
ALBERT DAAN 

IS HET LEVEN HEILIG? 

I. INLEIDING TOT EEN MEDISCH-ETHISCH VRAAGSTUK 

Het zij, lezer, dadelijk toegegeven, dat het eerste deel van onze titel een 
blikvanger is. Want, nietwaar, voor een enigszins redelijk en bruikbaar 
antwoord op de vraag moeten wij ons zetten tot een nadere bepaling van 
wat onder „leven" en „heilig" verstaan wordt. Men ziet immers gemak-
kelijk in dat de spreiding van de betekenis van beide termen aanzienlijk 
is. 
Voor het woord „heilig" is dat wellicht nog het minst het geval. Sinds 
vóórchristelijke tijd is het de aanduiding van een eigenschap der goden, 
een min of meer bepaald aspect van het goddelijke dus. Bij de bepaling 
van wat dan „heilig" of „gewijd" was (gotisch: hailag of weihs) heeft 
het ook binnen het kader van het godsdienstig formuleren nogal aan 
nauwkeurigheid ontbroken. Bijgevolg bleek op de duur als heilig benoemd 
te kunnen worden al wat door de godheid „aangeraakt" en daarmee haar 
„toegewijd-  was. De niet voldoende voorgestelde en omschreven samen-
hang tussen het heilige en het goddelijke leidde tot een synoniem woord-
gebruik en de veelvormige ontwikkeling van het godsdienstig besef (van 
animisme via polytheïsme tot monotheïsme en eventueel pantheïsme) re-
soneerde in inkrimping en uitbreiding van al wat heilig kon heten. Als 
men hierbij nog bedenkt dat soms de mens in zijn rituele handelingen 
nog allerlei, personen zowel als dingen, „heilig" kon maken, dan is het 
te begrijpen dat ook binnen theologisch kader het woord begon te roe-
pen om een nadere inhoudsbepaling. Rudolf Otto's studie „Das Heilige"1 ) 
is een poging daartoe. Hij komt tot de beslissing dat het heilige geken-
merkt wordt door wat aantrekkelijk en schrikwekkend tegelijk is. Afge-
zien van de doeltreffendheid van deze beschrijving en van wat Otto 
verder aan zinnigs naar voren brengt, mag men vaststellen dat zijn be-
schouwingen weinig invloed hebben gehad op het gebruik van de term 
heilig in christelijke bespiegelingen en dat het voor de kennistheoretisch 
geïnteresseerde nog altijd één van die grote woorden is gebleven, waar-
mee men steeds of te weinig of te veel zegt. Uit de gevarieerde toepas-
sing krijgt de significus de indruk dat dit woord in godsdienstige kring 
minder een beschrijfbare eigenschap indiceert dan wel een wilsgericht-
heid vertolkt: de waarde van dit of dat (het kan een stoffelijk ding zijn, 
een levend wezen, een aards complex, een handeling, een emotie, een 
denkbeeld, enz....) is zo supreem dat het op generlei wijze aangetast 
(verwoest, geschonden, betwijfeld, becritiseerd) mag worden. Het is dan 
ook in deze zin dat de bewust ongodsdienstige mens de uit religieuze 
sfeer stammende term af en toe bezigt. Het mag zijn dat hij dit quasi-
ironisch doet, met het kwade geweten een term te ontlenen aan een 
denksfeer waarvan hij het essentiële verwerpt, hij houdt als waarderend 
wezen de behoefte, in zijn waardenschema zekere fundamenten te eren 
met een hoofdletter. Hij acht ze onmisbaar, in de hoogste mate „eerbied 
waard" en dus maar „heilig", of het nu de Rede, het Leven of de Liefde 
is! 
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Daarmee heeft de vraag van onze titel enige verduidelijking ondergaan 
en kan zij omgezet worden tot de volgende: Is het leven van zodanige 
waarde dat het onder alle omstandigheden moet worden ontzien en ge-
eerbiedigd? Het eerste antwoord zij opnieuw een vraag: welk „leven" 

wordt bedoeld? 

Leven 

Wij doen hier de misschien verrassende maar uit signifisch oogpunt 

voorspelbare ontdekking, dat het sterk meespelen van emotionele en wils- 
gerichte waarderingen tot een grote spreiding van de indicatieve bete- 
kenis van dit simpele woord heeft geleid. Om dit te illustreren kunnen wij 
ns houden aan het Nederlandse taalgebruik en de semantiek van syno-

nieme woordstammen in andere talen buiten beschouwing laten. Hier en 
nu kan de inhoud van de term leven, alle taaltrappen saamgenomen, zo 
ongeveer variëren van „niets" tot „alles". Zij die een onuitroeibare be-
hoefte hebben aan fonetische geruisen ter begeleiding van het menselijk 
verkeer, roepen bij een ontmoeting „hoe staat het leven?" zonder de mo-
gelijkheid van een antwoord op die vraag ook maar te overwegen. Hier 
is het woord leven een traditioneel-grammaticaal onderdeel van een tekst 
die in haar geheel slechts emotioneel-volitionele functie heeft: iets als: 
„hier ben ik waardig medespeler in het spel der conventies". Aan de 
andere kant zijn er de doelbewuste uitbreidingen van de omvang van het 
begrip leven, die, de wetenschap der biologie voorbijstrevende, in meta-
fisische speculaties of pantheistisch getinte religies, zoveel onder de noe-
mer brengen dat de afwezigheid van een tegendeel dreigt de term alle 
bruikbare zin te ontnemen. 
Ook wanneer wij ons verre houden van deze uitersten, blijft het feit be-
staan dat de betekenis van begripstermen als „leven" varieert met de 
contekst waarin zij voorkomen. Het heeft geen zin, te trachten deze va-
riaties uitputtend te rubriceren. Alleen lijkt het gewenst, met het oog op 
het aanstonds te bespreken geneeskundig-ethisch probleem, met een paar 
peilingen de valkuilen te signaleren, waarin zo menige argumentatie kan 
geraken. 
A. Globaal is het aannemelijk dat de primitieve mens het leven heeft 
kunnen benoemen bij wijze van verzamelnaam voor alle verschijnselen 
die bij het sterven en bloc verdwijnen. Hij leerde de dood kennen en 
daarmee polair het begrip „leven" stellen. Het is deze zingeving voor het 
woord leven, die zich tot de huidige dag op de voorgrond dringt in de 
alledaagse en de literaire taal. Als de Genestet zegt: „Het leven alleen 
is de school van ...", dan  is  dit typisch voor de interpretatie van het 
leven als „periode", als een historische feitelijkheid. Dit betekent nog al-
lerminst, dat elk gebruik in deze zin zonder nieuwe variaties is. Het ligt 
psychologisch voor de hand dat menigeen in eerste aanleg geneigd is 
onder „het" leven zijn „eigen leven" te verstaan. Maar meer abstracte 
uitbreidingen liggen voor het grijpen, vooreerst die tot het leven van alle 
mensen ( „La vie est un bal masqué 	!''), dan tot dat van alle dieren 
en eventueel de verdere organismen. Daarbij neemt dan in deze richting 
de logische omvang van het begrip „leven" toe en de inhoud dienover-
eenkomstig af. Ook de emotionele begripsinhouden  en waarderingen on- 

98 



dergaan een aanmerkelijke verschraling: het eigen leven, met alles wat 
daaraan annex is, gaat iemand gewoonlijk boven alles: „II n'y a rien 
que rien les hommes aiment mieux à conserver" (La Bruyère). Er is 
overigens maar weinig voor nodig om in dit aforisme een betrekking te 
zoeken tot het leven van alle mensen. Overschrijdt men de grens naar 
het dierenrijk dan wordt de analogie belangrijk zwakker en mag men 
de waardering dat het „leven als periode" heilig is in de boven aangege-
ven zin slechts verwachten bij de beperkte groep van dierenvrienden, 
vegetariërs en degenen die toegerust met meer dan normale fantasie en 
sensitiviteit zich zelf terug vinden in de schameler schepselen. Toch 
neemt ook bij de laatsten de zorgvolle koestering van alle levensvormen 
in deze richting af en plegen zij hun kropje sla te eten zonder wroeging. 
B. Het is opmerkelijk hoe deze ontwikkeling van de terminhoud het 
biologisch begrip „leven-  nadert, dat van andere oorsprong is en zich 
van meet af aan betrekt op het „leven als verschijnsel", niet in polariteit 
tot de „dood-  of het „sterven-, maar in tegenstelling tot al datgene in 
de werkelijkheid wat de levensverschijnselen niet toont, de anorganische 
natuur. Wij hebben hier met de meer wetenschappelijk getinte antithese 
te doen die, hoewel ongetwijfeld wel impliciet aanwezig in de oermede-
deling: „hij leefde en nu is hij dood", een afzonderlijke ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. De wetenschap der biologie, nu en dan bevrucht door 
reeds bestaande wijsgerige theorieën, heeft hier geleid tot een aantal 
fundamentele vragen, die nog steeds niet een in alle opzichten bevreil-
gend antwoord hebben gevonden. Zij zijn praktisch in 3 groepen te ver-
delen: 
1. De vragen naar aard en kenmerken van het organisch leven als on-
derscheiden van de dode natuur. Vanouds is in de eerste plaats de aan-
dacht gevallen op de beweeglijkheid van het „levende-. Men leerde 
echter al spoedig levende en toch niet bewegende levensvormen kennen. 
Begrippen als „groei-  en „assimilatie-  (scheikundige verandering van 
stoffen uit de buitenwereld op zodanige wijze, dat zij werden tot bouw-
stoffen voor het organisme) deden later opgeld, maar men scheen tot 
bevredigender kenmerking te komen, toen de „voortplanting-  als crite-
rium werd gesteld: de levende cel en ook het acellulaire virus reprodu-
ceren zichzelf. Lange tijd bleef dit laatste inderdaad het schijnbaar meest 
efficiënte kenmerk voor de afgrenzing van wat leven zou mogen heten. 
Men bleef zich echter bewust dat de levensverschijnselen meer omvatten 
dan voortplanting alleen en zo koh het gebeuren, ook al in verband met 
het feit dat de mens in zijn laboratoria geen leven kon „scheppen'', dat 
het Aristotelische beginsel der „entelechie-  het sleutelwoord bleef voor 
het onopgeloste mysterie. Terwijl in de anorganische natuur slechts blote 
causaliteit werkzaam is, zou in het levensgebied de oorzakelijkheid sa-
mengaan met doelstelligheid: Dit betekent dus dat de verandering die 
een anorganisch complex ondergaat bij de inwerking van een chemische 
of fysische factor indifferent is, maar dat bij een organisch complex (or-
ganisme) de optredende veranderingen slechts begrepen kunnen worden 
uit een inhaerente drang tot zelfhandhaving. Het valt niet te ontkennen 
dat deze — of een analoge — term de eerder genoemde levenskenmer-
ken, geen van alle voldoende op zichzelf, een logisch en samenbindend 
kader vermag te geven. Het woord entelechie, in het begin van deze 
eeuw opnieuw door Hans Driesch 2 ) als kernstuk van zijn neo-vitalisme 
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gebezigd, geeft dan deze doeloorzakelijkheid aan als een volstrekt aan 
alle levende stof eigen beginsel. 
Er zijn tegen deze terminologie bezwaren ingebracht, vooral van de zijde 
der biologische research-werkers, die alleen causale samenhang in de 
levensverschijnselen kunnen opsporen en zich daartoe wensen te beper-
ken. Zij zijn geneigd het denken in de trant van doelstellingen als „me-
tafysica-  te diskwalificeren. Dit is begrijpelijk omdat zulke sterk met het 
menselijk-psychisch ervaren verbonden „principes-  maar al te vaak heb-
ben gediend als wankele onderbouw voor wereldomvattende verklarings-
systemen. Men dient echter in te zien, dat de doelstelligheid in het han-
delen van welke medemens ook, ons nimmer direct bekend is, op de 
wijze waarmee wij ons eigen bedoelen en doen kennen. Toch menen wij 
allen uit woorden en daden van wie ons omringen te mogen afleiden dat 
zij evenals wij zelf naar doelen streven, o.m. dat van de zelfhandhaving. 
Wij hebben deze overtuiging gebaseerd op analogieën in de objectief te 
maken feiten en door inductie dit doelstellig handelen niet alleen in alle 
menselijke wezens geprojecteerd, maar in alle vormen van levend proto-
plasma. Er is dan eigenlijk ook geen steekhoudend bezwaar tegen het 
denken in termen als entelechie en zelfhandhaving, al blijft dit een on-
vruchtbaar en doodlopend spoor voor het wetenschappelijk onderzoek, 
dat problemen slechts erkent en hanteren kan voorzover ze vatbaar zijn 
voor causale analyses. Deze kritiek treft evenzeer de theorie van de ho-
listen, die tevergeefs met een woord als „Ganzheit-  de eigen aard van 
het levende organisme hebben willen doorzien. 
De poging tenslotte, het „doelmatig reageren" in causale verbanden te 
vatten, heeft H. J. Jordan 3 ) gevoerd tot zijn theorie van multicausale reac-
ties. Het werk heeft de schepper niet overleefd, vermoedelijk doordat de 
theorie niets beschrijft wat niet ook in anorganische milieus voorkomt. 
Meer uitzicht schijnt een moderne ontwikkeling te bieden, waarbij men, 
geïnspireerd door de cybernetica de antwoorden van de levende stof op 
prikkels tracht te beschrijven in de fysische termen van terug- en tegen-
koppeling. Deze pogingen zijn nog pril en wij zullen voor onze analyse 
moeten volstaan met vast te stellen dat de entelechische werkzaamheid 
van de levende materie nog grotendeels terra incognita is. Dit voorop te 
stellen is van groot belang voor hem die het begrip leven tracht te ken-
merken met criteria als zelfhandhaving, entelechie of reduplicatie. 
De biochemische ontdekkingen betreffende de centrale rol die het de-
soxyribonucleinezuur speelt bij de reduplicatie van cel en organisme, hoe 
verfijnend voor ons inzicht zij ook zijn, lossen het probleem van de doel-
stelligheid in de levende materie niet op. Zij zijn een stap verder in de 
preciese localisatie der essentiële processen, maar staan niet toe de evi-
dente tendentie tot zelfhandhaving volledig te beschrijven met slechts 
causale chemische relaties. De hier veel gebruikte term „informatie.' ver-
raadt reeds de verborgen teleologie. Men kan trouwens vragen, of het 
verband tussen doelstellige en oorzakelijke beschrijvingswijze der levens-
verschijnselen voor altijd onder het ignorabimus van Du Bois-Reymond 
zal vallen dan wel of we hier met een schijnprobleem te maken hebben. 
II. De hierdoor bepaalde verlegenheid wordt nog groter bij de grenzen 
van wat als levensvorm herkenbaar is. Gewoonlijk zullen wij de doelma-
tige levensreacties waarnemen aan organismen. Moeilijkheden treden op 
bij de virussen, die soms, zoals bij het tabaksmozaiekvirus, als niet-ver- 
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anderende chemische materie in flessen bewaard kunnen worden, terwijl 
dezelfde stof, in aanraking gebracht met een tabaksplant, zich daarop 
vermenigvuldigt, een ziekte veroorzaakt en ook verdere planten vermag 
aan te tasten. De levensverschijnselen van de ziekteverwekker zijn ken-
nelijk een functie van de situatie, niet zonder meer bepaald door de 
eigenschappen van het brok materie waarop onze aandacht gericht is. 
Ook als wij denken aan het ontkiemen van sporen e.d. onder bepaalde 
omstandigheden, worden we ons bewust dat leven als mogelijkheid latent 
en ongekend kan sluimeren in veel wat als anorganisch verschijnt. 
III. Zowel de ruimtelijke als de tijdelijke begrenzing 4 ) van het levensfe-
nomeen brengt moeilijkheden mee. Wat het eerste punt betreft: Kent men 
aan een ruimtelijk deel van de stof de eigenschap „leven" toe, dan zal 
daarbij meestal sprake zijn van een organisme. Reeds in oude tijden heeft 
men gemeend, dat niet elk deel van zo'n organisme „levend" genoemd 
zou kunnen worden. Haren en nagels worden ook nu nog als ten dele 
uit dode stof bestaand beschouwd en ook een deel van de opperhuid be-
staat uit afgestorven cellen. Dit betekent dat men aan deze „dode" delen 
geen verschijnselen meer kan waarnemen zoals wij die zien bij levende 
cellen. Toch lijdt het geen twijfel dat bijvoorbeeld de beharing van het 
lichaam zekere fysiologische functies vervult ten behoeve van het orga-
nismisch geheel. Het wordt dus arbitrair of wij hier wel dan niet van 
„leven" zullen spreken. Verder geldt dat wij de moleculaire en atomaire 
bestanddelen van de stofwisseling moeten beschouwen als de partikels 
welker beweging de typische levensverrichtingen samenstelt. Ongetwij-
feld zal elk chemisch proces, dat zich in de cel, de intercellulaire vochten 
of ook het ingewand voltrekt, beschouwd worden als een deel der levens-
processen. Zo kan men zeggen dat het va et vient der zuurstofmoleculen 
in bloed, weefselvocht en cellen tot het levensfenomeen behoort. Maar 
waar, zo mag men vragen, houdt ruimtelijk deze functie op? De zuurstof 
die zich in de longblaasjes bevindt, is enerzijds betrokken bij de opne-
ming in het bloed, wordt anderdeels partieel met stikstof en koolzuur 
uitgeademd bij het respiratieproces. Sommige moleculen zullen mond of 
neus naar buiten verlaten, om kort daarna weer geaspireerd te worden. 
Waar houdt een bepaald molecule op, een bestanddeel van het levende 
lichaam te zijn? Wij kunnen slechts concluderen dat stoffelijk-ruimtelijke 
grenzen voor het organisme niet anders dan willekeurig aan te nemen 
zijn. In strikte zin bestaan scherpe ruimtelijke grenzen tussen het levende 
en het dode niet. Vandaar dat de opvattingen over wat in het lichaam 
als „dood" kan worden beschouwd, zich steeds hebben gewijzigd. Vroe-
ger werd de inhoud van alle holten, die met de buitenwereld in ver-
binding stonden voor „niet-levend" gehouden. Later werd al wat buiten 
de celgrens viel als „dood" beschreven. De electronenmicroscopie heeft 
prof. dr. M. T. Jansen 5 ) echter geleerd dat men met hetzelfde recht aan 
zekere holten in de celstructuur zelf het predicaat „levend" kan ont-
zeggen. 
Zouden wij dan het leven wel ooit kunnen localiseren? 
Belangrijker voor onze vraagstelling is de moeilijkheid het levende in de 
tijd te begrenzen. Naar de gewone opvatting heeft ieder organisme een 
tijdstip van ontstaan en een tijdstip van vergaan, geboorte en dood. Deze 
beschrijvingswijze is voor de praktijk voldoende en nuttig, maar doet bij 
scherper toezien heel wat vraagtekens plaatsen. 
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Beginnen wij bij het begin, dan is het allereerst duidelijk dat de ambte-
naar van de burgerlijke stand de aanvang van ons leven laat vallen op 
de stand van klok en kalender volgens gegevens van de betrokkenen. 
De werkelijke geboorte zal volgens de arts die de bevalling verrichtte, 
wellicht op een iets gewijzigd tijdstip vallen, maar ook hij ziet zich voor 
groe moeilijkheden geplaatst als dit begin van een officieel erkend leven 
in onderdelen van seconden nauwkeurig zou moeten worden opgegeven. 
Als we het verschijnsel biologisch bekijken, weten we dat de geboorte 
een practisch en maatschappelijk belang heeft, maar dat het begin van 
het organisme veeleer gezocht moet worden bij de bevruchting. Maar ook 
daar dezelfde perikelen en vragen: op welk moment heeft de conceptie 
plaats gevonden? \Vat ruwweg in een ogenblik gedacht wordt te gebeu-
ren, blijkt bij nader toezien een in de tijd continu verlopend proces te 
wezen, waaraan dus fasen te onderscheiden zijn (b.v. wat het dier be-
treft: nadering der zaadcellen tot de eicel, uitstulping van het ontvangst-
heuveltje op de eicel, binnentreden van het spermatozoon, voorbereiding 
en daarna realisering van de kernversmelting etc.). Te zeggen dat in dit 
gebeuren op een bepaald moment het _wezenlijke-  begin valt, is onhoud-
baar. Hier passen slechts conventionele en willekeurige gebruiksdefini-
ties. 
Zwaarder dan dit alles weegt, dat in géén geval bij de conceptie, hoe 
ook bepaald, „het-  leven begint. Zonder reeds levende ei- en zaadcellen 
immers geen nieuw leven. Dit bracht Weismann 6 ) ertoe zijn theorie van 
de kiembaan te scheppen: door de gehele evolutie loopt één constante 
stroom van levensverschijnselen, steeds door geslachtscellen van het ene 
individu op het andere overgebracht. Sinds wij de mogelijkheid van spon-
tane generatie moesten ontkennen, omdat deze nooit waargenomen werd, 
kan wat hierboven nog theorie genoemd werd, beter als onweerlegbaar 
feit worden betiteld. En daarmee verplaatst zich dan de vraag naar een 
begin van het leven tot die naar de oorsprong van de levensverschijn-
selen op aarde. Het is een boeiend probleem dat wij zo naderen maar 
het moet hier vermeden worden, omdat het alle gevaren van wereldom-
vattende speculatie en metafysica meeebrengt en de eventuele antwoor-
den onze vraag naar de „heiligheid-  nauwelijks raken. 
Rest ons dus aandacht te wijden aan het „einde van het leven", de 
„dood-  of het „versterf-  in eigenlijke zin. Met betrekking tot de mens 
is van oudsher de dood gezien als het „onvermijdelijk-  einde. Zodra men 
deze onvermijdelijkheid echter terug wil vinden bij al wat leeft, blijkt dit 
een simplisme. In het voetspoor van de sinds lang gangbare theorie dat 
de „cel-  de eigenlijke drager der levensverschijnselen is en dat dus zon-
der cel geen leven mogelijk zou zijn (omne vivum e cellula) heeft men 
lang gedacht dat ook cellen noodwendig eenmaal zullen sterven. Nieu-
were inzichten en ervaringen leren ons echter, dat cultures van ééncel-
lige organismen (protozoën) zich bij behoud van gunstige omstandighe-
den in het externe milieu vrijwel onbeperkt kunnen handhaven. Zij ver-
menigvuldigen zich af en toe door deling van één individu tot twee 
nieuwe. Zelfs een verjongende, vitaliserende  impuls door de wel vóór-
komende geslachtelijke versmelting van twee cellen tot één nieuwe, is 
daartoe niet strict nodig. Verder zagen wij reeds dat de geslachtscellen 
in de evolutie in dezelfde zin onsterfelijk zijn, doordat aan het begin van 
elk organismische levensvorm een uit copulatie ontstane (bevruchte) ei- 
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cel staat die eensdeels nieuwe geslachtscellen levert, anderdeels een 
„lichaam" of „soma" dat te zijner tijd kan sterven. Dit geldt voor alle 
meercellige organismen. De lagere vormen tonen bij dieren zowel als 
planten de mogelijkheid tot knopvorming en vermeerdering door splij-
tingsprocessen. Ook in weefselcultures, waarbij men aan embryonen ont- 
nomen stukjes weefsel, dus celgroepen, in geschikte voedingsbodems 
voortkweekt, blijken de cellen levend en reduplicerend te kunnen blijven 
gedurende tijden die ver uitgaan boven de normale leeftijd van de be-
trokken diersoort. 
Zelfs als wij nu de merkwaardige waarnemingen bij zekere vissen en 
woelmuizen (Bidder, Hinton 7 ), die schijnen te wijzen op vrijwel onbe-
perkte groei en leven van het niet-reproductieve soma onder optimale 
omstandigheden, buiten beschouwing laten, dan is toch wel duidelijk 
geworden dat op het leven van een eenheid niet per se de dood behoeft 
te volgen. Men kan tegenwerpen, dat ook bij de ongeslachtelijke split-
snig toch een einde komt aan het bestaan van één cel of individu, aan 
één bepaalde stoffelijke vormgeving van het leven dus. Dit is op zichzelf 
juist, maar wie dit einde als „dood" of „sterven" wil definiëren, komt 
voor de moeilijkheid dat dan ook één Socrates in zijn leven duizend „do-
den" sterft. Houden wij echter vast aan de praktische opvatting dat bij 
sterven een cadaver ontstaat, dan is onze conclusie juist en blijft de dood 
het in verreweg de meeste gevallen gegeven verval van het meercellig 
lichaam. Socrates is onmiskenbaar „sterfelijk" in deze zin en met hem 
alle hoger georganiseerde planten en dieren. Sinds Herbert Spencer S) zijn 
vele gedachten gewijd aan deze „hogere organisatie". Men kan wel on-
geveer zeggen, dat de huidige opvattingen hieromtrent als volgt zijn: de 
meercelligheid heeft reeds vanaf het gastrulastadium geleid tot een ar-
beidsverdeling, een specialisering dus van bepaalde celgroepen voor be-
paalde levensfuncties. Deze differentiatie en specialisatie leidt, op ana-
loge wijze als bij een sociologische groep, tot vermeerdering van de po-
tenties van het geheel, die echter verkregen wordt ten koste van een 
grote onderlinge afhankelijkheid der weefsels. De laatste vormen a.h.w. 
elkanders „milieu" en daarmee een uitermate kwetsbaar systeem. Kleine 
ontsporingen in bepaalde celgroepen, gewoonlijk veroorzaakt door uit-
wendige factoren, wreken zich door een ontregeling der interne samen-
werking. Het leren kennen van deze invloeden en hun eliminering be-
hoort tot de taak van hygiëne en preventieve geneeskunde en de resul-
taten van deze studies zijn afleesbaar uit de toeneming van de gemiddelde 
leeftijd van de mens in de laatste halve eeuw. In het licht van de vooraf-
gegane beschouwingen is het de vraag in hoeverre er bij de voortdurende 
perfectionering van het „milieu externe" nog vastgehouden kan worden 
aan de idee van een „natuurlijke" leeftijd van de mens als een limiet. 

Waarde 

Keren wij thans van onze analyse terug tot de vraag of „het leven" van 
zodanige „waarde" is, dat het onder alle omstandigheden moet worden 
ontzien en bevorderd, dan is het om te beginnen duidelijk dat wij hier 
semantisch te kiezen hebben voor het leven als de levensperiode van de 
mens (zoals onder A op blz. 99 samengevat). Voor het biotheoretisch 
begrip leven zou de vraag nauwelijks zin kunnen hebben, aangezien ener- 
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zijds weliswaar leven, zoals ook de stof, de geest, het hele bestaan, het 
universum en dergelijke abstracties voorwaarden zijn sine qua non, maar 
anderzijds het begrip „waarde-  door de mens geschapen en benoemd is 
van zijn eigen situatie uit, een situatie die de ondergang van talloze le-
vensvormen tot voorwaarde heeft. Daaraan zou ook een vegetarisme niets 
veranderen. 
Te zeggen nu dat het leven als periode van menselijk individueel en or-
ganismisch bestaan van zodanige waarde is, dat het onder alle omstan-
digheden eerbiediging en begunstiging eist, dus in deze praktische zin 
.,heilig" is. vraagt een nadere beschouwing van de term „waarde-. Een 
praktisch-empirische benadering leert dat aan zaken, toestanden en ge-
beurtenissen een waarde toegekend wordt, die veelal verband houdt met 
de doelen die men er mee wenst en denkt te bereiken. Zo ontstaan mid-
del-doel-reeksen die theoretisch geen einde vinden, maar praktisch uit-
monden in toestanden en gebeurtenissen die de mens in een zekere staat 
van lichamelijk en geestelijk welbevinden brengen. Dit levensbehagen 
(de euthymiè van Democritus) kan zeer verschillende vormen aannemen, 
zo b.v. in één dimensie variëren van momentane verrukkingen tot meer 
blijvende, gelijkmatige en serene gelukstoestanden. Aan deze wordt nu 
op zichzelf ook waarde toegekend en in de hier gegeven gedachtengang 
zijn het de laatste, die dus geen voorwaarde meer schijnen te zijn tot iets 
wat verder ligt. In genetisch opzicht echter zijn deze toestanden veeleer 
de eerste, d.w.z. het is van deze ervaringen dat de drift uitgaat naar het 
verwerkelijken van de nodige vóórwaarden. 
De mens onderkent zo, dat al wat voor hem aan waardebeleving reali-
seerbaar is, zijn eigen „naakte-  leven tot stricte voorwaarde heeft. Wat 
in overeenstemming is met het reeds beschreven feit, dat elk levend or-
ganisme zich kenmerkt door de drang tot zelfhandhaving. Het zoekt al 
wat het eigen leven kan onderhouden en stimuleren en vermijdt wat ge-
vaarlijk is. 
Mogen dus onderhoud en bevordering van het eigen leven voorwaarde 
zijn voor al wat een mens als wezenlijkste waardebeleving wenst te 
realiseren, het is van eminent belang in te zien, dat vóórwaarden alléén 
niet toereikend zijn. Wij weten maar al te goed hoe omstandigheden 
het een mens onmogelijk kunnen maken tot die staat van geluk en be-
vrediging te geraken, welke hij eens beleefd of gedroomd heeft en steeds 
weer zoekt en die voor hem de waarde van het leven bepaalt. Zo kan de 
zelfmoord in de cel ontstaan. Zo beklimt een Giordano Bruno de brand-
stapel, omdat het uitzichtloos schijnt met een ongemeende schuldbeken-
tenis de heerlijkheid van de libertas cogitandi te herbeleven. Zo ook be-
geeft de godsdienstmartelaar zich in een nodeloze dood (suicidium?) ter 
wille van een hooggeschat beleven. 
Onnoemelijk veel feiten leren ons dat voor de mens het behoud van het 
„naakte-  leven niet onder alle omstandigheden gebiedende eis is. Dit is 
het geval, wanneer de andere voorwaarden tot verwerkelijking van wat 
hem dierbaar en onmisbaar lijkt ontbreken. 

Ziekte als levensnood 

Pijn, lijden, frustratie en de dreiging van de dood heeft de mens gekend 
sinds zijn wording op aarde. Het spreekt vanzelf, dat zijn organisme als 
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levensbegerig geheel hiertegen alle fysiologische en instinctieve afweer-
reacties waarover het beschikte, in het geweer bracht. Naarmate zijn 
vermogen tot waarneming en denken zich ontwikkelde en hem daarmee 
in groeiende mate deed uitrijzen boven zijn dierlijke herkomst, ging ook 
dit een rol spelen bij de maatregelen die hij „bedacht" tegen de onlust 
en bedreiging van ziekte en dood. In de primitieve fasen der ontwikke-
ling ademden deze middelen de geest van het animisme: geesten en go-
den, geprojecteerd achter alle vormen van het dagelijks gebeuren, kon-
den slechts vermurwd of bestreden worden door magisch-rituele midde-
len. En hij, die in deze wereld de positie van middelaar innam, die de 
wegen naar de verborgen sfeer der geesten kende, was een machtig man. 
Zijn macht ging gepaard met een veelzijdige taak. Er was geen indivi-
dueel of maatschappelijk kwaad, dat buiten de sfeer van de magische 
hulpverlening viel. Zowel historie en prehistorie als de ethnologie ves-
tigen onze aandacht op de allerbeheersende invloed der grote tovenaars, 
oppermedicijnmannen en priesters. Epidemieën, hongerplagen, overstro-
mingen, rampen, oorlogen, maar ook het leed van de enkeling, zij waren 
slechts te weren en te verhelpen met de geheime macht der priesterkaste. 
Het bevreemdt dan ook niet, dat bijvoorbeeld in het oude Egypte de 
priesters niet alleen de middelaars tot het goddelijke waren, maar tege-
lijk de wetgevers, de rechtsprekenden, de uitvoerders, de veldheren en 
de geneesheren. Als kenners van de wil van geesten, goden en occulte 
machten waren zij tot alles geroepen. Afschaduwingen en weeroplevin-
gen van een dergelijke wereldbeschouwing en dienovereenkomstig maat-
schappelijk handelen zijn ook heden ten dage nog overal op te merken. 
Zij heeft echter veel van haar invloed en betekenis moeten prijsgeven 
aan een geleidelijk in macht groeiende tegenspeler, het menselijk ver-
mogen tot waarnemen, ontdekken van regelmatigheden in de samenhang 
der gebeurtenissen onder de titel „causaliteit" en het elimineren van „oor-
zaken" om ongewenste ,.gevolgen" uit de wereld te helpen. Het feit dat 
goed waarnemen en vooral systematisch observeren en het ordenen van 
correlaties, geduld, volharding en energie eisen, verklaart hoe het totali-
tair handelen der oermachthebbers moest opgaan in een proces van spe-
cialisatie. Er ontstond een vakkundigheid voor verschillende gebieden 
van menselijke problematiek. "Wetgevers, uitvoerende ambtenaren, juris-
ten en artsen kregen ieder hun eigen terrein toegewezen, de oude „filo-
sofie" splitste zich op de duur in talloze deelwetenschappen. 
Zo kon het gebeuren, dat de zieken in het oude Griekenland nog wel 
heul zochten voor hun kwalen in de tempel van Asklepios, de god der 
geneeskunde en dat dus een ritueel contact met de bovenzinnelijke we-
reld nog een belangrijke plaats innam in de behandeling, maar op de 
trappen van de tempel bewogen zich tussen de lijdenden de „waarne-
mers", die groepeerden, causale verbanden legden en het regelmatig 
samengaan van bepaalde symptomen in „ziektebeelden" beschreven. Van 
hen gaat Hippokrates (5e eeuw voor Chr.) nog steeds strijken met de 
eer de „vader der geneeskunde" te worden genoemd, al is het natuurlijk 
zeker dat ook in nog vroeger tijden waarnemingen van ziektekundige 
aard zijn gedaan die terug te vinden zijn in de oude geschriften van 
Egypte, Voor-Indië, China, enz. 
Behalve in de symptomatologie, eventueel de oorzaken en in ieder geval 
de behandeling der zieken onderwees de geneesheer van Kos zijn leer- 
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lingen, aanstaande „iatroi-, in de gedragsregels voor de uitoefening van 
hun beroep. Dit baart geen verwondering, want wij zien het ook bij an-
dere vrije beroepen. Het is een formele accentuering van de nuttige 
functie in de gemeenschap der mensen, waaraan zulk een beroep zijn 
bestaansrecht ontleent. En met voorbijgaan van alle nevenoogmerken, die 
tot de intrede in zo'n gilde kunnen hebben geleid (bij de arts b.v. ver-
langen naar een emotionele werkkring, naar gewin, naar macht over 
mensen, naar „public respect". naar formele onafhankelijkheid, naar we-
tenschappelijk onderzoek enz.), drukt Hippokrates zijn leerling nog even 
met de neus op het enige motief dat zijn werk kan rechtvaardigen en; 
dus behoort te dragen, de wilsgerichtheid tot het helpen van de lijdende 
mens. De passage in de hippokratische eed „dat (ik) mijn geneeswijze 
zal toepassen tot het welzijn van mijn patiënten naar mijn beste weten 
en krachten, niet tot hun schade of voor enig kwalijk doel, enz.-  wijst 
er op dat het geneeskundig handelen onderworpen wordt aan het alge-
mene zedelijk besef. Afgezien van de bijzondere en concrete toevoegin-
gen in de eed. die omschrijven wat men niet of nooit zal doen, is dit het 
grondthema van de medische ethiek, zoals die zich sinds Hippokrates 
heeft gehandhaafd. Geen wonder, want het is in goede overeenstemming 
met wat in ieder ethisch stelsel van enige betekenis als kernstuk terug 
te vinden is: de eis dat de bij de gratie van gemeenschap levende mens 
zich bij alle beslissingen bewust zal zijn van de wederkerige afhanke-
lijkheid en de daaruit voortvloeiende plicht. de gerechtvaardigde belan-
gen van alle betrokkenen te behartigen. Dit is dan een wat lange en 
gedifferentieerde omschrijving van wat gewoonlijk met termen als naas-
tenliefde, gemeenschapszin, altruïsme, wederkerigheid enz. wordt aange-
duid. 
Dergelijke korte termen lijken misschien praktischer, maar zij pretende-
ren een sufficiëntie en volledigheid als richtsnoer die zij in feite niet be-
zitten. De langere omschrijvingen, zoals men die b.v. ook vindt in Kant's 9) 
benaderingen van zijn _categorische imperatief" of in die van Leonard 
Nelson, hebben het voordeel, dat men zich bewust wordt van de vele 
variabelen die in de formule voorkomen. Als men inziet dat er gradaties 
van „gemeenschap-, van „afhankelijkheid-, van „gerechtvaardigdheid'', 
van „belang-  en van het „betrokken zijn" bestaan, is het duidelijk dat 
bovenstaande omschrijving van de ethisch fundamentele norm niet een 
z.g. „absolute-  aanwijzing geeft, maar een richtsnoer dat in deze zin 
relatief is, dat de eindconclusie in een bepaald geval niet met zekerheid 
te berekenen valt. 
Intussen is de tendentie van het ethisch handelen er voldoende mee be-
naderd en rechtvaardigt zij de plicht van de arts, werkzaam te zijn tot 
het welzijn van degeen die hem te hulp roept. Het spreekt vanzelf dat de 
bovengeciteerde passus uit de Hippokratische eed slechts een kernstuk 
is van een uitgebreider stelsel van normen, die evenals de Mozaïsche 
geboden uit Exodus variëren van de meest algemeen menselijke en zede-
lijke tot een menigte practische raadgevingen voor bepaalde gevallen. 
Daartussenin liggen normen met een tweeslachtig karakter. Enerzijds 
lijken ze samen te hangen met de fundamentele eisen, anderzijds tonen 
ze duidelijk een invloed van de tijdsomstandigheden waaronder ze wer-
den geboren. Terwijl b.v. in het joods-christelijke normengeheel de evan-
gelische „naastenliefde-  als het fundamentele gebod kan worden gezien 
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en in de Mozaïsche decaloog ook nog het „gij zult niet doodslaan" en 
het „gij zult geen vals getuigenis spreken", zijn anderzijds de talloze 
rituele voorschriften die Mozes zijn volk meegaf, duidelijke produkten 
van een primitieve woestijnhygiëne en als zodanig sterk vatbaar voor 
wijziging in veranderde omstandigheden. Dat deze laatste het ondanks de 
maatschappelijke veranderingen in de voedingsmogelijkheden en -ge-
woonten toch uithielden bij het orthodoxe jodendom, ligt natuurlijk aan 
de bovennatuurlijke afglans die zijn van hun oorsprong af meekregen. 
Daartussenin staan geboden als die welke betrekking hebben op de 
Sabbathsheiliging, het eren van vader en moeder, het echtbreken. het 
stelen; stuk voor stuk normen die met het centrale beginsel slechts logisch 
verbandhouden voorzover men aanneemt, respectievelijk dat de schep-
pingsgeschiedenis in Genesis op waarheid aanspraak mag maken, dat 
ouders altijd respectabele lieden zijn, dat monogamie werkelijk het enige 
maatschappelijke stelsel is waarbij de mens zedelijk kan leven, dat de 
persoonlijke eigendom een onontbeerlijk maatschappelijk instituut is. In 
het evangelie zelf, in de ontwikkeling van de christelijke zedeleer en in 
die van onze kennis betreffende maatschappelijke structuren zijn genoeg 
argumenten te vinden om de houdbaarheid-der-genoemde-geboden-on-
der-alle-omstandigheden in twijfel te kunnen stellen.") 
De medisch-ethische code van .Hippokrates is niet onveranderd geble-
ven. Het is een goed ding dat het centrale punt. de plicht tot hulp aan 
de zieke mens, onaangetast bleef, al zal in sommige landen en tijden deze 
norm niet zo bewust gecultiveerd en onderhouden zijn als in andere. Vol-
gens de jongste uiteenzetting omtrent „Medische Ethiek en Gedragsleer
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voor de Nederlandse arts is de geneesheer „een helper van de mens in 
nood" en heeft hij door zijn vestiging de „plicht aanvaard hulp te ver-
lenen". Dit is de kern van wat zedelijk mag heten in een dergelijke 
code. Daarnaast bevat zij een hoeveelheid voorschriften betreffende het 
doen en laten van de arts in zekere welomschreven gevallen, zoals b.v. 
regelen voor het intercollegiaal gedrag. tegenover eisen van de administa-
tieve overheid, politie en justitie enz. Het ligt voor de hand dat deze 
ontstaan zijn onder de druk van sociale veranderingen en als zodanig 
veel minder „blijvend" en fundamenteel karakter bezitten dan het zede-
lijk uitgangspunt. Ook hier echter ontmoeten we weer normen die een 
tussenpositie innemen, zoals die betreffende het beroepsgeheim, de plicht 
tot verlenging van het leven van de patiënt en enkele andere. De aantas-
ting van hun positie als dwingende norm voor het medisch handelen 
blijkt voornamelijk uit de ontwikkeling van de maatschappelijke verhou-
dingen en de plaats van de medicus daarin, alsook uit de ontwikkeling 
van de wetenschap, die de arts voor beslissingen stelt waarvan Hippo-
krates nimmer gedroomd heeft. 
Zeer recent zijn de moeilijkheden  waarvoor de medicus kwam te staan bij 
de toepassing der zogenaamde  reanimatie. Zij hebben het tot dusverre 
door geneesheren vrijwel algemeen erkende richtsnoer: tracht steeds het 
leven van de zieke te verlengen! tot een probleem gemaakt: Dit laatste 
wordt de precisering van onze vage titelvraag _Is het leven heilig?" en 
het moet luiden: 
Is de arts, als deskundige te hulp geroepen bij of geconfronteerd met 
lichamelijk en geestelijk lijden. uit hoofde van zijn zedelijke opdracht de 
zieke medemens te helpen, onder alle omstandigheden verplicht het 
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naakte leven van de patiënt te rekken of te redden? 
Gedreven door de erkenning dat het antwoord van grote betekenis is 
voor ieder mens en ver uitgaat boven het belang van de code van het 
medische métier alleen, zullen wij trachten in het tweede gedeelte van 
dit artikel enig licht te werpen op deze kwestie. De voorafgegane uiteen-
zettingen zijn daarmee onmisbaar. 

(wordt vervolgd) 
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VERKLARING VAN ENKELE TERMEN 

Kennistheorie: de wetenschap van de wijze waarop de kennis ontstaat; significus: be-
oefenaar der significa, de leer der menselijke verstandhouding; indicatieve betekenis: 
dat wat het woord in feite aanwijst als zijn inhoud; volifioneel: wilsgericht, het element 
van een taaldaad dat wijst op de wens, bepaalde gevolgen van het woordgebruik op 
te roepen; enfelechia: doelstellende oorzaak; holisten: aanhangers der „geheelheids"-
filosofie; multicausaal: het samenspel van vele oorzaken; cybernetica: stuurkunde, een 
moderne wetenschap, gefundeerd door Norbert Wiener, die tegelijk met de informatie-
theorie vele verschijnselen op nieuwe wijze belicht; teleologie: verklaringswijze van 
verschijnselen, waarbij een doel als werkzaam beginsel aangenomen wordt; ignorabimus: 
..wij zullen het niet weten". Onder dit woord vatte de fysioloog Du Bois-Reymond een 
zevental problemen samen, waarvan hij meende dat de oplossing nooit zou kunnen 
worden gevonden; arbitrair: willekeurig te bepalen; predicaat: datgene wat een eigen-
schap van het onderwerp aangeeft; conceptie: bevruchting; copulatie: versmelting van 
twee cellen; differentiatie: ontwikkeling van het gelijkvormige tot het ongelijkvormige; 
sine qua non: letterlijk „zonder het welk niet", dus: onmisbaar; empirisch: op ervaring 
gegrond; libertas cogitandi: de vrijheid van denken. 
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PROSPERO MARCENARO 

ASPECTEN VAN MARCEL PROUST 

1 

De periode 1870-1914 zal de geschiedenis ingaan als een tijd van betrek-
kelijke rust. Na de Frans-Duitse oorlog scheen Europa de mogelijkheid 
van een nieuwe uitbarsting niet meer te willen zien. De stilte in de „grote 
politiek" gaf onze grootouders echter volop de tijd, het strijdtoneel elders 
te zoeken. De arbeiders discussieerden over hun rechten, de dichters en 
schilders zaten elkaar in het haar over talloze -ismen en de adel besprak 
deze toestand hoofdschuddend in de talrijke salons. 
Men zou weinig verhevens verwachten van een dergelijke, voornamelijk 
bekvechtende wereld. Toch werden de sociale, artistieke, filosofische 
en aristocratische kringen destijds gevormd door persoonlijkheden die wij 
nu nog steeds tot de allergrootsten rekenen en die we terecht beschouwen 
als de grondleggers van de gehele moderne beschavingsstructuur. 
Het fin de siècle zouden we kunnen vergelijken met de barok. Zoals de 
laatstgenoemde periode een uiting is van overbeschaving aan het einde 
van de renaissance, zo is de eerste de decadentie van de romantiek. On-
betwistbaar is in beide perioden de grootheid van de vooraanstaande 
kunstenaars. Zij staan op een hoogtepunt, maar zien reeds in de afgrond 
en wellicht aanschouwen zij de overkant van het ravijn: de nieuwe bloei-
periode. 
In 1872, het geboortejaar van Marcel Proust, spreekt heel literair Parijs 
over de kortstondige, maar des te meer opvallende aanwezigheid van 
Arthur Rimbaud, „le voyou et le voyant", die de gehele modeliteratuur 
van zijn tijd, De Musset en Hugo incluis, met een paar vloeken aan zijn 
boerenschoenen lapt en niet anders wil dan „voir l'inconnu". Reeds hij 
heeft het over kleurenassociaties bij bepaalde klanken: A is zwart, E is 
wit, I is rood, U is groen, 0 is blauw. Proust zal kleuren verbinden met 
namen: Combray, Venise, Florence. 
Gelijk met en vóór Rimbaud verschijnen in de literatuur de namen van 
Lautréamont, Verlaine, Nietzsche en Oscar Wilde. Alle vijf zijn zij ver-
persoonlijkingen van een grootse en tragische decadentie, waaraan zelfs 
hun genialiteit zich niet kan ontworstelen. Hetzelfde vinden wij terug in 
het werk van Proust. Ook kunstenaars als Chateaubriand en Baudelaire, 
de meesters van de „Imagination, la Reine des Facultés", zoals de laatste 
het uitdrukte, kunnen in zeker opzicht voorlopers van Proust worden 
genoemd. 
Marcel Proust is echter niet alleen een geestverwant van deze schrijvers, 
hij is de verpersoonlijking van Baudelaires ideale mens, de dandy: 
„L'homme riche, oisif, et qui, méme blasé, n'a pas d'autre occupation que 
de courir à la piste du bonheur; l'homme élevé dans le luxe et accoutumé 
dès sa jeunesse à l'obéissance des autres hommes, celui enfin qui n'a pas 
d'autre profession que !'élégance".1 ) Misschien kunnen we, oppervlakkig 

1) Charles Baudelaire: De rijke nietsnut die, zelfs als hij blasé is, geen andere bezig-
heid kent dan achter het geluk aan te jagen; een man, die in weelde is opgegroeid en 
die sedert zijn jeugd gewend is, gehoorzaamd te worden door anderen, degene ten slotte, 
die geen ander beroep heeft dan de elegantie. 

110 



gezien, een dergelijke figuur vervelend vinden en wanneer we Prousts 
leven leren kennen en ervaren dat hij niets anders deed dan zich een weg 
banen van salon naar salon, van duchesse naar duchesse, dan wordt deze 
oppervlakkige indruk zelfs versterkt. Bij het lezen van zijn werk ontdek-
ken wij echter, waarom Proust een dergelijk „leeg-  leven heeft verkozen. 
Dan lezen we met stijgende verbazing en bewondering de feilloze karak-
teranalyses, het geniaal weergegeven tijdsbeeld en we vernemen met 
ontzetting zijn sombere, troosteloze opvatting over de menselijke liefde 
en het menselijk geluk. 
Tot het lezen van „A la Recherche du Temps Perdu" 2 ) zal men in deze 
bloeitijd van het korte verhaal niet gemakkelijk komen. Toch kunnen 
wij, als wij Prousts universum willen begrijpen, niet volstaan met het 
lezen van een of meer delen uit het werk. Proust bouwt zijn verhaal op 
als een kathedraal: iedere zinswending, ieder beeld is een onvervangbaar 
deel van het geheel. Reeds in de eerste bladzijden van „Du Cóté de chez 
Swann" formuleert hij gedachten die later hoofdthema's zullen worden. 
Zelfs één keer lezen is niet genoeg. Deze roman moeten we eerst savou-
rerend en vervolgens kritisch lezen, anders interpreteren we of te veel of 
te weinig. 
Als voorbeeld kan het eerste deel van „Du Cóté de chez Swann" dienen, 
waarin Proust zijn kinderjaren beschrijft. Hoe raak geeft hij typisch kin-
derlijke gevoelens weer! 'Hij moet zijn moeder goedenacht wensen voor 
het naar bed gaan en als zij hem geen nachtkus komt brengen, kan hij 
niet slapen. Hij stelt zich de Duchesse de Guermantes voor als een figuur 
uit een tapijt en is hevig teleurgesteld, als hij haar in werkelijkheid ziet. 
Dit soort ervaringen plaatst hij naast zijn scherpzinnige stellingen en 
analyses, waardoor hij een tweede lezing noodzakelijk maakt. 
Marcel Proust werd op 10 juli 1872 geboren in Auteuil, een voorstad 
van Parijs. Het contact met zijn ouders was niet altijd even gemakkelijk. 
Zijn vader moet een volkomen tegengesteld karakter hebben gehad; hij 
was een bekend medicus, zeer evenwichtig, zeer exact denkend. Met zijn 
moeder is vooral later de omgang veel intiemer geweest, zodat zij dan de 
innig geliefde grootmoeder wordt uit „A la Recherche du Temps Perdu", 
in wier overlijden Proust waarschijnlijk afscheid neemt van zijn eigen 
moeder. Aanvankelijk koestert de kleine Marcel een heilige vrees voor 
zijn ouders, welke echter wordt overwonnen, wanneer hij bemerkt, dat hij 
door gebruik te maken van zijn nervositeit zijn ouders naar zijn hand kan 
zetten. Het kind ontdekt dit, wanneer het op een avond zo'n huilbui 
krijgt, dat zijn moeder tegen de dienstbode verklaart, dat zijn nervositeit 
er de oorzaak van is. Hij krijgt voor het eerst geen standje voor zijn 
huilen, want dat wordt nu beschouwd als iets waar hij niets aan kfin 
doen, iets waarvan de oorzaak buiten hem ligt. Na dit voorval is Marcel 
de dictator in huis; hij is er echter nooit gelukkig mee geweest. „J' aurais 
dist  être heureux: je ne l'étais pas. Il me semblait que ma mère venait de 
me faire une première concession qui devait lui être douloureuse, que 
c'était une première abdication de sa part devant l'idéal qu'elle avait 

2  ) 	la Recherche du Temps Perdu-  bestaat uit de volgende delen: 1. Du Cóté de 
chez Swann; 2. A l'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs; 3. Le Cóté de Guermantes; 
4. Sodome et Gomorrhe; 5. La Prisonnière; 6. Albertine Disparue; 7. Le Temps Retrouvé. 
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congi pour moi, et que la première fois, elle, si courageuse, s'avouait 

vaincue 	3) 
Zeer belangrijk voor Proust is zijn opleiding geweest op het Lycée Con-
cordet, destijds een van de meest vooruitstrevende scholen van Parijs. 
Hier komt hij sterk onder de invloed van Darlu, zijn filosofieleraar. Na 
zijn eindexamen laat hij zich inschrijven aan de faculteit der rechtsge-
leerdheid van de Sorbonne. Langer dan één jaar kan Prousts briljante 
geest het daar niet uithouden: hij laat zich opnieuw inschrijven, maar nu 
aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte, waar hij onder meer de 
colleges van Henri Bergson volgt. Intussen had hij reeds een begin ge-
maakt met zijn carrière in de „monde-. Langzamerhand wordt hij opge-
nomen in de hoogste kringen van het modieuze Faubourg St. Germain. 
Hier verzamelt hij de gegevens voor „A la Recherche du Temps Perdu", 
waaraan hij pas definitief begint, als de astma hem dwingt zijn mondaine 
leven vaarwel te zeggen. Fragmenten van het eerste deel, „Du Cóté de 
chez Swann", verschijnen in 1912 in een literair tijdschrift. Het boek ver-
schijnt in 1913, nu vijftig jaar geleden. Met het tweede deel, „A l'Ombre 
des Jeunes Filles en Fleurs", verwerft Proust in 1919 de Prix Goncourt. 
Voor zijn dood, in 1922, wordt een groot deel van „A la Recherche du 
Temps Perdu" gepubliceerd; de drie slotromans zijn echter posthuum en 
ongecorrigeerd verschenen. 

II 

„Du C6té de chez Swann" opent met het woord „longtemps-. Door het 
laatste deel met het in dit werk zo belangrijke woord „temps-  te sluiten, 
spant Proust een boog over zijn gehele schepping. 
Onmiddellijk worden we als volgt binnengeleid in de herinneringenwereld 
van Proust. Bij het ontwaken weet niemand precies waar en wie hij 
eigenlijk is. In één seconde reist hij door alle slaapkamers waarin hij ooit 
is ontwaakt, en kiest vervolgens de juiste kamer „ ... je passais en une 
seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l'image confusément 
entrevue de lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattu, recompo-
saient peu á peu les traits originaux de mon moi-.4 ) Deze reis door de 
tijd duurt slechts een seconde. Dan neemt de kamer waarin Proust zich 
bevindt, weer de gewone vorm aan en wordt hij de „ik-  die hij op dat 
ogenblik moet zijn. Zijn geheugen is echter is beweging gekomen en hij 
begint te denken aan zijn vroegere leven: „Je passais la plus grande 
partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, à Combray chez ma 
grand'tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise 	5 ) Na een 
paar bladzijden is Prousts voornaamste thema al genoemd: de herinne- 

3) Eigenlijk had ik blij moeten zijn, maar ik was het niet. Het leek mij, dat mijn moeder 
mij voor het eerst iets had toegegeven dat voor haar pijnlijk moest zijn, dat zij voor het 
eerst afstand had gedaan van het ideaalbeeld dat zij zich van mij geschapen had; en 
dat voor het eerst zij, de moedige, erkende dat zij overwonnen was. 
4) In een seconde doorleefde ik eeuwen beschaving en het in een flits verward aan-
schouwde beeld van petroleumlampen en van hemden met teruggeslagen boord her-
stelde langzamerhand de wezenskenmerken van mijn ik. 
5) Ik bracht het grootste deel van de nacht door met het mij herinneren van mijn vroe-
gere leven in Combray bij mijn oudtante, in Balbec, in Parijs, in Doncières en in 
Venetië. 
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ring van het verleden, de enige weg tot echt geluk. Van dit zoeken naar 
geluk is zijn hele werk doortrokken. Geluk is het doel van de „recherche 
du temps perdu". De realiteit maakt ons niet gelukkig, want voor geluk 
is verbeelding nodig en deze is in de realiteit niet aanwezig. Evenmin 
kan een bewust geleide herinnering ons geluk brengen, want die herinne- 
ring kunnen we niet meer als realiteit ervaren. Het geluk ligt buiten het-
geen wij realiteit en herinnering noemen, het ligt in de ogenblikken van 
zuivere herleving van het verleden. Naar deze herleving moet de mens 
dus streven, en zij is slechts te bereiken door een kunstwerk. Ziehier de 
sleutel voor „A la Recherche du Temps Perdu": „Tant de fois, au cours 
de ma vie, la réalité m'avait décu parce que, au moment on je la perce-
vais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, 
ne pouvait s'appliquer á elle, en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on 
ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain l'effet de 
cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu, par un expédient mer- 
veilleux de la nature, qui avait fait miroiter une sensation 	la fois 
dans le passé, ce qui permettait á mon imagination de la goeder, et dans 
le présent, oit l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact 
avait ajouté aux réves de l'imagination, ce dont ils sont habituellement 
dépourvus, l'idée d'existence et, gráce á ce subterfuge, avait permis á mon 
être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser — la durée d'un éclair — ce qu'il 
n'appréhende jamais — un peu de temps á l'état pur ..." 6 ) 
Het vervolg op deze inleiding is qua opbouw een van de knapste delen 
uit het gehele werk. Al in de eerste regels snijdt Proust het thema „an-
goisse" aan, een moeilijk vertaalbaar begrip. Hij is bang voor zijn slaap-
kamer in Combray en deze angst wordt slechts vergroot, als men hem 
tracht af te leiden door toverlantaarnplaatjes op de muur te vertonen, 
want dan verandert de kamer en slechts het „gewend" zijn kan zijn angst 
wegnemen. Het ergste van alles is echter, dat hij na het eten afscheid 
van zijn moeder moet nemen om te gaan slapen. Dit laatste wordt heel 
even aangeroerd en dan gaat Proust over tot een liefdevolle beschrijving 
van de eenzame figuur van zijn grootmoeder. Het angstthema keert ech-
ter terug: „Ma seule consolation, quand je montais me toucher, était que 
maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit".7 ) Helaas, 
hoe dikwijls gaat dat niet door. Als er visite is, moet hij alleen naar bo-
ven, zonder de troost van de komst van zijn moeder. 
De gevreesde visite bestaat meestal uit één man, Charles Swann, die in 
de buurt woont. Nu laat Proust zijn „angoisse"-thema los en houdt zich 

8) Zo dikwijls had de realiteit mij in de loop van mijn leven teleurgesteld, want op het 
moment dat ik haar zag, kon ik mijn verbeelding, mijn enige mogelijkheid om van de 
schoonheid te genieten, niet inschakelen, als gevolg van de onontkoombare wet die 
gebiedt dat verbeelding zich slechts koppelt aan iets dat afwezig is; maar nu was de 
uitwerking van deze harde wet geneutraliseerd, opgeheven door een wonderbaarlijke list 
van de natuur, die een gewaarwording zowel in het heden als in het verleden had doen 
spiegelen. Door het verleden kon mijn verbeelding de gewaarwording smaken en in het 
heden verrijkte de verstoring van mijn zintuigen door lawaai en aanraking de dromen 
der verbeelding met iets dat zij gewoonlijk missen: de suggestie van het bestaan. Dank 
zij deze list kon mijn wezen gedurende een ogenblik iets grijpen, isoleren en vasthouden 
van wat anders onmogelijk was: een beetje tijd in zuivere staat. 
') Mijn enige troost, als ik naar bed ging, was, dat mijn moeder mij in bed een kus 
zou komen geven. 
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lang bezig met de fascinerende figuur van Swann, in wie we een groot 
deel van Proust zelf terugvinden. Swann leidt een vreemd dubbelleven, 
waarvan de familie van Marcel niet op de hoogte is. Hij is voor hen de 
oppervlakkige, gemoedelijke grondbezitter, die om zijn „artistieke neigin-
gen" wat spottend bekeken wordt. Hij heeft ook een huwelijk ver be-
neden zijn stand gesloten. De familie Proust weet echter niet, dat hij te-
vens een van de meest vooraanstande personen uit de Parijse „beau-
monde" is. „Un jour qu'il était venu nous voir à Paris après diner en 
s'excusant d'étre en habit, Franoise ayant, après son départ, dit tenir 
du cocher qu'il avait diné „chez une princesse", „Oui, chez une princesse 
du demi-monde!" avait répondu ma tante ..." s) 
Onverbiddelijk keert de angst weer terug. „Mais le seul d'entre nous 
pour qui la venue Swann devint objet d'une préoccupation douloureuse, 
ce fut moi. C'est que les soirs ou des étrangers, ou seulement M. Swann 
étaient là, maman ne montait pas dans ma chambre".9 ) Hij vervolgt dan 
zijn verhaal over het verloop van een visite van Swann, over de gesprek-
ken, de stupiditeiten van twee oud-tantes die met de wetenschap ge-
trouwd zijn, maar „je ne quittais pas ma mère des yeux, je savais que 
quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute 
la durée du diner et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me 
laisserait pas l'embrasser à plusiers reprises devant le monde, comme si 
eavait été dans ma chambre".1°) Tot overmaat van ramp wordt hij nog 
vroeger naar bed gestuurd dan anders en mag hij zijn moeder niet goede-
nacht wensen: „Mais non, voyons, laisse ta mère, vous vous étes assez 
dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules. Allons, 
monte!" 11 ). Boven op zijn kamer besluit Marcel tot elke prijs zijn moeder 
te zien. Hij weet Francoise ertoe over te halen een briefje van hem aan 
haar te geven. Er volgt dan een zeer belangrijke opmerking: „Ik dacht 
dat Swann wel zou lachen om mijn angst, indien hij mijn brief zou heb-
ben gelezen en het doel ervan zou hebben geraden; maar integendeel, 
zoals ik pas later te weten zou komen, was een dergelijke angst gedu-
rende lange tijd de marteling van zijn leven .. ." Proust doelt hier op de 
ongelukkige liefde van Swann en Odette, die hij in „tin amour de 
Swann" zal vertellen en analyseren. Het is de angst die men ondervindt, 
als men iemand van wie men houdt, op een onbekend feest en in onbe-
kend gezelschap weet. Wat doet zij? Lacht zij om ons? Evenals de teleur-
gestelde geliefden krijgt ook Marcel geen antwoord; zijn moeder komt 
niet. Dan besluit hij tot een wanhoopsdaad: hij zal zijn moeder opwach-
ten, als zij naar bed gaat. Een dergelijk vergrijp kan voor hem ernstige 

s) Op een dag dat hij ons in Parijs kwam opzoeken na het avondeten en zich veront-
schuldigde voor zijn avondkleding, en Fran9Dise, na zijn vertrek zei, dat de koetsier 
had verteld, dat Swann bij een prinses gedineerd had. antwoordde mijn tante ... „Ze-
ker bij een prinses uit de demi-monde!" 
9) Maar ik was de enige voor wie de komst van Swann een reden tot angstige bezorgd-
heid was, want op avonden dat er vreemden waren, of zelfs alleen Swann op bezoek 
was, kwam moeder niet op mijn kamer. 
10) Ik hield mijn ogen niet van mijn moeder af. Ik wist, dat, wanneer men aan tafel 
was, ik niet gedurende het hele diner zou mogen blijven en dat mijn moeder, om mijn 
vader niet in het harnas te jagen, zich niet meer dan eens door mij zou laten kussen, 
zoals op mijn kamer. 
fl) „Ach neen! Laat je moeder toch met rust. Jullie hebt elkaar zo al genoeg goede-
nacht gezegd. Dat vertoon is belachelijk. Vooruit! Naar boven!" 
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gevolgen hebben: „On m'avait habitué á placer avant toutes les autres 
( fautes) 	celles dont je comprends maintenant que leur caractère 
commun est qu'on y tombe en cédant à une impulsion nerveuse".12 ) 
Door een onverbiddelijke strengheid proberen zijn ouders zijn nervositeit 
te genezen. Deze avond zal echter het eerste grote keerpunt worden. De 
strengheid wordt doorbroken, de ouders geven toe. Marcels moeder komt 
zelfs een nacht op zijn kamer slapen. Voor het eerst krijgt hij voor een 
dergelijk vergrijp geen standje. Hij hoort zeggen, dat zijn hevige huilbui 
zijn schuld niet is en dat het allemaal te wijten is aan zijn nervositeit. Dit 
geeft hem, zoals gezegd, het gevoel dat zijn ouders voor het eerst voor 
hem bezweken zijn, en dat gevoel maakt hem allesbehalve gelukkig. Van 
nu af aan is hij zich van zijn zwakte bewust, deze geeft hem een soort 
macht. Voor ieder toegeven eraan heeft hij nu een verontschuldiging. 
„Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n'était plus considerée comme 
une faute punissable mais comme un mal involontaire qu'on venait de 
redonnaitre of ficiellement, comme un état nerveux dont je n'étais pas 
responsable; j'avais le soulagement de n'avoir plus á méler de scrupules 

l'amertume de mes larmes, je pouvais pleurer sans péché".13) 
De volgende bladzijden behoren tot de belangrijkste uit het gehele werk; 
zij vormen een eerste kennismaking met het herleefde verleden. Proust 
beschrijft eerst de werking van een door het intellect geleide herinnering. 
Hij herinnert zich van Combray bepaalde mensen, gezichten en gebeur-
tenissen. Deze beelden zien eruit als de plaatjes van een toverlantaarn, 
onbeweeglijk en onveranderlijk, „comme si Combray n'avait consisté 
qu'en deux étages reliés par un mince escalier, et comme s'il n'y avait 
jamais été que sept heures du soir".14 ) De rest van Combray kan hij 
zich wel herinneren door een „ef fort intellectuel", maar dergelijke po-
gingen  dienen tot niets. De kern van zijn betoog vat hij samen in de 
volgende alinea: „Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les 
ámes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être 
inferieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdues en effet 
pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, oit nous 
nous trouvons passer près de l'arbre, entrer en possession de l'objet qui 
est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent et sitót que nous 
les avons reconnues, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles 
ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous".l5 ) We behoeven de 

12) Men had mij eraan gewend vóór alle andere fouten die te stellen, die, zoals ik nu 
weet, gemeen hebben dat men ertoe vervalt door 

nie 
 toe te geven aan een nerveuze impuls. 

13) Zo werd mijn bedroefdheid voor het eerst 	t beschouwd als een strafbaar vergrijp, 
maar als een kwaad dat buiten mijn wil om geschiedde en dat men nu officieel erkende 
als een toestand van nervositeit, waarvoor ik niet verantwoordelijk was: ik hoefde 
godzijdank geen gewetensbezwaren meer met mijn tranen te vermengen, ik mocht huilen 
zonder dat men dit verkeerd vond. 
11) Alsof Combray slechts had bestaan uit twee verdiepingen met een smalle trap er-
tussen en alsof het er altijd zeven uur 's avonds was geweest. 
19 Ik hecht zeer veel waarde aan het Keltische geloof dat zegt, dat de zielen van hen 
die wij hebben verloren, als gevangenen voortleven in een lager soort wezen, in een 
dier of een plant of in een levenloos voorwerp. Zij zijn verloren voor ons tot op de 
dag, die voor velen nooit komt, dat wij bij toeval voorbij die boom komen of het voor-
werp in ons bezit krijgen dat hun tot gevangenis dient. Dan sidderen zij en roepen ons 
aan en zodra wij ze herkennen, is de betovering verbroken. Bevrijd door ons hebben 
zij de dood overwonnen en komen weer bij ons leven. 
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'
ámes-  maar te vervangen door „passé-  of „temps perdu" en we hebben 

in' één alinea de inhoud van Prousts ideaal. Het verleden, het werkelijke 
verleden zit ingekapseld in voorwerpen, smaken en geuren die associa-
ties oproepen met voorwerpen, smaken en geuren uit het verleden. Zo-
dra we beseffen met welk punt van het verleden onze gewaarwording 
associeert, herleeft het verleden geheel voor ons: „Et tout d'un coup le 
souvenir m'est apparu. Ce goíit c'était celui du petit morceau de made- 
leine que le dimanche matin à Combray 	quand j'allais lui dire bonjour 
dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans 
son infusion de thé ou de tilleuil 	Maintenant toutes les fleurs de notre 
jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vironne, 
et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Com-
bray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville 
et jardins, de ma tasse de thé-.16 ) 
Zoals gezegd, bestaan er voor Proust twee soorten herinnering: de ene 
wordt geleid door ons intellect; wij werken er bewust aan mee. We kun-
nen zeggen: ik herinner me mijn geboortedorp, en terwijl we dat zeggen, 
kunnen we diverse beelden van dat dorp oproepen. De andere herinne-
ring is voor Proust veel belangrijker. Deze kunnen wij niet zelf tevoor-
schijn roepen, maar zij duikt soms door een bepaalde gewaarwording uit 
ons onderbewuste op. Deze gewaarwording moet dan identiek zijn met 
een gewaarwording uit het verleden. Is aan deze voorwaarde voldaan, 
dan kunnen we plotseling het vreemde gevoel krijgen dat we ditzelfde 
al eerder beleefd hebben. Door dit gevoel vast te houden, kunnen wij 
het verleden doen herleven. Bij het ruiken van vers brood bijvoorbeeld, 
worden sommigen herinnerd aan hun jeugd, louter en alleen omdat er 
aan de straat naar hun school een bakker woonde die juist als zij naar 
school gingen, vers brood bakte. 
Uit deze leer van de „deux memoires-  bouwt Proust zijn persoonlijk-
heidstheorie op. „Wij zijn nooit dezelfde", schrijft hij, „onze persoonlijk-
heid van vroeger is allang gestorven. Zo is het gegaan met al onze per-
soonlijkheden en ook die van nu zal dezelfde weg gaan. Blijft er dan 
niets van over? Misschien wel, want we kunnen door een associatie plot-
seling voor een ogenblik weer een van onze _overleden-  persoonlijkhe-
den worden". Misschien heeft Proust zijn theorie over associaties met 
het verleden en een daarmee samengaande herleving van een vroeger 
„moi nergens zo magistraal gerealiseerd als in „A l'Ombre des Jeunes 
Filles en Fleurs". Vergeefs tracht hij zich te herinneren waar hij drie 
bepaalde bomen al eerder gezien heeft. Het gelukt hem niet en hij meent 
dan iets heel belangrijks, een groot geluk, een onderdeel van zijn totale 
ik voorgoed verloren te hebben: „Je vis les arbres s'éloigner en agitant 
leurs bras désespérés, semblant me dire: ce que tu n'apprends pas de nous 
aujourd'hui tu ne le sauras jamais: si tu nous laisses retomber au fond 
de ce chemin d'oCi nous cherchons á nous hisser jusqu'à toi, toute une 

16) Plotseling is de herinnering naar boven gekomen. Die smaak was van het koekje dat 
mijn tante Leonie in Combray zondagmorgen, als ik haar goedenmorgen kwam zeggen, 
in haar thee of lindethee doopte en aan mij gaf. Alle bloemen van onze tuin en die uit 
het park van M. Swann, de waterlelies van de Vironne, de mensen uit het dorp, hun 
kleine huisjes, de kerk en geheel Combray met zijn omstreken, alles wat vorm en vast-
heid aanneemt, villa's en tuinen, stijgt nu uit mijn kopje thee omhoog. 
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partie de toi-méme que nous t'apportions tombera pour jamais au néant. 
En ef fet, si dans la suite je retrouvai le genre de plaisir et d'inquiétude 
que je venais de sentir encore une fois, et si un soir — trop tard, mais 
pour toujours — je m'attachai à lui, de ces arbres eux-mémes en revanche 
je ne sus jamais ce qu'ils avaient voulu m'apporter ni ou je les avais vus. 
Et quand la voiture ayant bifurqué, je leur tournai le dos et cessai de les 
voir, tandis que Mme de Villeparisis me demandait pourquoi j'avais Fair 
reveur, j'étais triste comme si je venais de perdre un ami, de mourir moi-
méme, de renier un mort ou de méconnaitre un Dieu".17 ) 
De reeks jeugdherinneringen aan Combray, voortvloeiende uit zijn directe 
contact met het verleden, is het onderwerp van de volgende bladzijden. 
Verrukkelijk is de beschrijving van het kleine wereldje van Prousts kin-
derjaren. De bezigheden van de familie, de ziekten en eigenaardigheden 
van tante Léonie, „qui depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, 
n'avait plus voulu quitter d'abord Combray, puis à Combray sa maison, 
puis sa chambre, puis son lit",18) en de onvergetelijke dienstmaagd 
Francoise worden op een boeiende wijze getekend. In deze kleine kro-
niek van het alledaagse leven vinden we echter ook een paar zeer be-
langrijke passages. 
De klokketoren van Combray is een van zijn dierbaarste herinneringen. 
Later zal deze steeds uit het verleden opduiken als Proust andere torens 
ziet: „Le passant ... peut ... m'apercevoir qui, oublieux de la promenade 
entreprise ou de la course obligée, reste là, devant le clocher, pendant des 
heures, immobile, essayant de me souvenir, sentant au fond de moi des 
terres reconquises sur l'oubli qui s'assèchent et se rebátissent".19 ) 
Dit deel van „Du Chté de chez Swann" ademt de sfeer van warme zo-
merdagen op het Franse platteland, warme dagen, waarin Proust zijn 
nieuwe favoriet Bergotte leest; meidagen, wanneer hij in de kerk geniet 
van de schoonheid en de geur van de meidoorn. Naast Bergotte worden 
ook vele andere figuren, die later een grote rol zullen spelen, bij ons ge- 
introduceerd. Marcel ontmoet bij zijn oom Adolphe een „dame en rose", 
die later Odette de Grécy zal blijken te zijn, de grote liefde van Swann. 
We ontmoeten zijn Joodse vriend Bloch, de musicus Vinteuil, wiens werk 
een voorname rol zal spelen in Swanns liefdesaffaire, en Vinteuils doch-
ter, later een bewoonster van Gomorrha en directe aanleiding tot Prousts 

17) De afstand tussen mij en de bomen werd steeds groter. Zij bewogen hun takken 
wanhopig en het leek of zij zeiden: „wat je nu niet van ons verneemt, zal je nooit 
weten. Wanneer je ons terug laat vallen achter die weg vanwaar we tot jou trachten 
013 te klimmen, zal een groot deel van jezelf, dat wij je wilden brengen, voor altijd in 
het niet verdwijnen". En hoewel ik later het plezier en de onrust die ik toen voelde. 
nog eens terugvond en ik mij er op een avond aan hechtte — te laat, maar voor altijd 
— ben ik nooit van die bomen te weten gekomen, wat zij mij hadden willen brengen 
of waar ik ze gezien had. Toen de wagen een zijweg insloeg, draaide ik hun de rug 
toe en verloor ze uit het oog. Mme de Villeparisis vroeg mij, waaraan ik zo zat te 
denken, maar ik was bedroefd, als had ik zojuist een vriend verloren, als was ik zelf 
gestorven, als had ik een dode verloochend of een God miskend. 
18) • die na de dood van haar man, mijn oom Octave, eerst Combray niet meer had 
willen verlaten, toen haar huis in Combray, vervolgens haar kamer en ten slotte haar 
bed. 
") De voorbijganger kan mij zien staan, mijn wandeling of mijn boodschap vergetend, 
voor de toren, urenlang, onbeweeglijk, terwijl ik tracht mij iets te herinneren en voel 
hoe op de vergetelheid heroverde gebieden diep in mij gestalte aannemen. 
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vermoeden van Albertines neigingen. Verder is er Legrandin, de grote 
snob, een vriend van Prousts vader, in wie we voor een deel de snob 
Proust zelf kunnen terugvinden. Legrandin betreurt het zozeer dat de 
familie Guermantes hem niet ontvangt, dat hij het doet voorkomen alsof 
hij dit contact zelf niet wil; angstvallig vermijdt hij het over zijn zuster 
te spreken, die met een markies getrouwd is. Prousts vader weet van dit 
huwelijk af en vraagt Legrandin een introductie voor Marcel en zijn 
grootmoeder. als zij met vakantie naar de plaats willen gaan waar Le-
grandins zuster woont: Balbec in Normandië. Legrandins reactie is ver-
rassend: hij raadt Balbec. dat hij kort tevoren hemelhoog heeft geprezen, 
af als vakantieoord voor Marcel, omdat het er zo somber is. Langzamer-
hand openbaart zich Legrandins ware karakter: hij is een echte snob, die 
in de hoogste kringen wil doordringen en die zijn gewone vrienden niet 
wil kennen ten overstaan van zijn adellijke connecties. In hoeverre het 
karakter van Legrandin overeenstemt met dat van Proust, is niet ge-
makkelijk te zeggen. Beiden zijn ongetwijfeld snobistisch, maar toch kan 
Proust niet geheel en al in de huid van Legrandin kruipen. Deze is een 
snob om wille van het snobisme, terwijl Proust zich een niet-snobistisch 
doel stelt. Legrandin ziet in zijn omgang met de hoge adel slechts een 
maatschappelijke onderscheiding voor zichzelf, maar voor Proust betekent 
het verkeren in de salons het verwerven van materiaal voor zijn werk. 
Men zal zich afvragen, waarom Proust bepaald in de hoogste kringen 
moest verkeren om inzicht te krijgen in de constructie van de menselijke 
geest. Het antwoord op deze vraag is gemakkelijk te geven: menselijke 
karaktertrekken komen in adellijke kringen het scherpst naar voren in 
hun natuurstaat, om de eenvoudige reden dat de aanleg en eigenschap-
pen van de in die kringen verkerenden door geen enkele dwingende be-
zigheid gevormd — lees vervormd — worden. Proust vindt slechts in de 
adel de mensen „pur sang-. Hij kiest echter ook hier zijn figuren met 
zorg. Slechts zij die hartstochtelijk leven, worden aan een beschouwing 
onderworpen. De vegeterende adel noemt hij bijna niet. Proust wil niet 
alleen de adel beschrijven, maar ook bewogen levens van mensen die, 
ieder op hun beperkte manier, het leven als leven hebben leren kennen. 
Er zijn helaas nog altijd velen die menen, dat alleen arbeid adelt. Zij 
zullen Proust een lege nietsnut vinden, maar niets is minder waar dan 
hun opinie. Slechts leven adelt, en Proust heeft zich een meester getoond 
in het beschrijven van dat leven. Hij koos er een vorm voor die tegen-
woordig misschien „passé-  is, maar het leven zelf, met zijn oneindig 
aantal aspecten, staat los van elk milieu. De diepste problemen van het 
leven zijn in ieder milieu dezelfde, maar in een milieu dat nooit gestoord 
wordt door arbeid en dagelijkse sleur. in casu de adel van die dagen, 
komen deze problemen het scherpst naar voren. 

III 

Een van de in „A la Recherche du Temps Perdu" het meest besproken 
thema's is dat van de liefde en toch zal men in Prousts wereld dikwijls 
een onmacht tot liefde aantreffen. Van het middeleeuws-romantische lief-
desbeeld, zoals dat naar voren komt in „Tristan en Isolde", is bij hem 
niets overgebleven. Proust komt na analyse tot de ontdekking dat iedere 
liefde verdwijnt en dat geluk een psychische onmogelijkheid is. Het ro- 
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mantische „An die ferne Geliebte" bestaat niet meer. Tijdelijk uit elkaar 
gaan kan alleen maar verkoeling ten gevolge hebben. Waar zijn de 
schrijnende klachten van de troubadeur Bernart de Ventadorn? Waar is 
de „amour lointain" van de trouvère Jauffré Rudel? Proust staat lijnrecht 
tegenover de mentaliteit die reeds in de vroege middeleeuwen aanwezig 
was, zich via Villon, Ronsard, Corneille, Stendhal en zelfs Baudelaire 
handhaafde en via Verlaine, Apollinaire en Eluard nog steeds leeft in de 
Franse literatuur. Niets komt minder overeen met Prousts liefdesopvat-
ting dan het prachtige gedicht van de ongelukkige Parnassien Sully 
Prudhomme: 

Proust is in de liefde een volgeling van de „zwarte" Baudelaire, van 
Rimbaud („O mes petites amoureuses, que je vous hais!") en van de 
perverse Lautrémont. Bij hem is liefde slechts een compleet bezitten van 
lichaam en ziel van de ander, zonder dat de „beminde" nog iets van 
zichzelf overhoudt. 
Geluk in de liefde is voor Proust onmogelijk. Zelfs de cynische opmer-
king van Labruyère, „II est triste d'aimer sans une grande fortune", is 
voor Prousts liefde nog te rooskleurig, want onder gunstige materiële 
omstandigheden gaat ons hart iets anders verlangen dan wat het bezit. 
Het bezit van wat dan ook doet ogenblikkelijk het verlangen ernaar ver-
dwijnen. 
Iedere mens kan zich door zijn wil losmaken van een liefde. Het is ge,  
noeg, de geliefde niet meer te bezoeken en allerlei voorwendsels die de 
verwijdering verklaren en die men door het veelvuldig gebruik zelf gaat 
geloven, te bedenken om de liefde te doen sterven. Proust sterft niet 
meer aan de liefde zoals Werther, maar hij doet de liefde, althans dat 
wat hij liefde noemt, sterven om zijn zielerust weer te vinden. Voor een 
dergelijk proces is ongetwijfeld een grote geestkracht nodig, maar is 
geestkracht alleen zaligmakend? Is het niet huiveringwekkend, dat 
iemand liefde door redeneren kan doden? Hier is bij Proust sprake van 
de „odieux genie francais qui a inspiré Voltaire", zoals Rimbaud zegt. 
Het eeuwige redeneren en het onverwoestbare rationalisme, waaraan 
door Stendhal op zo'n verrukkelijke manier een einde werd gemaakt, 
keert hier in volle glorie terug. 
Degene die men heden verafschuwt, zal men morgen beminnen en over-
morgen weer verafschuwen. Zo luidt het verschrikkelijke evangelie der 
liefdeloosheid van Proust. „On refuse dédaigneusement, à cause de ce 
qu'on aime et qui vous sera un jour si égal, de voir ce qui vous est égal 
aujourd'hui, qu'on aimera demain, qu'on aurait peut-être pu, si on avait 
consenti à le voir, aimer plus ti:k, et qui eed ainsi abrégé vos souffrances 
actuelles pour les remplacer il est vrai par d'autres".20 ) 

2n ) Wij weigeren hooghartig, terwille van wat wij beminnen en wat ons eens onver-
schillig zal zijn, datgene te ontmoeten wat ons nu onverschillig is en wat wij morgen 
zullen beminnen, wat wij, als we het eerder hadden willen ontmoeten, wellicht eerder 
hadden kunnen beminnen, en wat aldus ons lijden zou hebben verkort, hoewel het spoe-
dig een ander lijden daarvoor in de plaats zou stellen. 
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De ongelukkige liefde die in een gelukkige verkeert, is bij Proust onbe-
staanbaar. Gedurende de tijd waarin degene die ons miskende, veran-
derd is en ons beter beoordeelt, zijn helaas ook wij veranderd. Het geluk 
komt voor ons te laat: wij beminnen niet meer. Wij weten niet meer, dat 
het geluk dat ons nu ten deel valt, hetzelfde is als dat waarnaar we vroe-
ger zo vurig verlangden. Proust sluit zijn betoog als volgt: „line seule 
personne pourrait en décider, notre moi d'alors; il n'est plus là: et sans 
doute suf firait-il qu'il revint, pour que, identique ou non, le bonheur 
s'évanouit- .21 ) Ook hier sluit Proust weer aan bij zijn theorie over de 
herleving van een vroeger „moi-, dat, zoals we zagen, slechts kan her-
leven door associaties. 
Tot zover heeft men weinig waarderende woorden kunnen lezen over 
Prousts liefdesopvatting. Het is mij dan ook totaal onmogelijk, van een 
dergelijk koud en analytisch beleven van de hoogste menselijke eigen-
schap kennis te nemen zonder mij te verzetten tegen een dergelijke ratio-
nalistische prietpraat. Eén gevaar, dat iedere liefde kan lopen, heeft hij 
echter op grandioze wijze onderkend: „Ces états de conscience auxquels 
l'étre qu'on aime reste étranger occupent alors une place qui, si petite 
qu'elle soit d'abord, est autant de retranchée à l'amour qui occupait r áme 
toute entière. 11 faut chercher à nourrir, à faire croitre ces pensées, ce-
pendant que décline le sentiment qui nest plus qu'un souvenir, de facin 
que les éléments nouveaux introduits dans l'esprit, lui disputent, lui arra-
chent une partie de plus en plus grande de l'ame, et finalement la lui 
dérobent toute-.22 ) Proust waarschuwt niet voor dit gevaar; neen, hij 
maakt er zijn lezers op attent en beveelt het aan om de liefde te doden, 
als een apothekersmiddel: „ 	quelque temps qu'on doive y mettre. l'on 
réussira". Later, na zijn affaire met het meisje Gilberte, preciseert Proust 
een andere opvatting over het doen afsterven van een liefde dan de zo-
juist besproken actief-intellectuele manier. Dan wordt het de gewoonte 
die doodt. Hij kan aan iedere afwezigheid wennen en op den duur zijn 
rust weervinden. Zo sterft de liefde tussen Swann en Odette in „Lin 
Amour de Swann", zo eindigt Marcels liefde voor Gilberte en ook zijn 
liefde voor Albertina verdwijnt na haar dood. De „habitude-  is almach-
tig. „Tu sais comme je suis un être d'habitudes. Les premiers  jours (Dil je 
viens d'étre séparé des gens que j'aime le plus je suis malheureux. Mais 
tout en les aimant toujours autant, je m'accoutume, ma vie d evient calme, 
doute; je supporterais d'étre séparé d'eux des moi s, des années-.23 ) 
In „La Prisonnière" en in ,.Albertine Disparue" kan men zelfs van ver-
liefdheid niet meer spreken. Hier wordt slechts een  hopeloze strijd ge- 

21) Slechts één had erover kunnen beslissen, ons „ik-  van weleer; het bestaat niet meer; 
en het zou ongetwijfeld voldoende zijn, dat ons vroegere ik terugkeerde om het geluk, 
te doen verdwijnen. 
22) Deze gewaarwordingen van ons bewustzijn, identiek of niet, waar het door ons be-
minde wezen buiten staat, nemen een plaats in die, hoe klein ook, ontnomen is aan de 
liefde, die de gehele ziel in beslag nam. Wij moeten trachten deze gedachten te voeden 
en te doen groeien, waarbij de liefde, die nog slechts herinnering is, afneemt, zodat de 
nieuwe elementen die onze geest bezighouden, die liefde een steeds groter deel van de 
geest betwisten, ontfutselen en hem haar ten slotte ontroven. 
2s)  Je weet, hoezeer ik een gewoonte-mens ben. De eerste dagen van mijn scheiding 
van mensen die mij lief zijn, ben ik ongelukkig. Maar op den duur, al bemin ik ze niet 
minder, raak ik eraan gewend en mijn leven wordt kalm en rustig; ik zal het kunnen 
verdragen maanden, ja, jaren van hen gescheiden te zijn. 
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voerd met verveling en jalouzie. De verveling is in feite een uiting van 
Marcels gezonde verstand, dat hem waarschuwt, dat een karakter als 
het zijne zich nooit met een ander zal kunnen verenigen; in de jalouzie 
komen zijn eeuwige eigenliefde en trots naar voren. Hij wil ondervinden 
wat het is, een vrouw totaal in zijn macht te hebben; „posséder la vérité 
dans une áme et un corps", zou Rimbaud gezegd hebben. Alleen is Al-
bertine allesbehalve „la vérité". Zij is onderhevig aan een voortdurend 
wisselen van stemmingen, zij zweeft tussen liefde en afkeer, tussen waar-
heid en leugen. Proust roept bij haar verschijnen steeds een beeld op 
van de veranderlijke zee als „Leitmotiv". 
In Marcels liefde voor Albertine speelt niet alleen de eigenliefde, maar 
ook het zuivere egoïsme een grote rol. Hij wil op een bepaald ogenblik 
afstand van haar doen om een aangename herinnering te behouden. Wat 
gaat zijn zielerust hem ter harte en hoe ver staat hij af van de romantici 
en van de middeleeuwers! Bovendien denkt hij bij dit besluit afstand te 
doen van Albertine, geen ogenblik aan háár gevoelens. Als zij hem plot-
seling verlaten heeft, is hij geheel overrompeld en wordt hij eindelijk 
weer mens. Dan is het afgelopen met redeneren en de hartstocht keert 
terug. Het is echter hartstocht uit jalouzie, want: „wat men niet bezit, 
begeert men". Eerst als het voor altijd onmogelijk is geworden Albertine 
ooit nog te bezitten — na haar dood —, verdwijnt de jalouzie langza-
merhand, en verdwijnt vervolgens tevens het gevoel dat Proust „liefde" 
pleegt te noemen. 

IV 

In zijn groots opgezette roman heeft Proust veel geschreven over kunst 
en hoegenaamd niets over godsdienst. Kunst is voor hem in zekere mate 
een vervanging voor de godsdienst geworden. 
Er  bestaat volgens Proust geen enkele reden waarom wij zouden moeten 
denken, dat goed goed is en kwaad kwaad. Deze normen, die ons op de 
een of andere manier zijn ingeprent, zijn voor ons lichaam van weinig 
belang. Zij behoren tot een andere, hogere wereld, waar wij slechts door 
geestelijke inspanning, met name door het beoefenen van kunst, toegang 
hebben. Slechts door in deze wereld door te dringen, kunnen we mis-
schien een soort „onsterfelijkheid" verwerven. „Ce qu'on peut dire, c'est 
que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le fait 
d'obligations contractées dans une vie antérieure; il n'y a aucune raison 
dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyons 
obligés á faire le bien, à être délicats, même à étre polis, ni pour l'artiste 
cultivé á ce qu'il se croie obligé de recommencer vingt fois un morceau 
dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les 
vers, comme le pan de mur jaune que peignit avec tant de science et de 
raffinement un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de 
Ver Meer. Toutes ces obligations qui dont pas leur sanction dans la vie 
présente semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, 
le scrupule, le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci, et 
dont nous sortons pour naitre à cette terre avant peut-être d'y retourner 
revivre sous l'empire de ces lois inconnues auxquelles nous avons obéi 
parce que nous en portions enseignement en nous, sans savoir qui les y 
avait tracées, — ces lois dont tout travail profond de l'intelligence nous 
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rapproche et qui sont invisibles seulement — et encore! — pour les sots. 
De sorte que l'idée que Bergotte n'était pas mort à jamais est sans in- 

vraisemblance-.24 ) 
Magistraal eindigt Proust zijn betoog over de eventuele onsterfelijkheid 
na de dood van de door hem zo bewonderde schrijver Bergotte. „On 
l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres 
disposés trois par trois veillaient comme des anges aux ailes éployées et 
semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection-.25 ) 
Na een lange strijd ontdekt Proust in „Le Tentps Retrouvé", dat de enigè 
weg tot hereniging van heden en verleden, de enige weg tot het terug-
vinden van de verloren tijd het scheppen van een kunstwerk is. In zijn 
jeugd twijfelde hij nog aan de waarde van het door hem beleden kunst-
ideaal: „En attendant, il me sembla que je méritais vraiment le dédain 
de M. de Norpois; j'avais préféré jusqu'ici á tous les écrivains celui qu'il 
appelait un simple „joueur de fltite-, et une véritable exaltation m'avait 
été communiquée, non par quelque idée importante, mais par une odeur 
de moisi-.26 ) 
Juist in deze opvatting schuilt Prousts onsterfelijkheid. De „odeur de 
moisi" leidt tot de herinnering van het verleden, en is dit laatste niet veel 
belangrijker dan het zonder enig begrip kennis nemen van allerlei filoso-
fische stellingen? „La grandeur de l'art véritable, au contraire, de celui 
que. M. de Norpois efit appelé un jeu de dilettante, c'était de retrouver, 
de resaisir, de nous faire connaitre cette réalité lom de laquelle nous 
vivons, de laquelle nous nous écartons de plus au fur et à mesure que 
prend plus d'épaisseur et d'imperméabilité la connaissance conventionelle 
que nous lui substituons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir 
sans l'avoir connue, et qui est tout simplement notre vie, la vraie vie, la 
vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie, par consequent, réellement 
vécue, cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les 

24) Men zou dit kunnen zeggen, dat het lijkt of wij deze wereld betreden, beladen met 
een aantal verplichtingen waartoe wij ons in een vorig leven verbonden hebben; maar 
er is in het leven op deze aarde geen enkele reden om ons verplicht te voelen goed te 
zijn, tactvol, zelfs beleefd, evenmin als er voor een kunstenaar een reden bestaat, zich 
verplicht te achten een bepaald stuk twintig maal opnieuw te beginnen, daar de be-
wondering die hij ermee zal wekken, van weinig belang zal zijn voor zijn door wormen 
verteerd lichaam, zoals het stukje gele muur dat met zoveel kunstzinnigheid en verfij-
ning geschilderd werd door een voor altijd onbekende kunstenaar, ternauwernood ge-
identificeerd als Vermeer. Al deze verplichtingen die hun bestaansredenen niet in dit 
leven vinden, schijnen tot een andere wereld te behoren die gegrondvest is op goed-
heid, geweten en offervaardigheid, een wereld die geheel en al verschilt van de onze, 
waaruit wij weggaan, als wij hier op aarde geboren worden en waarnaar wij misschien 
weer terugkomen om daar te leven onder de heerschappij van die onbekende wetten 
waaraan wij gehoorzaamd hebben, omdat wij ze kenden, zonder te weten wie ze in ons 
gegrift had — die wetten waartoe iedere diepere intellectuele activiteit ons nader brengt 
en die alleen — nog steeds! — voor de dwazen onzichtbaar zijn, zodat het denkbeeld 
dat Bergotte niet voor altijd dood was, geheel van onwaarschijnlijkheid ontbloot is. 
25) Men heeft hem begraven, maar de gehele nacht na de begrafenis waakten zijn boe-
ken, drie bij drie uitgestald in de verlichte etalages, als engelen met uitgespreide vleu-
gels en waren zij voor hem die niet meer was, als symbolen van zijn verrijzenis. 
1f3 ) Intussen leek het mij, dat ik werkelijk de minachting van M. de Norpois verdiende; 
ik had tot op heden boven alle schrijvers de voorkeur gegeven aan diegene die hij een 
gewone „fluitspeler-  noemde en een hevige opwinding werd voor mij niet veroorzaakt 
door een of andere belangrijke idee, maar door een geur van verrotting. 
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hommes aussi bien que chez l'artiste. Mais ils ne la voient pas, parce 
qu'ils ne cherchent pas à l'éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré 
d'innombrables clichés qui restent inutiles parce que l'intelligence ne les 
a pas „développés- -.27 ) 

27) De grootheid van de ware kunst daarentegen, de kunst die M. de Norpois een 
lekespelletje zou hebben genoemd, lag in het terugvinden, het weer grijpen, het ons 
leren kennen van deze realiteit, waar we zo ver van af staan in het leven, waarvan 
wij ons meer en meer verwijderen naarmate de conventionele kennis die wij voor haar 
in de plaats stellen, dikker en ondoordringbaarder wordt, die realiteit die 1.vij hoogst-
waarschijnlijk voor onze dood niet zullen hebben leren kennen en die in feite toch niets 
anders is dan ons leven, het ware leven, eindelijk ontdekt en verhelderd en derhalve 
het enige werkelijk geleefde leven, dat in zekere zin voortdurend huist bij elk mens, 
evenals bij de kunstenaar. Maar zij zien het niet, omdat zij niet trachten het te verhel-
deren. Op deze manier wordt hun verleden overvuld met ontelbare clichés, die nutte-
loos blijven, omdat het verstand ze niet heeft „ontwikkeld". 

Gebruikte uitgave: Marcel Proust: A la Recherche du Temps Perdu, Paris, Gallimard, 
1926, 1930, 1932. 
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P. SPIGT 

BART DE LIGT 
1883-1938 

Het is een merkwaardige ervaring, in het eigen leven op een onverwachte 
manier het klassekarakter van de cultuur gewaar te worden. Dit is wel 
een term, die tot bijna op de draad is versleten door het vele misbruik, 
maar ik zal proberen duidelijk te maken wat ik er mee op het oog heb. 
Voor mensen die in de dertiger jaren lid waren van een onafhankelijke 
of zelfs libertijnse jeugdbeweging was Bart de Ligt een grote figuur. Op 
een of andere wijze had men dan kennis genomen van zijn werk of men 
had hem horen spreken over algemene vraagstukken van geestelijke aard. 
in het bijzonder over doel en middelen der anti-militaristen. 
Hoe dan ook, men ontkwam niet aan de indruk dat Bart de Ligt — op 
zichzelf al een fijne naam voor jonge mensen. 't kon een schuilnaam zijn 
— een man van gezag was in de kringen, die ik vaag omschreven heb 
en waarvan iemand met enig begrip voor die tijd de aard wel kan proe-
ven. 
Later evenwel, in de veronderstelling geheel ontgroeid te zijn aan die 
sfeer, in de richting van een algemener cultuurbesef. als late middelbare 
scholier of als student, werd de wereld wijder. Er kwamen autoriteiten 
bij. En om me nu te bepalen, noem ik er één: Menno ter Braak. Ik kan 
er wel meer opsommen. maar die namen hebben geen waarde voor wat 
ik wil vertellen. In het leven van een cultureel, in 't bijzonder literair 
belangstellend jong mens werd Menno ter Braak — ook zo'n naam als 
een pseudoniem — in de dertiger jaren een gezaghebbend man. En dat 
bovendien op een terrein, dat voor het gevoel veel breder. algemener was 
dan dat waarop Bart de Ligt iets betekende. 
Tót het moment, dat men ineens een confrontatie van die twee beleefde. 
een krachtmeting op een gebied dat voor beide van het grootste belang 
was. In juni 1938 heeft Bart de Ligt heel uitvoerig in het weekblad Be-
vrijding een beschouwing gewijd aan één van de meest centrale boeken 
van Menno ter Braak: Van oude en nieuwe christenen. 
Het oorspronkelijke christendom, zo had Ter Braak betoogd, stelt tegen-
over de aardse ongelijkheid de hemelse gelijkheid. ja, het is eigenlijk niet 
anders dan een hopen op en streven naar die hemelse gelijkheid, dat 
met een nimmer gestilde afkeer van alle aardse ongelijkheid gepaard 
gaat. Door de in de loop der eeuwen toenemende onzekerheid omtrent 
die hemelse compensatie, keerde de mens terug naar de aarde om daar 
die gelijkheid af te dwingen. De keerzijde van de christelijke gelijk-
heidsmanie was het veelal mythisch verpakte besef van menselijke waar-
digheid. — Met deze uitgangspunten trachtte Ter Braak aan te tonen. 
dat marxisme, fascisme en nationaal-socialisme vervangingsverschijnselen 
van het christendom zijn, beheerst door het christelijk sentiment -- een 
ressentiment. Voor de illusie van het hiernamaals kwam de idee der voor-
uitgang in de plaats. Ter Braak bekende: „door het begrip menselijke 
waardigheid en zijn equivalenten druk ik niets anders uit dan de gelijk-
heid der zielen voor God ... zonder God". 
Bart de Ligt bestreed allereerst de bewering omtrent de typisch christe- 
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lijke oorsprong van de gelijkheidsdrang. Hij beschreef die drang bij isra-
elitische en chinese wijzen en verwierp de stelling dat we de gelijkheids- 
manie van christelijke origine moesten achten. Maar hij ging verder en 
betoogde, dat het christendom bovendien niet allereerst en vooral een 
gelijkheidsgodsdienst is, maar een verlossingsgodsdienst, „waarin het met 
of zonder gelijkheid — dit is betrekkelijk bijzaak — in de eerste plaats 
om persoonlijke redding uit zonde, dood en lijden, en om eeuwige zalig-
heid gaat." Als derde bezwaar voerde De Ligt aan, dat Ter Braak ten 
onrechte het gehele christendom op de augustijnse discipline meende te 
kunnen baseren. „De christelijke mens", had Ter Braak gezegd, „is niet 
gevormd door het Evangelie, maar door Augustinus. — Hoofdzaak is, 
dat de augustijnse discipline met haar waardenstelsel onder de ban 
van de hiernamaals-illusie ons heeft afgesneden van de antieken en 
ons gedrild heeft tot wat we zijn". Niet alleen — wierp De Ligt tegen 
— dat Augustinus hoogstens voor het wèstelijke christendom iets zou 
kunnen betekenen, maar het allermerkwaardigste is, dat „hoe meer 
Augustinus het christendom beheerst, hoe minder er van die grote ge-
lijkheid overblijft, welke voor Ter Braak, om zo te zeggen, de zin van 
het christendom uitmaakt". 
De idee van de christelijke gelijkheid bevat in feite — als stelling van 
de essentiële algemene menselijke verwerpelijkheid — de principiële ont-
kenning van enige menselijke waardigheid; het is de ónwaardigheid. Voor 
Augustinus vormde de overgrote meerderheid van het mensdom één 
massa perditionis. Maar augustijns is het christendom beslist niet en af-
gezien van deze gelijkheid in verdoemenis, stond het officiële christen-
dom — om met Troeltsch te spreken — „altijd instinctief vijandig tegen-
over alle gelijkheids-ideeën". En — zo besluit De Ligt zijn kritiek op de 
conceptie van Ter Braak: „de voorgeschiedenis van het socialisme, voor-
zover dit met het christendom samenhangt, gaat dan ook niet op Augus-
tinus, of welke andere officiële vertegenwoordiger van het christendom 
ook, maar op allerlei ketterse en sektarische, religieus-egalitaire bewe-
gingen  terug, en vindt zijn oorsprong, behalve dan in het israëlitische 
socialisme en de toekomstvisioenen der profeten, in de mensheids-idee, 
zoals deze opkomt bij Pythagoras en Empedocles, verschillende sofisten, 
Socrates inbegrepen, by cynici en cyrenaeici, in het cosmopolitisme der 
stoïcijnen enz. enz.-  Hij besluit ironisch: „Het is vreemd, dat Ter Braak, 
bij het bepalen van wat feitelijk christendom is, zijn eigen mennonieten-
stamboom niet even heeft nagegaan. Hij zou dan nooit op Augustinus 
zijn vastgelopen." 

Het opstel van Bart de Ligt, dat ik maar erg schraal heb weergegeven, 
vond ik destijds voor mijzelf nogal een gebeurtenis. Plots waren er twee 
mannen op één niveau gezet, die ik eigenlijk alleen in volgorde van be-
lang had geacht. Het bleek mij ineens — en ik wil met mijn beschouwing 
dit ook hier wel graag aanvoeren — dat Bart de Ligt ten onrechte alleen 
maar een betekenis voor een bepaalde groep, met name voor anti-milita-
risten, anarchisten werd en wordt toegekend. Op het punt van het af-
scheid van domineesland beleefde ik beide mannen op een verrassende 
wijze gelijkwaardig — en ik moet er aan toevoegen: Bart de Ligt was 
portuur tegenover Ter Braak, om het zacht te zeggen. 
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Het is gewoon verwonderlijk, dat Bart de Ligt in onze Nederlandse cul- 
tuur feitelijk zo'n onbekende is, vergeleken bijvoorbeeld met de faam die 
Menno ter Braak aankleeft. Natuurlijk valt niet te miskennen, dat De 
Ligt een specialisme bezat: hij was de theoreticus van het anti-militarisme, 
terwijl bij Ter Braak hoofdzakelijk het accent van literaire aard was. 
Maar de roem van Ter Braak is niet werkelijk gebaseerd op zijn romans, 
maar op zijn cultuurbeschouwingen — terwijl De Ligt ook bij de moderne 
polemologen buiten de aandacht schijnt te liggen terwijl zijn belangrijkste 
boeken ver boven zijn specialisme uitstijgen naar een universele cultuur- 
visie. 
Zo is het wel merkwaardig, dat twee mannen van ongewoon formaat, 
die eigenlijk vóór alles eenzelfde strijd hadden moeten voeren: afscheid 
van domineesland, want „Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller 
Kritik", — wier verdere probleemgebied werkelijk identiek was: de men-
selijke waardigheid, de redding van de beschaving uit het tumult, de 
politiek zonder partij — dat deze mannen elkaar in dit kleine land niet 
kenden en praktisch ieder voor eigen parochie preekten. 
Ik zie voor dit verschijnsel, alsook voor mijn eigen wisselingen van waar- 
dering, niet veel ander verklaringsmateriaal dan de sociale en politieke 
omstandigheden, waaruit beiden afkomstig waren en het feit dat Bart de 
Ligt een onbetwijfelbaar socialist was geworden, terwijl Menno ter Braak 
tenslotte een echte burger was gebleven, in de meest voortreffelijke bete-
kenis van dit woord. Voor sommigen zal dit misschien wat grof klinken, 
maar genuanceerder overdacht dan ik het hier kan ontleden, zal men 
toch aan dit sociologisch aspect van de waardering wel veel gewicht 
moeten hechten. 
Om een enkel voorbeeld te noemen: voor Ter Braak was Max Stirner 
een geweldige ontdekking, die hij voor zijn cultuursektor, voor zijn afzet-
gebied zou ik liever willen zeggen, dan ook als een vondst poneerde. In 
de kringen waarin Bart de Ligt iets betekende, was Stirner een oude be-
kende, wiens hoofdwerk daar al in 1906 — onbeholpen — werd ver-
taald. 
Maar hoe dan ook, het zou een ontmoeting hebben kunnen wezen, dat 
stuk van De Ligt over dat boek van Ter Braak — Bart de Ligt leefde 
van zulke ontmoetingen. Ik weet niet of er over die recensie nog gecor-
respondeerd is tussen die twee, maar beiden hadden niet zoveel tijd meer. 
Het was juni 1938. Drie maanden later bleef De Ligt, deze reiziger door 
het leven, plotseling dood op het naargeestige perron van Nantes. Nau- 
welijks anderhalf jaar later weigerde de zindelijke Ter Braak langer te 
leven in de overwinning van het schuim. Men kan hen nu nog alleen 
maar afzonderlijk ontmoeten. Dit keer is het de dag van Bart de Ligt. 

4 

Er zijn twee schijnbaar tegenstrijdige anecdotes met betrekking tot Bart 
de Ligt bekend, die mij tezamen niettemin voorkomen buitengewoon ka-
rakteristiek voor hem te zijn. — Hij studeerde nog in Utrecht theologie, 
toen hij eens op een zondag met een paar vrienden door de stad zwierf. 
In zijn hand had hij een dun, lang stokje. Op zeker moment passeerde 
hen een brave Utrechtenaar, op z'n zondags met wit vest wandelende op 
zijn middagloopje. In het voorbijgaan tikte Bart hem even precies op de 
witgeveste buik en zei met een ernstig gezicht niets anders dan: „v e s t 
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De andere anecdote — het tegendeel van studentiekoos, eer grimmig 
van aard — speelt ver voorbij de vlegeljaren, tijdens een discussie. Een 
opponent met een diepzinnig gezicht — U kent ze wel — zegt: „Ik heb 
inderdaad de mensheid lief, maar het mensdom stinkt". De Ligt vuurt 
onmiddellijk zijn wederwoord af: „Dan moet U maar door die stank heen 
ruiken". 
Persoonlijk heb ik Bart de Ligt nooit meegemaakt, maar wat ik van hem 
weet door zijn omvangrijke levenswerk heeft mij ook altijd de indruk 
gegeven die uitgaat van die twee verschillende anecdotes: de gezondheid 
van geest die door al zijn doen en laten heen gaat. Maar zoals gezegd, 
ik heb hem nooit gezien, gesproken of gehoord en ik voel wel, dat het 
juiste begrip omtrent zijn persoon dan moeizaam en ver van volledig 
moet tot stand komen. De eerste volledige „ontmoeting" van mij met de 
figuur van Bart de Ligt vond plaats door zijn formidabele boek over 
Erasmus, zoals hij deze begreep uit de geest de renaissance. Dus op het 
cultuurhistorische terrein trof ik hem en terstond was ik gegrepen door 
dit brein. Onbegrijpelijk kwam het me voor, dat deze uitmuntende histo-
ricus vrijwel geheel genegeerd werd in de gangbare officiële literatuur 
over Erasmus. Voor mijn begrip had hij namelijk de beste biografie gele-
verd, beter dan Allen, Quoniam of Huizinga. Later ben ik daar iets van 
gaan begrijpen, toen ik benieuwd vrijwel zijn gehele oeuvre had leren 
kennen. NU staat het voor mij vast, dat deze zuivere vrijdenker en huma-
nist — in de zin die hij aan deze aanduidingen heeft gegeven — een 
uitzonderlijke figuur is geweest in ons culturele leven. Hij was een van 
de meest internationaal, universeel georiënteerde persoonlijkheden van 
deze eeuw en dáárdoor heeft hij — in vergelijking met de vakgeleerden 
— ook bij de internationalist Erasmus veel meer omgehaald dan men in 
de bedoelde kringen gewoon vond. 
Hoe was deze man geworden tot wat hij was? Een prachtige ontwikke- 
lingsgang heeft hij doorlopen. En, vergis ik mij niet, dan geloof ik dat er 
vijf crises in zijn leven zijn geweest waardoor hij zich ontplooide, met 
periodes van circa tien jaar hevige expansie. Ik meen dat de caesuur lag 
omstreeks zijn 15e jaar, en verder steeds ongeveer een tien jaar later. 
Nog eens: dit omschrijf ik slechts schematisch, maar ik voel me wel sterk 
staan door zijn eigen verspreide autobiografische mededelingen. Opmer- 
kelijk is het dat ná zijn jongelingsjaren de dieptepunten van twijfel en 
zoeken naar nieuwe uitgangspunten tevens gemarkeerd werden door ook 
lichamelijke moeilijkheden in tamelijk ernstige ziektes én door hernieuwde 
verdieping in eigen levensherinneringen. 

Op 17 juli 1883 werd Bart de Ligt geboren als eerste zoon van de recht-
zinnige dominee De Ligt uit Schalkwijk, een predikant die alléén door 
zijn zwakke ogen verhinderd was om huzaar te worden. Zijn moeder 
moet een overweldigende, onuitroeibare indruk op hem hebben gemaakt, 
want zijn gehele leven behoudt hij aan haar bindende herinneringen, tot 
in zijn dromen toe. Kort voor zijn dood was hij zelfs bijzonder hevig 
met de herinnering aan haar bezig. 
Dan  op het gymnasium, komt de eerste crisis. Hij vindt in de werken 
van Carlyle, Emerson, Bierens de Haan. Kern, Tolstoy en Ruskin een 
geheel andere wereld dan die van het steile calvinisme — namelijk een 
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wereld van het rationele, sociaal-verantwoorde overwegen. Met deze pe-
riode van verlossing van zijn vader, staat in rechtstreeks verband, meen 
ik, zijn hartstochtelijke verlangen om te studeren — hetgeen gebeurde 
in 1903 aan de Utrechtse universiteit om opgeleid te worden tot predi-
kant. Pas met het oog op de teleurstelling van een dergelijk be-
vrijding-verwachtend verlangen, wordt het duidelijk met hoeveel afschuw 
hij later de tegenvaller van de universitaire cultuur kon uitstoten. In de 
colleges van Bolland alleen heeft hij licht gevonden — en waardoor? 
Doordat in de door Bolland verkondigde Hegel-filosofie, vooral in diens 
geschiedenisbeschou..ving,  juist de behoefte vervuld werd van een jonge 
burgerklasse (of van een jonge man) die de kracht in zich voelt, maar 
een beredenering van dat zelfbewustzijn daarbij nog ontbeert. — Een 
protest kon door Bart de Ligt evenwel toch niet onderdrukt worden: het 
werd het zijdelings verzet van het Jezus-christendom uit zijn kinderjaren 
tegen de vernietiging door Bolland van de conceptie ener historische 
Jezus-figuur. 
Ik moet korte trekken geven aan het beeld van Bart de Ligts levens-
gang. Hij werd dominee in Nuenen — en daar beleefde hij een goede 
tijd. „Het gedicht van mijn leven", zoals hij het noemde. Maar eigenlijk 
ligt onder die rust ook daar een crisis, want in Nuenen wordt hij zich 
eerst recht bewust van sociale verantwoordelijkheden, hoewel het chris-
tendom nog gehandhaafd blijft. De naderende oorlog verhaast zijn 
heroriëntatie en als die oorlog uitbreekt begint hij zich in toenemende 
mate te weren als vechter tegen geweld en onrecht. Door zijn activiteiten 
wijst de legerbevelhebber hem uit de zuidelijke en later ook uit de ooste-
lijke provincies — geen kleinigheid destijds voor een predikant! Steeds 
dieper wordt hij verontrust door de karakterloosheid van het christendom. 
In een omvangrijke studie bij een geschrift van Martin des Amorie van 
der Hoeven blijkt al hoezeer hij van het christendom is losgeraakt. De 
werken van Fichte, Troeltsch, Max Weber, Kropotkin, Proudhon en 
vooral ook de kennismaking met de intelligente Clara Wichmann, breken 
de ban. Hij laat kerk en christendom los. In 1918 trouwt h 	een 
jaar later verlaat hij de Bond van Christen-socialisten. Hij zegt zelf van 
deze crisis: „Ik begon alles opnieuw te onderzoeken". 
Vol geestdrift wierp hij zich op een brede sociologische en cultuur-his-
torische studie. Meer en meer verbrak hij de banden met zijn afkomst. 
zijn milieu en zijn opleiding, meer en meer vormde hij een relativerende 
methode die in zijn vele, vele essays zo behaaglijk treft. Hij bestudeert 
nauwkeurig Comte, verdiept zich in de chinese beschaving, hij reist veel 
en in Italië doet hij op zekere dag een grote ontdekking: het boek van 
de Japanner Yoekio Yashiro, waarin hij vindt wat hij zoekt, namelijk 
een conceptie van de eenheid aller cultuur als de vertolking van het uni-
versele, wezenlijke ritme aller levens. Hij schrijft in die tijd zijn juweel 
van redenering: „De Wedergeboorte van Maria", een diepgefundeerde 
analyse van de vrouw in haar bestemming tot volledig mens-zijn. Een 
jaar later doet hij weer een ontdekking: de Franse filosoof Masson-
Oursel, en in zijn boek: „Wereldcrisis en Wijsbegeerte-  geeft hij een 
breed golvend betoog voor een universele visie op de problemen van 
mens en samenleving. 
En dan ontstaat, samenvloeiend uit de omzwervingen van een heftig 
leven van oorlogsbestrijding op allerlei gebieden, van studie van cultu- 

128 



ren en maatschappijen, het hoofdwerk van zijn kunnen — dat h ij alleen 
kon schrijven — „Vrede als Daad". Met deze titel geeft hij in werke-
lijkheid het motto voor zijn aanzijn: vrede als activiteit, vrede die steeds 
weer en overal moet worden verworven in strijd en volharding. 
Onderwijl was hij ook begonnen aan zijn boek over Erasmus, voor geen 
gering deel ook autobiografisch. Het waren de jaren van het opkomend 
fascisme. Hij werkte als een paard, woonde weliswaar sinds '25 in Zwit-
serland, maar was wekenlang in Holland voor spreekbeurten en confe-
renties. Hij correspondeerde met allerlei lieden over de gehele wereld, 
bereidde een Akademie voor de Vrede voor. Maar er moet veel gewoed 
hebben in deze man, wiens wezenlijke ontplooiing samenviel met de ont-
wikkeling van het nationaal-socialisme en de ontreddering van de ge-
hele samenleving. Hij was ziek, leed onder een sterk verhoogde bloed-
druk. Maar hij deed nog wat hij kon. 
Hij knapte af. Op 3 september 1938 stierf hij plotseling, op reis van 
Bretagne naar huis. In Parijs werd hij gecremeerd. Op 10 september werd 
zijn as bijgezet op Westerveld. 

In een studie, die naar mijn smaak verreweg de voortreffelijkste is die ik 
over Bart de Ligt heb gelezen, merkt M. A. Romers een tegenstelling op 
in De Lig ts persoonlijkheid. Namelijk, er stak in Bart de Ligt zowel een 
geweldig hartstochtelijk vechter als een uiterst precies, zorgvuldig en 
behoedzaam wetenschappelijk werker. En inderdaad, in zijn diepste we-
zen was deze man een emotioneel mens, eer mystiek dan rationeel van 
nature — maar door zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel genoopt tot 
de redenering. 
Ik geloof, dat in een opmerking van De Ligt zelf de oplossing steekt: hij 
heeft altijd beleden en erkend, slechts een f rag ment te zijn; in het 
geweldige verband van het historisch, meer nog het kosmisch gebeuren 
slechts een f 1 i t s te wezen. Wat hij deed, was er naar te streven een 
zo kompleet mogelijk fragment te zijn. Zijn ongelofelijke belezenheid, 
zijn altijd-weer-verbanden-zien, zijn volledigheidsdrift in de dokumenta-
tie, deze bezigheids-drift in één woord, moet wel gestimuleerd zijn door 
de neiging tot méér-dan-een-kind-zijn, méér-dan-een-burger-zijn. Hijzelf 
zette zijn leven in het teken van „trouw aan de moeder" en „verzet tegen 
de vader". 
Voor ons vooral is zijn duurzame betekenis te onderkennen in zijn haar-
scherpe conceptie van het vrije denken en van de daarop afgestemde 
levenshouding. Hij heeft beklemtoond en bewezen, dat de mythe, de re-
ligie, óók de neerslag daarvan in zogenoemde heilige boeken van het 
leven en streven der mensen van de oudste tijden af, dat „dagboek der 
volken" zoals hij het noemde, in het verband van hun eigen omstandig-
heden volstrekt zinvol zijn — maar tevens: dat het historische cultuur-
proces zich onmiskenbaar voltrekt als het loswikkelen uit de mythe, in 
de groei van beeld tot begrip. Hij heeft het vrije denken geformuleerd: 
niet als een gegeven, maar als een op g a v e. Vrijdenken, meende 
hij, is „een voortdurend verscheuren van wanen" — óók de huidige, 66k 
de eigene. 
We moeten hem niet vergeten. 

Augustus 1963. 	
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B. W. SCHAPER 

JAN ROMEIN EN HET THEMA DER 
MENSELIJKE WAARDIGHEID 

Het is niet zo eenvoudig, de relatie vast te stellen van de, in juli 1962 
overleden, Amsterdamse historicus Jan Romein tot het moderne huma-
nisme. Ik heb daarbij niet zo zeer zijn verhouding tot de georganiseerde 
vorm daarvan in Nederland, in casu het Humanistisch Verbond op het 
oog, al was ook die niet zonder complicaties. Na enige jaren bij het Ver-
bond aangesloten te zijn geweest, is er naderhand een verwijdering ont-
staan, waardoor de relatie een ambivalent karakter kreeg. Naast de ge-
wone menselijke misverstanden speelden hierbij stellig ook meningsver-
schillen omtrent de theoretische aard en het praktische naar buiten treden 
van dit moderne humanisme een rol. Achteraf gezien en zonder in kwes-
ties van wederzijdse aansprakelijkheid te willen treden, kan men zulk een 
uiteengaan en verspreid optreden van de humanistische elementen in ons 
volksleven alleen maar betreuren. In ruimere zin genomen heeft het hu-
manisme in Nederland in elk geval in Jan Romein een figuur van formaat 
verloren. 
Vast staat ook, dat Romein zich tot het laatst van zijn werkzaamheden 
met het humanisme als levensovertuiging of denk- en cultuurvorm heeft 
beziggehouden, al moet men de resultaten daarvan merkwaardig genoeg 
vooreerst nog zoeken in buitenlandse publicaties.) Minder vast staat 
daarentegen de precieze inhoud van het „nieuwe humanisme" of de 
„nieuwe interpretatie", waarvan in die latere studies vaak sprake is. 
Er is een merkwaardige tegenstrijdigheid of tweeslachtigheid in het den-
ken van Jan Romein te constateren. Enerzijds is er een sterke neiging 
tot systematisering, tot groepering der verschijnselen zowel op het terrein 
der uiterlijke als dat der innerlijke ervaring in een systematisch of struc-
tureel geheel; anderzijds is er een bijzondere gevoeligheid voor de ontbin-
dingsverschijnselen, die aan de vormen van cultuur en samenleving inhe-
rent zijn en zich met name in overgangs- en crisistijden manifesteren. 
Niet voor niets signaleerde de historicus Romein de „vergruizing-  van 
het geschiedbeeld in de moderne tijd. Maar tegelijkertijd streefde hij 
voortdurend naar een totaliteitsvisie, waarin de veelheid aan tegenstrij-
dige verschijnselen in de moderne samenleving en haar culturele vormen 
zich liet samenvatten tot een gestructureerd, organisch geheel. 
Voor Romein was deze tegenstrijdigheid stellig een stimulans tot en be-
vestiging van zijn dialectische benadering der werkelijkheid in heden en 
verleden. Maar hoewel men hem met recht een grootmeester in de his-
torische dialectiek kan noemen, zijn er toch ook symptomen, dat hij de 

1 ) Zo verscheen in het orgaan van de Société européenne de Culture, „Comprendre" 
no. 15 (maart 1956) van Jan Romein: Ancien et nouvel humanisme: points de contacts 
et de différences (p. 93-100) en in „Schweizer Beitrge zur Allgemeinen Geschichte-
bd. 18/19 (1960/61) Versuch einer neuen Interpretation des Humanismus (p. 254-266). 
Beide studies zijn opgenomen in een eerlang posthuum te verschijnen bundel Eender en 
Anders. 
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betrekkelijkheid dezer beschouwingswijze wel degelijk besefte, o.a. in 
haar willekeurige selectie van de uitgangspunten.2 ) Misschien heeft het 
element van bewegelijkheid, dynamiek en verrassing, waarvoor deze dia-
lectische benadering van de natuur, de geschiedenis en het dagelijks le-
ven de ogen opende, deze bespiegelende geest, die tevens een esthetische 
component bevatte, het meest geboeid. Want terwijl enerzijds bij Romein 
een neiging tot doctrine en dogmatiek, tot zekerheid en houvast in het 
denken onmiskenbaar aanwezig was, overblijfsel wellicht van een gods-
dienstige origine en een jeugdige theologische aspiratie, is er in zijn den-
ken ook een spel-element, een telkens opwerpen van nieuwe suggesties 
en denk-ontwerpen, benaderingspogingen, verklaringsproeven, waarmee 
men terecht de essay-vorm van zijn belangrijkste geschriften in verband 
heeft gebracht. Het zijn die hypothesen en concepties, zoals b.v. de „wet" 
van de remmende voorsprong of de premie op de achterlijkheid, of zijn 
beginsel van de poly-interpretabiliteit der geestelijke scheppingen of zijn 
conceptie van een Algemeen. Menselijk Patroon, waarmee zijn denken 
zich tot het laatst occupeerde. Hoewel hij ze nimmer tot een, zo vurig 
begeerde, totaliteitsvisie heeft weten te verbinden, zullen deze denk-
proeven, ondanks de vele bestrijding, die zij ondervonden hebben, naast 
het dankbare popularisatie-werk op historisch gebied, wellicht een blij-
vende geestelijke erfenis van deze Nederlandse „erflater-  vormen. 

4 * 

Een van de themata nu, waaromheen Romein op de hem eigen wijze zijn 
gedachten deed cirkelen, is dat van de menselijke waardigheid en het is 
in een beschouwing, die tevens een herdenking van deze Nederlandse 
humanistische denker wil zijn, de moeite waard eens na te gaan, wat deze 
bespiegelingen hebben opgeleverd en alsnog betekenen. Daarbij kan men 
van een dubbele herdenking spreken, omdat het betoog, dat als uitgangs-
punt dient, juist een kwart eeuw geleden werd uitgesproken. Over de 
Menselijke Waardigheid was het onderwerp van een rede, in april 1938 
door Romein voor de Nederlandse Sociologische Vereniging uitgespro-
ken.3) Hij is echter naderhand meermalen tot dit thema teruggekeerd. 
Romein komt in de genoemde verhandeling allereerst tot een voorlopige 
definitie van het begrip, nl. als „de overtuiging, die zegt: dat de mens-
heid eigen lot in eigen handen moet nemen, geleid door de rede". Voor 
de dialectische denktrant, hem eigen, is typerend, dat hij zijn begrip afzet 
tegen, maar met verwerking van die van anderen, zoals van Huizinga 
en van Ter Braak. Als historicus geeft hij zich rekenschap van de oor-
sprong  der conceptie, die hij vooral in de 18de eeuw zoekt, toen zich een 
denkvorm ontwikkelde, die drie grondelementen van de daaraan vooraf-
gaande cultuurmatrijs, nl. het zondebesef, het autoriteitsgeloof en het le-
ven in groepsverband overwon en achter zich liet. Voor het Christelijk 
zondebesef en het daaraan gepaard gaande pessimisme inzake de aardse 
bedeling trad een openlijk geuit geluksverlangen en cultuur-optimisme in 
de plaats. Het eveneens Christelijke autoriteitsgeloof, dat in de Renais-
sance slechts ten dele, nl. in de voorkeur voor de Klassieken (maar dus 
wel met het element van keuze!) werd doorbroken, maakte nu, in de 18de 

2) Cf. zijn studie „De Dialectiek van de Vooruitgang'', in Onvoltooid Verleden, Am-
sterdam 19482, p. 24. 
3) Cf. In Opdracht van de Tijd, (Amsterdam 1946) p. 202-232. 
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nieuwe opvatting omtrent het humanisme niet zozeer op hernieuwde 
studie als wel op nadere overdenkingen is gebaseerd en slechts ten dele 
nieuw is. Hij wilde het humanisme tot zijn diepste wezen herleiden en 
het verstaan als deel van een veel groter en nog niet afgesloten histo-
risch procesas) De poging. hier aangeduid. vindt men in zijn beschou-
wing over ,.Oud en nieuw humanisme", in het nummer van „Compren-
dre" aan de positie van het humanisme in de hedendaagse wereld ge- 
wijd.7 ) 
In die beschouwing vindt men inderdaad Romeins humanisme vooreerst 
ingepast in de hem, in de na-oorlogse periode zo dierbare, conceptie van 
het Algemeen Menselijk Patroon. Met Renaissance en Humanisme blijkt 
de moderne, 'Westerse _afwijking-  van dit algemeen. traditioneel ge-
bonden, beschavingspatroon, dat Romein voor de gehele wereld laat gel-
den, zich het eerst bewust te manifesteren. In het humanisme van de 
Verlichting, dat zich ook niet meer op het gezag der Oudheid beroept, 
maar enkel op de menselijke rede steunt, vindt zij haar completering. 
Wanneer men dan de fundamentele ideeën van deze nieuwe cultuur-
vorm aangeduid ziet, zijn het de ons reeds bekende elementen, met de 
menselijke waardigheid voorop en met de afsluiting in één zin: ,.het hu-
manisme heeft de mens geleerd, dat hij geen andere keuze heeft, dan 
zijn lot in eigen handen te nemen". ,.Wat dan ook het humanisme van 
onze tijd van zijn vroegere vormen onderscheidt, laat Romein hierop vol-
gen, is niet zozeer de inhoud van zijn opvatting van de mens en zijn 
wereld, dan wel de nieuwe taak. die hem wordt voorgesteld-.8 ) 
Die taak ziet Romein, in aansluiting bij een studie van dr. 0. Noordenbos 
over het Humanisme in de moderne wereld, in de strijd tegen alle krach-
ten en ideologieën uit het verleden, die de ontwikkeling van een waarlijk 
vrije gedachte belemmeren. en in de waakzaamheid „tegen het gevaar 
van geestelijke verwarring in een situatie zonder normen of enigerlei 
traditie, en tegen de duizeling van een vrijheid, die niet in staat is zich 
soliede fundamenten te geven". De nadere uitwerking hiervan komt dan 
voornamelijk neer op de eliminering van remmende krachten uit het oude 
patroon afkomstig, vooral in de Kerken voortlevend. en op de overwin-
ning van agressieve en zelfvoldane tendenties. Deze laatste zijn door de 
„Afwijking-  — welke term geen pejoratieve strekking wil hebben. maar 
eenvoudig de moderne Westerse cultuur aanduidt — in de strijd om 
haar doorzetting ontwikkeld. met het gevaar evenwel van onderdrukking. 
uitbuiting, strijd tussen meer en minder ontwikkelde volken enerzijds. het 
gevaar van een over de hele wereld dreigende vervlakking der bescha-
ving tot een materialistische comfort-aanbidding  anderzijds. Bij vermij-
ding van een Derde 'Wereldoorlog, preliminaire voorwaarde voor alles. 
opent zich dan het perspectief op een vervulling van wat de taak van 
elk humanisme altijd is geweest en thans wederom moet zijn: de schep-
ping van een nieuw type van menselijke cultuur. 
Wat hier niet verder uitgewerkt wordt, vindt in de latere Versuch einer 
neuen Interpretation des Humanismus, die ten nauwste bij het .,Com-
prendre"-artikel aansluit, althans een vage aanduiding. Was het het oude 

8) Cf. Versuch einer netten Interpretation in .,Schweitzer Beitrge". t.a.p. p. 258. 
7) Comprendre, XV, Venetië 1956. p. 93-100. 
8) T.a.p. p. 98. 
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Humanisme erom te doen, de geest uit de verstarring der Middeleeuwse 
instellingen en voorstellingen te bevrijden en de doelstelling van bespie-
geling naar de daad, de blik van de hemel naar de aarde over te brengen, 
thans gaat het erom, „in het licht van de toestand van wederzijdse af-
hankelijkheid, waarin zich alle delen van de wereld bevinden, tot een 
algemene assimilatie, een synthese, een integratie te geraken: het beste 
uit het oude „Algemeen Menselijke Patroon" met het beste van zijn 
Europese _Afwijking" te versmelten. Het gaat thans bij het moderne 
zo goed als bij het klassieke humanisme in laatste instantie om de schep-
ping van een nieuw Grondpatroon van Menselijk Gedrag".9 ) 

Het is uit het voorgaande wel duidelijk, dat Romeins studies en bespie-
gelingen over het humanisme, waarbij hier zijn beschouwingen rond het 
thema der menselijke waardigheid als uitgangspunt genomen werden, 
zich meer op het terrein van de situaties en condities, de verschijnings-
vormen van menselijk leven en denken en hun veranderingen naar tijd 
en plaats, vooral op dat van de historische en evolutionaire aspecten van 
de mens en zijn levensvormen bewogen hebben, dan op dat van oor-
sprong en doel, zin en bestemming, karakter en mogelijkheden van het 
menselijk bestaan. Deze historische preoccupatie, waarbij het sociale as-
pect een fundamentele rol vervult, is bij Romein verklaarbaar genoeg. 
Natuurlijk niet louter uit het feit op zichzelf, dat hij historicus was. Wel 
dat hij, aanvankelijk zich tot een heel andere roeping aangetrokken voe-
lende, nl. de theologie, overging tot de historie, onder invloed van de 
schokkende gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog en de, in oor-
sprong en achtergrond, daarmee zo nauw verbonden Russische revolutie. 
De historicus Romein, die hier verder niet ter beoordeling staat, is stellig 
goeddeels verklaarbaar als menselijke reactie op de crisis, die zich in de 
eerste helft van de 19de eeuw openbaarde. Niet voor niets heeft hij zulk 
een crisissituatie altijd als de vruchtbaarste basis voor historisch onder-
zoek beschouwd, of dit zich nu op het gebied van de samenleving en 
haar uitingsvormen, dan wel op dat van de enkeling, in biografische zin, 
voltrok. Niet voor niets ook was hij tot zijn dood bezig met een magnum 
opus, dat aan die crisis, die haar bakermat vond in de algemene be-
schavingskentering rond 1900, was gewijd. 
Voor het moderne humanisme als een geestelijke beweging met zijn eigen 
gedachtenvorming en ontwikkeling heeft deze historisch ingestelde oc-
cupatie van Romein zeker haar vruchten afgeworpen. Hij heeft een aan-
tal typisch humanistische geesteshoudingen, denkvormen en concepties in 
hun oorsprong, ontwikkeling en hun historische en actuele betekenis aan 
het licht gebracht en daarmee voor het humanisme als zijn geestelijke erf-
goederen bewust en waardevol gemaakt. Dat was het vooral, dat ons 
aantrok in het opstel over de Menselijke Waardigheid, waarvan wij 
hiervoor de kern-inhoud hebben gepoogd weer te geven. Romein heeft 
met name de betekenis van het geestesleven van de 18de eeuw voor het 
moderne humanisme gesignaleerd. Geen cultuurhistoricus, die de huma-
nistische component in de Europese beschavingsgeschiedenis tot zijn 

) „Schweitzer Beitr,ge", p. 266. 
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recht wil doen komen, kan daaraan voorbijgaan, ondanks de beperkin-
gen, waarvan Romeins visie uiteindelijk blijk geeft. 
Want die beperkingen zijn er ongetwijfeld. Het is bijv. zeer de vraag, 
of het nog mogelijk is, zo sterk het rationalistisch element in die 18de 
eeuwse cultuur te accentueren, als Romein dit in zijn karakteristiek doet. 
Zou Romein zulks t.a.v. het denken van Rousseau zelf beamen, ook dat 
van Diderot behelst facetten en elementen. b.v. op esthetisch gebied. die 
verbieden hem een .,rationalist-bij-uitstek-  te noemen, ook al poogt men 
dan zoals Romein in navolging van Brugmans deed, dit rationalisme te 
verdiepen en het een ver gaande belangstelling en begrip voor het irratio-
nele toe te kennen.") Zo zou men insgelijks bezwaar moeten aanteke-
nen tegen een voorstelling, alsof het humanisme, althans als Europese 
geestelijke stroming, zijn complete vorm en inhoud in die 18de eeuw zou 
hebben bereikt. Want al is de rijkdom en vruchtbaarheid van die eeuw 
niet gering te achten, gaan grote wetenschappelijke theorieën en ge-
dachtenstelsels, als van Hegel, Marx. Darwin, Spencer daarop ten dele 
terug. aan het geestelijke klimaat van de twintigste eeuw liggen heel 
andere krachten ten grondslag. Daarvoor is de invloed van denkers als 
Nietzsche. Freud, Max Weber, Bergson, de vroegere en latere existen-
tialisten, beslissend geweest en ook bij hen ontbreekt de 18de eeuwse 
component niet, maar deze is zeker niet essentieel. En dan zou men bo-
vendien die reeks van nieuwe wetenschapstakken, op het gebied van 
psychologie, ethnologie, anthropologie etc. vergeten, die aan de kim van 
de 18de eeuw nog nauwelijks verschenen waren. 
Natuurlijk was dat aan Romein ook niet onbekend. Zijn laatste. posthume 
werk over de crisis-rond-1900, zal er stellig het bewijs van leveren. Maar 
reeds zijn eerste wetenschappelijke studie, de dissertatie over Dosto-
jewsky (waarlijk geen 18de eeuwse geest!) bewees zijn diepgaand con-
tact met de niet-rationalistische componenten van de moderne cultuur. 
Wèl is merkwaardig, dat reeds hier bij Romein de historische preoccu-
patie, de belangstelling voor de vorming en ontwikkeling van het Dos-
tojewsky-beeld, die voor de inhoud en betekenis van wat Dostojewsky 
te zeggen had, verdringt. 
Nu is de historie, althans in haar moderne wetenschappelijke gestalte, 
van veel meer betekenis voor de 19de eeuwse cultuur clan voor die van 
de 18de eeuw. Romein is misschien in zoverre een typisch 19de eeuws 
historicus geweest, als de historie, die hem zowel in haar praktische als 
theoretische aspecten boeide en bezighield. voor hem meer was dan enkel 
een wetenschappelijke discipline. Men kan Romein nl., ondanks de reeds 
gemelde kritische zin, ondanks zijn begrip voor de voortdurende wijzi-
gingen in geschiedkennis en -beeld, ondanks zijn herhaaldelijk beleden 
wantrouwen in de geschiedfilosofie, toch als vertegenwoordiger van dat 
historisme beschouwen, dat met zijn neiging tot samenhangen wetmatighe-
den, systeembouw en profetisme via de historie de toegang wilde ope-
nen tot de geheimen van mens en wereld. Tenslotte kan men ook in het 
Marxisme een der vormen van dit historisme zien en Romein is, bij alle 
relativering, het dialectisch-materialisme voldoende trouw gebleven om 

10) In Opdracht van de Tijd, p. 2-3. 
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ook in hem een adept te zien van die „religie der intellectuelen", die het 
19de eeuwse historisme voor velen is geweest. 
Dat maakt, dat ook zijn bijdragen tot de humanistische idee in de sfeer 
der historie zijn blijven steken en zelfs zijn opvatting van een „nieuw 
humanisme" niet verder komt dan een sociaal-historische projectie van 
de noodzakelijke voorwaarden daartoe. Men kan zich zelfs afvragen, of 
die totstandkoming van een nieuwe wereldcultuur via assimilatie, naast 
synthese en integratie, waarbij Romeins voorbeelden een sterke indruk 
van compromis en syncretisme geven, geheel in de lijn is van zijn overi-
gens zo geliefde dialectische beschouwingswijze. Ernstiger bezwaar is, 
dat de hele neiging tot het ontdekken van een nieuwe totaliteitsvisie en 
een volstrekt integrale structuur, van huis uit, d.w.z. minstens vanaf 
Hegel, met de dialectiek verbonden, in wezen aan de veelvormigheid, 
de pluriformiteit, bovenal in geestelijk opzicht, van de komende wereld-
samenleving te kort doet. Er zit in de hang naar systematiek en totaal-
beeld, naar wetmatigheid en toekomstprojectie niet alleen een doctrinair. 
dogmatisch element, maar ook een anti-humanistische tendentie, die haar 
noodlottigheid in de praktijk van de revolutionaire dynamiek wel reeds 
heeft geopenbaard. 
Hieruit spruiten eventuele reserves van modern-humanistische zijde voort 
jegens een „nieuw humanisme", zoals Romein dit aanduidt. Hier liggen 
de gronden voor die ambivalentie, die in de verhouding van Romein en 
zijn vrienden tot het humanisme, zoals het in Nederland zich poogde vorm 
te geven, bestond. Dat mag echter niet beletten, toch Romein als een 
strijdbaar denker voor dit humanisme te eren. Waarbij men vooral niet 
mag voorbijzien aan het vele, dat deze vruchtbare auteur ook buiten zijn 
omstreden historisch-humanistische theorieën om en misschien toch wel 
dankzij de inspiratie daardoor aan de verrijking van het geestelijk domein 
van het humanisme heeft bijgedragen. Ik denk daarbij aan zijn vele 
biografische schetsen, waaronder nogal eens figuren voorkwamen, die 
men ook als humanistische „erflaters" kan zien. Maar aandacht verdie-
nen ook vele bespiegelingen, die men bij de eeuwig zich van zijn denken 
en werken rekenschap gevende geschiedvorser en -theoreticus kan aan-
treffen en die bewijzen, dat deze biograaf via zijn objecten tot de die-
pere zin van al die levens poogde door te dringen en daarbij verder zag, 
dan enigerlei doctrinaire preoccupatie. Het is jammer, dat Romein zich 
niet sterker in de studie der anthropologie verdiept heeft. Maar er zijn 
aanloopjes tot zulk een expresse bestudering van het „verschijnsel mens" 
als zodanig, die onze kijk op Romein zelf kunnen verruimen en hem meer 
tot zijn recht doen komen. 
Voor hem mag de geschiedenis méér dan een wetenschapsvak zijn ge-
weest, zij was geen doel op zichzelf; zij kreeg voor hem slechts zin of 
doel met en door de individuele mens.11) Elk mensenleven was voor hem 
een mikrokosmos van het alzijdig Leven in het groot, eenheid van tegen-
delen, waarin ook een deel, dat op de eeuwigheid gericht is en dat bij alle 
menselijkheid ook voor Romein maar niet zo direct open lag.12 ) Elders 
schetst hij zijn ontroering over de ervaring van de aard der menselijke 

) Cf. De Biografie, Een Inleiding (Amsterdam 1946), p. 13. 
12) T.a.p. p. 8. 
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vooruitgang, die hem uit de kennisneming van een film, nl. Muizen en 
Mensen, naar de roman van John Steinbeck, gewerd. Het voorbeeld van 
de debiele zwerver Lennie, die in zijn onbeheerste volstrektheid ten goede 
en ten kwade beurtelings liefkoost en moordt, bracht hem tot de conceptie 
van de toenemende potentialisering van de mens, die hem van het dier 
onderscheidt, en hem zowel tot oneindige goedheid als tot oneindig kwaad 
in staat stelt. Maar die tevens betekent, dat bij alle wetmatigheden de 
toekomst voor de mens open blijf t.13 ) Of. zoals hij elders zegt: het his-
torische wordt juist tegenover het natuurlijke hierdoor gekenmerkt, dat 
het behalve het product van het voorafgaande ook steeds een nieuw ele-
ment bevat, dat aan alle wetmatigheid ontsnapt. Dat nieuwe is de uit-
werking van het menselijk initiatief, dat uiteindelijk het historische feit 
schept en door die scheppingsdaad van tevoren onberekenbaar is.") Ten-
slotte heeft Romein het moderne humanisme ook nadrukkelijk geïdentifi-
ceerd met wat hij noemt: het voluntaristisch humanisme. En daarmee 
duidt hij de opvatting aan van hem of haar, „die weliswaar het geloof 
in de vooruitgang verloren heeft, maar daarentegen vasthoudt aan het 
geloof in de mogelijkheid van de vooruitgang. En die derhalve juist, om-
dat zij zich bewust zijn dat de vooruitgang slechts een mogelijkheid is. de 
vooruitgang zelf afhankelijk achten van menselijk en daarmee ook van 
hun persoonlijk ingrijpen-.15 ) 
Kijk, in zulke bespiegelingen, en hij maakte duidelijk, dat dit voor hem 
méér dan een willekeurige speculatie was, zien wij Romein op zijn best. 
Hier, in die persoonlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst, zien wij 
tevens een essentieel element van die menselijke waardigheid, die hem 
zo ter harte ging. Zo gezien erkent en gedenkt het moderne humanisme 
in Nederland in Romein bij alle ambivalentie toch een van zijn geeste-
lijke voorgangers. 

13) Cf. -Gedachten over de Vooruitgang'', in Carillon der Tijden (A'dam 1953) p. 34. 
11) In Tussen Vrces en Vrijheid (A'dam 1949) p. 66. 
15 ) Carillon der Tijden, p. 340. 
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BOEKBESPREKING 

THEORIEËN OVER DE STAAT 

„Het is stellig niet toevallig, dat de 
strijd om het staatsbegrip als zoda- 
nig, waarover vorige generaties zich 
opwonden, in onze tijd vrijwel ge-
heel is geluwd. Dit feit op zichzelf 
kan als een symptoom gelden van de 
crisis der moderne staatsidee. Nie-
mand neemt meer de moeite, een se-
rieuze poging tot een, op algemene 
erkenning aanspraak makende, defi- 
nitie van die moderne staat te on-
dernemen". 
Aldus oordeelt prof. dr. B. W. Scha-
per enigszins pessimistisch in zijn 
„besluit" ten aanzien van zijn eigen 
boek over het karakter van de staat, 
getiteld „Tussen machtsstaat en wel- 
vaartsstaat" (Uitgeverij van Gorcum, 
Assen) waarin hij met succes heeft 
gepoogd, een aantal definities te 
vergelijken, welke omtrent het we-
zen of het doel van de staat zijn op-
gesteld. Natuurlijk is dit overzicht 
van theorieën niet volledig. De au-
teur behandelt er een achttal, of 
eigenlijk meer, want het hoofdstuk 
over de totalitaire staat geeft van dit 
staatstype verscheidene opvattingen. 
„Er zijn stellig — aldus de schrij-
ver — ernstige omissies, bijv. een 
christelijke staatsidee of de idee van 
het anarchisme. In beide gevallen 
ontbrak echter een uitgewerkt pro-
totype". Wat het anarchisme aangaat 
bestaan er inderdaad verschillende 
definities van de staat, die in alle ge-
zagloze ideologieën wordt afgewezen, 
en wij kunnen begrijpen dat er in 
dit boek geen plaats was voor een 
weergave van de ideeën van Bakoe-
nin, Kropotkin, Proudhon of van een 
individualistische anarchist. Betref-
fende een christelijke — of moham-
medaanse — staatsidee echter kan 
men niet zeggen, dat er geen proto-
typen hebben bestaan of aanwezig 
zijn, ook als men zich beperkt tot de 
laatste vier eeuwen. Katholieke, lu-
therse en calvinistische opvattingen 
zijn althans ten dele verwerkelijkt, 
en misschien hadden theorieën van 
Luther, Calvijn, de Jezuïeten, wel- 
licht die van Abraham Kuyper en 
Salazar belangstelling kunnen wek- 
ken. Wij geven echter toe, dat zulks 
de noodzakelijke beperking onmoge-
lijk zou hebben gemaakt. Het boek 
bevat immers „de uitwerking en om- 

werking van een serie colleges, in het 
begin van 1960 als Studium Generale 
aan de Leidse Universiteit gegeven". 
Met een groot gevoel van verant-
woordelijkheid en matiging tin het 
oordeel heeft de auteur duidelijke 
samenvattingen geformuleerd over: 
Macchiavelli en de machtsstaat; 
Locke en de rechtsstaat; Rousseau en 
de volksstaat; Marx en de klasse-
staat; John Stuart Mill en de liberale 
staat; de totalitaire staat van rechts 
(fascisme en nazisme); de totalitaire 
staat van links (bolsjewisme) en de 
sociale welvaartsstaat. Wat de term 
„welvaartsstaat" aangaat verdedigt 
de auteur de handhaving van deze 
vertaling van het woord „welfare 
state", hoewel onzes inziens niet 
„prosperity", maar „sociale verant- 
woordelijkheid" de opvatting van 
Beveridge en zijn geestverwanten het 
meest kenmerkt. 
Prof. Schaper toont een duidelijke 
voorkeur voor „de constitutionele, on 
beperking en matiging gerichte 
rechtsstaat". Maar hij erkent — en 
als historicus kon hij moeilijk anders 
doen — dat geen enkele theorie de 
praktijk dekt. Zelfs Macchiavelli 
schreef meer een roman dan een ju-
ridische verhandeling. En hoewel 
Locke „een getrouwe afspiegeling 
gaf van de constitutionele praktijk, 
zoals die in Engeland in de loop der 
eeuwen gegroeid was", zijn in zijn 
leer „de tegenstrijdigheden en twee-
slachtigheden voor het oprapen". 
Wellicht is de idee van de sociale 
staat nog het meest „voortgesproten 
uit de noden en impulsen van het 
Engelse volk, in antwoord op bijzon-
dere eisen van de situatie", — aldus 
Schaper — maar de theorie is in dit 
geval ook het zwakst. In wezen, zo 
menen wij, zijn theorieën over de 
staat óf de rechtvaardiging en ideali-
sering van een historisch geworden 
toestand; óf politieke doeleinden van 
partijen, die hopen de macht te ver-
overen; óf zuivere utopieën. Scha-
kelt men de laatste uit, dan blijft 
over dat elke staat lijdt aan zijn „vi-
tium originis", namelijk dat hij door 
macht of geweld in het leven is ge-
roepen. Even moeilijk als het is, een 
definitie te geven van het begrip 
„natie", zo bezwaarlijk is het, te be-
palen wat men verstaat onder het 
woord „staat". In elk geval afzonder- 
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lijk zou men immers de wording er-
van in de geschiedenis moeten na-
gaan, en de normen der historie zijn 
wel te rationaliseren, maar daarom 
nog niet rationeel. Men kan er over 
moraliseren, maar het is niet be-
paald moraal geweest, die ten grond-
slag heeft gelegen aan zijn schep-
ping. Prof. Schaper wijst trouwens 
zelf voortdurend op de betrekkelijke 
betekenis van de theorie. En hij 
geeft zelf een voortreffelijke defini-
tie van de staat (als historicus, 
menen wij) wanneer hij in zijn 
„Besluit" zegt: „Tot zijn wezensken-
merken worden gerekend: zijn onaf-
hankelijkheid of soevereiniteit naar 
buiten en naar binnen, d.w.z. zijn on-
afhankelijkheid jegens andere ver-
banden van wereldlijke of geestelijke 
aard en zijn vermogen, eigen wil 
naar binnen door te zetten en verzet 
daartegen te breken; zijn geseculari- 
seerd karakter, d.w.z. zijn vervat zijn 
in wereldlijke termen en relaties; en 
tenslotte zijn streven, overigens bij 
het eerste kenmerk aansluitend, naar 
territoriale integratie en ondoordrin- 
baarheid". Het exclusieve karakter 
van de staat als machtsorganisatie 
valt onzes inziens niet te rijmen met 
de stelling van John Stuart Mill, dat 
de staat slechts één der sociale in- 
stellingen is van een volk. Hij is niet 
een „sociaal contract", dat — zoals 
Locke meent — een burger mag slui- 
ten met andere burgers. En Mill kan 
nu wel menen, dat de staat niet het 
recht heeft een non-conformistische 
enkeling het zwijgen op te leggen, de 
macht daartoe heeft hij wel en hij 
gebruikt die ook. Beveridge mag wel 
uitroepen: ..Er is alle reden, waak-
zaam te zijn tegenover de staat even-
als tegenover elke andere organisa-
tie — van kapitaal of arbeid — die 
onze vrijheid beperkt. Er is geen re-
den om bang te zijn voor de staat ..." 
de werkelijkheid is, dat de enkeling 
van de staat bang is, en behoort te 
zijn. Degenen, die hun vrees er voor 
hebben verloren, hebben zijn gezag 
in zich verinnerlijkt, zij hebben op-
gehouden, naar ongehoorzaamheid te 
streven, of ... zij zien in de bestraf- 
fing door de staat een verdiende kas-
tij ding. 
Vandaar dat het exclusieve karakter 
van de staat, zijn monopolistische 
aard, de indruk wekt dat hij een 
macht is, die boven de maatschappij 
staat. En de godsdienstige opvatting 
er over verdient dan ook wel dege-
lijk de aandacht, want zij poogt de 
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oplossing van het probleem hierin te 
vinden, dat de staat onafhankelijk 
van de wil der mensen niet alleen 
een „bovenpersoonlijke" realiteit is, 
maar volgens de theologie zelfs een 
„bovenmenselijke macht". De for-
mule „regeren bij de gratie Gods" 
biedt wel geen wezenlijke verklaring 
van het bestaan van het machtsor-
ganisme, waarover wij spreken, maar 
zij onderstreept de machteloosheid 
van de mens, om de staat te ontken-
nen. Het is waar, dat later de theorie 
is veranderd, maar daardoor niet het 
wezen van de staat. De leerstellin-
gen, die prof. Schaper behandelt, 
staan eigenlijk in tussen de gods-
dienstige opvatting erover en de 
anarchistische ontkenning ervan. Zij 
proberen een rationele en niet-theo-
logische interpretatie van het ver-
schijnsel te geven, terwijl zij tegelij-
kertijd uitgaan van de gedachte, dat 
het ook onmogelijk is, hem weg te 
denken. De auteur heeft gelijk te 
wijzen op anarchistische elementen 
in het Marxisme-Leninisme, in zo-
verre dat Marx uitermate realistisch 
over de staat oordeelt als over een 
machtsorganisatie, die een product is 
van de maatschappij op een bepaalde 
tran van ontwikkeling. In een ver-
der gaande evolutie en in een klas-
seloze maatschappij zou hij kunnen 
„afsterven". Maar anderzijds moet 
hij bestaan, zolang er klassentegen-
stellingen in de samenleving aanwe-
zig zijn, ook als instrument ter 
schepping van een socialistische 
maatschappij. In hun conflict met de 
regerende partij van de Sowjet-Unie 
hebben de Chinese communisten de 
Russen om de oren geslagen met ci-
taten van Marx en Lenin, om te be-
togen dat er geen „volksstaat" en 
geen „klasseloze staat" kan zijn. En 
afgezien van de Marxistische termi-
nologie kan men zeggen, dat zij met 
andere theorieën (de christelijke en 
de anarchistische inbegrepen) ge-
meen heeft, dat zij onderstreept, dat 
de staat „een gedwongen vereniging" 
is, en stellig geen „vrijwillig con-
tract". 
Aangezien hij echter niet uit de he-
mel is komen vallen was het begrij-
pelijk dat zowel Macchiavelli als 
Marx, zowel Rousseau als Locke zijn 
aanwezigheid zochten te verklaren 
en (in de één of andere vorm) 
trachtten te rechtvaardigen. Evenmin 
als welke filosofie ook biedt enige 
staatsopvatting een bevredigende 
verklaring. Macchiavelli mag wel 



zeggen, dat de staat waard is, wat 
de vorst waard is, de Franse huma- 
nist Etienne de la Boétie had ook ge- 
lijk, toen hij opmerkte dat de vorst 
maar één hoofd en twee armen heeft, 
en dat hij regeert met de medewer- 
king van velen en door de „vrijwil-
lige dienstbaarheid" van zijn volk. 
Als Marx meent dat het gezag wor- 
telt in de macht van .,de bourgeoisie" 
dan schiet hij tekort in het geven van 
een definitie van hetgeen men dan 
wel onder de „bourgeoisie" moet 
verstaan en onder haar ideologie. Het 
mooiste voorbeeld van ironische on- 
nozelheid of huichelarij geeft wel 
Rousseau, die „de algemene wil" in- 
voert, zoiets als „het ware zelf" van 
de enkeling. En deze zou dus aan 
zichzelf gehoorzamen, als hij zich on-
derwerpt aan die „algemene wil". 
Hoewel zijn leer van het „sociale 
contract" veel anarchisten heeft be-
invloed, schuilt er — prof. Schaper 
laat niet na daarop te wijzen — een 
absolutistisch element in Rousseau's 
theorie, dat op heilloze wijze is aan-
gewend door degenen, die op grond 
van „een volstrekte waarheid" (van 
geloof, wetenschap. moraal of wat 
ook) de gehoorzaamheid eisten aan 
een gezag, dat zich aanmatigde boven 
de veelheid van normen het juiste 
inzicht te vertegenwoordigen. 
Toch moet men niet te hard oorde-
len over de uitvinders van al zulke 
abstracties. In zekere zin is de staat 
immers een „Ding an sich" dat niet 
gemeten kan worden met de gewone 
sociale normen. Het gedrag van sta-
ten onderling is niet gebonden aan 
de regelen van individuen onder el-
kaar. Hij treedt ook tegenover de 
burgers op een zeer bijzondere wijze 
op. De partijleider die minister 
wordt, verandert aanmerkelijk van 
status, hij wordt wat zijn titel zegt: 
„dienaar" van de staat of de kroon. 
Men kan de massa-psychologie te 
hulp roepen, de economische nood-
zaak, de gemeenschappelijke vrees 
voor andere volken, het feit blijft 
bestaan dat vooral ethisch bezien de 
staten zich buiten en boven allerlei 
geijkte normen plaatsen. 
Prof. Schaper geeft een reeks van 
kenmerken van totalitaire regimes, 
en hij doet dit voortreffelijk. Zijn zij 
evenwel alle zo exclusief aan de to-
talitaire regimes eigen, als vele de-
mocraten menen? Het irrationele ka-
rakter bijvoorbeeld van het leider-
schap, komt het ook niet voor in 
systemen met meerdere partijen? De  

verhouding tot de buitenwereld, die 
zwart of wit wordt gezien, als 
vriendschappelijk of vijandig en zon- 
der nuances: heeft men in de demo-
cratie vooral ten aanzien van de 
Sowjetwereld niet soortgelijke neu- 
rotische verschijnselen kunnen op-
merken? Er bestaat een democra- 
tische indoctrinatie, die niet mals is, 
en men kan er niet genoeg tegen 
waarschuwen. Het begrip „Staats-
rëson" is in elke staatsvorm aanwe-
zig. 
Alles wel beschouwd, en ook zonder 
dat men zich aan dialektiek te buiten 
gaat, moet de staat wel het product 
zijn van tegenstellingen in de maat-
schappij en in de wereld. Hij is een 
instrument ter stabilisering en re-
glementering, naar binnen en naar 
buiten, en in zoverre het resultaat 
van pogingen, een bepaalde orde op 
te leggen en af te dwingen. Naar 
binnen: door een streven, de tegen-
stellingen te overbruggen. Naar bui-
ten: door vijanden af te schrikken of 
te doen terugdeinzen. Het doet er 
weinig toe, of men de staat christe-
lijk of mohammedaans noemt, reli-
gieus of atheïstisch, als men zijn 
naakte wezen moet definiëren. Ver-
staat men onder „cultuur" een stre-
ven naar ethische vervolmaking, dan 
houdt de staat voor haar stellig een 
gevaar in: hij kan zich moeilijk uit 
liefde opofferen. Als men echter 
(wat misschien juister is) met „cul-
tuur" een bepaalde civilisatie be-
doelt, die geenszins uitsluitend zede-
lijk of redelijk behoeft te wezen, dan 
kan hij daarvan wel de uitdrukking 
zijn. En dan zijn er meer of minder 
beschaafde regimes, omdat de ene 
civilisatie nu eenmaal menselijker is 
dan de andere. 
Prof. Schaper wijdt natuurlijk aan-
dacht aan het streven naar beperking 
van de staatssoevereiniteit en naar 
associatie of federalisatie. Hij meent 
kennelijk dat de ontwikkeling in die 
richting gaat. Naar aanleiding van de 
„jonge staten" spreekt hij van een 
„verlate opkomst van een nationaal 
staatsgewas, dat eigenlijk al niet 
meer helemaal op de hoogte van de 
tijd is". En hij meent terecht dat 
„vele van deze nieuwe politieke for-
maties reeds van de aanvang af niet 
levensvatbaar zijn". Zeker niet „in 
de overspannen nationale zin, waar-
mee zij door de betrokken volken en 
hun leiders zijn ingehaald". Er zijn 
inderdaad verscheidene factoren, die 
kleine staten minder levensvatbaar 

141 



maken. De kosten van de defensie 
zijn zo waanzinnig hoog geworden, 
dat zij slechts door omvangrijke al-
lianties of gemeenschappen zijn op 
te brengen. De ontwikkeling der in-
dustrie is afhankelijk van uitgebrei-
de markten. Maar het is aan twijfel 
onderhevig, of wij hier met een 
nieuw verschijnsel te doen hebben. 
De historie is een kerkhof van soeve-
reine staten, die zijn opgegaan in 
grotere verbanden. Deze laatste zijn 
soms ook weer uiteengevallen (men 
denke aan de vele „wereldrijken" die 
zijn verdwenen) en vaak door andere 
vervangen. De „vrijwilligheid" is in 
de geschiedenis een zeer betrekke-
lijk begrip. De Westeuropese inte-
gratie is wel degelijk — afgezien van 
haar economische wenselijkheid —
een product van angst voor de Sow-
jet-Unie. Om de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika bijeen te bren-
gen en te houden was de gemeen-
schappelijke strijd tegen Engeland en 
later een lange burgeroorlog nood-
zakelijk. 
Keren wij terug tot de opmerking 
van de schrijver over het feit, dat 
de strijd om het staatsbegrip is ge-
luwd, dan zou men geneigd zijn zich 
af te vragen, of prof. Schaper een 
soort necrologie heeft willen schrij-
ven, een „in memoriam". De enorme 
actualiteit van het onderwerp blijkt 
echter uit het boek zelf, en men 
moet dus aannemen, dat de schrijver 
vooral heeft willen waarschuwen te-
gen de verwaarlozing van de proble-
matiek van de staat, die een der 
brandendste problemen van onze tijd 
opwerpt. Ook het feit dat dit vraag- 

stuk meer dan voorheen pragmatisch 
wordt benaderd doet aan die be-
langrijkheid niets af. Het werk van 
prof. Schaper biedt overvloedig ma-
teriaal voor studie en discussie be-
treffende een maatschappelijk ver-
schijnsel, waarvan de toekomst der 
mensheid rechtstreeks afhankelijk is. 
De objectieve weergave van de uit-
eenlopende ideologieën en het stre-
ven naar rechtvaardige beoordeling 
van deze theorieën doen weldadig 
aan. 
Indien wij enkele kritische opmer-
kingen maken, dan betreffen deze 
enige oordelen over personen. Wij 
vinden de uitdrukking „Nietzsch-
iaanse machts- en geweldsethiek, die 
uitliep op een „moraline-vrij zichzelf 
doorzetten van de sterkste" niet ver-
antwoord ten aanzien van een zo ge-
compliceerd dichter-denker als 
Nietzsche. In zeer belangrijke me-
ningsverschillen van zijn tijd heeft 
hij namelijk de mijns inziens „goede 
zijde" gekozen: tegen het Pruisen-
dom en Bismarck, tegen het anti-
semitisme van Richard Wagner, te-
gen een dogmatische theologie. Ook 
inzake „Lenins fanatisme, machts-
wil en sluw opportunisme" moet men 
voorzichtig zijn: de theoreticus is 
vaak fanatiek, de politicus is altijd 
afhankelijk van omstandigheden, die 
hij niet in de hand heeft en waarte-
gen hij zich weren moet. Een heilige 
is hij nooit, maar hij is evenzeer pro-
duct van omstandigheden als schep-
per van nieuwe verhoudingen. Deze 
opmerkingen doen echter niets af 
aan de betekenis van Schapers boek. 

A. L. Constandse. 

UIT DE TIJDSCHRIFTEN 

Het „International Social Science 
Journal", vol XV, no. 2, 1963 bevat 
enkele artikelen, die onze belang-
stelling verdienen, omdat daarin 
getracht wordt het probleem te be-
naderen hoe maatschappelijke con-
flicten uit de weg kunnen worden 
geruimd. Niet met zoveel woorden 
wordt in dit geschrift over de nieu-
we wetenschapsrichting, de „con-
flictologie" gesproken die er toe 
dienen moet de spanningen die zich 
in iedere mensengemeenschap van 
de oudste tijden tot op heden hebben 
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voorgedaan te onderzoeken, te ver-
klaren en waar mogelijk middelen 
aan te geven deze te vermijden, hier 
heeft men slechts willen volstaan met 
een terreinverkenning: een beschrij-
ving uit de aard der zaak niet gede-
tailleerd, hoe men „het conflict" te-
gemoet getreden is in de oude be-
schaving van Islam, Indië en China, 
bij de primitieve volken van Austra-
lië, Afrika en Latijns-Amerika en 
tenslotte in de Westerse wereld. Een 
tragisch accent ontbreekt niet aan 
deze Unesco-uitgave, omdat zowel 



de samensteller van het nummer (die 
ook het overzicht over de oude be- 
schavingen voor zijn rekening 
neemt) Alfred Métraux, als de schrij-
ver van het artikel „Compromise in 
primitive society", Robert H. Lowie 
die leerstoelen bezetten resp. aan de 
Ecole pratique des hautes études te 
Parijs en de University of California 
te Berkeley bij het verschijnen niet 
meer tot de levenden behoren. De 
derde schrijver, die het onderwerp 
„The settlement of conflicts in Wes-
tern cultures" behandelt is Charles 
Morazé, eveneens verbonden aan de 
Ecole pratique des hautes études te 
Parijs. 
Alfred Métraux springt, vergeleken 
bij de wijze waarop de andere me-
dewerkers hun stof behandelen, mis-
schien wat oppervlakkig over zijn 
onderwerp heen. Het is hem in een 
tij dschriftartikel van 13 pag. niet 
euvel te duiden, waar hier toch in 
feite een thema wordt aangeroerd, 
dat eerst in een monografie van en-
kele honderden pagina's uitputtend 
behandeld zou kunnen worden. In 
deze weinige bladzijden dan legt Mé-
traux ons uit hoe, zowel in de we-
reld van de Islam als in India de 
vete tussen personen en families 
placht te worden beslecht door de 
godsdienstleraar, de wijze of de 
dorpsoudsten steeds op een manier, 
dat de schuldigen zich zouden ge-
troffen voelen door de mildheid en 
de rechtvaardigheid van een hogere 
macht, die stamde uit het religieuze 
gemeenschapsbesef. In China was dit 
anders. In de daar bestaande hier-
archische maatschappij, waar de 
practische zin der bevolking een 
grotere invloed had dan de religieuze 
gevoelens, plachten de autoriteiten 
arbiters aan te wijzen uit de onmid-
dellijke omgeving der partijen, die 
door redelijk overleg het conflict tot 
een oplossing moesten brengen. Hier 
was het de rede of het verstand die 
de vrede moest bewaren. 
Lowie's opstel over het compromis 
in de primitieve maatschappij, bevat 
een groot aantal gegevens over de 
invloed van de verwantschap, van 
magische voorstellingen (tovenarij, 
taboe's), van de openbare mening, 
van boetedoening, van bezitsnormen, 
van prestigekwesties en van ideolo-
gische principes op de wijze waarop 
hier geschillen tot een oplossing wer-
den gebracht. Lowie wijst erop dat 
het verschil tussen de primitieve 
mens en de Westerse cultuurvolken  

in hun gedragspatroon t.a.v. conflic-
ten in verschillende opzichten niet zo 
groot is. 
Morazé tenslotte gaat het conflict in 
de Westerse maatschappij aan een 
onderzoek onderwerpen. Hij wijst al- 
lereerst op de betekenis van de ge-
leerde genootschappen voor het op-
lossen van meningsverschillen op 
wetenschappelijk gebied, daarna op 
de wijze waarop eerst de rooms-ka-
tholieke kerk, later de verschillende 
kerkgenootschappen als arbiter in 
religieuze geschillen optreden. De 
economische en technische vooruit-
gang hebben weer nieuwe arbiters 
in het leven geroepen: de crediet-
instellingen, de planbureaus, de 
Staat. De ontwikkeling van de recht-
staat van absolute monarchie tot een 
gemeenschap van wijze burgers, ge-
leid door wetten en verschillende 
juridische organen wordt geschil-
derd. Ondanks de steeds grotere 
rechtsbescherming die het individu 
geniet, blijft het grootste conflict-
probleem nog steeds bestaan, dat 
waarbij de volkeren naar de wape-
nen grijpen om hun onderlinge ge-
schillen met geweld te beslechten. 
Een Internationaal Hof van Justitie 
heeft daar weinig aan af kunnen 
doen, evenmin als een Volkerenor-
ganisatie. Schr. is van mening dat 
hiervan grondige studies moeten 
worden gemaakt. Zelf gaat hij van 
de volgende werkhypothese uit: de 
naties transformeren de conflicten 
die hun interne structuur in gevaar 
brengen tot internationale oorlogen. 
Hij beziet deze oorlogen van drie 
zijden: de grenzen, het nationalisme 
en de regelmatig werkende crisis. 
Wat het overschrijden der grenzen 
betreft verschilt de moderne oorlog 
eigenlijk niet van die uit de middel-
eeuwen. Het respect voor de natie 
is verbonden met het respect voor 
haar grenzen en met het respect voor 
het bezit. De techniek kan dit bezits-
gevoel slechts vergroten (luchtvaart). 
Een ander fenomeen dat in nauwe 
relatie staat met het oorlogsprobleem 
is dat van de verandering van de 
bevolking van een conservatieve, re-
ligieuze gemeenschap met kinderrij-
ke gezinnen en weinig economische 
vooruitgang, tot de moderne natie, 
waarvan de psychologie sterk door 
economische interessen bepaald 
wordt. De sociale mobiliteit stimu-
leert een snelle ontwikkeling en het 
gevoel voor de politieke geschiede-
nis dringt tot elke bevolkingslaag 
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door. In de periode dat de generaties 
in dit opzicht het scherpst tegenover 
elkaar komen te staan, breken de 
meeste oorlogen uit. Niet de oorlogen 
veroorzaken bevolkingscrises, maar 
omgekeerd leiden crises in de bevol-
kingsstructuur tot oorlogen. Morazé 
komt dan tot de hoopvolle conclusie 
dat onder de huidige omstandighe-
den de oorlog haar epidemisch ka-
rakter gaat verliezen, doordat de sta-
ten steeds meer in technisch op-
zicht en naár hun bevolkingsstruc-
tuur naar elkander toegroeien. On-
der deze omstandigheden kunnen 
nog wel oorlogen voorkomen maar 
deze zullen dan meer een plaatselijk 
(endemisch) karakter dragen. 

In „Wending" van maart 1963 vinden 
wij een verkorte versie van een nota 
van het Nederlandse Pugwash-co-
mité aan de Staten-Generaal en de 
Regering onder de titel „Problemen 
van kernbewapening, bescherming 
en voorlichting", ondertekend door 
een groot aantal hoogleraren. Na wat 
de heren Kennedy en Kroetsjef er 
de laatste tijd over gezegd hebben, 
is het toch wel goed ook het eigen 
Nederlandse geluid te vermelden. In 
de eerste plaats is het comité „ten 
zeerste verontrust door de wereld-
politieke situatie en de voortdurende 
dreiging van een oorlog met nucle-
aire en andere vernietigingswapens, 
die er uit voortvloeit". Daarna wordt 
de uitwerking van een enkele kern-
bom geschilderd en wordt er de na-
druk op gelegd dat „de moderne ont-
wikkeling van de wapensituatie 
de functie van de oorlogsvoering in 
de maatschappij totaal veranderd 
(heeft)". Wat wordt er gedaan om 
de kansen van een kernoorlog te 
voorkomen? vraagt het comité zich 
af. Het antwoord daarop moet volko-
men negatief luiden. Het risico dat 
de kernbewapening tot een catastro-
fale kernoorlog zal leiden, neemt van 
jaar tot jaar toe. Wat er gedaan kan 
worden aan de bescherming van de 
bevolking tegen de gevolgen van een  

kernoorlog wordt opgesomd, waarna 
geconstateerd wordt dat de „Wen-
ken voor de bescherming van Uw 
gezin en van Uzelf" in Nederland 
door de B.B. in 1961 met bijbehoren-
de toelichting verstrekt, alsmede de 
door de Regering bij de memorie van 
antwoord op de begroting van 1962 
gegeven voorlichting „misleidend en 
gevaarlijk" zijn. „Deze voorlichting 
bevordert de waan, dat met enige 
beschermingsmaatregelen de gevol-
gen van een moderne kernoorlog 
voor de Nederlandse bevolking nog 
wel te overkomen zou zijn. Zij draagt 
bij tot een vals beeld van de alles 
beheersende problemen van oorlog 
en vrede". Het kernprobleem is een-
voudig het voorkomen van een derde 
wereldoorlog, die een kernoorlog zal 
zijn. „De gehele bevolking moet wor-
den doordrongen van de gebiedende 
noodzaak om met alle krachten oor-
log te voorkomen, de enige weg tot 
behoud van de menswaardigheid van 
de samenleving of zelfs het bestaan 
van de mensheid ... Uiteindelijk zal 
een oplossing in wereldverband moe-
ten worden bereikt en daarvoor zal 
in alle kampen nog veel moeten ge-
beuren. De internationale Pugwash-
beweging is reeds in de gunstige om-
standigheid om via wetenschapsbe-
oefenaars enige contacten te hebben 
met belangrijke regeringen in wes-
telijke en oostelijke landen ... De 
meest aanvaardbare en doeltreffende 
weg tot een oplossing zou voeren 
langs een nog tijdig uitgevoerde al-
gehele en gecontroleerde ontwape-
ning". Wat Nederland betreft acht 
het comité het noodzakelijk dat de 
misleidende voorlichting die thans 
plaats vindt wordt vervangen door 
een oprechte en eerlijke voorlichting, 
waarvoor een speciale instantie, bijv. 
een ministerie zou moeten zorgdra-
gen. Op langere termijn wordt het 
belangrijk geacht dat de regering de 
beoefening van een wetenschap van 
oorlog en vrede krachtig stimuleert. 

W. 
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