijkheid de aa•de wel eens onbewoonbaar zou kunnen maken. Het is 

één van de zeldzame gelegenheden dat wij iets te horen krijgen over de 

angsten van de Renaissance-mens, die in hem „ook-  aanwezig was, die mens 

die in een ov'rgangstijd leefde waarin kerk, staat, samenleving op schokken-

de wijze in beweging waren gekomen. In een veel dieper en duisterder laag 

ligt bij hem de schuld over vader- en broeder-moord: van welke aard deze 

schuld was is op grond van biografische gegevens niet uit te maken, al is het 

ook plausibel aan te nemen dat Erasmus het menselijke lot niet zal zijn ont-

komen en dat hij met een vader, een moeder en een broer te maken had! Er 

is nog een ander aanknopingspunt de hier geponeerde hypothese over zijn 

diepere karakterstructuren verder uit te werken. 
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Een illustratie van zijn deels agressieve, deels koppige opstandigheid vinden 
wij in het verhaal van zijn zegelring. Hieraan was het het volgende verhaal 

verbonden. 
Van een jonge vriend, Alexander Stewart, kreeg hij in 1509 een ring waarop 
een hoofd met wild wapperende haren. Een Italiaanse kunstkenner meende 

dat het een Terminus was. Hierop nam Erasmus dit beeld tot zijn embleem. 

Wie en wat is Terminus? 
Bij Ovidius (Fasti II. 639) kunnen wij lezen dat Terminus een God is, die ver-
eerd wordt door het planten van een paal of steen in een kuil, waarin een 
brandoffer gebracht is. Hij is de beschermer van de grenzen, dat is van het 
grondbezit. Er zijn echter andere berichten, die er op wijzen dat Terminus een 
bepaalde functie van 'Jupiter is. Er zou een cultus van Jupiter-Terminus be-

staan hebben. Deze vindt weer een aanknopingspunt in een oude sage waar 
Livius over bericht (I. cap. 55): Tarquinius superbus wilde op de Mons Tar-

peius een tempel voor Jupiter bouwen, doch stiet daar op altaren van andere 
Goden, die door een oudere koning Tatius opgericht waren. Hij besloot deze 
te verwijderen, doch vroeg eerst raad aan de auguren. Deze rieden hem af 
het monument dat Tatius de Sabijnse koning daar geplaatst had toen deze 
met Romulus tot een vergelijk kwam, weg te halen. Tarquinius liet daarom de 

Terminus in de muren van Jupiter's tempel inmetselen. Op Terminus past dus 
de lijfspreuk van Erasmus: concedo nulli, ik wijk voor niemand, zelfs niet voor 
Jupiter. 

Zijn eigen verhaal jaren naderhand klonk anders: (L.B. X. 1757): „Oudtijds 

werden de grenzen met een bepaald teken aangegeven. Dat was een steen, 
die uit de aarde stak, omdat de oude wetten oordeelden dat dit iets onbewe-
gelijks moest zijn: een uitlating hierover vindt men bij Plato, n.l. wat gij niet 
geplaatst hebt, moogt gij ook niet verwijderen. Een geloof werd hieraan toe-

gevoegd, waardoor de domme menigte afgeschrikt zou kunnen worden de 
grenssteen weg te nemen; dit geloof hield in dat wie de steen oneerbiedig 
beroerde, een God beledigde, die de Romeinen Terminus noemen, aan wie 

een altaar en feesten gewijd zijn, de Terminalia. Deze Terminus was de enige 

God — aldus staat in de Romeinse geschiedboeken beschreven — die voor 

Jupiter niet wilde wijken, want de vogels hadden er in toegestemd dat alle an-

dere altaren ontwijd werden, alleen voor het altaar van Terminus hadden zij 

dit niet goed gevonden. 

Titus Livius bericht in boek I en boek VI van zijn Romeinse geschiedenis, dat 

toen het Capitool ingewijd werd, Juventus en Terminus zich niet hebben laten 

verwijderen. Dit voorteken werd met grote vreugde ontvangen, want zij 

meenden dat het de eeuwigheid van het rijk voorspelde. Juventus is nuttig 
voor de oorlog en Terminus is vastgelegd. Nu zal men wellicht roepen, wat 
heb jij met die fantasie-god te maken? Het toeval bracht hem mij, zonder dat 

ik er naar zocht. Alexander, nu aartsbisschop, kreeg bericht van zijn oude va-
der dat hij naar zijn land terug moest keren, hij riep mij naar Rome en schonk 

mij als dankbare vriend en leerling een paar ringen, als herinnering aan onze 
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vriendschap. Een had een gesneden steen. Eerst wisten wij niet wat het voor-

stelde, maar een of andere Italiaanse kunstkenner stelde vast dat het een Ter-
minus was." 

Wat kan Erasmus er toe bewogen hebben Terminus als embleem te kiezen? 

Het is volstrekt onmogelijk Erasmus' gedachtensprongen ter motivering van 

zijn keus volledig te reconstrueren, doch het lijkt mij juist gissingen te doen 

omtrent zijn gedachten, in ieder geval veroorloofd een reconstructie zijner in-
vallen te wagen. 

Het beeld stelt een jonge man met fladderende haren voor, die iets wilds en 

bewogens over zich heeft. De veronderstelling van Dionysos, de God der ero- 

tisch-sexuele vervoeringen en der phallusverering, ligt voor de hand, doch 

wordt verzwegen. Zodra echter het woord Terminus gevallen is doemt een 

nieuwe hierbij aansluitende sfeer in hem op. Hij denkt daarbij wellicht niet aan 

de God der landeigenaren, maar aan de Sabijnse Koning, aan de onverzette-

lijkheid van de paal-god tegenover Jupiter, aan het opgenomen worden van de 

Terminus-zuil in Jupiter's lijf, aan het idee van de jeugd en onbuigzaamheid. 

Deze droom van stoutmoedigheid (concedo nulli) belichaamd in één paal doet 

weer aan Prometheus denken, die ook niet week voor de vader der Goden. 

Onmiddellijk — ziehier een typische Erasmiaanse karaktertrek — volgt hierop 

echter de gedachte aan straf en ongeluk: de dood. Gebruik makende van 

echt-Middeleeuwse allegorieën, die altijd kans zagen tegengestelden in één 

term te verenigen, zag hij nu in Terminus de God van de laatste onverzette-

lijkheid, de Dood. Niet dat Jupiter sterfelijk zou zijn, maar hijzelf voelt de dood 

reeds nader komen, zo schrijft hij. Voor wie enigermate geschoold is in het 

psychoanalytische denken, zal het niet twijfelachtig zijn, dat de Terminus een 

phallisch symbool is en dat wij in de keuze van dit embleem één van de be-

langrijkste motieven in Erasmus' leven voor ons zouden kunnen hebben. In 

vele opzichten is hij de phallische man. Zijn bestormende vriendschappen, 

zijn agressiviteit met de pen, die tegen vele groten der aarde gericht was, zijn 

cultuur van het corpusculum meum. Zijn systematische pogingen een dikke 

nek en een groot hoofd te hebben pleiten in dezelfde richting: ook hier een 

verschuiving van de phallus op het lichaam als geheel. Aan de andere kant 

staat zijn angst voor deze phallus en de overgang op de dood. 

Merkwaardig is in dit verband de boven gerefereerde fantasie (A. 1399): 

Wanneer hij een niersteenaanval gehad heeft, vergelijkt hij zichzelf met een 

vrouw, die baart: een vergelijking, die voor de hand ligt; iets anders ligt echter 

minder voor de hand. De steen, die hij baart, zegt hij, is geen levend kind, 

maar zou wel een slang kunnen worden, die zich tegen hemzelf richtte. Hoe 

nu? De tegenstelling tot het kind der barende vrouw is niet een dood kind, zo-

als men verwachten zou, een dode steen, maar een kwaadaardige slang? Hij 

laat hier onder de indruk van zijn afschuwelijk lijden zijn fantasie een ogen-

blik vrije teugel (hoe zelden doet hij het!) en brengt ons onmiddellijk bij het 

phallische motief. De slang, die hij baart is een groot gevaar voor hem en be-

dreigt zijn leven. Het grote probleem, dat op de achtergrond van zijn ge- 
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voelsleven vermoed kan worden, is gelegen in het agressief-phallische ele-

ment dat zich niet vrij in hem durfde te ontplooien, doch dat telkens toch weer 
doorbrak. Op treffende wijze wordt dit duidelijk in een caricatuurtekening van 
zijn eigen hand: een somber oog kijkt langs een groteske neus. Ook hier is 

zijn ambivalentie onmiskenbaar. 
Lijnrecht tegenover de agressieve houding, die in allerlei variaties te voor-

schijn komt, staat een passieve houding, die vrouwelijke trekken heeft. Hij is 
ook de man van het goede, zachte leven, dat op de naam van Epicurus staat. 
De man, die naar behagelijke rust, goed eten, goede wijn verlangde. Deze nei-

gingen vinden hun symbolische vorm in de tuin, waar vrienden in serene rust 
redekavelen over de problemen van het leven. In de Cain-fantasie is het de 
tuin van het Paradijs, maar ook de aantrekkelijkheden van de aarde schildert 
hij met warme belangstelling. Eén van de hoogste vormen, waarin hij dit be-

leefde, was de humanitas, die in de kring der vrienden van de bonae literae 
beleden werd: in deze levenshouding was hij wars van ruzie en twist, zoekt 

vriendschap die vaak een vrouwelijk, homosexueel karakter draagt. Ook in 
zijn religiositeit zien we dit terug. Augustijn, die zijn godsdienstigheid naar ve-
ter oordeel voortreffelijk kent en beschreef, haalt uit de aantekeningen, die hij 

bij de bewerking van het Nieuwe Testament schreef aan dat „Erasmus' hart 
uitging naar die Jezus, die de zachtmoedigheid en nederigheid zelve is, die 
mens werd om mensen te redden, die overwon door mildheid en die niet door 

legers maar door de dood zegevierde. Zo heeft hij de verhardheid van het 
Joodse volk overwonnen, de hoogmoed der trotse Griekse filosofie be-
dwongen, de wildheid der barbaarse volken neergeslagen." (I.c.p.54) 

Beide levenshoudingen, de phallisch-agressieve en de feminien-passieve 
staan echter niet los van elkaar, want wij zien hoe hij telkens uit angst en on-
bevredigdheid van de éne houding naar de andere wordt gedreven. Zijn 
agressieve aard bezorgde hem angst en schuldgevoelens en deed hem ver-

langen naar de rust der passiviteit, die hem zoveel bevrediging leek te be-
loven. Zijn agressieve aard bracht hem er trouwens menigmaal toe zich op 
vrijwel ongecontroleerde wijze aan de wereld bloot te stellen. In die wereld 

troffen hem ongemak, ziekten, vijandschap. Hij kon dit heel slecht verwerken 

en voelde zich vaak in al zijn vezels gekwetst, in lichaam en ziel. Het ging 
daarbij niet alleen om zijn blaas, maar veel meer om zijn idealen, die geknot 

werden. De ergste vijand — vooral waar het zijn agressiviteit gold — kwam 
echter van binnen: zijn Platonisch-Paulinisch geweten dat de frustraties, die 

hem van buiten troffen, accentueerde en uitbreidde: schuldgevoel, half be-

wust, half onbewust. 
Het verwijlen in de passieve houding bracht echter al evenmin uitkomst. 

Het strookte in de eerste plaats niet goed met zijn agressieve houding; daar-
enboven zal het hem de angsten bezorgd hebben, die elke man voor het pas- 

sief-vrouwelijke in zich heeft. De niersteen-lijder fantaseerde over de moord-

dadige slang, die hij barend ter wereld heeft gebracht. Het is op deze plaats 
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juist er op te wijzen dat er veel voor pleit aan te nemen dat Erasmus naar alle 

waarschijnlijkheid homosexuele trekken had. De man, die zelf zo los en zo 

veel schreef (hij noemt zich zelf polygraaf) heeft nooit erotische gevoelens 

ten aanzien van vrouwen laten vermoeden in zijn werk. Ook de wereld, die hem 

kritisch en vijandig volgde op zijn levensweg, heeft hem nooit iets van hetero-

sexuele activiteit voor de voeten geworpen. Er is verder in zijn briefwisseling 

het een en ander dat te denken geeft: de briefwisseling met Servatius Roge-

rus, de affaire in Parijs met Thomas Grey. Het is voorts opmerkelijk hoe zijn 

bekendste en beste werken met grote vriendschappen samenvallen: Battus, 
Gilles, More, Pirkheimer, enz. 

Wij zullen ons niet laten verleiden nu te gaan speculeren over de genese van 

de spanningen, die men zonder al te veel moeite in dit karakter kan aan-

wijzen. Dat heeft geen zin, ook al is het verantwoord de rijke ontplooiing van 

zijn talenten tegen de achtergrond van een gecompliceerde psychische struc-

tuur te zien, waarin zeer grote spanningen bestonden. Hij was zelden ont-

spannen, zorgeloos, of blij-verheugd, vandaar dat het krachtigste middel 

waarover hij in deze spanningen en strijd beschikte — zijn humor — zelden 

door een gulle vrije lach gekenmerkt werd. 
Men hoort in de geschriften van vele historici en theologen vaak schrijven 

over de .,ware", de „echte" Erasmus. De één zegt dan dat hij eigenlijk een 

theoloog was en beschouwt de rest als van minder, ondergeschikte betekenis, 

de ander ziet in hem een sociale paedagoog, een man, die sociaal diep bewo-

gen en geëngageerd was over allerlei menselijk tekort en menselijk lijden 

(denk b.v. aan zijn anti-militaristische geschriften), weer een ander wil in hem 

een taal-geleerde zien, iemand die met zijn kreet „terug tot de bronnen" aan-

sloot bij wetenschappelijk werk zoals dat in zijn tijd groeide en zich ontwik-

kelde. 

Dank zij zijn ongemene intelligentie, zijn onvoorstelbare werkkracht, zijn gran-

diose taalhantering, ook dank zij zijn gevoeligheid en bewogenheid wist hij 

telkens op „creatieve wijze" aan de spanningen van zijn leven te ontkomen, 

maar dat gebeurde vrijwel steeds in verdediging van één of in een aanval op 

een ander stuk van zijn persoonlijkheid. Er is maar één gebied waarin een 

zekere integratie tot stand komt en dat is zijn humor. 

Dit was één van de meest eigen trekken van zijn persoonlijkheid. Juist hierin 

kwam hij door een grote rijkdom van fijnere nuances en klemtonen, die aan-

dachtig beluisterd dienen te worden, in al zijn gespletenheid bijzonder preg-

nant te voorschijn. Sinds Freud weten we hoe de grap de mens in staat stelt 

tegengestelde krachten tot uiting te brengen in één enkel verhaal, in één en-

kel gezegde, in een tekening of een „Witz." 

Ook van Freud weten we dat de humor vooral profijt oplevert, wanneer een 

mens in verdrukking leeft, militaire tyrannie, kettervervolging die van buiten 

komt, gewetensangsten en tegenstrijdige neigingen, die van binnen dreigen. 

Het lijkt mij niet zo absurd te veronderstellen dat bij Erasmus zowel druk van 
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buiten, als druk van binnenuit een rol heeft gespeeld. Schenken we trouwens 

aandacht aan deze kant van Erasmus dan is er nog veel te onderzoeken, want 

het is wel duidelijk dat hij zijn humor op verschillende wijzen hanteerde. Waar 

we niets van weten uit zijn brieven en geschriften is de volkomen ontspannen 

lach waarmee bliksemsnel een situatie afgereageerd wordt en overwonnen, al 

is het maar voor een ogenblik. Ik denk nu aan de mens Erasmus in zijn vrien-

denkring. De man, die de beste en zuiverste mannen van zijn tijd tot zijn 

vrienden kon rekenen. Hij had blijkbaar iets moeilijk definieerbaars dat de 

vrienden voor hem innam en we mogen vermoeden dat daarbij zijn humor, zijn 

spontane lach een essentieel bestanddeel vormde. Maar hij gebruikte de hu-

mor op zeer verschillende manieren. B.v. als spot, dus als strijdmiddel. De 

aanvallen tegen zijn vijanden getuigen van een stijl, die zijn toehoorders aan 

het lachen bracht, waarmee zijn slachtoffer mikpunt werd van spot en hij zelf 

de kans kreeg zijn verantwoordelijkheid althans ten dele te ontwijken. Ten 

dele en hij verrekende zich soms ter dege bij het hanteren van dit geduchte 

wapen. Dat was b.v. het geval met het pamflet Julius exclusus (het geschrift 

waarin hij deze paus bij de ingang van de hemel een gesprek met Petrus laat 

voeren). Zijn bijtend protest dat gelijktijdig een vurig pacifistisch geschrift 

werd, zou onder zijn vrienden gecirculeerd hebben en daarna in handen ge-

komen zijn van een drukker en tegen zijn wil verspreid. Vooral dit laatste 

wekte zijn woede en verontwaardiging. Resultaat: hij ontkende ooit iets met 

deze aanval op de paus, die naamgenoot van Julius Caesar, te doen gehad 
te hebben. 

Minstens even belangrijk is echter dat we in zijn brieven en geschriften 

(vooral in zijn brieven) een toon van lichte spot aantreffen, dat wij bij hem te-

vergeefs zoeken naar diepe ernst, althans zware ernst, die de stijl van zoveel 

theologen kenmerkt. Hij kende en beheerste alle gradaties van het even rela-

tiveren, even wat lichter en luchtiger voorstellen, naar het vlijmscherpe ironi-

seren en bespottelijk maken toe. Hiermee slaagde hij er in de ernst van zijn 

verwijten en aanvallen te relativeren zonder ze te verzwijgen. 

Niet minder belangrijk is dat hij ook de zelfspot wist te gebruiken. In het 

wrange verhaal over de niersteenaanval, waarin hij als barende vrouw op-

treedt vihdt men dit terug, men vindt het in de titel van veelschrijver, die hij 

zich zelf geeft en er is ook nog een brief waarin hij op een wat bittere, spot-

tende manier vraagt of men nu van hem verwacht dat hij op de vrouwenjacht 

zal gaan (A. 2508). 

Terwijl veel oudere schrijvers de betekenis van zijn lichtvoetige humor bijzon-

der hoog aangeslagen hebben, ja, eenzijdig naar voren geschoven hebben, zijn 

er een aantal filosofen en theologen, die deze kant van Erasmus matig geap-

precieerd hebben en er in hun waardering van zijn werk weinig betekenis aan 

gehecht hebben. Satire en spot passen blijkbaar niet goed bij hun opvattingen 

over de „ware aard" van Erasmus. Bij hun pogingen de theologie van Eras-

mus te beschrijven weten zij b.v. geen raad met de Lof der Zotheid en 

schuiven daarom alles wat in deze trant door hem geschreven is en dat niet 
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met hun hypothesen klopt ter zijde. Vooral Bouyer heeft het wat dit betreft, 

naar mijn mening zeer bont gemaakt, maar ook andere schrijvers (b.v. Mw de 

Vogel) bagatelliseren de betekenis van dit geschrift en van vergelijkbare an-

dere geschriften, omdat zij weinig zouden leren omtrent de godsdienstigheid 

van Erasmus, ja, er mee in strijd zijn. Ik wil graag toegeven dat men, wanneer 

men zich een beperkte vraag stelt, (b.v. welke waren Erasmus' godsdienstige 

denkbeelden) het recht heeft andere aspecten van zijn denken ter zijde te la-

ten, maar men dient zich dan bewust te zijn dat men hem niet in zijn geheel in 

studie heeft genomen. Zodoende legt men b.v. de uitspraak van Huizinga 

naast zich neer dat Erasmus een man van nuances was, de man van de eeu-

wige ambiguïteit. Trouwens, zonder mij deskundig op dit terrein te weten lijkt 

het mij dubieus of men zijn religiositeit naar waarde kan beoordelen zonder 

zijn ambivalenties en zonder zijn tegenstrijdigheden mee in de beschouwing 

te betrekken. 

De afwezigheid van de extremen, van de „existentiële noden", de verscheu-

rende angsten, de sombere gewetenswroegingen, ook van mystieke vreugden 

en extasen, zou wel eens in dezelfde lijn kunnen vallen als de aanwezigheid 

van humor en relativerende tendenties. 

Voorts nog dit. In deze studie heb ik geprobeerd aan te tonen dat Erasmus 

niet aan een psychische stoornis leed, die als ziekte op zijn betekenis een on-

gunstige invloed had. Zijn lichamelijke ziekten waren zeer ernstig en men 

kan verdedigen dat ze juist voor deze man met dit karakter bijzonder frustre-

rend en deprimerend moeten hebben gewerkt. Het is ook zeker dat hij in zijn 

loopbaan zeer grote moeilijkheden te overwinnen kreeg: de wijze waarop hij 

dit deed sloot aan bij zijn aard en bij zijn karakter. Een moeilijke jeugd en 

zeer bepaalde spanningen in zijn ouderlijk gezin zullen daar wel niet vreemd 

aan geweest zijn. Dit leidde tot grote spanningen en tot tegenstrijdige reac-

ties, die slechts ten dele opgevat moeten worden als een gevolg van zijn ou-

der worden en met de jaren veranderen van denkbeelden. 

De nadere beschrijving van zijn spanningen en de reacties daarop bracht ons 

ertoe de hypothese op te stellen dat hij in de polariteit van phallisch agressie-

ve en feminien passieve krachten leefde. Zijn homosexueel geaarde structuur 

kan hiermee goed in overeenstemming gebracht worden, doch er is zeer ze-

ker voorzichtigheid geboden in het trekken van conclusies omtrent de genese 

en het verband der verschillende genoemde eigenaardigheden. 

Dat geldt niet het minst voor een bepaald patroon van denken dat we nogal 

eens bij hem tegenkomen en dat zijn biografen veel moeite heeft gegeven. Ik 

doel op zijn paranoïde trekken. Hij heeft niet alleen in het algemeen de nei-

ging veel van wat hij hoort en meemaakt op zich zelf te betrekken (dat is nog 

geen paranoidie), maar hij heeft een paar keer een phase doorgemaakt waar-

in veel biografen het woord vervolgingswaan gebruiken: Huizinga b.v. (I.c. 

186, ... Erasmus' denkbeeld van vervolgd te worden, I.c.199, ... Naarmate 

hij zich meer vereenzaamd voelde, nam zijn ergdenkendheid en vervolgings- 
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waan toe) gebruikt deze term vooral wanneer hij ruzie heeft met Lee, en later 

met Alexander, beide jongere lieden met wie hij in eerste instantie door 

vriendenbanden verbonden was. Er is geen aanleiding deze reacties, hoe ex-

cessief en hoe absurd ook, als een verschijnsel van een psychose te zien, al-

thans niet in de psychiatrische zin van het woord. Wel komt de gedachte op 

dat deze „vervolgingswaan" in overeenstemming is met de homosexuele trek-

ken die we in hem kunnen waarnemen. Het is hier niet de plaats de samen-

hang van homosexuele tendenties en paranoia, zoals dit door de psychanaly-

tische school naar aanleiding van Freud's oorspronkelijke publicaties is uit-

gewerkt, te bespreken. Dit zou te ver voeren en daarenboven zijn de gegevens 

ontoereikend om tot een bevredigende slotconclusie te komen. Toch zouden 

we onvolledig zijn wanneer we ook deze trekken van de Rotterdammer niet 

vermeldden. 

Tenslotte nog een enkele algemene opmerking. Men moet zeer voorzichtig 

zijn te denken dat er één ware Erasmus bestond, of deze nu een verdraag-

zame voorloper van het vrijzinnige christendom genoemd wordt, een voorloper 

van de hervorming, een orthodoxe Rooms-Katholiek of een vrij-denker avant 

la lettre. Het is zeker fout in hem een vertegenwoordiger te zien van het hu-

manisme zijner dagen, laat staan van het moderne humanisme. 

Dat elkeen hem op zijn beurt met een wisselende, doch steeds onvolledige 

bewijskracht voor zijn straatje opeist, bewijst alleen maar dat hij een zeer rijk, 

zeer veelzijdig man was, in wie veel vaak tegenstrijdige elementen te ont-
dekken waren. 

Ook de psycholoog die hem wil etiketteren stuit op vergelijkbare gevaren. 

Huizinga wees er reeds welsprekend op dat zich bij Erasmus achter elk ge-

zicht een ander verbergt: misschien schuilt daar achter wel weer een derde, 

een laatste „ware" gestalte. Zo is het dus onjuist hem zonder meer als een 

vroom, godsdienstig mens te typeren, even onjuist als het is hem als een sati-

ricus, als een ironische spotter te classificeren. Hij was het allemaal wel eens. 

De boven uiteengezette hypothese moet dan ook alleen als een werkhypothe-

se opgevat worden, waarmee het mogelijk is een grote verscheidenheid van 

ogenschijnlijk tegenstrijdige facetten begrijpelijk te maken: per slot van reke-

ning, blijft hij als geheel vrijwel onbenaderbaar, zoals trouwens elk mens zich 

per slot van rekening aan etikettering onttrekt. In de menselijke levensge-

schiedenis kan men niet over volledige integratie spreken. Sartre en vele an-

deren in onze dagen hebben ons geleerd dat een mens niet zus of zo 

geïntegreerd uitgekristalliseerd is, maar altijd een levende, groeiende, veran-

derende bundeling van krachten, die van dag tot dag gedoemd is een keus te 

doen uit de min of meer rijke verzameling van mogelijkheden, die in hem 

schuilen. Erasmus was daarbij bijzonder rijk van aanleg. Zijn keus van humor 

en spot wettigt niet hem tot een grapjas te promoveren, evenmin als zijn we-

tenschappelijke bronnenonderzoek hem tot een boekenwurm stempelt, zijn 

vredesgeschriften tot een politicus. 

V. W. D. Schenk 
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Secularisatie 

Onder secularisatie wordt gewoonlijk verstaan het proces van de veranderen-

de houding in onze wereld ten opzichte van de godsdienst en dan meestal ten 

opzichte van de christelijke godsdienst. 

Nu is over secularisatie een uitvoerig theologisch proefschrift verschenen van 

Dr. A. J. Nijk aan de Universiteit van Amsterdam, dat zich uitgebreid en diep-

gaand bezig houdt met de vraag wat er onder de term secularisatie in onze 

tijd ten opzichte van de godsdienst moet worden verstaan, als men ze doel-

treffend wil gebruiken. Dit proefschrift verdient veel meer dan alleen theologi-

sche belangstelling. Overigens, zegt Dr. Nijk, komen er „nauwelijks enige 

specifieke theologische overwegingen-  in voor. Als dit enigszins als excuus 

bedoeld mocht zijn, zou ik alleen maar kunnen opmerken dat de kwaliteit van 

het proefschrift er slechts bij gewonnen heeft. 

Om een beter inzicht te krijgen in de feitelijke veranderingen in de maat-

schappij, waar het denken in termen van secularisatie op doelt, heeft de 

schrijver weinig baat gevonden bij cultuurfilosofische en theologische be-

schouwingen, maar heeft hij zich tot de godsdienstsociologie moeten richten. 

Secularisatie betekende oorspronkelijk het overgaan van kerkelijk naar „we-

reldlijk" bezit (saeculum =wereld). Een ruimere betekenis werd aan het woord 

toegekend in en na de tijd van de „Verlichting", nl. die van emancipatie uit de 

kerkelijke overheersing, van denk- en uitingsvrijheid. 

In het begin van deze eeuw heeft de „liberale" filosoof-theoloog Ernst 

Troeltsch de term secularisatie met name gebruikt voor het zich vrij-maken 

van de staat uit de invloed van kerk en theologie. Hij vond ook in de sektari-

sche en spiritualistische protestantse stromingen en ketterijen een vorm van 

religieus individualisme dat tot een werkelijk secularisme kon leiden. Dietrich 

Bonhoeffer heeft daarna een eigen aspekt aan het secularisatieproces toege-

voegd door nadruk te leggen op het mondig-worden van de wereld. Dit in te-

genstelling tot de dialektische theologie, waarin de term secularisatie geen rol 

speelt. 

De term secularisatie is een veelzinnig begrip geworden waarin zowel een 

verzet doorklinkt tegen kerkelijk-godsdienstige pretenties die de vrijheid en 

authenticiteit van de mens bedreigen, als bezorgdheid over de ondergang van 

het christelijk geloof, soms ook de verwachting dat we nu pas het juiste be-

grip zullen krijgen van wat het evangelie ons te zeggen heeft, of zelfs de notie 
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dat de secularisatie de uitkomst en de bestemming is van het christelijk ge- 
loof. 

In de godsdienstsociologie heeft het Nijk getroffen dat in deze tak van socio- 
logisch onderzoek veelal uitgegaan is van het schema dat secularisatie in-
houdt het verlies van godsdienst en godsdienstigheid en dit schema noemt hij 
de seculariseringsthese. De hantering van dit schema heeft volgens hem in 
de godsdienstsociologie frusterend gewerkt en is dan ook in de laatste jaren 
door andere godsdienstsociologen aan een ingrijpende kritiek onderworpen. 
Het is vooral Thomas Luckmann geweest die dit schema heeft doorbroken en 
een nieuwe richting heeft aangewezen bij de benadering van wat in wezen de 
hedendaagse godsdienstcrisis moet worden genoemd. De studie van Luck-
mann wordt door Nijk uitvoerig behandeld, maar eerst wijdt hij een ruime aan-
dacht aan de rol die het seculariseringsschema in de godsdienstsociologie 
heeft gespeeld. Vooral aan twee studies geeft hij bijzondere aandacht, omdat 
aan deze geschriften het apriori dat in het seculariseringsschema ligt opgeslo-
ten op markante wijze afgelezen kan worden. Het zijn die van de Amerikaanse 
godsdienstsocioloog N. Birnbaum en van zijn Italiaanse collega S. Aquaviva. 
De eerstgenoemde betoogt in zijn studie Skularisation, Zur Soziologie der 

Religion in der heutigen Gesellschaft des Westens, dat onze historische situa-

tie gekenmerkt wordt door het feit dat godsdienst in de huidige maatschappij 
onmogelijk is of slechts onecht kan zijn, de Italiaan geeft al in de titel van zijn 
uitvoerig besproken boek Der Untergang des Heiligen in der industriellen 

Gesellschaft te kennen dat hij, zonder de term secularisering te gebruiken, de 
seculariseringsthese aanhangt. 
Daarna bespreekt Nijk de sociologische kritiek die op de seculariseringsthese 
is uitgebracht en onderscheidt nog drie modificaties van deze these. 
Met het derde hoofdstuk van zijn geschrift komt hij tot „Het probleem van de 
godsdienst in de hedendaagse samenleving" en met name tot de visie die ge-
noemde Luckmann hierop heeft gegeven in zijn Das Problem der Religion in 

der modernen Gesellschaft, 1963 (Engelse versie: The invisible Religion, The 

Problem of Religion in Modern Society, 1967). Dit boek heeft hem zeer ge-

holpen in het zoeken naar „een omschrijving van godsdienst die ... niet bij 
voorbaat irrelevant is met het oog op het leven van mensen in deze tijd, die 
... recht doet aan wat men in het verleden onder godsdienst heeft verstaan, 
die ... de sociaalwetenschappelijke aspecten van de godsdienst volledig ho-
noreert en daardoor ook wetenschappelijk bruikbaar is en waarmee het mo-
gelijk is de impasse in het denken over secularisatie te doorbreken."(blz. 172) 
Een van de voornaamste vraagstukken van onze tijd vindt Luckmann dat van 
de individuatie (of personalisatie volgens Nijk), d.i. 's mensen zelfstandig be-
staan en zijn plaats in de maatschappij. In het voetspoor van Emile Durkheim 
en Max Weber is Luckmann van mening dat het geheel van vragen rondom 
dit probleem het best benaderd wordt, als het als godsdienstig probleem 
wordt gezien. In deze opvatting is het voornaamste vraagstuk die godsdienst 
die berust op de algemene voorwaarden van de moderne maatschappij. De 
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sociologie moet zich derhalve in alle ernst bezig houden met de hypothese 
dat in de moderne maatschappij een nieuwe, in wezen niet-christelijke gods-
dienst bezig is zich te ontwikkelen. 
Luckmann is van oordeel dat men bij de behandeling van de vraag wat gods-
dienst feitelijk is, niet meer kan uitgaan van een geïnstitutionaliseerde vorm 
van godsdienst. Iemand is naar zijn mening godsdienstig, als hij zichzelf als 
een „natuurlijk" wezen transcendeert, zich verantwoordelijk weet voor zijn 
eigen doen en laten en dit weten richt op wat voor hem werkelijk ter zake is, 
in zover hij zijn bestaan op zich neemt om het in dienst te stellen van wat hij 
als zinvol ervaart. Anders gezegd: een mens is godsdienstig in zover hij bezig 
is in de volle zin van het woord mens te worden. Luckmanns bedoeling klinkt 
duidelijk door, dunkt me, in de Engelse titel van zijn boek, waarin van „invisi-
bie religion" wordt gesproken. 
Het mens-worden geldt niet de op zichzelf gestelde mens, maar de mens in 
de maatschappij en het transcenderen van de mens als „natuurlijk" wezen be-
tekent dat hij is aangewezen op de transcendente orde die de maatschappij 
is. Deze orde is de fundamentele vorm van zijn godsdienst, die men niet mag 
verwarren met een bepaalde vorm van godsdienstigheid. De mens wordt per-
soon door die orde in zijn bestaan te laten gelden, waarmee zij de vorm van 
zijn wereldbeschouwing (Weltanschauung) wordt. Historische vormen van 
godsdienst ontstaan uit een verdichting van die Weltanschauung tot een spe-
cifieke, zelfstandige symbolische werkelijkheid. 
Luckmann is van mening dat het probleem van de godsdienst in de moderne 
tijd in een vruchtbaar perspectief wordt geplaatst door het inzicht dat gods-
dienst zowel in universele als in historisch bijzondere vormen voorkomt. 
Godsdienst in de westerse geschiedenis wordt gekenmerkt door een scherp 
geprofileerde institutionele specialisering in de gestalte van een kerk. Kerk en 
godsdienst zijn lange tijd als identiek beschouwd. In die toestand is een in-
grijpende verandering ontstaan. De institutioneel gefixeerde godsdienstige 
groeperingen verkeren in een toestand van ontbinding. Luckmann gaat nu 
verder in op de reeds als hypothese vermelde stelling dat er een nieuwe so-
ciale vorm van godsdienst in wording verkeert. Het valt nog nauwelijks te 
zeggen welke themata hier aan de orde zullen worden gesteld, maar zeker is 
dat de grondgedachte is de autonomie van het individu. Daarbij onderstelt 
zulk een nieuwe vorm van godsdienst een samengaan van individualisering, 
socialisering en transcendentie. De theologie kan hierbij geen hulp bieden, 
want zij zit nog geheel gevangen in dezelfde theologische veronderstellingen, 
waaraan zij zich nu tracht te ontworstelen. Het is ook een traditionele opvat-
ting van de godsdienst als het criterium gezocht wordt in het object waar het 
godsdienstig leven van de mens op betrokken is. Als een tekort van Luck-
mann ziet hij diens „sociologisme", het ondergeschikt maken van de gods-
dienst aan het maatschappelijk structuurbeginsel. Hij wil dieper ingaan op het 
antropologische element in Luckmanns opvatting en laat nu de filosofische 
antropologie haar intrede doen. 
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Nijk herinnert eraan dat er wel eerder „antropologiserende" benaderingen 

van de godsdienst zijn geweest en hij noemt hier de namen van de grote 

„ontmaskeraars" als Feuerbach, Marx, Nietzsche en Freud, maar deze 

mannen zijn toch te veel gefixeerd gebleven op het godsdienstig verleden en 

zij beschikten volgens Nijk ook niet over een voldoend fundamenteel crite- 

rium om vast te stellen wat godsdienst was en wat niet. Hij zelf zou hier het 

criterium van de effectiviteit willen laten gelden. Tegenover Luckmann die vol-

gens Nijk de godsdienst feitelijk in de samenleving laat opgaan, gaat hij nu te 

rade bij de filosofische antropologie die hij gevonden heeft in de publicaties 

van de antropoloog Arnold Gehlen en dan met name in diens voornaamste ge-
schrift Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Bonn, 1958 6. 

Gehlens antropologie gaat uit van de mens in zijn biologische situatie en 

noemt hem, wat zijn organisme en instinkten aangaat, in vergelijking met het 

dier, een gebrekkig wezen, een „Mangelwesen", dat bij gemis van een door 

de natuur gegeven „Umwelt", gedwongen is zijn wereld te scheppen door zijn 

handelen. Zijn waarnemen, handelen, spreken, denken heeft hij moeten ver-

overen, hij heeft in cultuur zijn tekorten moeten compenseren. Hij heeft in 

eeuwen van zijn bestaan verschillende cultuurdrempels moeten overschrijden 

en thans staat hij voor de drempel tussen een vóór-industriële en een indu-

striële maatschappij. 

Twee problemen komen vooral naar voren in Gehlens antropologie, het vraag-

stuk van de vrijheid van de mens en het probleem hoe de mens erin slaagt 

zelf de richting van zijn handelen te bepalen. Gehlen is geneigd 's mensen 

vrijheid ondergeschikt te maken aan d- door de mensen geschapen instituties 

en aan de verborgen doeleinden van de natuur. Hiertegenover wil Nijk de na-

druk leggen op het essentiële en blijvende karakter van 's mensen vrijheid. 

Anders dan Gehlen die de richting van 's mensen handelen voornamelijk 

als het gevolg ziet van de oorspronkelijke fanatasie en de ideeën-scheppende 

vermogens van de mens, zoekt Nijk meer naar de fundamentele struktuur van 

het menselijk handelen. En dan acht hij het van bijzonder belang dat de mens 

toegewijd en geëngageerd kan handelen, hoe vanzelfsprekend het menselijk 

handelen ook kan worden. Nijk vindt het godsdienstig element in een toege-

wijd, op een „laatste werkelijkheid" gericht handelen, dat tot cultuur kan 

worden en in het kader van de cultuur bewaard wordt als een specifieke, sa-

crale wijze van handelen. Ziet men de godsdienst in dit licht van een toege-

wijd handelen, dan heeft de term secularisatie niet langer de betekenis van 

verlies van godsdienstigheid. Godsdienst schept cultuur en wordt dan iets van-

zelfsprekends en is dan niet meer godsdienst in de strikte zin. „Cultuur is 

grosso modo geseculariseerde godsdienst", schrijft Nijk ergens. 

Wat zijn nu, vraagt Nijk, de voornaamste kenmerken van de huidige gods-

dienstcrisis? Hij meent dat de gangbare secularisatie-theorieën hier geen 

voldoend antwoord op kunnen geven. Volgens hem is de godsdienstcrisis van 

deze tijd in wezen het functieverlies of anders gezegd het geloofwaardig-

heidsverlies van de christelijke wereldbeschouwing ofwel christelijke werke- 
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lijkheidsdefinitie. De uiteenlopende verschijningsvormen van wat men onder 
christelijke godsdienst moet verstaan hebben in elk geval deze werkelijk-

heidsdefinitie gemeen, welker inhoud is „dat deze aardse werkelijkheid be-
trokken is op en afhankelijk is van een goddelijke werkelijkheid en dat deze 
werkelijkheid identiek is met de God van Israël en met de Vader van Jezus 

Christus." 
Eeuwen lang heeft de christelijke mythe gefunctioneerd als de mythe van de 

westerse cultuur. De in deze mythe besloten werkelijkheidsdefinitie heeft nu 

haar greep op het westerse denken verloren. Voor de hedendaagse gods-
dienstcrisis is kenmerkend de pluralisering en daarmee ook de relativering 
van elke definitie van werkelijkheid, en de pluralisering van werkelijkheidsbe-
naderingen is een onherroepelijk feit. Eens geijkte christelijke formuleringen 

zeggen thans iets anders dan vijf of negentien eeuwen geleden. Ze hebben 

een ingebouwd conglomeraat van pretenties dat tal van christelijke denk- en 
spreekvormen ongeloofwaardig maakt. 

Nijk is het niet eens met die theologen die het moderne bestaan hebben ge-
typeerd als de vrucht van het christelijk geloof en hebben gesteld dat het 
joods-christelijke godsgeloof de doorbreking is van wat de Duitse theoloog 
Fr. Gogarten in zijn Verhngnis und Hoffnung der Neuzeit heeft genoemd: 
de „mythische Weltverfassung" of van wat bij de Nederlandse theoloog 
A. Th. van Leeuwen in zijn Christianity in World History heet „het ontocra-
tische cultuurpatroon". Volgens Nijk — en dat lijkt mij juister — ligt het 
kritieke punt in de geschiedenis van het christelijke westen in de relative-

ring van de vanzelfsprekendheid van een christelijke cultuur. Ongetwijfeld 
heeft het joods-christelijke godsgeloof een belangrijke rol gespeeld, maar 
deze is dubbelzinnig van aard geweest. Maar dit hebben de genoemde theo-
logen niet ingezien. Daardoor, aldus Nijk, „schijnt dit godsgeloof in hun vi-
sie gedispenseerd te zijn van de geloofwaardigheidscrisis, waarin de christe-
lijke werkelijkheidsdefinitie is geraakt. Daardoor ontgaat het hun blijkbaar dat 
dit godsgeloof met andere „godsdienstige" vanzelfsprekendheden tot in de 
kern zijn gecompromitteerd." 

Om tot een conclusie te komen meent Nijk dat in het genoemde boek van Go-
garten het denken over secularisatie, de „klassieke" vorm die hij eraan 

geeft, de laatste halte is die men nog kan aandoen voordat men het land van 

de christelijke vanzelfsprekendheid definitief moet verlaten. Aan gene zijde 

van de grens kan, aldus Nijk, het woord secularisatie geen enkele betekenis 

meer hebben. 
In enkele aanvullende notities onderstreept Nijk nog eens zijn inzicht, dat „de 
harde kern van de hedendaagse godsdienstcrisis gelegen (is) in het geloof-
waardigheidsverlies van de christelijke werkelijkheidsdefinitie." Verder stelt 
hij de vraag wat er nog te doen is, of men in het kader van de christelijke 
instituties tot geïnspireerd en toegewijd handelen kan komen. In dit verband 

maakt Nijk de opmerking dat de kerk bij het verlenen van diensten aan 
mensen in ernstige mate gehinderd wordt door haar fixatie op haar verleden 



133 

en hij stelt terecht dat in deze situatie ook iets ligt van „historische onvermij-
delijkheid". Hij komt hierbij tot de uitspraak, „extreem en in alle pijnlijkheid 

geformuleerd: de christelijke kerk kan op het ogenblik blijkbaar alleen maar 
zo over God spreken, dat mensen in vele gevallen genoodzaakt zijn deze god 
te loochenen, willen zij ooit op de weg geraken, waar hij zich openbaart. Dat 

ook deze uitspraak deelt in het lot van alle christelijk spreken, zijn wij ons 

scherp bewust". Als hij zich afvraagt wat er gedaan kan worden om de he-
dendaagse godsdienstcrisis te overwinnen, is zijn antwoord, dat zij over-
wonnen kan worden door haar te radikaliseren. Dit radikaliseren betekent in 
elk geval inzien dat „de waarheidsvraag zich niet anders laat stellen dan als 
vraag naar het rechte handelen en dat wij buiten de samenhangen van een 
handelen dat er toe doet, geen godskennis hebben" en in de laatste zin van 
het boek komt hij nog eens te spreken over „actuele godskennis", waartoe 

deze radikalisering volgens hem waarschijnlijk bij kan dragen. 
De toch nog vrij uitvoerige samenvatting van de inhoud van dit boek doet ui-
teraard geen recht aan de rijke inhoud. Om iets te noemen ben ik niet of nau-

welijks ingegaan op wat er in over riten en mythe is geschreven en wellicht 
heb ik te eenzijdig de nadruk gelegd op wat mij als belangrijk voorkwam. 

Maar stellig is ook voor buiten de christelijke godsdienst en theologie staanden 

deze studie van belang voor het verstaan van de crisis waarin het christelijk 
geloof en leven verkeert. Nijk behoort tot hen die deze crisis willen radikali-

seren, wat niet anders zegt dan tot haar wortel willen doordringen. 
Hij is dan van oordeel dat de christelijke godsdienst, die op het verleden is 

gefixeerd en waarop de secularisatie als verwerping van die godsdienst het 

enige antwoord geeft dat zin heeft, geen stand kan houden. Hij acht een nieu-

we begripsbepaling van godsdienst noodzakelijk. 

Wij hebben gezien dat Luckmann godsdienstigheid op één lijn stelt met het in 
de volle zin van het woord mens-worden. Nijk betrekt godsdienst op mense-
lijk handelen, op het toegewijde of het rechte handelen. Het is blijkbaar niet 

gebonden aan enige specifieke godsdienstigheid. Het valt daarom op dat aan 
het eind het woord „godskennis" nog wordt ingevoerd en dit brengt ons dan 

op de moeilijke vraag wat hiermee gezegd wil worden, nadat we, voorzover ik 
weet, deze term in elk geval niet zo geponeerd in dit boek zijn tegengekomen. 

De summary in het Engels spreekt in de laatste zin slechts over „the renewal 
of a religious way of life in genera! and christian commitment in particular." 

Als we in bijbels-christelijke zin voor een nieuwe begripsbepaling van gods-
dienst aansluiting willen zoeken in het joods-christelijk verleden, dan zou 

mijns inziens daarvoor in de allereerste en — beter nog — in de eerste plaats 
het joodse profetisme in aanmerking komen, waarin Jezus dan als afsluiting en 

vernieuwing van dit profetisme zijn betekenis heeft. Ik zou de verbinding van 

godsdienst, gezien als een toegewijd handelen, met het joods-christelijk pro-

fetisme dan niet in een theologisch, maar in een historisch perspectief willen 

zien. Maar Nijk zegt op blz. 259, dat „deze studie van begin tot einde ge- 
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dreven wordt door de vraag wat het betekent om hier en nu deel te hebben 
aan het christelijk geloof." Hij stelt ze dus zeer duidelijk in een theologisch 
perspectief, een beperking die ik betreur. 

0. Noordenbos 

De redaktie heeft Dr. 0. Noordenbos verzocht zijn fundamentele bezwaar 
tegen de theologie van Dr. Nijk — zoals hij dat kort releveert aan het 
einde van bovenstaand opstel — in een nieuw kort essay uiteen te zetten. 



Zede, zedelijkheid en idealen 

Een psychagogische*) studie 

In deze psychagogische studie zal bij het behandelen van het individuatieproces, dit 
is het proces van de groei tot een volledig volwassen mens, uitgegaan woraen van het 
lust-onlust principe, daar dit een primair grondbeginsel is in de ziel; elke bevrediging 
bevat lustgevoelens en bevrediging is een primaire levenswoorwaarde voor het orga-
nisme. 
Dit lust-onlust principe is zowel van toepassing op het instinktleven als op het overige 
innerlijke leven (affecten) en ook op het bewuste en onbewuste leven; onlust veroor-
zaakt negatieve affecten, bevordert een onbewust leven — door de onderdrukking van 
verlangens en ervaringen, die dan gedreven worden van het bewuste naar het onder- 
bewuste 	en stimuleert het driftmatige leven; lustgevoelens daarentegen leiden er-
toe dat de instinkten zich ontspannen, het roept positieve affecten op en tot op zekere 
hoogte bevordert het het bewuste leven. 
Deze onderscheiding volgens het lust-onlust principe heeft vanuit een psychagogisch 
standpunt vele voordelen; want als iemand bewuster wordt van dit principe, ontwikkelt 
hij zijn individualiteit in grotere mate, hij is minder afhankelijk van lust en onlust en 
hij verkrijgt een verbreding van zijn bewustzijn. 
Bij een klein kind kunnen we observeren hoe het grotendeels ageert en reageert vol-
gens het lust-onlust principe. Het kind gehoorzaamt zeer dikwijls onvoorwaardelijk aan 
dit principe. Als het ouder wordt en leert dat er nog een ander principe in het prak-
tische leven bestaat, dat het realiteitsprincipe genoemd kan worden, dan doen zich 
twee mogelijkheden voor. 
Het is mogelijk dat het lust-onlust principe vervangen wordt door een strikte conven-
tionaliteit, waarmee een zekere aanpassing aan de werkelijkheid wordt verkregen, maar 
waarbij alle persoonlijkheid, alle individualiteit verdwijnt. Het principe is inderdaad 
onderdrukt, maar blijft op de uitkijk in het onderbewuste geestesleven om zo gauw 
als mogelijk is weer te verschijnen. 
De andere mogelijkheid is dat er als het ware een zekere verhouding ontstaat tussen 
het verlangen dat nu al dan niet kan worden bevredigd, en de bewuste persoonlijkheid 
die oordeelt of het verlangen kan worden bevredigd. 
De eerste mogelijkheid brengt geestelijke condities van bekrompenheid, bedeesdheid 
enz., de tweede mogelijkheid verschaft de kans om een vrij mens te worden. De twee 
mogelijkheden hebben gemeen dat zij een eerste stap zijn van de mens op zijn weg naar 
individuatie: de beheersing van het lust-onlust principe is namelijk nauw verbonden 
met de groei tot individu. 
De eerste phase in de individuatie zullen wij het conventionele stadium noemen; be-
paalde handelingen die lustgevoelens zouden kunnen oproepen worden achterwege 
gelaten terwille van de omgeving. In moralistisch en conventioneel opzicht kan men 
niet verder komen op de weg der individuatie, daar onder deze omstandigheden teveel 

*) woord afgeleid van psyche (ziel) en agogein (voeren, leiden). 
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energie wordt opgebruikt om verboden verlangens en de daarmee gepaard gaande 
strijd te onderdrukken; wanneer men het lust principe beheerst als een vrij mens en 
wanneer men als een vrij mens elk geval op zichzelf beoordeelt, dus of een verlangen 
al dan niet mag worden bevredigd, dan is een verdere geestelijke groei mogelijk. 
Het volgende stadium wordt hier aangeduid als het zedelijk stadium. Wanneer men 
namelijk als het ware intern leert te spreken als een vrij mens met zijn eigen instink-
ten en verlangens, dan komen innerlijke kwaliteiten naar boven die tot het domein 
van de zedelijkheid behoren, zoals bijv. eerlijkheid. Deze kwaliteiten moeten niet in de 
eerste plaats als normen worden genomen volgens welke men zich in het leven heeft 
te gedragen, maar zij worden als het ware deel van het innerlijke karakter, zodat zij 
vrij gebruikt kunnen worden in het dagelijkse leven. Eerlijkheid moet dan bijv. niet in 
de eerste plaats begrepen worden in de zin dat men niet moet liegen, maar een zeke-
re eerlijkheid ten opzichte van zijn eigen innerlijk komt naar boven waarbij men zijn 
instinkten openlijk durft te onderzoeken zonder allerlei soorten huichelachtige overwe-
gingen, zoals dit speciaal voorkomt bij die personen, die moralistisch en conventioneel 
ten opzichte van zichzelf zijn. 
Dit zedelijk stadium heeft derhalve als karakteristiek dat de mens zich bewust boven 
het lust-onlust principe plaatst, zijn eigen verlangens kent en naar omstandigheden ze 
aanvaardt of ze verwerpt zonder dat ze bevredigd zijn. Het is het stadium waarin 
innerlijke beschaving hetzij aangeboren of verkregen, ontwikkeld wordt. 
Een derde stadium waarin de betrekking ten opzichte van het lust-onlust principe 
opnieuw enigszins verschillend is, kan worden genoemd het stadium van de gericht-
heid op idealen. Wanneer men namelijk in het zedelijk stadium zich in de richting van 
een vrij individu ontwikkelt, zal men ontdekken dat er in zijn binnenste nog andere 
waarden zijn dan alleen wensen en strevingen. Men begint zich bewust te worden 
dat er een kern is in zijn eigen ziel die streeft naar andere zaken dan naar het zuiver 
lust-onlust principe. Deze waarden zoals goed, mooi en waar, komen ook uit onze eigen 
ziel. Zij worden meestal idealen genoemd. 

-Iet woord ideaal heeft tegenwoordig nog een andere betekenis; de wens om ergens 
uiten de stad te wonen, rustig op het land, wordt dikwijls een ideaal genoemd of 

men noemt een reis rond de wereld een ideaal. Een dergelijk ideaal behoort natuurlijk 
geheel en al tot het gebied van het lust-onlust principe; de inwilliging van bepaalde 
wensen wordt dan „ideaal" genoemd. 
De idealen zoals wij ze hier behandelen hebben niets van doen met de bovengenoem-
de soort idealen; zij zijn in wezen de voorwaarden die zich geopenbaard hebben en 
verwerkelijkt zijn en waarvan het zaad geplant was in ons eigen karakter. Zodra de 
mens evenwel ontdekt dat deze idealen verbonden zijn met zijn innerlijk, dan wijzigt 
zijn verhouding tot zijn binnenste zich opnieuw. Het lust-onlust principe wordt dan naar 
achteren gedrukt om plaats te maken voor een poging om deze innerlijke idealen te 
realiseren. 
Wij zien dus dat het onderscheid tussen de relatie van de mens en zijn lust-onlust 
principe drie stadia met zich brengt: het conventionele, het zedelijke stadium en dat 
van de gerichtheid op idealen. 
Bij deze indeling is het opvallend dat geestelijk individualisme dan pas verondersteld 
wordt te beginnen, indien het individu een bepaalde houding aanneemt ten opzichte 
van het najagen van lust. Het is inderdaad vanuit een psychagogisch oogpunt onmo-
gelijk aan te nemen dat de enkele bevrediging van lust aanspraak kan maken op de 
titel „individualisme"; tegenwoordig vindt men het mogelijk om te verklaren dat indi-
vidualisme en lustbevrediging synoniem zijn, maar de naakte lustbevrediging is in es-
sentie zeer onpersoonlijk en het toont geen enkel persoonlijke karakteristiek. Het per-
soonlijk element in de mens begint pas als zijn karakter actief wordt als regulator, 
de lustbevrediging is zeer aangenaam voor de persoon in kwestie, maar het is en 



137 

blijft in wezen onpersoonlijk. Aan dit probleem kan vandaag niet genoeg aandacht 
worden besteed, daar datgene wat van verschillende kanten beweerd wordt er op neer 
komt dat het feit van de lustbevrediging voldoende is om van een individu een mens 
te maken. Niets is minder waar en het valt niet tegen te spreken dat dergelijke me-
ningen een verderfelijke uitwerking hebben op degenen wier innerlijke kracht hen niet 
van te voren geschikt maakte om dergelijke doses van geestelijk gif in te nemen zonder 
nadelige gevolgen; het vergif schept een onpersoonlijke massa mensen zonder indivi-
dualiteit, het heeft een belemmerende uitwerking op de individuatie, op de groei tot 
persoonlijkheid. 
Afgezien van het lust-onlust principe kan ook de zogenaamde psychologische drie-
eenheid met succes worden toegepast. Deze psychologische drie-eenheid 1  is geba-
seerd op de splitsing in drieën, namelijk een scheppende, een verenigende en een 
kennende faktor, welke in elke ziel aanwezig zijn. In het corventionele stadium wordt 
de scheppende faktor het streven genoemd, de verenigende faktor de wens en de 
kennende faktor het bewustzijn; in het zedelijk stadium wijzigen deze facetten zich 
aanmerkelijk, evenals in het stadium van de gerichtheid op idealen. In de volgende 
hoofdstukken zullen de drie stadia zoals zij zich onderscheiden ten opzichte van hun 
betrekking tot het lust-principe in detail worden behandeld en wij zullen de gelegenheid 
hebben om de verschillende schakeringen van deze psychologische drie-eenheid dieper 
te bestuderen onder de invloed van hun verschillende verhoudingen tot het lust-
principe. 

Het is in de eerste plaats van belang in het conventionele stadium de verhouding tot 
de psychologische drie-eenheid na te gaan, omdat hier de eerste stap wordt gezet 
naar individuatie en omdat het individu hier een bewuste houding aanneemt tegen 
zijn eigen instinkten, wensen, streven, ten opzichte van zijn eigen emoties, kortom ten 
opzichte van zijn eigen innerlijke leven. 
Dikwijls wordt de oude formulering denken, willen en handelen in dit verband toege-
past en zonder twijfel is het een waardevol onderscheid, maar aan deze indeling ont-
breekt juist wat beschouwd mag worden als de specifieke karakteristiek van het con-
ventionele stadium: de instinktieve en primitieve elementen waarmee men in dit stadium 
te maken heeft, — want het is het individu die de verhouding tot zijn eigen instinkten 
bepaalt — worden hier niet duidelijk naar voren gebracht. 
Dat is de reden waarom een andere formulering van het conventionele stadium geko-
zen werd, welke beter tot uitdrukking brengt dat het hier gaat om het innerlijke leven. 
De scheppende faktor van de psychologische triniteit werd het streven genoemd, de 
verenigende faktor heette de wens en de kennende faktor was de bewustheid. 
In het streven ligt de dynamische kracht opgesloten die eigen is aan instinkten: de 
mens streeft alleen als de impuls ervoor aanwezig en aktief is; in de wens is duidelijk 
de instinktieve neiging te vinden om in aanraking te komen met hetgeen verband houdt 
met lust, omdat het elementaire instinkt aktief is; dat bewustzijn een primaire psycholo-
gische faktor is, is een mening die in alle psychologische boeken voorkomt; het be-
wustzijn is een faktor die niet verder afgeleid kan worden, het is een primair element 
in de mens. 
In deze indeling in drieën komt bovendien een principe voor dat afgeleid is van het 
lust-onlust principe. 
Een prikkel die van buiten af op een individu inwerkt veroorzaakt over het algemeen 
een bepaalde emotie; als men een klontje suiker eet zal dit een aangename gewaar-
wording veroorzaken. Maar indien men meer suikerklontjes achter elkaar eet verandert 

1 Zie ook ..Het opvoedkundig element in de Middeleeuwse triniteitsleer-. Mens en Maatschappij 1943; 
„De Psycho-biologische waarde van Arbeid", De Sociale Verzekeringsgids 1947. 
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de emotie zodanig, dat wanneer men een aantal klontjes op heeft, de emotie op den 
duur onaangenaam wordt; ten slotte verafschuwt men de suiker die eerst met zoveel 
smaak werd gegeten. 
Dit voorbeeld illustreert duidelijk het vermogen van het innerlijk leven om van positief 
in negatief te veranderen, indien de prikkel sterker wordt. De lust verandert steeds 
in onlust door toevoeging van oorspronkelijk lustverschaffende stimulansen. 
Dit is niet alleen het geval voor de eenvoudige gewaarwordingen zoals smaak, maar 
het is ook van toepassing op de meer ingewikkelde gewaarwordingen: als men naar 
iets verlangt dat lust opwekt en als dit verlangen sterker en sterker wordt, dan zou 
ook deze gecompliceerde gewaarwording van een lustverschaffende aandoening om-
slaan in één, die vol is van onlust. Elke aandoening die voortdurend geïntensiveerd 
wordt verandert op den duur van positief in negatief. 
De meer ingewikkelde aandoeningen krijgen evenwel verschillende namen, afhankelijk 
van het feit of de aandoening meer verband houdt met lust of met onlust. Als men 
bijvoorbeeld in de groep „streven" begint vanuit een naar verhouding neutraal soort, 
en wel het doelbewuste, streven, dan is het woord streven als zodanig meer een aan-
duiding van het dynamisch karakter dan het woord doelbewust, terwijl het trotse streven 
door de aanduiding trots een verhoogde intensiteit van het dynamisch karakter aan-
geeft. Een mens die denkt dat hij alles kan doen heeft zijn dynamisch innerlijk ge-
bracht op een hoog punt, maar als men dan deze dynamiek nog verder wil intensive-
ren, resulteert hieruit een negatieve emotie: men wordt uit het lood geslagen en ge-
desoriënteerd. 
Indien aan de andere kant de dynamiek van het doelbewuste streven verzwakt wordt, 
dan ontstaat een „ontmoedigd" mens die, in geval van verdere afzwakking, „slaafs" 
wordt en ten slotte iemand wordt die denkt dat hij tot niets in staat is. Een nog verdere 
afzwakking van de innerlijke dynamische kracht resulteert ten slotte in dezelfde „des-
oriëntatie." 
Eigenlijk hebben we dus een soort cyclus beschreven van de gewaarwordingen in de 
groep „streven". Deze cyclus bestaat uit een aantal emoties die verbonden zijn met 
elkaar door een versterkte of verzwakte dynamische ervaring, omdat voor elk mens 
ergens in deze cyclus een bepaalde grens is voor de gewaarwordingen die lust of 
onlust bevatten. 

Het is duidelijk dat hiermee niet alle gewaarwordingen behandeld zijn die voor kunnen 
komen binnen het dynamisch kader, maar het gaat alleen maar om een ruwe schets. 
Als men op dezelfde manier begint vanuit een neutraal punt in de groep „wens", het 
stadium van „onverschilligheid", dan is de „wens" al iets intensiever, terwijl het „ver-
langen" op zijn beurt een sterkere intensiviteit weergeeft van de instinktieve neiging 
tot vereniging. Als men dan zeer sterk wenst wordt de intensiteit nog verhoogd, maar 
dat is de grens: de wens kan dan snel onbeperkt en onmatig worden, terwijl de lust 
omslaat in onlust. Als men het verenigende principe afzwakt met onverschilligheid als 
startpunt, komt men bij „afweer", dan bij „vijandigheid" en daarna tot „woede", ter-
wijl men ook tot „onbeheerstheid" komt (bijvoorbeeld onbeheerste woede waarbij men 
buiten zichzelf is). 
Ook hierbij kan men een bepaalde cyclus van gevoelens vaststellen waarin het lust-
en onlust principe een grote rol spelen. 
Wanneer we dan bij de derde groep komen, de „bewustheid", dan kunnen we in het 
algemeen vaststellen dat ook bewuste gewaarwordingen ondergaan kunnen worden met 
lust: het onbekende, het onbewuste wordt gevoeld als iets dat angst veroorzaakt, be-
wustheid wordt in het algemeen gevoeld als een geestelijke verrijking, het wordt als 
geluk ondergaan. Het is zonder twijfel waar dat alle ken-processen zich ontwikkelen 
met weinig energie en met een geringe intensiteit, in elk geval in vergelijking met an-
dere psychische processen, maar ofschoon in minder intensieve mate, toch is het een 
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feit dat in de „kennende" groep eveneens de verschijnselen plaats vinden volgens het 
lustprincipe. Als wij de geestesprocessen die tussen het bewuste en het onderbewuste 
liggen, onder woorden willen brengen, dan hebben wij allerlei namen tot onze beschik-
kink die op zichzelf niet direct naar bewustzijn verwijzen, maar die geestelijke toe-
standen noemen waarin het bewustzijn min of meer versterkt is. Zo kan men stellen 
dat de toestand van bewustheid groter is wanneer men blij is dan wanneer men wan-
hopig is. De bewustheid wordt nog opgevoerd als men werkelijk vreugde voelt; op de 
grens van het andere uiterste, de onbewustheid, vindt men de extase waarbij soms 
een nog grotere verdieping van het bewustzijn optreedt maar waarin ook vernauwing 
van het bewustzijn te constateren is. Ten slotte komt men in een toestand van be-
wusteloosheid. 

Als men het bewuste wil vernauwen komt men eerst, zoals reeds vermeld is, in een 
toestand van wanhoop, vervolgens in één van vertwijfeling en ten slotte in een toe-
stand van geestelijke angst, welke eveneens tot bewusteloosheid kan leiden. 
Men kan ongetwijfeld veel meer toestanden noemen waarin het bewustzijn verruimd of 
vernauwd wordt, maar de ervaring heeft geleerd dat positieve gevoelens bewustzijns-
verruiming bevorderen en dat negatieve gevoelens de vernauwing ervan tot gevolg 
hebben, zodat de boven aangegeven cyclus als normatief kan gelden. 
Al deze verklaringen zijn belangrijk, daar het doel van de psychagogie erin bestaat een 
mens de weg te wijzen hoe hij zijn eigen persoonlijkheid kan ontwikkelen. In het al-
gemeen zijn er namelijk twee manieren waarop men in het conventionele stadium kan 
trachten te reageren op zijn innerlijk leven: op basis van de conventie of als een vrij 
mens. Een praktische overweging is dat in onze beschaving de moralistische reactie 
grotendeels de bovenhand voert; een bepaalde daad wordt als niet toegestaan be-
schouwd zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder deze daad 
werd uitgevoerd Ook in het gezelschapsleven komt dit moralistisch element, dat wij 

hier conventionalisme noemen, duidelijk tot uiting. 
Psychotherapeutische praktijk toont eveneens aan dat slechts weinig mensen hun in-
nigste levensgevoelens onder het oog durven te zien en dat de meeste mensen geneigd 
zijn om de gedachten die niet overeenkomen met conventie en moraliteit uit hun be-
wustzijn te verbannen en ze te onderdrukken. 

Een enkel voorbeeld moge deze moralistische en conventionele reaktie toelichten; 
wanneer men ernstig beledigd wordt door een ander zou het vanuit een menselijk 
standpunt niet vreemd zijn als men sterke gevoelens van haat zou koesteren jegens 
de belediger. Conventioneel wordt evenwel haat in alle gevallen veroordeeld en con-
ventioneel gezien mag men zeker niet de dood van een ander wensen. Dat is de reden 
waarom een groot aantal mensen de gevoelens van haat zo snel mogelijk onderdruk-
ken en noch zulke reacties in zichzelf willen zien noch de gedachte aan zulke reacties. 
De reactie van het innerlijke leven is in dit geval zuiver moralistisch en conventioneel. 
De reactie van een vrij mens zou in zo'n geval kunnen zijn, dat de haat werkelijk be-
wust werd geaccepteerd, dat men werkelijk aan zichzelf toegeeft dat men natuurlijk de 
ander dood wenst maar dat ten gevolge van allerlei redenen deze reactie niet wordt 
uitgevoerd. Hoe dikwijls zijn toehoorders niet geschokt wanneer een dergelijk haatge-
voel tot uiting komt in hun aanwezigheid. De moralistische reactie wordt dikwijls ver-
dedigd met een verwijzing naar de christelijke moraal; men beschouwt zichzelf niet als 
zondaar als men de haatgevoelens zo snel mogelijk verbergt, waarbij men evenwel 
vergeet dat op deze wijze de zogenaamde gepleisterde graven in het onderbewustzijn 
worden gevormd waarvan in het Mattheus evangelie sprake is en dat men vanuit een 
psychologisch standpunt voor deze gevoelens niet aansprakelijk kan worden gesteld. 
Het erkennen van verlangens en neigingen die vanuit een conventioneel en moreel 
standpunt als zodanig worden beschouwd maakt een mens vrijer: zij moeten niet ver-
borgen en onderdrukt worden. Daar in onze maatschappij moralisme en conventionalis-
me zo'n belangrijke rol spelen, moet men er in de psychagogie rekening mee houden. 
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Want het is een feit dat de moralistische houding ten opzichte van zijn eigen innerlijk 
leven geen werkelijke persoonlijkheden kan maken. Het is een rem op iemands gees-
telijke ontwikkeling, men blijft steken in het burgerdom, in de ongunstige betekenis van 
het woord. 
Aan de andere kant mag men er, gezien de ervaring van de psycho-analyse, niet op 
rekenen dat alle mensen plotseling inwendig zo sterk worden dat zij zonder moraliteit 
en conventie kunnen. 

Het feit dat de moralistische, conventionele houding ten opzichte van de eigen impulsen 
de ontwikkeling van de persoonlijkheid tegenhoudt, blijkt het beste in tijden van schaar-
ste; het aantal mensen dat in zulke tijden geen enkele morele norm bezit is onrust-
barend groot. Men voert dan aan dat „de gelegenheid de dief maakt". Zodra de con-
ventie zijn kracht verliest en daden niet door de wet worden achterhaald, verdwijnt de 
gehele conventionele houding en er blijft een wezen over dat alleen op zijn eigen 
impulsen afgaat. 
Men kan zich afvragen waarop de houding ten opzichte van de eigen impulsen geba-
seerd moet worden, als dit niet kan plaats vinden volgens de wet „wat gij niet wilt 
dat u geschiedt doe dat ook aan een ander niet". Het antwoord op deze vraag plaatst ons 
midden in het zedelijke probleem. Het wezen van de zedelijkheid is reeds van alle 
kanten belicht in dikke boeken; alle denksystemen hebben er zich mee bezig gehouden. 
Het is niet mijn bedoeling ze hier alle te noemen, laat ik er mee volstaan om vast te 
stellen welk gezichtspunt in psychagogisch opzicht van belang is. 
Voor het individuatie proces is het een uitermate belangrijke vraag of aan de zedelijk-
heid een psychologische basis kan worden gegeven. Dit kan bevestigend worden be-
antwoord. 

Het karakter als inwendige regulator komt gedeeltelijk uit een natuurlijke geaardheid 
voort, gedeeltelijk uit opvoeding en soortgelijke factoren (het natuurlijke en het ver-
worven karakter). Het aangeboren karakter kan vergeleken worden met wat men in de 
biologie entelechie noemt, waarmee de eigenschap van een willekeurige bevruchte 
eicel bedoeld wordt om zich in een vastgelegde richting te ontwikkelen. De klassieke 
proef van Driesch illustreert dit idee het beste: wanneer men de bevruchte eicel van 
een zee-egel halveert, groeit er niet een halve egel uit de halve eicel, maar een nor-
maal dier dat evenwel de helft kleiner is dan het dier dat uit een heel ei komt. Deze 
proef bewijst dat het protoplasma de eigenschap bezit om tot zee-egel te groeien en 
dat deze eigenschap niet zonder meer aanwezig is in bepaalde delen van het proto-
plasma: het protoplasma heeft in zichzelf de entelechie, dat is het doel in zichzelf, 
om een zee-egel te worden. 
Deze entelechie is wat het lichaam betreft het werk van een regulator en deze kan 
vergeleken worden met een soortgelijke regulator ten aanzien van de psyche, welke 
dan het natuurlijke, aangeboren karakter wordt genoemd. 
Terwijl het verworven karakter, dat opgebouwd is onder de invloed van de omgeving 
nauw verbonden is met de conventionalistische moraal waarover wij spraken, staat 
het natuurlijke karakter in verband met de zedelijke natuur van de mens, en in dit 
verband kunnen wij spreken van een zekere innerlijke harmonie, waarmee bedoeld 
wordt dat ieder mens innerlijke vrede kan bezitten waarbij dus het aangeboren innerlijk 
regulerend vermogen als het ware de menselijke daden controleert. 
Tegenwoordig wordt het woord „innerlijke harmonie" in de psychologie niet meer zo-
veel gebruikt; tegenwoordig noemen we een mens, wiens persoonlijkheid min of meer 
gevormd is in harmonie met zijn eigen natuurlijke karakter een „geïntegreerd mens". 
Hiermede brengen wij het dynamisch element tot uiting dat is opgesloten in het inte-
gratie-proces, dus het proces om een volledig volwassen mens te worden, in tegen-
stelling tot het statisch element van het begrip harmonie. Het is inderdaad beter, wan-
neer men vraagstukken behandelt betreffende ontwikkelings-psychologie, om het woord 
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integratie te gebruiken; wanneer men evenwel het vraagstuk van de zedelijkheid be-
spreekt, is het onontbeerlijk om het begrip innerlijke harmonie te hanteren en dit niet 
te vervangen door het woord integratie, daar de verhouding tussen het natuurlijk ka-
rakter en zijn eigenaar, als een handelend wezen, altijd min of meer constant is. Deze 
verhouding maakt weliswaar deel uit van het dynamische proces, maar blijft toch on-
veranderlijk. 

Het is daarom essentieel om vast te stellen dat de zedelijkheid gegrondvest is op de 

innerlijke harmonie in de boven aangegeven betekenis. 
Op zichzelf is het zeker geen nieuw standpunt betreffende het probleem van de zede-
lijkheid; reeds de mysticus Ruusbroec ontwikkelde een zedelijkheidsleer, gebaseerd op 
de verhouding tussen de mens en zijn „innerlijke God", zoals hij de binnenste kern 
van de menselijke psyche noemde. Het was belangrijk voor hem om in harmonie te 
komen met deze innerlijke God en zowel in „De Geestelike Bruloght" als in „Van den 
XII Dogheden" ontwikkelde hij een zedeleer welke geheel gebaseerd was op deze 
harmonie met de God in iemands binnenste. 
Daar het evenwel in het geheel niet mijn bedoeling is dergelijke historische kwesties te 
behandelen, verwijs ik degenen die geinteresseerd zijn in dit onderwerp naar deze 
oude bron. 

Verder is het noodzakelijk vast te stellen of de psychologische drie-eenheid ook kan 
worden gehandhaafd op het vlak van de zedelijkheid. Inderdaad kunnen drie fundamen-
tele kwesties worden gesteld; in de eerste plaats de vraag welk verband er is tussen het 

geweten van een mens en zijn innerlijke harmonie. Als tweede facet kan de kwestie 

gesteld worden betreffende het verband tussen de zogenaamde Ik-Gij verhouding en 
de innerlijke harmonie en ten derde kan de verhouding worden vastgesteld tussen 
menselijke daden, de menselijke omgang en deze innerlijke harmonie. 
De eerste vraag, welke zich met het geweten bezig houdt, behoort zeker tot de „ken-
nende" groep van de psychologische triniteit; de zedelijke beoordeling van de Ik-Gij 
verhouding hangt samen met het „verenigende" facet en de derde kwestie betreffende 
handelingen maakt deel uit van de „scheppende" kant van de psychologische drie-een-
heid. 

M. Lietaert Peerbolte 

De auteur zal in een volgend essay zijn zienswijze verder ontwikkelen (Red.). 
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Het einde 
van de tradKionele 
samenleving 

n het tijdschrift „Afrika" (nov. '68) la-
zen wij een interessante beschouwing 
over veranderingen in de Afrikaanse sa-
menleving. 

In het algemeen werkt de mens om in 
zijn bestaan te kunnen voorzien; hij doet 
dit meestal samen met anderen en tracht 
daarbij allereerst de hem omringende na-

tuur te gebruiken. Zo werd de zin van 
de arbeid in Afrika opgevat tot de komst 
van de Europeanen; daarna is dit besef 
verloren gegaan. In vele gevallen is de 
diepe zin van de arbeid vaak een levens-
groot probleem geworden; niet alleen 
door de individuele Afrikaanse mens, 
maar evenzeer op nationaal niveau wordt 
de arbeid als een sociaal en economisch 
probleem ervaren. De Afrikaanse samen-
leving werd vroeger ongetwijfeld door 
eert zeer levendig gemeenschapsbesef 
gedragen. De arbeid werd als een groot-
heid beschouwd, als een reeks van acti-
viteiten, waardoor de leden van de gehele 
gemeenschap datgene konden produce-
ren, wat zij nodig hadden om te kunnen 
leven. De inspanning van elk individu 
vulde die van een ander en door middel 
van een taakverdeling t.a.v. de werkzaam-
heden werden de resultaten behaald, die 
door de gemeenschap en in gemeenschap 
werden verbruikt. Voor een dergelijke 
economie of samenleving is uiteraard geen 
plaats in de tegenwoordige industriële 
gemeenschap, waar de behoeften van het 
individu zeer duidelijk boven die van de 
mens, levend in de traditionele gemeen-
schap, uitgroeien en waar de betrekkin-
gen tussen de familie-gemeenschappen 
tot een minimum zijn gereduceerd. De 
contacten met de industriële samenleving 
hebben de menselijke verhoudingen in  

Afrika snel gewijzigd. Geld werd daad-
werkelijk voor iedereen een nieuw object 
van interesse; de mens verdween achter 
datgene, wat hij produceerde. De gelde-
lijke beloning bracht in feite een schei-
ding tussen de leden van de traditionele 
gemeenschappen in Afrika teweeg. Er 
bleef nauwelijks plaats over voor men-
selijke gevoelens en verhoudingen in tra-
ditionele zin. Voorheen werd arbeid be-
schouwd als een middel om in leven te 
blijven, terwijl deze in de moderne we-
reld veeleer het verwerven van materiële 
goederen betekent. Deze nieuwe situatie 
gaf de gesalarieerde Afrikaan vaak een 
gevoel van verlorenheid en van het ont-
breken van iets waarop hij meende recht 
te hebben. Het is stellig zo, dat alle in-
spanningen en arbeid tot niets dienen, 
wanneer deze de mens niet in staat stel-
len méér mens te worden. De vraag rijst 
hoe de Afrikaanse mens, levend en wer-
kend in voor hem zeer nieuwe situaties, 
zich ten opzichte van de arbeid en de 
vruchten daarvan opstelt. Sommige Afri-
kanen zullen trouw blijven aan hun op-
vattingen over de traditionele levensuitin-
gen. Anderen daarentegen hebben de 
voorwaarden, die de industriële samenle-
ving stelt, aanvaard; zij zullen niet meer 
de „onontwikkelden-  zijn, maar zij zul-
len ook zeer snel angsten kennen, wan-
neer de slagader, die hen met de traditio-
nele gemeenschap verbond, volledig is 
doorgesneden. Het is te vrezen dat de 
intensieve modernisering van de samen-
leving in de Afrikaanse landen een nood-
lottige slag zal toebrengen aan de psy-
chologische zekerheid, waarin de Afrikaan 
tot nu toe zijn toevlucht heeft gezocht. 
Zijn uitgebreide familierelaties zijn geof- 
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ferd op het altaar van de produktie. Het 
vraagstuk van de menselijke eenzaamheid 
en verlorenheid is een algemeen pro-
bleem voor die samenlevingen, die ge-
dwongen of niet, het traditionele maat-
schappelijk patroon moesten achterlaten. 
Dat geldt trouwens ook voor de Wester-
se geindustrialiseerde wereld. De mo- 

derne levensvormen zullen geënt moeten 
worden op de reeds bestaande waarden; 
er zal een brug geslagen moeten worden 
tussen de traditionele gemeenschap en 
de moderne samenleving. Alleen op die 
wijze is een oplossing van het probleem 
te bereiken zonder dat de Afrikaan zijn 

identiteit verliest. 
P. Krug 



Stiefrdnderen van 
onze wellvaarts- en 
wdzijnsstaat 

Wij leven in een welvaartsstaat, die op 
weg is een welzijnsstaat te worden, d.w.z. 
een staat, die zich (mede) verantwoorde-
lijk weet voor de ontwikkeling van (ma-
teriële) welvaart en (geestelijk) welzijn 
van zijn burgers. Na de opbouw van een 
planmatig gevoerde sociaal-economische 
politiek ontwikkelt zich nu meer en meer 
een cultuur- en welzijnspolitiek. In het 
kader dezer politiek komen steeds meer 
objecten in aanmerking voor subsidie, 
maar er is één categorie, die angstvallig 
buitengesloten wordt, nl. de wetenschap-
pelijk georiënteerde tijdschriften op po-
litiek, sociaal en cultureel terrein. Ook 
een instelling als het Prins Bernhard 
Fonds is niet bereid tot enigerlei steun-
verlening. Toch kan moeilijk worden ont-
kend, dat deze tijdschriften een wezen-
lijke bijdrage leveren tot de ontwikkeling 
van het culturele leven en wel in twee-
erlei opzicht. In deze bladen worden nieu-
we ideeën geproduceerd en discussies 
geëntameerd, die niet zelden een belang-
rijke invloed hebben op de verdere ont-
wikkeling van het culturele en politieke 
leven. 

Leveren deze tijdschriften een geheel 
eigen bijdrage aan de cultuurcreatie, 
daarnaast spelen zij een onvervangbare 
rol in het proces van cultuuroverdracht 
door de stroom van informatie, die zij aan 
hun lezers verschaffen. 

Door het niveau waarop deze tijdschriften 
zich bewegen, bereiken zij slechts een 
betrekkelijk kleine lezerskring. Neder-
lands-talige tijdschriften hebben daarnaast 
nog de bijzondere handicap van het kleine 
taalgebied. Hierdoor zijn de inkomsten 
:n het algemeen zeer beperkt. Hiertegen-
over staat een voortdurende stijging van  

lasten, waar de overheid zelf dapper aan 
mee doet door de periodieke verhoging 
van allerlei overheidstarieven als post, 
telefoon, invoering B.T.W. (waarvan com-
merciële instellingen als nieuwsbladen 
werden vrijgesteld, maar de hier bedoelde 
tijdschriften niet), enz. 
Het is uitgesloten, dit soort verhogingen 
integraal op te vangen door een verho-
ging van de abonnementsgelden, omdat 
deze tijdschriften niet behoren tot de eer-
ste levensbehoeften en dus bij overschrij-
ding van een bepaalde grens opgezegd 
worden. 
Het gevolg van een en ander is, dat de-
ze tijdschriften een steeds moeilijker wor-
dende strijd om het bestaan te voeren 
hebben en in hun ontplooiing steeds meer 
geremd worden. Met kunst en vliegwerk 
en een vaak buitensporige zuinigheid, 
(o.a. tot uiting komend in honoraria voor 
medewerkers, waar een arbeider zijn neus 
voor zou ophalen als hij zou horen wat 
voor tijd en energie met het produceren 
van artikelen gemoeid is), houden vele 
zich nog staande, maar voor hoelang? 
Nu kan men tegenwerpen, dat als deze 
communicatie-media niet rendabel te ex-
ploiteren vallen, zij geen bestaansrecht 
hebben en dus maar het veld moeten rui-
men. Maar als men deze zuiver economi-
sche maatstaf zou gaan aanleggen over 
het gehele terrein van de „cultuur", zou 
dit het einde betekenen van bijna geheel 
onze cultuur in de zin van cultuur-creatie 
en cultuuroverdracht (kunst, wetenschaps-
beoefening, onderwijs, volksontwikkeling, 
enz.). 
Het valt niet in te zien, waarom in het 
onderwijs miljarden en in volksontwikke-
ling en kunst vele miljoenen jaarlijks uit 
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oe gemeenschapskas geïnvesteerd wor-
den, terwijl de hier bedoelde tijdschriften 
bijna alle aan hun lot worden overgelaten. 
Dit is temeer bevreemdend, omdat deze 
bronnen van cultuur-leven, vergeleken 
met de andere sectoren van de cultuur-
politiek, met betrekkelijk zeer bescheiden 
steun-bedragen hun onmisbare functie op 
verantwoorde wijze kunnen blijven ver-
vullen. 
Een bijzondere bron van ergernis in deze 
mater:e is, dat de overheid zelf wel al- 
lerlei eigen tijdschriften het licht doet 
zien, die voor 100% uit de gemeen-
schapskas gefinancieerd worden en 
meestal op zeer royale wijze worden uit-
gegeven. Wat de particuliere tijdschriften 
betreft, is de overheid overigens niet 
consequent. Want literaire tijdschriften en 
bijdragen worden wel gesubsidieerd, ter-
wijl ons bekend is, dat ook sommige tijd-
schriften van niet-literaire aard in feite 
wel een meer of minder belangrijk sub-
sidie krijgen. 
Uit het oogpunt van de rechtsstaat maakt 
dit alles een vreemde indruk. Van eniger-
lei rechtsgelijkheid is geen sprake. Men 
is op dit terrein geheel overgeleverd aan 
het „freies Ermessen" van overheidsin-
stanties. Enigerlei beroeps-mogelijkheid 
is evenmin aanwezig. En daar de hier 
bedoelde tijdschriften geen pressiegroep 
van betekenis achter zich hebben, kunnen 
zij geen politieke vuist maken. En zo blij-
ven zij maar voortsukkelen in de wel-
vaarts- en welzijnsstaat, waar voor van 
alles en nog wat overheidsgeld te krij-
gen is, maar niet voor die media van 
cultuurschepping en -overdracht, zonder 
welke het geestelijk leven van een volk 
spoedig zou verschralen. Zij kunnen met 
recht als stiefkinderen van de welvaarts-
staat worden aangemerkt. 
Wij geloven, dat het langzamerhand tijd 
wordt om eens de publieke aandacht voor 
dit probleem-gebied van onze cultuur te 
vragen. Wij hopen, dat in het parlement 
voor dit vraagstuk aandacht zal komen, 
ook al staat er geen te duchten pressie-
groep achter. Wij zouden er op willen 
aandringen dat een commissie wordt in-
gesteld, die een regeling op dit terrein 
voorbereidt, zodat een einde wordt ge-
maakt aan een overheidswillekeur, die in  

onze rechtsstaat niet thuis hoort. Van 
overheidswege wordt wel eens aange- 
voerd, dat het zo moeilijk is om voor de- 
ze materie een adequate regeling te be-
denken. Maar waar een wil is, is heus 
wel een weg. Ten aanzien van de lande-
lijke pers is i.v.m. de reclame in de tele-
y:s'e ook een oplossing gevonden. 

Uiteraard dient bij financiële steunver-
lening van overheidswege de geestelijke 
vrijheid onverlet te blijven. Maar sinds de 
financiële gelijkstelling van bijzonder en 
openbaar onderwijs behoeft dit in ons 
land geen probleem meer te zijn. 
Overheidswillekeur en discriminatie heer- 
sen niet alleen op het terrein van de 
juistbedoelde voorlichting maar evenzeer 
op het daarmee verwante terrein van de 
taatsburgerlijke vorming. In het kader 

van een artikelenserie „Problemen der 
Democratie" is onzerzijds begin 1965 een 
pleidooi gehouden voor de oprichting van 
een nationaal instituut voor staatsburger- 

lijke vorming. 1  In aansluiting hieraan is 
een studiegroep gevormd ter voorberei-
ding van een dergelijk instituut. In 1967 
is dit opgericht onder de naam: Neder-
lands Centrum voor Democratische Bur-
c.erschapsvorming. Dit instituut, dat ge-
steund wordt door de organisaties op het 
terrein van volksontwikkeling en jeugd-
vorming en door lerarenorganisaties, komt 
moeilijk van de grond, omdat een adequa-
te overheidsbijdrage nog steeds niet is 
toegekend. Dit in tegenstelling tot de 
Stichting Burgerschapskunde, die uit de 
commercieel geëxploiteerde en financi-
eel zeer draagkrachtige Leidse On- 
derwijsinstellingen 	is 	voortgekomen. 
Deze Stichting, die een schriftelijke 
cursus staatsinrichting uitgeeft wordt 
door de rijksoverheid gesteund met een 
subsidie van f 100.000,—. Waarom deze 
stichting wel een dergelijke subsidie 
krijgt en bovengenoemd instituut, dat een 
veel bredere fundering en actieradius 
heeft, niet, is volstrekt duister. Het is op-
n'euw een staaltje van verontrustende 
overheidswillekeur. 
Ook het Oost-West Instituut, dat zich al 
jarenlang bezig houdt met wetenschappe-
lijk-georiënteerde politieke vorming en 
voorlichting, is er totdusverre niet in ge-
slaagd in aanmerking te komen voor een 
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passende overheidssubsidie. Opvallend 
herbij is, dat de overheid niet eens de 
moeite neemt haar afwijzende houding 
behoorlijk te motiveren, hoewel dit toch 
een van de thans geldende normen van 
behoorlijk bestuur is. Zij kan zich een 
dergelijk gedrag veroorloven, omdat bij 
de Wet Beroep Administratieve Beschik-
kingen de beschikkingen t.a.v. subsidie- 

aanvragen nadrukkelijk zijn uitgezonderd, 
zodat de overheidswillekeur zich op dit 
terrein, voorzover niet wettelijk geregeld, 
ongeremd kan uitleven. Het wordt tijd, 
dat het parlement eens oog krijgt voor 
deze ergerniswekkende leemte in onze 

rechtsstaat. 

Dr. S. W. Couwenberg 

Dr. S. W. Couwenberg, geb. 1926, is ad-
junct-directeur van het Oost-West Insti-
tuut en redakteur van het maandblad 
„Oost-West". Van zijn hand verscheen 
een zevental boeken op sociaal- weten-
schappelijk en politiek terrein. 

1 Vgl. van schrijver dezes, Hervorming der Po-
litieke democratie II, Oost-West, februari 1965, 

p. 52-53. 



Bij de dood van Leonard Woolf 

Aan de dood van Leonard Woolf heeft 
naar het mij voorkomt de Nederlandse 
pers bijzonder weinig aandacht besteed. 
Heeft onze tijd, waarin wat men noemt 
„links" bezig is te bewijzen, dat het 
vooral niet minder dan „rechts" vatbaar 
is voor besmetting met het verderfelijke 
virus van het nationalisme, geen belang-
stelling meer voor deze rationalistische 
humanist? Het is mij niet bekend, of Woolf 
enige bemoeienis heeft gehad met de 
Engelse zusterorganisaties van het Hu-
man!stisch Verbond, maar ook als dit 
niet het geval mocht zijn, mag hij toch 
hier herdacht worden als een van de be-
langrijke figuren die het humanistische 
geestesklimaat mede hebben bepaald. 

Dat hij dit inderdaad geweest is, daarvan 
kan men zich met veel profijt overtuigen 
door de lectuur van zijn autobiografie, 
waarvan vier delen zijn uitgekomen 
(Sowing, 1880-1904. Growing, 1904-1911; 
Beginning again, 1911-1918; Downhill all 
the way, 1914-1939), en het laatste in dit 
najaar zal verschijnen. Als ooit een auto-
biografie briljant mag worden genoemd, 
dan deze! 

Woolf, „a born intellectual", kon op 
school alleen door het feit, dat hij ook 
„quite good at games" was, ontsnappen 
aan de minachting die zowel boys als 
masters hadden en hebben voor wat men 
noemde een blokker, iemand die er van 
hield te werken en zijn hersens te gebrui-
ken. Niet lang na zijn veertiende verjaar-
dag deelde hij zijn moeder mee, dat hij 
niet meer in God geloofde en dus niet 
meer naar de synagoge zou gaan. Hij 
heeft geen last gehad van de twijfel, de 
wroeging en de angsten, waardoor zo veel 
lieden, die hun geloof verloren, blijkbaar  

bezocht zijn. Integendeel. Hij kan geen 
troost putten uit het geloven van wat 
hij graag wil geloven, terwijl hij weet dat 
er geen enkele reden is om te geloven, 
dat het waar is. „Als Jehovah of wie dan 
ook van de andere oppergoden onze 
schepper en regeerder is, dan is het lot 
van de mens hopeloos, want hij is onder-
worpen aan een „persoon" die niet alleen 
onredelijk is, maar ook wreed, wraak-
zuchtig en onbeschaafd". 
In Cambridge vindt Woolf het klimaat, 
waarin hij zich ten volle kan ontplooiien: 
hij raakt bevriend met o.a. Lytton Strachey, 
wordt opgenomen in het vermaarde ge-
zelschap van „The Apostles", waartoe ook 
Whitehead en Bertrand Russell behoor-
den, en ondergaat daar de „tremendous 
influence" van de filosoof G. E. Moore. 
„George Moore was a great man, the 
only great man whom I have ever met 
or known in the world of ordinary, real 
life. There was in him an element which 
can, I think, be accurately called great-
ness, a combination of mind and character 
and behaviour, of thought and feeling 
which made him qualitatively different 
from anyone else I have ever known". 

Bij Moore had je het gevoel, vertelt Woolf, 
dat je niet iets moest zeggen „unless the 
thing was both true and worth saying" en 
hij herinnert zich hoe hij staande voor de 
deur van Moore's kamer eerst nog eens 
d'ep ademhaalde voordat hij naar binnen 
ging „fust as one does on a cool day 
before one dives into the cold green 
sea". 
Wittgenstein heeft over Moore cum suis 
de klacht geuit, dat zij „lacked reverence 
for everything and everyone". Was dit 
verwijt verdiend? Het hangt er maar vanaf 
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wat men onder „eerbied hebben" ver-
staat. „I think it to be, not merely my 
right, but my duty to question the truth 
of everything and the authority of every-
one, to regard nothing as sacred and to 
hold nothing in religious respect". Maar 
zo hij dus de reverence in deze zin ver-
werpt, hij doet het allerminst als men er 
een andere betekenis aan hecht: „After 
questioning the truth and utility of every-
thing and after refusing to accept or swal-
low anything or anyone on the mere 
„authority" of anyone, in fact after ex-
cercising our own judgement, there were 
many things and persons regarded by us 
with „deep respect and warm approba-
tion": truth, beauty, works of art, some 
customs, friendship, love, many living men 
and women and many of the dead". 
Na Cambridge ging Woolf als bestuurs-
ambtenaar naar Ceylon. Afgezien van de 
Dreyfus-affaire had hij zich nooit ernstig 
beziggehouden met politiek: „I was a 
very innocent, unconscious imperialist". 
Maar als hij in 1911 met een jaar verlof 
in Londen terugkomt, heeft hij het gevoel, 
dat de dagen voor paternalisme en im-
perialisme voorbij zijn en neemt ontslag. 
Hij wordt weer opgenomen in de oude 
vriendenkring met o.a. Moore en Lytton 
Strachey, en trouwt in 1912 met Virginia 
Stephen, die bekend zou worden als Vir- 
ginia Woolf. (Dat zoveel mensen tegen-
woordig ogenblikkelijk haar naam her- 
kennen, is, vrees ik, eerder te wijten aan 
de toneelschrijver Albee dan aan hun be-
kendheid met de schrijfster zelf). 
Al voor zijn huwelijk had Woolf zich moe-
ten realiseren, dat Virginia eigenlijk voort- 
durend leefde onder de dreiging van een 
zenuwinstorting. „I am quite sure that 
Virg:nia's genius was closely connected 
with what manifested itself as mental in- 
stability and insanity. The creative ima-
gination in her novels, her ability to „leave 
the ground" in conversation, and the vo- 
luble delusions of the breakdowns all 
carne from the same place in her mind — 
she „stumbled after her own voice" and 
followed „the voices that fly ahead". En 
je kunt, zegt Woolf, iemand als Virginia 
wel de raad geven het kalm aan te doen, 
op tijd naar bed te gaan en zich niet moe 
te maken, maar je kunt haar niet voor- 

schrijven niet te denken, te werken of te 
schrijven. Tot haar dood in maart 1941 
— ruim drie weken na de voltooiing van 
haar laatste boek slaagde haar zoveelste 
zelfmoordpoging wel — heeft Woolf bij- 
zonder veel tijd en zorg en liefde moe-
ten wijden aan zijn geniale vrouw om 
haar te helpen een vlaag van krankzin-
nigheid weer te boven te komen. 
Zijn zeven jaren op Ceylon hadden van 
Woolf een sterk _political anima!" ge-
maakt, en dat is hij gebleven. Zijn erva- 
ringen met de Charity Organisation So-
ciety die werkte in de achterbuurten van 
Hoxton bekeerden de liberaal tot het 
soc:alisme. Een artikel dat hij schrijft over 
de cooperatieve beweging, wordt gelezen 
door het bekende echtpaar Beatrice en 
Sydney Webb, die „sitting in the centre 
of their Fabian spider-web, always kept 
an eager eye watching for some promising 
young man who might be ensnared by 
them", en hij wordt uitgenodigd toe te 
treden tot de Fabian Society. Het is ook 
in opdracht van de Fabians dat hij in 
1915 een rapport schrijft over de oorza-
ken van de oorlog en de middelen om die 
te voorkomen. Hij had, vertelt hij, al vaak 
mensen geirriteerd door te beweren, dat 
een intelligent iemand door een inten-
sieve studie van twee à drie maanden 
op praktisch elk gebied een „autoriteit" 
kan worden. De mensen dachten dan dat 
hij Of arrogant was óf het niet ernstig 
meende. Maar, verzekert Woolf eenvou-
dig, „it is true". Hoe intelligent je dan 
wel moet zijn, zegt hij er niet bij. Wel 
voegt hij er aan toe dat je een neus moet 
hebben voor de feiten die er op aanko-
men en moet kunnen werken met „the 
laborious pertinacity of a mole and bea-
ver". In 1915 maakte Woolf, die merk-
waardig genoeg oorspronkelijk classicus 
was, met deze instelling studie van in-
ternationale betrekkingen, buitenlandse 
zaken, en de geschiedenis van oorlog 
en vrede, en in 1916 „I had a profound 
knowledge of my subject; I was an author-
ity". Zijn boek „International Government" 
had grote invloed op de Britse voorstel-
len omtrent de oprichting van de Volken-
bond. 
Met veel ironie beschrijft Woolf hoe hij 
in 1917 in Leeds een grote vergadering 
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bijwoonde „to hall the Russian revolution 
and to organise the British democracy 
to follow Russia", en zijn vernietigend 
portret van Ramsey MacDonald kan ik 
niet nalaten te citeren: „ ... he was a 
fine figure of a man, with a handsome 
face to satisfy a maiden's or a hairdres-
ser's dream, with a golden belt-like bull-
like voice which said nothing at such 
inordinate length and so persuasively that 
he could always get a Labour audience 
shouting with enthusiasm." Clio, de cy-
rftche muze der Geschiedenis, die naar 
men aanneemt, zowel de toekomst als het 
verleden kent, moet wel geglimlacht heb-
ben om de prachtige resolutie die op die 
vergadering werd aangenomen. En toch, 
zegt Woolf, het is makkelijk na een halve 
eeuw te lachen om onze hoop en ons 
enthousiasme, maar als ik kon terugke-
ren naar 1917 in het bezit van de kennis 
en de ervaring van 1967, dan zou ik de 
Russische revolutie weer verwelkomen 
omdat zij een oud, kwaadaardig gezwel in 
de Europese maatschappij vernietigde. 
Overigens heeft hij geen goed woord voor 
het communisme, dat hij in zekere zin er-
ger vindt dan nazisme en fascisme. De 
Hitlers en Mussolini's zijn alleen maar 
bandieten en psychopaten, maar „commu-
nism has its roots in some of the finest 
of human political motives and social aspi-
rations and its corruption is repulsive". 
In hetzelfde jaar 1917 komt hij tot de 
overtuiging dat het voor zijn vrouw goed 
zou zijn iets met haar handen te doen 
en na de aanschaffing van een handpers 
beginnen zij samen met de Hogarth Press, 
die zou uitgroeien tot een bloeiende uit- 

geversfirma, die o.a. T. S. Eliot en van 
Freud de Collected Papers uitgaf, en na-
tuurlijk alle werken van Virginia Woolf. 
Leonard zelf schreef behalve een paar 
romans en één toneelstuk een reeks boe-
ken over politiek, waarvan After the de-
luge het bekendst is geworden, hij was 
redacteur van The Nation en van de Po-
litical Quarterly en zat in het Executive 
Committee van de Fabian Society. Hij 
heeft zich hartstochtelijk beijverd voor een 
politiek die gebaseerd was op de Vol-
kenbond. Maar, zegt Woolf, de voortdu-
rende tragedie van de geschiedenis is, 
dat de dingen voortdurend tien of twintig 
jaar te laat worden gedaan. Zo is het ge-
gaan met de Franse revolutie, met de 
Home Rule en Ierland, met de oorlog en 
de Volkenbond. 
Deze vier delen autobiografie geven bui-
tengewoon veel: een reeks prachtig ge-
schreven portretten van personen binnen 
de vermaarde Bloomsbury-set en daar-
buiten, en daar boven uit het beeld ten 
voeten uit van de schrijver zelf die met 
wijsheid en humor vertelt van zijn leven 
waarin hij zonder zich veel illusies te ma-
ken desondanks bergen werk heeft ver-
zet om 's mensen lot te verbeteren. Van 
deze nobele humanist citeer ik hier nog 
tot slot een waarschuwend woord: „The 
sordid and savage story of history has 
been written by man's irrationality, and 
the thin, precarious trust of civilization 
which has from time to time been built 
over the mess, has always been built by 
reason bloody." 

der Wal Libbe van 



Notities van een Dezer 

Zojuist is eindelijk een herdruk — na 
dertig jaar — verschenen van het 
kolossale werk van Norbert Elias. „Ueber 
den Prozess der Zivilisation". Dit boek 
in twee dikke delen bevat socio- en 
psycho-genetische onderzoekingen naar 

de wentelingen in onze beschaving en het 
ontwerpt tenslotte een theori•=_ der cultuur. 
De nieuwe editie (Frank, Zrich) kreeg 
een inleiding van Elias mee van ongeveer 
70 bladzijden, waarin zijn visie hier en 
daar wordt gerevideerd. 

Kort voor de laatste oorlog verscheen 
dit boek (1939, Bazel) en onmiddellijk 
verwekte het groot opzien. In de oorlog 
was het een gevraagd want zeldzaam 
meesterwerk. Ik heb een exemplaar in 
1943 voor vijfhonderd gulden zien 
verhandelen. Dat zegt nu misschien niet 
zo veel meer en ook toen kwam de prijs 
weer in het redelijke als men in 
ogenschouw nam dat men voor dat geld 
ook twintig pakjes consi-sigaretten kon 
kopen in de Ten Kate-straat in 
Amsterdam. 
Het is een standaardwerk. Elias heeft 
grondig en inventief een breed onderzoek 
ingesteld naar de diepere sociaal-econo-
mische bewegingen einder onze cultuur 
in de ruimste zin en hij heeft de 
psychische mechanismen ontleed die 
van onderen-op (om de ruimtelijke 
beeldspraak vol te houden) ons gedrag 
bepalen. Zijn geweldige en boeiende 
vondst is het, de zogenaamd banale 
gedragswijzen te hebben opgenomen in 
het brede verband van de grote 
cultuursymptomen. 

Naast de uitingen en stromingen van 
wetenschap, kunst, wijsbegeerte en 
godsdienst heeft hij de eet -en drinkge- 

woonten, de „manieren", de spraak-
wijzen, de nette en onnette wijzen van 
doen, als neussnuiten, spuwen, sanitaire 
gewoonten, slaapkamergedrag, vloeken 
en omgangsvormen historisch nauwgezet 
gevolgd, in causaal verband geplaatst en 
ontleed. Een voorbeeld: Het absolute 
koningschap weet in Frankrijk, door 
nieuwe transport- en productiemiddelen, 
eerst in de zeventiende eeuw de 
machtige adel te overwinnen die tot dan 
toe de staat had geregeerd. Onder de 
heerschappij van de absolute, centra-
listische monarch ziet men dan de 
normen van de adel snel veranderen. 
De feodale grofheid wordt verfijning, 
de onbehouwen krijgslieden worden 
hovelingen. Er treedt een omwenteling in 
de literatuur op, gevoelens worden 
ontleed, de taal wordt precieus. „Les 
chevaliers se changent en cavaliers. Les 
épées cessent d'étre des armes pour 
devenir des ornaments." Heftigheid en 
grofheid in het uiten van gevoelens, zelfs 
in de tragedie, gelden als ongepast. 
Elias toont uitvoerig en overtuigend aan 
dat door de dwang van de situatie de 
levenshouding en daardoor het stelsel 
van normen zich wijzigt. En merkwaardig 
is het, dat de nieuwe normen van boven 
naar beneden zich voortplanten — terwijl 
ondertussen de heersende klassen weer 
modificaties in de moraal aanbrengen 
die de differentiatie van hoog en laag 
markeren. 

In dit aan vondsten en ideeën zo rijke 
boek komen de meest curieuze ontdek-
kingen voor. Het werd in 1939 dan ook 
direct geimponeerd ontvangen. Grewel 
weet zich te herinneren dat Prof. W. 
Bonger — een autoriteit op het gebied 
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van de geschiedenis der moraliteit —
terstond een uiterst lovende kritiek 
leverde. Dat zegt wel wat, omdat Bonger 
bepaald niet gauw in zijn handen wreef 
bij het verschijnen van psycho-analytische 
beschouwingen uit de school van Freud, 
of het mocht zijn om zich in de gevechts-
houding te stellen. Maar Bonger zag 
terstond in, dat hier duidelijk 
dieptepsychologie in historisch verband 
werd bedreven en dat de psycho-
analyse hier grondig sociologisch werd 
gefundeerd. In 1942 verscheen er in 
,.Mensch en Maatschappij" (XVIII, 65) 
een degelijke beschouwing over het boek, 
van de hand van Dr. J. Wisse. Na de 
oorlog publiceerde Dr. F. Grewel een 
grote studie in de bundel „Mens en 
gemeenschap". (Muusses, Purmerend, z.j.) 

Er is een oorspronkelijke, in het latijn 
geschreven autobiografie van Erasmus 
bekend, die door hemzelf werd verzonden 
aan zijn vriend in Leuven, Conrad 
Goclenius op 2 april 1524 (Allen II, 47). 
Het levensbericht moest geheim blijven 
en was geleverd als materiaal voor de 
vrienden tegen de lasteraars. Het 
manuscript is in het ongerede geraakt, 
maar geheel volgens de bedoeling van 
het geschrift werden er gedurende de 
zestiende eeuw verscheidene — ik vrees 
ook: verschillende — afschriften van 
verspreid. Ook vertalingen — en 't is 
aan te nemen dat we geleidelijk een 
heel eind van de oertekst zijn afge-
dwaald. Ik gebruikte een Nederlandse 
tekst, die ontleend was door de Wereld-
bibliotheek — 12 juli 1936 — aan een 
bundel levensbeschrijvingen van Erasmus, 
die omstreeks 1615 te Rotterdam werd 
uitgegeven bij Matthijs Bastiaensen, 
onder de titel: „Gort Verhael van het 
leven Erasmi van Rotterdam, zelfs van hem 
beschreven." 
Na de onderzoekingen van de Allens —
de eminente uitgevers van de brieven —
is er geen goede grond meer voor twijfel 
aangaande de echtheid van het geschrift. 
Dit levensverhaal is weloverwogen en 
zonder omwegen een zelfrechtvaardiging. 
Maar in vorm en verhaal karakteriseert 
Erasmus zich duidelijk als wat hij ook 
en vooral in zijn overige werk verraadt te  

zijn: half middeleeuwer, half renaissance-
mens. Hij geeft hoofdzakelijk een droge 
opsomming van het verloop der levens-
feiten, geboorte, opvoeding, scholing enz. 
— een typisch voorbeeld van de 
middeleeuwse huis- en familie-kroniek, 
even leugenachtig ook — maar op enkele 
momenten straalt even heel sterk de 
individualistische, zo niet egocentrische 
mentaliteit van de renaissance-mens door. 
Beter gezegd: wezenlijk is Erasmus een 
modern mens, naar Groethuysens karak-
teristiek van de auteur van de eerste 
renaissance-mémoires Petrarca: „De 
eigen levenservaring gaat voor alles; de 
mens wil zich zelf verwerkelijken". Maar 
de stijl, de vorm die Erasmus voor zijn 
zelfportret kiest is nog geheel die van de 
droge kroniek. 
Hij verdedigt zich tegen de laster over 
zijn afkomst, zijn opleiding, zijn aard en 
zijn voorkeuren. 
„Aandoenlijk en romantisch" heeft 
Huizinga („Erasmus", 1947, 5) het beeld 
genoemd dat Erasmus in zijn levensschets 
van zijn afkomst geeft. Zijn vader stelt 
hij voor als een gevoelige jongeman die 

met stellige, eerbare voornemens omgang 
had met de dochter van een chirurgijn. 
De ouders van de jongen trachten hem 
aan dit huwelijk te onttrekken en hem 
de geestelijke stand te doen verkiezen. 
De jongen (de vader) vlucht naar Rome, 
vóór het kind geboren is en leeft er van 
wat enig kopiëerwerk hem oplevert. 
De ouders berichten hem daar, dat zijn 
geliefde is gestorven; geheel ontdaan 

ziet hij nu een motief voor een religieuze 
roeping — hij wordt priester. Terug in 
deze contreien ervaart hij het bedrog 
zijner ouders, maar besluit zijn vroegere 
minnares niet meer te genaken en slechts 
voor een goede opvoeding van zijn zoon 
te zorgen. De moeder sterft, de vader 
volgt haar spoedig in de dood. Erasmus 
was — in het kader van dit mooie 
verhaal — op twaalfjarige leeftijd al 
wees. De feiten zijn geheel anders en 
er is geen twijfel aan dat Erasmus 
daarvan niet onkundig was. Zijn vader 
was priester toen hij verwekt werd, niet 
in een opwelling maar tijdens een 
geregelde, onregelmatige verbintenis, 
waaruit drie jaar tevoren ook al een zoon 
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was geboren. Hij was zestien jaar 
toen hij wees werd. Verderop in zijn 
schets belijdt hij „zulcken afkeer vande 
logen, dat hij noch maer een kint zijnde 
de loghenachtige kinderen hatede ende 
een out man geworden zijnde wiert hij 
beroerdt als hij haer maer sach". 
Dit is nog maar één trek van deze 
wonderlijk tegenstrijdige man. Er zijn er 
vele. Daar is zijn vrees voor bindingen 
— om 't eens anders te zeggen: zijn 
feitelijke zuiverheid die verhindert dat hij 
zich voor veel geld verkoopt en die van 
de weersomstuit hem overlevert aan een 
toch werkelijk wel wat karig leven. Hoe 
rijmt men met deze praktische onbaat-
zuchtigheid zijn voortdurende pochen op 
hoge en rijke relaties, op invloedrijke 
aanhang? „Ten lesten is hij wt 
Vranckrijck met veel schone beloften in 
Enghelandt gheroepen in welcke tijdt hij 
verworven heeft de vrientschap vanden 
Aert-Bisschop van Cantelbergh." „Nader-
hant na Rome, daer zijn faem nu al te 
voren vermeed en lieftalligh was." Hij is 
'n groot vriend van Rafael Cardinael van 
S. Georgio, raadsheer van Karel V. 
In werkelijkheid: niet allemaal juist, niet 
allemaal waar. Maar laten we hierbij geen 
ogenblik vergeten welke grote, omver-
werpende boeken deze ogenschijnlijk 
kleinzielige zwetser toch schreef! Hij 
verraadt zich als kompleet mens nog 
veel meer. Daar is ook zijn ontstellende 
ziektevrees. Zijn hele leven door is hij 
eigenlijk „en route" met de pest op z'n 
hielen. Op 15 jarige leeftijd drijft deze 
ziekte hem van Deventer naar Gouda. 
Later horen we steeds: „hier die peste 
ontstaende is hij weder ..." en dan 
ging hij maar weer. Ziekte heeft hem èrg 
gekweld; hij beroept er zich op. Een 
andere afkeer is het klooster — hij is er 
báng voor geweest. 
En waarom of waardoor dit alles? Het 
staat wel vast dat hij een gecompliceerd 
karakter had, vol hevige tegenstrijdig-
heden, vol uitersten: agressief en laf, 
grof en teerhartig, ijdel en eenvoudig, 
geniaal-diepzinnig en plomp-oppervlakkig, 
bewegelijk en naar rust geneigd. Een 
sleutel tot dit karakter heeft men zijn 
latente homo-erotische aard genoemd —
en daar zal wel iets in zitten. Opvallend  

Is bijvoorbeeld wel de in-'t-oog-springen-
de tegenstrijdigheid van zijn moderne 
ijdelheid en de zeer sterke schroom 
daarvoor uit te komen. Hij is ongewoon 
veel keren geportretteerd — vooral ook 
zijn handen met de grote ring, hem door 
de bisschop van St. Andrews geschonken 
— maar Kbhler heeft er al op gewezen 
dat hij nooit met ongedekt hoofd afge-
beeld staat: om zijn opvallend platte 
achterhoofd te maskeren. En wat zegt 
hij over zichzelf: „Ja in zijn eijghen 
aenzicht hadde hij gheen behaghen: en 
men heeft hem door gheen bidden en 
smeecken nauwelijcks zoo verre konnen 
bringhen dat hij hem-zelven zoude laten 
uijt-schilderen". 
Ergens zit in deze man toch wel wat 
Huizinga feilloos noemt „beschaamdheid 
over zich zelf". De gespletenheid van 
ik-zucht en schuldgevoel is in zekere zin 
typisch voor de renaissance, maar in het 
bizonder bij een man van Erasmus' 
afkomst, opvoeding, milieu en constitutie 
viel evident. Daardoor is hij een auto-
biograaf van het zuivere type — hij kijkt 
in zichzelf, hij heeft een elementaire 
behoefte om van zich zelf te vertellen 
en zich te rechtvaardigen. Dan komt 
hij tot de uiting van ongehoord 
persoonlijke hebbelijkheden als: 
„Doorgaens was hij zeer teer van 
complexie en gezondtheijt voornemelijc 
inde vasten-daeghen om de visch die 
hij doen moest eten die hem qualijck 
bequam wanneer hij se maer was riecken-
de". 
Maar ook spreekt hij de onmiddeleeuwse, 
hypermoderne trots uit: „Syn verstant 
en ghemoet was eenvoudigh" — en terecht 
noemt hij zich voor alle eeuwen: „Een 
oprecht grootachter van ander luijden 
gheleertheijt ende een wtnement 
opqueker van verstanden ..." 

Ik heb wel eens gedacht dat er in 
Nederland een uitgever te vinden moest 
zijn die bereid is een reeks kleine 
boeken uit te geven, die men onder de 
serie-naam „curiosa", of iets van dien 
aard zou kunnen uitbrengen. 
Er zijn een aantal evenementen, zonder-
linge lieden, gekke verhalen en opmer-
kelijke verschijnselen die wel een 
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geboeid publiek zouden vinden als de 
tekst maar niet te specialistisch, eerder 
wat speels en gerelativeerd is. Nu na 
de vakantie, nog niet meegesleurd in de 
stroom van besognes van het winter-
seizoen, in dat interregnum van het 
gelummel, heb ik allerlei boeken in 
handen genomen die stof bieden voor 
de reeks die ik bedoel. Ik heb zitten 
lezen in de biografie van één van de 
meest spectaculaire strafpleiters in 
Californië omstreeks 1900: Earl Rogers, 
beschreven door zijn dochter Adela 
Rogers St Johns: „Fine! Verdict" 
(Londen 1963). Deze Rogers was een 
avontuurlijke figuur, prikkelend, gewiekst, 
grandioos in cross-examination, die model 
heeft gestaan voor de bekende Perry 
Mason van de auteur van een onafzien-
bare rij van detective-stories: Erle 
Stanley Gardner. 
Rogers bracht geheel nieuwe gebruiken 
in de rechtzaal: onthullende kruisver-
horen, reconstructies, minutieuze en 
briljante discussies met ballistische 
experts — afgezien van het spectaculaire 
toch gericht op de grondslag van het 
recht: schuldig is hij pas die zonder één 
spoor van twijfel als schuldig moet 
worden aangemerkt. Het kermis-element 
bewijst evenzeer de zin als de onzin 
van de jury-rechtspraak. Tegen het einde 
van zijn carriëre werd hij door zijn 
dochter, die hem adoreerde, voor de balie 
gesleept om een bevel tot opneming in 
een sanatorium te verkrijgen, aangezien 
hij aan alcoholmisbruik ten gronde dreigde 
te gaan. Het kruisverhoor dat hij zijn 
dochter toen afnam — meer gebaar, 
optreden en natuurlijk gedrag — is een 
klein drama van drie minuten. 
Een boekje dat op grond van het aan-
wezige materiaal met geest en distantie 
zou moeten worden geschreven moest 
eigenlijk door W. F. Hermans gemaakt 
worden. 

Een ander gek boek waarmee ik na 
mijn vakantie een paar verrukkelijke 
dagen heb doorgebracht is: „The knight 
and the umbrella" van Jan Anstruther, 
(Londen 1963). Het boek speelt in 1839. 
De graaf van Erlington, 26 jaar oud, rijk 
en verwend, was in die jaren, waarin  

de stoomtrein snijdend door de rust van 
feodale landschappen begon te lawaaien, 
vervuld van heimwee naar de glorieuze 
eeuwen der ridderschap. Erlington 
besloot een tournooi in authentieke vorm 
te organiseren op zijn kasteel, dat in 
gothische stijl was gebouwd. Het was 
een machteloze happening tegen de 
industriële era die begonnen was. Maar 
een geste van allure. De gigantische 
moeite en kosten werden door de graaf 
hautain veronachtzaamd. Het middel-
eeuwse tournooi, in onvervalste zetting. 
zou gevolgd worden door een traditioneel 
massaal banket en een luisterrijk bal. 
Van heinde en ver werden na eindeloos 
speurwerk de costumes, de harnassen, de 
wapenuitrustingen aangevoerd. 
Echter op de dag van het tournooi —
alles was tot in de puntjes voorbereid —
daalde een afschuwelijke regen onafge-
broken neer, waardoor alles verflenste 
en in prut vervuilde. 
Het boek beschrijft conscientieus, van 
ogenblik tot ogenblik, rijk gedocumen-
teerd deze tragedie van de ridder en de 
paraplu. 
Het boekje dat hieruit met hoge ironie 
gedestilleerd kan worden zou 
geschreven moeten worden — in verband 
ook met de vele hoofdletters — door 
Gerard Karel van het Reve. 

Een verre van gek, eerder triest boek 

stamt uit 1959: „La Saint Barthélémy" 

van Henri Noguères (Parijs, Ed. Laffont), 
waarin minuut voor minuut het drama 
van de Bartholomeusnacht in Frankrijk, 
meer speciaal in Parijs, van 23 op 24 
augustus 1572, wordt beschreven. 
De volgorde der gebeurtenissen 
verkregen hun tragische betekenis door 
de ironische tegengesteldheden, door 
toeval vaak gearrangeerd, der bedoelingen 
van de dramatis personae. Het geheel is 
een schoolvoorbeeld van massapsycholo-
gische tendenzen, godsdienstverdwazing, 
staatsraison en gewone smeerlapperij. 
Ik dacht dat dit verhaal zou kunnen 
worden naverteld door Jan Wolkers, die 
— niet gerekend dan nog zijn afkomst 
uit Oegstgeest — met verve dit 
schandaal moet kunnen schrijven, vooral 
door zijn instinct voor het maccabere en 
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zijn talent voor dramatiseren. 

Nu ik toch bezig ben plannen te 
formuleren: ik herinner mij een 
Zwitserse dissertatie uit de jaren '50 
die getiteld was: „Letzte Aufzeichnungen 
von Selbstmdrdern". Dat boek, nauw-
keurig wetenschappelijk opgezet, heeft 
mij destijds geimponeerd, niet het minst 
door de breedvoerig gedocumenteerde 
slotstelling (luidende ongeveer zo:) dat 
bijna alle moedwillige zelfmoordenaars 
zich wrèken met hun daad, compensatie 
zoeken in extremis, een laatste wanhopige 
uitval doen voor ondervonden verwaar-
lozing, veronachtzaming, gebrek aan 
liefde, verlies van respect en prestige. 
Het zich-zelf-doden is een uiterste daad 
van leven. 

Er is mij één wonderlijk verhaal bekend 
van twee broers van gevorderde leeftijd, 
die er niet meer in geloofden en ook 
aan de witte haat die zij elkaar toedroe-
gen langzamerhand geen levensvervulling 
meer wisten te ontlenen. Zij construeer-
den een uiterst ingewikkeld apparaat 
waarbij zij volstrekt gelijktijdig en 
gelijkvormig een punt achter de zin van 
hun leven konden zetten. Ze zaten 
naast elkaar, zagen elkaar en moesten 
een volkomen op elkaar afgestemde 
reeks handelingen verrichten met inge-
bouwde mogelijkheid tot afremmen bij  

sabotage van één van beiden. 
Hun boodschap aan de wereld was de 
nalatenschap van het ingenieuze apparaat. 
Stangen, hendels, spiegels — allemaal 
bewijzen dat niets anders er op aan 
kwam dan die ander, die gehaat werd 
en dood moest tegen de prijs van het 
eigen leven. „Hij geen seconde later." 
Hier was de hele vruchteloze discussie 
over het probleem van de tijd onaantast-
baar opgelost in dat ondenkbare moment 
der gelijktijdigheid. 
Als dit geen onderwerp voor Simon 
Vestdijk is, dan weet ik het niet meer. 
Maar kort, kort! 

Tenslotte, nu we toch in het bizarre 
bezig zijn, een bewijs dat er geen 
historische studies nodig zijn. De krant 
levert genoeg. 
Een bericht van enkele maanden geleden: 
„Den Haag, maandag. — Vanmorgen om 
half vijf werd de Haagse politie 
gealarmeerd door een vijf-en-zeventig-
jarige mevrouw, die toen zij wakker 
werd een onbekende man naast haar bed 
slapende had aangetroffen. Op het 
politiebureau vertelde deze man, een 
56-jarige betonwerker, dat hij de zondag-
avond met de bejaarde dame in een 
café had doorgebracht. Na sluitingstijd 
was hij met haar meegegaan naar huis 
om nog een afzakkertje te nemen. Toen 
het laat was geworden werd besloten 
dat hij de nacht in het huis van de vijf-
en-zeventig-jarige zou doorbrengen. 
Toen de vrouw dit verhaal via de politie 
hoorde, was haar reactie: „0 ja, dat is 
waar ook!" 

P. Spigt 

Zelfportret door Erasmus in een losse 
krabbel bij een brief — zie E. Major 
„Erasmus von Rotterdam." 
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Stichting Socrates. Oudegracht 152, Utrecht, postbus 114, telefoon 030-24641. 



INHOUD VOLGENDE NUMMERS: 

Dec. 1969: 0. Noordenbos — Theologie of antropologie. 
H. Hawton 	— Erasmus in Engeland. 
P. Krug 	— Erasmus en Roemenië. 
Voorts opstellen van M. G. Rood, H. J. Roethof, J. P. van Praag, 
S. Pruyt, P. Spigt. 

1970: De redactie bereidt een tweetal gerichte nummers voor. Het ene 
zal gewijd worden aan een ontleding van de autoritaire persoon-
lijkheid. Een sociaal-psycholoog zal een beschouwing leveren —
aan de hand van de opvattingen van Adorno, Horkheimer c.s. —
over de ontstaansgronden en de structuur van genoemd feno-
meen. Een deskundige in de toneelliteratuur geeft een exposé 
van enkele der klassieke en moderne prototypen van autoritairen. 
Een regiseur zal beschrijven welke moeilijkheden verbonden zijn 
aan de opbouw van de rol van een autoritair karakter, terwijl een 
acteur van zijn persoonlijke belevenissen zal getuigen. 

D 

Het andere gerichte nummer zal gewijd zijn aan de thema's die 
door het voorgaande worden opgeroepen: gezag, ontzag, aan-
passing, verzet, stolling en vooruitgang in de geschiedenis. Een 
aantal competente auteurs wordt aangezocht. 

Er zal voorts in de jaargang aandacht worden besteed aan de 
150e herdenking van Multatuli's geboortedag (2 maart 1820), aan 
het Congres van de IHEU in Boston, aan de discussie over de 
veranderende opvattingen inzake medische ethiek, enz. enz. 


