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Het zal deze maand vijftien jaar geleden zijn, dat de UNIVERSAL 
DECLARATION OF HEIMAN RIGHTS door de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties te Parijs werd aanvaard. Waar een 
verhevigde dynamiek der gebeurtenissen het betrekkelijk kort achter ons 
liggende vooral in zijn typische belevingssfeer aantast, is een bezinning 
noodzakelijk. 
Het werk, dat onder voorzitterschap van Mevrouw Roosevelt mei 1946 
zijn aanvang nam, lag in de slagschaduw van de 2de Wereldoorlog. 
Het is nu wellicht beschamend en daarom niet zo direct meer voor te 
stellen, hoe wij toentertijd emotioneel betrokken waren bij alles wat door 
„mensen van goeden wille" werd geopperd en verricht. Zeker, de her-
wonnen vrijheid gaf ook vormen van vernieuwingsdrift te zien, maar al 
met al was er toch het besef gegeven kansen niet te mogen missen. Zo 
kwam dan ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
tot stand, een document dat historisch bezien niet alleen maar het ant-
woord op de gruwelen van een totale oorlog en de cynische misdaden 
van een nihilistische machtskliek was. 
Het spreekt vanzelf, dat de formulering van grondrechten die voor alle 
mensen over heel de wereld gelden, slechts na vele heftige disputen en 
moeizame discussies tot stand kwam. Wij kunnen niet anders dan het 
diepste respect hebben voor de wijze, waarop reële situaties werden ge-
toetst aan menselijke waardigheid om zodoende tot een interhumaan le-
vensmodel te geraken. 
De adempauze na het zwijgen der kanonnen werd maar al te spoedig 
gevolgd door de normale wisselvalligheden van het gewone leven. Oude 
tegenstellingen — in het bijzonder ook op internationaal niveau — kwa-
men verhevigd naar voren, groepsbelangen wonnen het weer van een 
aanvankelijk loyaal willen samenwerken, kortom de mens trok zich geruis-
loos terug in vertrouwde burchten en de oorlog verbleekte tot een statis-
tisch begrip. 
Nu is het een feit, dat vergeten ook een psychisch hygiënische functie 
heeft, maar dit geldt dan voornamelijk voor aspecten die ons spontane 
handelen kunnen afremmen. De dodelijke ernst van het ondergane oor-
logsgeweld zal echter moeten doorwerken en wel speciaal daar, waar be-
slissingen het bedreigde bestaan van anderen betreffen. 
Wederom is het een feit, dat ons dagelijks leven binnen het stroeve ka-
der van gewoonten verloopt, zodat een vegeteren in de tijd slechts zal 
worden afgebroken door de schok van teleurstelling, pijn, smart of van 
dankbaarheid en vreugde. 
Een sociaal feit van de eerste orde is ook, dat de na-oorlogse welvaart 
het verleden bij velen radicaal heeft doen wegvallen en men de toekomst 
uitsluitend wil zien in het licht van een nog onvoltooid tegenwoordige 
tijd. Deze begrijpelijke drang wordt echter benauwend, wanneer men de 
naaste slechts herkent in een verwante streefgenoot binnen de enge 
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horizon van een nationale groep. Grenzen zijn hoogstens socio-culturele 
scheidingslijnen, want toegepaste vormen van techniek hébben al een 
zekere wereldsamenhang doen ontstaan. In dit licht gezien steekt een 
Westerse welvaart reeds schrijnend af tegen de honger, kommer en zorg 
van miljoenen niet-Europese tijdgenoten. 
Slaan wij ter gelegenheid van de komende herdenking opnieuw de Uni-
versele Verklaring op, dan zal niemand deze zonder gemengde gevoe-
lens kunnen doornemen. Het toentertijd gegeven levensmodel kan men 
hooggestemd noemen, om nog maar te zwijgen van hen die zich kwasi-
reëel verbergen achter het natuurlijk onvermogen van de mens. Een 
ideaal is echter niet zonder meer de bevestiging van, maar een moedig 
en ver rijkend antwoord op doorleefde tekortkomingen. 
Bodet, een der oud-directeuren van UNESCO, heeft de Universele 
Verklaring terecht een programma genoemd en dan niet alleen voor re-
geringen, maar in het bijzonder ook voor ieder mens persoonlijk. Het valt 
niet te ontkennen, dat bij voorbeeld de opdracht betreffende een specta-
culaire kwestie als het rassenvraagstuk voortdurend de ernstige aandacht 
in de wereld gaande houdt. Daarnaast kan men het probleem der ontwik-
kelingsgebieden noemen. Hier geldt echter de dringende vraag of men 
wel voldoende rekening houdt met het recht dat ieder volk heeft het 
noodzakelijk vreemde naar eigen aard te verwerken. 
Naast spectaculaire vraagstukken in de verte, waar veelal slechts een 
verbale deelname te beluisteren is, biedt het eigen leefdomein nog talloze 
uitdagingen tot bezinning. Een der meest fundamentele vraagstukken is 
wel dat der sociale vooroordelen. De ander wordt niet in zijn anders-zijn 
aanvaard, maar gereduceerd tot een stereotiep exemplaar van een afwijs-
bare soort. Hoe vaak blijkt ook niet de nutteloosheid van een kritiek, die 
gebaseerd is op de driftige onwil de ander te verstaan in wat hij bedoelt. 
Ook ónze maatschappij houdt door technisch rationele ordeningen het 
gevaar in, dat de persoon wordt genivelleerd tot een kleurloos individu. 
De oude volkswijsheid, dat innerlijke spanningen hun compensatie vinden 
in vormen van overmatige consumptie, bevat zeker een kern van waar- 
heid. 
Wat verder te denken van een z.g. „cinema vérité-, waar mensen door 
verborgen camera's en microfoons worden betrapt en afgeluisterd? Wat 
te denken van foto's, die de mens laten zien in zijn doodsstrijd of zijn 
smart om het verlies van dierbaren? Bestaat hier niet het gevaar, dat 
menselijke waardigheid commercieel wordt ingewisseld voor banale 
nieuwsgierigheid en vulgaire sensatielust? 
In art. 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
wordt het gezin de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de 
maatschappij genoemd. Zowel sociologen als psychologen zijn op grond 
van objectief feitenmateriaal teruggekomen op een al te moedeloze 
diagnostiek. Het is verblijdend, dat Alexander Mitscherlich in zijn ideeën-
rijke boek „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft" bijzondere aan-
dacht voor het begrip gehoorzaamheid vraagt. Wij mogen geen gehoor-
zaamheid éisen, zo schrijft hij, maar moeten gehoorzaamheid vragen. 
Daar waar van het begin af de dialoog aanwezig is en eerbied wordt 
betoond voor het anders-zijn der anderen, kan kinderen pas op waarach-
tige wijze worden doorgegeven, dat verantwoordelijkheid het eigen recht 
humaniseert tot een in vrijheid aanvaarde verplichting. 
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ALBERT DAAN 

IS HET LEVEN HEILIG? 

II. DE MEDISCHE PLICHT TOT VERLENGING VAN HET LEVEN 

In de medische gedragscode treft men tot dusverre nog steeds het gebod 
aan, dat de arts voorschrijft onder alle omstandigheden het leven van de 
zieke mens zo lang mogelijk in stand te houden. In de derde druk van de 
„Medische Ethiek en Gedragsleer" (1959) vinden wij deze eis op blz. 14 
gepresenteerd als een logische gevolgtrekking. 1) De praemissen zijn: 
(I) „De taak van de arts hebben wij gezien als die van een helper van 
de mens in nood." en (II) „Nu is de hoogste nood, waarin een mens ver-
keren kan, de toestand, waarin zijn bestaan zelf wordt bedreigd." De 
conclusie is „ ... dat (de arts) nooit een ander standpunt zal mogen 
innemen, dan wat het behoud van het leven beoogt." De gevolgtrekking 
lijkt juist, maar de zekerheid die een logische conclusie kan leveren, wordt 
gemakkelijk aangetast door onjuistheden in de praemissen of door vaag-
heden in hun formulering. Voor de martelaar die de brandstapel beklimt 
is de hoogste nood niet het teloorgaan van zijn naakte bestaan, maar veel-
eer de nood van te moeten voortleven met tegen zijn geweten en inzicht 
ingaande getuigenissen en daden. Onmiddellijk beseft men dat de vraag 
rijst: welke vorm van leven is het, waarvan het dreigend verlies, als de 
hoogste nood kan worden bestempeld? Het feit, dat de geciteerde con-
clusie in de overweldigende meerderheid der gevallen opgaat, mag ons 
de ogen niet doen sluiten voor het bestaan van grenssituaties, waar zij 
haar schijn van onverbiddelijke juistheid verliest. 
Nu in de laatste decennia de kunst van het geneeskundig ingrijpen bij 
levensgevaarlijke toestanden zo veel verfijnder en doeltreffender is ge-
worden, bieden zich nieuwe situaties aan, waarbij voor de betrokken 
artsen de erkenning van de door geslachten van voorgangers overge-
leverde gedragsregel plaats moet maken voor een probleem. De techniek 
van de reanimatie (her-bezieling), het weer doen opleven van een patiënt, 
die volgens vroegere maatstaven ten dode opgeschreven scheen, heeft 
een vraag acuut gemaakt, die in wezen reeds lang bestond. Zij open-
baarde zich in de overdenkingen van de gevangenisarts die levenslang 
veroordeelden door een longontsteking heen moest helpen, in de preven-
tieve en curatieve zorg voor allen wie een uitzichtloos bestaan beschoren 
scheen, bij de behandeling van het onvoltooide suicidium en het onge-
neeslijke fatale lijden. In het laatste geval spraken we van het euthanasie-
vraagstuk. Globaal genomen, hebben deze ethische moeilijkheden nog 
geen zoden aan de dijk gezet wat betreft de rijping en differentiëring van 
de medische normatiek. De absolute norm „verleng het leven!" bleef zo-
wel maatschappelijk en juridisch, alsook vak-ethisch gehandhaafd. De 
reanimatie heeft echter menige specialist geconfronteerd met de prakti-
sche vraag: onder welke voorwaarden mag en moet ik doorgaan met in-
gewikkelde technieken, dikwijls arbeidskracht- en geldverslindend, om 
ademhaling en bloedsomloop bij een patiënt op gang te houden? Ook 
voor wie het nog niet duidelijk is dat hierbij de vooruitzichten van de 
patiënt in de overwegingen betrokken worden, moge vast staan dat de 
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absolute eis tot levensverlengend optreden heeft plaats gemaakt voor 
een vraag, die men niet uit de weg kan gaan. Het is dan ook geen won-
der dat artsen van verschillende levensbeschouwelijke instelling zich ver-
enigd hebben ter bestudering van de kwestie. 2) 
Het valt te voorzien, dat deze besprekingen niet tot eenheid van inzicht 
zullen leiden. Daartoe zijn te grote verschillen in uitgangspunt zowel als 
denkwijze aanwezig. Globaal blijft een tegenstelling de situatie beheer-
sen, die men kan beschrijven als de oppositie tussen een (vaak godsdien-
stig) behoudende instelling ten opzidge van de grondregel: „verleng het 
leven!" en een meer rationele, die zetelijke eisen slechts relativerend wil 
toepassen. 
Voor wie de mening is toegedaan, dat zedelijke normen hun oorsprong 
en hun rechtvaardiging alleen vinden in het menselijk samenleven en dat 
zij alle slechts voor verschillende situaties uitgewerkte formuleringen zijn 
van het beginsel der medemenselijkheid, lijdt het geen twijfel dat het 
zomin voor de arts als voor enig medemens een steeds aanwezige plicht 
kan zijn de dood van een individu uit te stellen, of hem onder geen beding 
te doden. Het is al dadelijk een paradoxaal feit, dat dit standpunt steun 
kan verkrijgen van allen die nog voorstanders zijn van de gerechtelijke 
executie of van hen die oorlogen normaal of althans onvermijdelijk achten 
en dan de schuld van de soldaat delgen met het patriotisme. Paradoxaal 
omdat deze steun gewoonlijk juist uit het behoudende kamp komt en de 
rationalist veel van dit soort „doden-  verwerpelijk en vermijdbaar acht. 
Het zou hem genoeg zijn, als tenminste erkend werd dat het doden uit 
verweer tegen een boze aanvaller niet onzedelijk is en dat er dus omstan-
digheden zijn die het absolute karakter van „Gij zult niet doden!" als 
schijn ontmaskeren. 
Ook wanneer wij als enige maatstaf voor wat een mens mag doen of 
nalaten die der gemeenschapszin nemen (zoals op pag. 106 omschreven), 
is het ondoenlijk in klein bestek de hele discussie tussen traditionalistisch 
heilig-verklaren van het leven en redelijk relativeren der geboden op de 
korrel te nemen. "Wij zullen ons beperken tot het uiteenzetten van het 
laatste standpunt, in het bijzonder t.o.v. het suicidium, de euthanasie en 
de reanimatieproblemen. 3 ) 

Zelfmoord 

De interpretatie van het woord suicidium is ongeveer deze: een handeling 
waardoor een mens zich doelbewust blootstelt aan invloeden, die, naar 
hij meent, met zekerheid een einde zullen maken aan zijn levensgang. In de 
meeste landen wordt zij al eeuwen lang veroordeeld als onzedelijk. Deze 
opvatting hangt samen met de godsdienstige overtuiging dat men eigen 
leven, als een geschenk van God, geen geweld mag aandoen, maar is 
overigens, schijnbaar buiten verband met welke vorm van kerkelijkheid 
ook, wijdverbreid als element van conventionele spelregels: men acht zich 
tegenover de openbare mening geblameerd door de zelfmoord van een 
familielid. In sommige landen is dan ook de poging tot suicidium een 
strafbaar feit geworden. Dat er thans in Engeland heel wat stemmen op-
gaan tot verzachting van dergelijke bepalingen, is het beste bewijs dat 
het tot bredere lagen begint door te dringen, dat er iets hapert aan deze 
rechtsbedéling. 4) In de plaats van de irrationele, hoe-dan-ook-verkregen 
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overtuiging dat overgeleverde geboden in de vorm „Gij zult niet ...- onder 
alle omstandigheden volledig dwingend („absoluut-) zijn, begint zich bij 
groeiende wetenschappelijke vorming een houding van critische benadering 
af te tekenen. Men ziet in dat wat als vuistregel voor ons zedelijk gedrag 
veelal te handhaven is, in grensgevallen zowel als bij nadere analyse der 
termen slechts een richtsnoer van relatieve waarde blijkt te kunnen zijn. 
Verstaat men onder een zedelijke beslissing die, welke de belangen van 
alle betrokken gemeenschapsleden ontziet en behartigt, dan wordt dui-
delijk dat bij afwezigheid van gemeenschap een zedelijke qualificatie van 
het handelen onmogelijk is. Robinson Crusoë, zo lang hij Vrijdag, zijn 
papegaai of zijn hond niet kende, zou indien het leven op het onbe-
woonde eiland hem te zwaar en uitzichtloos werd, dit eigenmachtig 
kunnen beëindigen zonder aan een zedelijke beoordeling onderworpen te 
zijn. Meer zulke gevallen zijn gemakkelijk te bedenken, maar het blijven 
constructies, aangezien het zelden voorkomt dat geen mens gebaat is bij 
het voortleven van de zelfmoordenaar. 
In de realiteit van ons bestaan ontmoeten wij vaker de situatie waarbij de 
tot suicidium geneigde weliswaar nog positieve betrekkngen met anderen 
onderhoudt maar deze van zo wenig betekenis zijn, dat zij onvoldoende 
tegenwicht vormen tegen de onaannemelijke kanten van zijn leven. Onze 
morele tendenties vormen, historisch gezien, een bovenbouw in het wils-
en dadenleven van de mens en zijn gewoonlijk gericht tegen de krachten 
der onderliggende driften, instincten en appreciaties. Dit betekent dat 
men nergens en nimmer de volmaakt sociaal handelende mens mag ver-
wachten en dat wij bij de beoordeling van wat iemand tenslotte doet, als 
uitkomst van de botsing der neigingen, ook de intensiteit van de aan de 
moraal tegengestelde prikkels in onze waardering moeten betrekken. Dit 
komt ook tot uitdrukking in de rechtspraak, waar b.v. de verleiding 
waarin de dief gebracht werd, als verzachtende omstandigheid geldt. 
Reeds om deze reden zullen vele niet in de aanbidding van de „absolute 
geboden" volhardenden uit humane, relativerende overwegingen de zelf-
moord in de cel bij een levenslang veroordeelde gemakkelijk kunnen 
billijken. Voor diegenen die zich het lot der Joden onder de nazi-barbarij 
nog herinneren is zulk een verwijzing nauwelijks nodig. Velen van hen 
kunnen slechts een zedelijk positieve waardering opbrengen voor de 
vervolgden, die het lot in eigen handen namen. 
Belangwekkender nog dan de taal die deze grensgevallen spreken, is 
de analyse van het begrip suicidium. De zelfmoordenaar, zo stelden wij 
in het voorafgaande, gebruikt middelen die hem, naar hij meent, met 
zekerheid zullen doden. Nu is wetenschappelijk gezien, deze zekerheid 
nooit meer dan een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Het 
koord kan voortijdig breken, de trein kan toevallig niet passeren, 
de hoeveelheid veronal was niet voldoende, een redder belet het ver-
drinken. Men ontkomt bij beschouwing van de middelen die bij een 
suicidium gebruikt zijn niet aan de indruk dat het niet altijd de meest 
zekere zijn, die het slachtoffer gekozen heeft en ruimt dan ook gaar-
ne plaats in voor de mogelijkheid dat het besluit tot de dood voor een 
klein deel „problematisch-  is gebleven en dat dienovereenkomstig 
voor een adequate speelruimte in de afloop gezorgd werd. Op-
vallend is toch, gezien het gemak waarmee technisch zeer betrouwbare 
middelen kunnen worden gekozen, het relatief grote aantal mislukte of 
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onvoltooide suicidia. Het hulpgeroep van hem die zichzelf opzettelijk tot 
drenkeling maakte, is tekenend voor de onvastheid in de besluitvorming. 
Dergelijk minder rigoureuze suicidale neigingen kunnen allerlei bijoog- 
merken hebben (b.v. door hysterische componenten of door een onzede- 
lijk element van agressie tegenover de omgeving), maar zij kunnen, ook 
als men afziet van Freuds opvattingen over een bestaande doodsdrift, 
worden samengevat onder de noemer van een aanzienlijke mate van be- 
reidheid het leven te beëindigen. Als zodanig vormen zij de overgang naar 
de welbekende en in vele romans beschreven situatie waarbij mensen met 
een moeilijke aanvaardbaar leven zich bezigheden kiezen, waaraan grote 
gevaren verbonden zijn. En van dezen tot de zoekers naar emotioneel 
avontuur is het weer een kleine stap. In zekere zin kan men zeggen, dat 
velen een doodsgevaar aanvaarden of zelfs uitlokken, dat door meer 
evenwichtige, bezonnen en plezierig in het leven geplaatste naturen ge-
meden zou worden en daarmee blijk geven van een kiem van suicidale 
neiging. 
Als men in aanmerking neemt, enerzijds b.v. dat men met het moedwillig 
of onverschillig volharden in het roken van vele sigaretten een ernstig 
risico accepteert, anderzijds dat reeds het plaats nemen in een auto het 
aanvaarden van een zeker gevaar inhoudt, dan blijkt er een glijdende 
schaal van toenemend risico te bestaan van de gewoonste handelingen af 
tot de volledige zelfmoordtechniek. Natuurlijk behoeven al deze gevallen 
niet dezelfde negatieve waardering te boeken, maar het is toch opmerke-
lijk, gezien de absolutistische afkeuring die de zelfmoord treft, hoe mild 
het doen en laten van de waaghals en de avonturier beoordeeld wordt. 
Treffend is ook het geval, waarbij iemand een operatie met behoorlijke 
kans op levensverlengend effect weigert ten gunste van onvermijdelijk 
snellere dood, een beslissing die hem niet alleen moreel niet aangerekend 
wordt als een kwaad, maar die hem zelfs als een recht in de code voor 
het medisch handelen wordt gegarandeerd. De paradox die hier aan het 
licht treedt is kenmerkend voor de verlegenheden, waartoe een onvoor-
waardelijk geloof in „absoluut" geldige regels leidt. 
Gaat men uit van de boven gegeven begripsbepaling van het zedelijk 
oordeel, dan laat zich de hele scala van menselijk handelen, van het ge-
woonste doen af tot en met de zelfmoord, als volgt waarderen: elke daad 
is onzedelijk of slecht naar de mate waarin daarbij de balans der belan-
gen van alle betrokkenen naar de ongunstige kant doorslaat, maar dit 
alleen voorzover de dader deze belangen kent en in zijn besluitvorming 
kan laten meespelen (Socrates: Deugd is inzicht!). Men kan het ook zo 
stellen dat de domheid die deze belangen voorbijziet, evenals de grote 
kracht van de werkzame impulsen van het eigenbelang, geldt als een 
verzachtende omstandigheid. Hier past het een bekend spreekwoord te 
wijzigen tot: quod licet bovi, non licet Jovi! Wat men een os niet kwalijk 
kan nemen, dat rekene men een intelligent en zijn ethische verantwoor-
delijkheid kennend mens zwaar aan! 
Op deze wijze komen wij er toe aan te nemen, dat er gevallen van on-
dubbelzinnige zelfmoord kunnen bestaan, waarbij op grond van Of een 
zeer kwellende levenssituatie, Of een vrijwel geestelijk geïsoleerd staan 
van de dader, Of wel van deze factoren tezamen, nauwelijks mogelijkheid 
opengelaten wordt voor een ethische veroordeling. Zou de arts door 
omstanders te hulp geroepen worden bij een onvoltooid suicidium, dat 
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hem in deze rubriek lijkt te vallen, dan verliest zijn vuistregel: verleng on-
der alle omstandigheden en met alle macht het leven! zijn dwingende 
ethische kracht. 

Euthanasie 

Bij euthanasie is evenals bij het suicidium sprake van het opzettelijk be-
eindigen van een mensenleven, in dit geval echter door de arts. De sen-
sationele kanten hiervan en de felle emotionele veroordelingen die er mee 
gepaard gaan, hebben de betekenis van de term op verwarrende wijze 
laten uitdijen ter aanduiding van allerlei verwerpelijke praktijken. Zo 
noemt men b.v. ook de uitroeiing van de geestelijk gestoorden in sommige 
psychiatrische inrichtingen door de nazi's wel euthanasie, misschien daar-
in wel voorgegaan door de sadistische bedrijvers van het kwaad zelf, die 
veelal hun optreden trachtten te dekken door geleerd aandoende ter-
men (en in dit bijzonder geval nog met een kwasi-wetenschappelijk mo-
tief als „eugenetica"). 
Waarvan hier sprake zal zijn, is de euthanasie in haar oorspronkelijke be-
tekenis: het medische verlossen van de zieke uit een onhoudbaar lijden 
door de prognostisch onvermijdelijk schijnende dood te vervroegen. Noch-
tans heeft deze situatie weer zeer verschillende aspecten. Het lijkt voor 
ons doel voorlopig voldoende, twee vormen van onderscheid te maken. 
1. In de eerste plaats kan de patiënt al of niet in staat zijn de eigen 
wensen aan de arts kenbaar te maken. Is het eerste het geval en smeekt 
hij de geneesheer om snelle verlossing uit zijn lijden, dan biedt de situatie 
enige overeenkomst met het bovenbesproken relatieve suicidium, voor-
zover beschouwd als initiatief van de zieke. Het is slechts „enige" over-
eenkomst in zoverre hier geen sprake is van het zoeken van een dood die 
anders uit zou blijven, maar van het vervroegen van een gebeuren dat 
zich toch binnen korte tijd zal voltrekken. In het licht van onze slotsom 
betreffende de zedelijke kwalificatie van de zelfmoord is het duidelijk 
dat in vele gevallen de zieke nauwelijks een verwijt treft, met name niet 
als alle bij zijn leven betrokkenen zijn verlangen naar de dood billijken. 
Hierbij zij echter opgemerkt dat het naar medisch-psychologische ervaring 
een heel ander ding is, te roepen om de dood, dan deze werkelijk te wen-
sen en te aanvaarden. Het blijft in deze gevallen voor de arts die op 
grond van eigen overtuiging zou willen medewerken, een moeilijk punt 
zich goed te oriënteren in de psyche van zijn patiënt. Hij zal ook hier weer 
aangewezen zijn op een eigen interpretatie van de woorden die de zieke 
spreekt en zal dus slechts zeer partieel zijn verantwoordelijkheid op diens 
wensen kunnen afwentelen. Deze verhoudingen kent de ervaren medicus 
maar al te goed uit heel zijn werkkring en zij zullen dan ook niet onover-
komelijk zijn. Men moet concluderen tot het volgende: 
Vooropgezet dat: 
1 e. het lijden van een zieke de arts ondraaglijk voorkomt, de dood als 
sluitstuk daarvan kan worden voorzien, verbetering in de toestand on-
waarschijnlijk is, de wens van de lijder van dit leven te scheiden als ern-
stig en voldoende bezonnen kan worden opgevat en de verwanten of an-
dere nauw-betrokkenen deze wens billijken, 
2e. de arts zich bij de vraag wat hij zedelijk mag en moet, laat leiden 
door de rationeel-zedelijke overwegingen die in dit artikel geformuleerd 
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werden en die neerkomen op plicht tot hulp aan de medemensen die bij 
de zaak betrokken zijn, 
kan er bij een euthanatische maatregel zijnerzijds geen sprake zijn van 
een slechte daad. 
Het is goed eraan te herinneren dat zeer veel zedelijk belangstellende en 
goed nadenkende mensen geen veroordeling zouden durven uitspreken 
over hem die in Hitlers barre tijd aan vervolgde joden een middel ver-
schafte om zich door de dood te onttrekken aan een nameloze marteling. 
Want aangezien het hier niet altijd medici waren die zulke middelen ter 
beschikking stelden, rijst onmiddellijk de vraag of dit nog een „medische" 
handeling was en of euthanatische hulp niet buiten het kader valt van de 
historisch bepaalde taak van de arts, het leven te „verbeteren-. Dat leven 
te „beëindigen" omdat het onherstelbaar bleek, heeft nimmer tot zijn 
opdracht behoord, welke zedelijke rechtvaardiging daartoe ook bestaat. 
Tot dusverre gingen wij uit van de veronderstelling dat de patiënt in 
staat was zijn eigen verlangen naar de dood te kennen te geven. Is dit 
niet het geval, dan zal dikwijls bewusteloosheid daarvan de oorzaak zijn. 
Het spreekt vanzelf, dat in zulk een toestand euthanasie nauwelijks ter 
sprake komt, omdat de bewusteloze niet lijdt. Zijn de oorzaken van het 
zich niet kunnen uiten andere, dan zal de arts niettemin een eigen indruk 
hebben van de mate van smart en leed en in zo'n geval zelf moeten be-
oordelen of zulk een toestand nog langer mag duren. Hij heeft het hierbij 
gemakkelijker doordat de taak tot interpretatie van de uitlatingen van de 
zieke is vervallen; hij heeft het echter moeilijker, omdat hij geheel van 
buiten af, objectief en rekening houdende met de bijzondere mogelijkhe-
den van lijdensaanvaarding door juist deze patiënt en dus ook met diens 
eventuele levensbeschouwelijke instelling, zijn inzicht moet opbouwen. Het 
lijdt geen twijfel dat ook onder deze moeilijk te doorworstelen problemen 
een dokter kan optéren voor euthanasie zonder zich daarmee zedelijk 
suspect te maken. 
2. Een tweede onderscheid, dat van verstrekkende betekenis kan zijn, is 
te maken op grond van verschil in de termijn binnen welke de zonder 
medisch toedoen intredende dood verwacht wordt. Het is duidelijk dat in 
een toestand waarbij het leven zich in plaats van dagen nog jarenlang 
kan voortslepen, een besluit tot euthanasie moeilijk kan vallen. Het lijden 
zal hierbij in het algemeen minder gekenmerkt zijn door kwellingen van 
direct lichamelijke oorsprong dan door de psychische onhoudbaarheid van 
zekere frustaties. Wij krijgen met de chronische kwalen te doen die het 
leven ondraaglijk maken. De arts staat hier niet bij voortduring aan het 
ziekbed en men kan moeilijk verwachten dat hem verzoeken tot euthana-
tisch optreden worden gedaan. De levendige schildering van een derge-
lijke situatie, die men kan vinden in een kort verhaal van Dr. H. Voet: 
„Waar ligt de grens?", is geschikt om duidelijk te maken wat uit een 
oogpunt van barmhartigheid en zedelijk gebod van een medicus gevraagd 
mag worden, nl. dat hij niet naïevelijk onder het geleide van zijn beroeps-
code alles in het werk stelt om de patiënt door een lang verbeide intercur-
rente ziekte heen te helpen. 5 ) 
Men bedenke wel dat het verschil in de termijn waarbinnen de natuur-
lijke dood verwacht mag worden, nu dit grote betekenis blijkt te hebben 
voor de mogelijkheid van actieve euthanasie, ons voor grote problemen 
stelt, omdat hierbij allerlei overgangssituaties voorkomen. 
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Reanimatie 

Verwijzende naar onze uiteenzetting op bladzij 103 omtrent de dood van 
een organisme, stellen wij vast dat het intreden van die dood bij een 
mens geen abrupt gebeuren is doch een proces dat in de tijd gerekt en 
van geval tot geval nogal verschillend is. In het tijdperk van conceptie tot 
dood is er reeds voortdurend en in toenemende mate sprake van het 
teloorgaan van bepaalde cellen en hun functies. In de periode van groei 
en ook die van de bloei worden in sommige weefsels deze cellen vervan-
gen door nieuwe. Andere echter, zoals b.v. de belangrijke ganglioncellen 
van de grote hersenen, kunnen niet vervangen worden en zullen toch op 
den duur voor hun functie schadelijke veranderingen gaan tonen. Derge-
lijke veranderingen kunnen soms teruggaan, heten dan reversibel; dik-
wijls, en gedurende het leven in toenemende mate, blijken zij irreversibel 
en spreken wij van „veroudering." Zulk een veroudering houdt een par-
tieel sterven in. Men komt slechts met het praktisch spraakgebruik in 
verwarrende botsing wanneer men stelt dat het hele leven theoretisch één 
voortdurend sterven is. 
Tegen het natuurlijke levenseinde, alsook bij ernstige ziekte en kwetsuren, 
treedt de totale teruggang der levensfuncties met zo grote duidelijkheid 
op dat wij aan de komende totale verdwijning van al deze verrichtingen, 
de dood, gaan denken. Hoe indrukwekkend dit verlies van levensver-
schijnselen ook mag wezen, het behoeft niet altijd blijvend te zijn. Be-
wusteloosheid, verlammingen van spieren, verlies van gevoel, trage of 
opgehouden circulatie van het bloed, al deze kunnen voorbijgaan en in 
zoverre is herstel uit een schijnbare dood mogelijk. Van belang is verder 
dat niet alle cellen en weefsels even gevoelig zijn voor een tijdelijk gebrek 
aan zuurstof en bouwstoffen. Ieder weet dat een aan een pas gestorvene 
ontnomen hoornvlies nog tot volledige functie kan worden gebracht bij 
overplanting op het oog van een blinde. Anderzijds staat het vast dat de 
ganglioncellen van de hersenen reeds enkele minuten nadat de bloedtoe-
voer is opgehouden, zodanig irreversibel veranderd zijn, dat geen herstel 
van de bewustzijnsfuncties verwacht mag worden. 
Als dus bij levensgevaarlijke toestanden, na verwondingen en andere let-
sels, alsook bij sommige ernstige ziekten, niet alleen de ademhaling maar 
ook de bloedsomloop tot stilstand is gekomen, treedt na korte tijd ontrege-
ling op, waarbij zekere weefsels als onherstelbaar beschadigd moeten 
worden beschouwd, andere daarentegen nog levensverschijnselen tonen 
die onder gunstige omstandigheden kunnen worden versterkt tot een 
normaal peil. 
Er is bij het sterven sprake van een in de tijd gerekt proces. Wie ver-
trouwd is met de kentheorie onzer wetenschappelijke ervaring en de on-
scherpte en betrekkelijke willekeur waaraan onze termdefinities, hoe ver-
zorgd ook, onderhevig blijven, zal het niet verbazen dat er geen objectief 
en legitiem criterium te vinden is voor het „moment" waarop zonder 
reserve de dood is ingetreden. De betekenis van het definitef gestorven 
zijn van een mens varieert met de context waarin het gebeuren beschouwd 
wordt. Voor de notaris is X gestorven op het ogenblik dat in de kennis-
geving van overlijden volgens art. 39 van de Notariswet vermeld wordt, 
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand is het bepaald door de aan-
gifte van de dokter, voor de arts zelf was meestal het ophouden van de 
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polsslag het sein van de dood. De obducent en de gerechtelijk genees-
kundige nemen als criterium het verschijnen van lijkenvlekken of de lijk-
stijfheid. Alleen de physioloog is zich krachtens zijn oriëntatie voort-
durend bewust dat het aangeven van een ondeelbaar tijdsmoment waarop 
de dood intrad voor het organisme als geheel, een illusoir pogen inhoudt. 
Praktisch krijgt deze stand van zaken vorm als men zich realiseert dat in 
vroeger tijden een schijndood alleen daarin verschilde van een eigenlijke 
dood, dat achteraf levensverschijnselen zich weer openbaarden en herstel-
den, terwijl het in de jongste tijd mogelijk is gebleken, door koene en ge-
raffineerde ingrepen deze wederopleving tot stand te brengen in geval-
len die voorheen als hopeloos hadden afgedaan. 
Het is hier dat men spreekt van reanimatie. Men kan daartoe zeker reke-
nen de kunstmatige ademhaling bij verstikking of verdrinking, al is dit 
een aloud, reeds in bijbelse teksten vermeld procédé, toegepast bij dren-
kelingen met nog voelbare polsslag. Van jonger datum is natuurlijk de 
methode van beademing waarbij zuivere zuurstof wordt toegevoerd. Zijn 
centrale betekenis krijgt het woord reanimatie eigenlijk pas bij de zeer 
jonge apparaten, als b.v. de ijzeren long of de poliomat, die een ademha-
ling onderhouden bij totale of gedeeltelijke verlamming der daartoe nodi-
ge spieren. De bekroning van dit streven naar het „redden-  van de mens 
bleek te liggen in de mogelijkheid, ingeval van opgehouden hartslag en 
bloedsomloop, ook deze weer op gang te brengen door rhytmische mas-
sage van de hartstreek. Het effect kon nog worden opgevoerd door de 
borstkas operatief te openen, het hart direct in handen te nemen en te 
bewerken. In sommige gevallen waarbij het hart, na aanvankelijke hervat-
ting van de pulsaties, toch weer de arbeid staakte, bleek het toedienen 
van een periodiek terugkerende elektrische prikkel uitkomst te brengen en 
men slaagde er zelfs in zulk een „pace-maker-  bij het sluiten van de 
borstkas onder de huid aan te brengen en deze door middel van inductie 
op gezette tijden te voorzien van nieuwe elektrische energie. 
Al met al biedt deze ontwikkeling van de behandelingstechniek  een in-
drukwekkend beeld van de vooruitgang in het medisch kunnen. Velen 
hebben er het naakte leven aan te danken en sommigen zijn wellicht inte-
graal „gered-  uit deze waarlijk niet gering te achten beproevingen opge-
staan. Maar hier begon de arts, behandelend en zijn kennis en techniek 
uitbouwend onder het dwingend geleide van zijn beroepsnorm: Verleng 
het leven! toch voor oude vragen in nieuwe vorm te staan! Want wat 
deze methoden bereiken, is in eerste aanleg een herstel van de fundamen-
tele functies: zuurstofopneming, bloedsomloop en stofwisseling. De hoop 
op en de gespannen verwachting van een algeheel herstel kreeg echter in 
vele gevallen grote teleurstellingen te verwerken. Het waren deze: 
1. Het herstel bleek, hoewel aanvankelijk bevredigend, soms van korte 
duur. Dit was vooral het geval bij maatregelen tegen een hartstilstand, 
welke berustte op een aandoening der bloedvaten, die door de ingestelde 
behandeling natuurlijk niet uitgeschakeld werd en daardoor opnieuw tot 
dezelfde verschijnselen aanleiding kon geven. De vraag rees of men niet 
wat meer reserve moest betrachten bij het toepassen van reanimatie, ge-
zien de grote beproevingen waaraan de behandelde werd blootgesteld en 
de kostbare beslaglegging op economische middelen en beschikbare spe-
cialistisch geschoolde krachten. 
2. In sommige gevallen bleek het onderhouden van een voldoende 
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ademhaling door onvoldoende genezing van de spierverlamming een per-
manent of althans zeer langdurig verblijf van de „herstelde" patiënt in de 
ijzeren long te eisen. Wat voor korte tijd nog als draaglijk is te beschou-
wen, kan dit op de duur niet blijven. Veel hangt af van de mentaliteit 
van de zieke, in het bijzonder van zijn wil tot leven. Terwijl er gevallen 
bekend zijn waarbij de patiënt zelf onder zulke omstandigheden probeerde 
de methode ineffectief te maken (m.a.w. een van humaan gezichtspunt 
uit „begrijpelijk" suicidium te plegen), weten wij ook van patiënten die 
reeds 9 jaren leven bij de gratie van een kunstmatige beademing en die 
niettemin wensen zo voort te gaan en voor zich zelf iets van hun bestaan 
weten te maken. De vervanging van de „ijzeren long" door nieuwere 
apparaten heeft wel grote verbetering gebracht, vooral ook in de mobili-
teit van de zieke, maar het probleem is natuurlijk niet geëlimineerd: zal het 
leven bij permanente toepassing van zulk een reanimatiemechanisme nog 
draaglijk mogen heten? 
3. Tenslotte heeft men enige malen de ervaring moeten opdoen, dat 
weliswaar het naakte leven behouden bleef, in de vorm van een herstel 
der vegetatieve functies, maar dat de hogere geestelijke bovenbouw van 
bewuste gedachten en gevoelens en het kontakt met medemensen onmo-
gelijk waren geworden tengevolge van irreversibele schade aan de herse-
nen.6 ) Het is begrijpelijk dat deze bittere resultaten zowel verpleegsters als 
artsen hebben onthutst. De brandende vraag was niet meer af te weren: 
wat willen wij met onze verlenging van het leven tot elke prijs? Wat heb-
ben wij gedaan? Welk „leven" is het dat zo rigoureus en als laatste 
waarde moet worden ontzien? Toegewijde zusters hebben bezwaren ge-
uit tegen de blijvende verzorging van wat men wel noemde „een hoe-
veelheid levend protoplasma" en ook de artsen die tot dusverre trouw de 
medische code volgden, zelfs zij die zich daarbij gesteund wisten door 
hun godsdienstige overtuiging omtrent het geschenk van God, hebben 
zich onafwijsbaar geconfronteerd gezien met de vraag, welke nadere be-
paling iemands leven zal moeten hebben opdat het „heilig" en onaantast-
baar zij! 7 ) 
Onwillekeurig herinnert deze vraag ons aan de talloze uitspraken en apho-
rismen die vertellen van de eisen die auteurs hebben gesteld aan het 
menselijk leven, opdat het voor hen een waarlijk acceptabel „leven" zou 
zijn: Voltaires „La vie est dans la pensée!" en de uitspraak van Frëbel: 
„Nur wo Kërper und Geistest;átigkeit in geordneter lebendiger Wechsel-
wirkung stehen, ist wahres Leben!" zijn exponenten van wat in ons om-
gaat bij het aanschouwen van reanimatie-mislukkingen als boven beschre-
ven. Ook als wij niet zo pretentieus ver willen gaan als Oscar Wilde, 
wanneer hij zegt: „To live is the rarest thing in the world; most people 
exist that is all", moeten wij toch erkennen dat het herstellen van licha-
melijke functies nog niet de wedergeboorte van verdraagbaar menselijk 
leven inhoudt en dat het gebod: „verleng het leven" evenveel variatie be-
hoeft als de inhoud van de term leven zelf. 
Intussen is het duidelijk dat wie zijn medisch handelen wil laten leiden 
door de redelijk gedifferentieerde wil tot hulp aan de medemens, in som-
mige gevallen met een gerust geweten zal kunnen afzien van het instellen 
der reanimatie en in andere zich gerechtigd zal voelen een reeds op gang 
zijnde reanimatie-therapie, ofschoon met voorlopig resultaat, af te breken. 
Ook de arts echter die meent te moeten denken met behulp van strikte 
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richtsnoeren van gebod en verbod zal zich ten overstaan van de praktijk 
gedwongen voelen, de waarde van dergelijke beginselen te relativeren en 
hen daarmee te maken tot wat zij op zijn best zijn: vuistregels, die in de 
meeste gevallen van nut kunnen wezen maar die niet alle situaties aan 
kunnen! s) 

Verantwoordelijkheid van de arts 

Doen en laten van de arts bij critieke toestanden, waarbij het gaat om 
leven of dood, zijn onderworpen aan 4 soorten verantwoordelijkheid: 
1 e. De zedelijke opvattingen en eisen die leven in dat deel der gemeen-
schap waarin de arts zijn praktijk uitoefent, in het bijzonder die van de 
familie en omgeving van de patiënt, zullen hem nopen zich af te vragen 
in hoeverre hij zijn beslissingen in dit opzicht kan verantwoorden. Gezien 
de vaagheid waarmee dergelijke eisen hem bekend zijn en het feit dat een 
expliciete verantwoording zelden gevraagd wordt, behoeft dit geenszins 
te betekenen dat de geneesheer zich geheel aan zulke eisen moet con-
formeren. Hij kan er rekening mee houden en er zijn situaties waarin hij 
dat zal moeten doen, maar andere verantwoordelijkheden prevaleren. 
2e. 	Belangrijker zijn de onder medici algemeen aanvaarde en eventueel 
op schrift gestelde normen. Hij is daarmee opgevoed, ze hebben langs de 
weg der gewoontevorming en die der suggestie een plaats in zijn denken 
gekregen. Dit behoeft niet mee te brengen dat de arts altijd de communis 
opinio beaamt. Een botsing met eigen inzichten is mogelijk en bij het 
volgen van de laatste kunnen reprimandes en andere tuchtrechtelijke 
maatregelen hem deze soort verantwoordelijkheid pijnlijk bewust doen 
worden. 
3e. Een soortgelijke plaats neemt de juridische verantwoordelijkheid in. 
Zij is bepaald door de wetten van het land en ofschoon beperkter van 
strekking, duchtig van betekenis voor de grenzen van wat een arts mag 
doen en laten. 
4e. Voor de zedelijk strevende mens, die in de geneesheer woont, blijft 
de verantwoording tegenover eigen morele inzichten, godsdienstig gefun-
deerd of niet, de laatste toetssteen van zijn handelen. 
In het algemeen zullen deze vier groepen van eisen niet altijd onverenig-
baar zijn. Zij alle zijn van menselijke herkomst en staan in intieme be-
trekking tot elkaar. In de moeilijke levenssituaties zullen zij echter hun 
feilen tonen en des te meer naarmate zij meer geformaliseerd zijn. Het 
lijdt geen twijfel dat bij een botsing der verantwoordelijkheden de sym-
pathie van de zedelijk willende mens uitgaat naar hem die aan zijn ge-
weten, zijn eigen morele impulsen de voorrang verleent; al is te billijken 
dat een arts zich conformeert aan de eisen van één der eerstgenoemde 
drie normenstelsels, gezien hun praktische macht tot afstraffing in een of 
andere vorm. 
Vindt de geneesheer toch de moed, in bepaalde gevallen de door hem als 
barmhartig, medemenselijk en zedelijk ervaren impulsen te volgen tegen 
de onder 1 tot 3 genoemde verantwoordelijkheden in, dan moet hij inner-
lijk sterk staan en bereid zijn tot offers. 9 ) De dan door hem op te brengen 
verantwoording tegenover het kritisch lekendom, tegenover de collegiale 
tuchtraad, tegenover de wet, zal niet in al de genoemde kritieke situaties 
even moeilijk zijn. 
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Immers, als zijn optreden gekenmerkt wordt door een behandeling na te 
laten, waarvan het resultaat hem deplorabel voorkomt, dan kan hij zich 
beroepen op de boven aangevoerde regel dat het niet beginnen van de 
aktieve zorg hem door de rechter minder zwaar wordt aangerekend dan 
het staken ener zodanige zorg, a fortiori dan het aktief instellen van een 
euthanatische maatregel. Uitblijvende reanimatie bij het onvoltooide suici-
dium en passieve euthanasie door het nalaten van behandeling van inter-
currente ziekten zal lichter worden geteld dan het staken ener reanimatie-
behandeling, terwijl aktieve euthanasie de zwaarste belasting meebrengt. 
Wij behoeven maar naar de jongste geruchtmakende rechtsprocessen te 
verwijzen om te mogen stellen dat er artsen zijn die de zedelijke moed tot 
allerlei de dood van een mens tot gevolg hebbende houdingen kunnen op-
brengen. De toekenning van minimale, in sommige gevallen slechts sym-
bolische straffen wijst er op dat er bij de rechter gevoel bestaat voor de 
zedelijke kwaliteit van de overwegingen waaruit de medicus handelde. 
En dat hij hierbij het zedelijk inzicht van zeer velen aan zijn zijde heeft, 
is wel gebleken uit de houding van het publiek en verschillende deskundi-
gen bij de Softenon-affaire in Luik. 
Aangezien van alles wat mensen misdrijven slechts een deel de rechtzaal 
bereikt, mag men aannemen dat in de praktijk wel eens door artsen ge-
zondigd wordt tegen de rigoureuze norm: verleng het leven! De veelvul-
digheid waarmee dit voorkomt is niet bij benadering te schatten, omdat 
dergelijke beslissingen moeilijk openbaar worden. Wat wel mag worden 
aangenomen is dat sommige artsen de moeilijkheden trachten te omzeilen 
door een euthanasie of „desanimatiedood" in te leiden onder een thera-
peutisch motief. Zij kiezen dan als argument voor hun handeling de ver-
lichting van het lijden, kunnen b.v. bij onduldbare pijnen een zo grote 
dosis van een pijnstillend medicament verstrekken dat de dodelijke hoe-
veelheid benaderd of misschien overschreden wordt (deze doses zijn 
slechts bij benadering bepaalbaar en variëren van patiënt tot patiënt!); of 
wel zij breken een reanimatiebehandeling af met het motief: deze therapie 
blijkt ondeugdelijk want zij brengt niet wat verwacht werd. De intrede 
van de dood wordt dan als een indirect nevengevolg misschien ver-
langd, maar niet als doel erkend! 

Perspectief 

Het zowel bij het ontwikkeld deel van het mensdom als bij de artsen zelf 
groeiend inzicht dat de norm: verleng het leven! herziening behoeft, wil 
de geneeskundige zich niet bloot stellen aan het verwijt van onbarmhar-
tigheid en onmenslievende daden, doet verwachten dat zulk een correctie 
reeds nu moet worden ingeleid met collegiale besprekingen in het kader 
van de medische ethiek, opdat de wetgever zich daarna door de conclusies 
kan laten inspireren tot een wijziging van het positief recht. Men make 
zich echter geen illusies over de snelheid waarmee een dergelijk proces 
zich zal voltrekken. Er zijn heel wat weerstanden te overwinnen in een 
democratie waar ieder mag meespreken. Het lijkt wenselijk enkele der ob-
stakels te noemen en sommige wat uitvoeriger te belichten, vooral die 
waaraan een zekere juistheid niet kan worden ontzegd. 
Allereerst is daar het feit dat een groot deel van het volk is opgevoed tot 

157 

Immers, als zijn optreden gekenmerkt wordt door een behandeling na te 
laten, waarvan het resultaat hem deplorabel voorkomt, dan kan hij zich 
beroepen op de boven aangevoerde regel dat het niet beginnen van de 
aktieve zorg hem door de rechter minder zwaar wordt aangerekend dan 
het staken ener zodanige zorg, a fortiori dan het aktief instellen van een 
euthanatische maatregel. Uitblijvende reanimatie bij het onvoltooide suici-
dium en passieve euthanasie door het nalaten van behandeling van inter-
currente ziekten zal lichter worden geteld dan het staken ener reanimatie-
behandeling, terwijl aktieve euthanasie de zwaarste belasting meebrengt. 
Wij behoeven maar naar de jongste geruchtmakende rechtsprocessen te 
verwijzen om te mogen stellen dat er artsen zijn die de zedelijke moed tot 
allerlei de dood van een mens tot gevolg hebbende houdingen kunnen op-
brengen. De toekenning van minimale, in sommige gevallen slechts sym-
bolische straffen wijst er op dat er bij de rechter gevoel bestaat voor de 
zedelijke kwaliteit van de overwegingen waaruit de medicus handelde. 
En dat hij hierbij het zedelijk inzicht van zeer velen aan zijn zijde heeft, 
is wel gebleken uit de houding van het publiek en verschillende deskundi-
gen bij de Softenon-affaire in Luik. 
Aangezien van alles wat mensen misdrijven slechts een deel de rechtzaal 
bereikt, mag men aannemen dat in de praktijk wel eens door artsen ge-
zondigd wordt tegen de rigoureuze norm: verleng het leven! De veelvul-
digheid waarmee dit voorkomt is niet bij benadering te schatten, omdat 
dergelijke beslissingen moeilijk openbaar worden. Wat wel mag worden 
aangenomen is dat sommige artsen de moeilijkheden trachten te omzeilen 
door een euthanasie of „desanimatiedood" in te leiden onder een thera-
peutisch motief. Zij kiezen dan als argument voor hun handeling de ver-
lichting van het lijden, kunnen b.v. bij onduldbare pijnen een zo grote 
dosis van een pijnstillend medicament verstrekken dat de dodelijke hoe-
veelheid benaderd of misschien overschreden wordt (deze doses zijn 
slechts bij benadering bepaalbaar en variëren van patiënt tot patiënt!); of 
wel zij breken een reanimatiebehandeling af met het motief: deze therapie 
blijkt ondeugdelijk want zij brengt niet wat verwacht werd. De intrede 
van de dood wordt dan als een indirect nevengevolg misschien ver-
langd, maar niet als doel erkend! 

Perspectief 

Het zowel bij het ontwikkeld deel van het mensdom als bij de artsen zelf 
groeiend inzicht dat de norm: verleng het leven! herziening behoeft, wil 
de geneeskundige zich niet bloot stellen aan het verwijt van onbarmhar-
tigheid en onmenslievende daden, doet verwachten dat zulk een correctie 
reeds nu moet worden ingeleid met collegiale besprekingen in het kader 
van de medische ethiek, opdat de wetgever zich daarna door de conclusies 
kan laten inspireren tot een wijziging van het positief recht. Men make 
zich echter geen illusies over de snelheid waarmee een dergelijk proces 
zich zal voltrekken. Er zijn heel wat weerstanden te overwinnen in een 
democratie waar ieder mag meespreken. Het lijkt wenselijk enkele der ob-
stakels te noemen en sommige wat uitvoeriger te belichten, vooral die 
waaraan een zekere juistheid niet kan worden ontzegd. 
Allereerst is daar het feit dat een groot deel van het volk is opgevoed tot 

157 



een onvoorwaardelijk geloof in gebodsformules en hun zedelijk nimmer 
falende kracht. Zij putten deze a fglans van absolute geldigheid dikwijls 
uit geloofsovertuigingen en worden weinig beroerd door kenkritische over-
wegingen betreffende normen en zedelijke beslissingen zoals die aan dit 
opstel ten grondslag liggen. Het is hoopvol te noemen dat juist de laatste 
jaren de katholieke clerus op verschillende probleemgebieden toegankelijk 
blijkt voor kritiek op de klassieke leerstelligheden en bereid is tot een meer 
geschakeerde uitwerking ervan. Ten dele mag dit op aanpassing aan de 
„geest des tijds" berusten, ten dele is het waarschijnlijk een uitvloeisel van 
een onder de pressie van moderne vraagstukken meer gedifferentieerd 
denken. Ook de protestante orthodoxie toont nieuwere inzichten, b.v. in-
zake sexualiteit, voortplanting, methoden van oorlogvoering e.d. die in 
vroegere tijd ondenkbaar waren. Nochtans is te verwachten dat deze 
wijzigingen nog lang een concreet en incidenteel karakter zullen houden, 
ook al omdat een kennistheoretische oriëntatie omtrent normen, hun formu-
lering en hun gebrekkige toepasbaarheid op een welhaast oneindig varië-
rende levenssituatie niet bepaald hoort tot wat men zich gemakkelijk of 
op school eigen maakt. 
In de tweede plaats komt het bekende bezwaar: Waar blijven wij, als we 
deze of gene geëerbiedigde norm verlaten? Menigeen meent dat het van 
de verlossing van een smartelijk lijdende tot de uitroeiing van het „Apel-
doornse Bosch" slechts één stap is. En men moet erkennen, dat op het 
verlaten van de norm als onaantastbaarheid onmiddellijk de plicht volgt, 
uit te maken en te omschrijven onder welke voorwaarden deze verlating 
mag plaats vinden. Dit kan lastig genoeg zijn. Als men echter bedenkt dat 
in de normen van het recht ook voortdurend summier regelende artikelen 
vervangen zijn door vele geschakeerde, zodat de omvang van Hammura-
bi's wetten slechts een kleine fractie is van de wetsteksten in een moderne 
staat, dan is geen bedenking tegen een dergelijke ontwikkeling houdbaar. 
Wil men een voorbeeld, dan is dat te vinden in het verkeersreglement: 
aanvankelijk was „rechts houden!" de alleenzaligmakende wet, maar be-
paalde situaties vroegen om herziening en zo moeten nu op gewone 
kruispunten linksafslaande voertuigen elkaar links passeren. 
Het reeds alom plaats vindend intercollegiaal consult is alvast een voor-
bereiding op nadere regelingen en het vinden van criteria voor wat inzake 
reanimatie gewenst lijkt. Men kan zich deze ontwikkeling voorstellen als 
uitmondend in nieuwe regels voor wat in verschillende gevallen gedaan 
of nagelaten moet worden en evenzeer denken aan het instellen van per-
manente commissies, zoals die in sommige scandinavische landen bestaan 
ten behoeve van de castratie van lijders aan vallende ziekte. Deze instan-
ties kunnen dienen tot studie en vastlegging van de criteria of wel inci-
denteel als zodanig worden geraadpleegd. Ontegenzeggelijk biedt bij de 
behandelde problematiek deze raadpleging slechts oplossingen, als de 
nood niet dwingt tot snel ingrijpen. 
Het derde bezwaar dat artsen zouden kunnen aanvoeren berust op de 
behoefte aan summiere vuistregels. Zij zijn vanouds in hun werk gecon-
fronteerd met de opgave, een dikwijls op betwijfelbare gronden aanbe-
volen behandeling te combineren met een eveneens slechts waarschijnlijke 
diagnostiek. In zulke gevallen roept een mens om vuistregels, die vroegere 
collega's als waardevolle bakens hebben nagelaten. Een beroep op zulke 
formules betekent voor de geneesheer een afwenteling van zijn verant- 
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woordelijkheid op de wijsheid van het voorgeslacht en zo staat hij samen 
met zijn confrères sterk! 
Een vierde bezwaar van medische zijde sluit hierbij aan. Gegeven de wens 
van het grote publiek onder alle omstandigheden verzekerd te zijn dat de 
geroepen medicus tracht het leven van de patiënt er „door te slepen", 
kan een aantasting van de medische dogmatiek weleens leiden tot arg-
waan bij de brede massa en daarmee het zo nodige vertrouwen in de 
geneeskundige stand ondermijnen. Dit zij als mogelijkheid toegegeven. 
Men bedenke echter, dat vele leken die blijkens de notities in hun zak-
boekje niet aan reanimatie willen worden onderworpen, al enig begrip 
ontwikkelen voor de moeilijkheden die zich in dergelijke stuaties kunnen 
voordoen. Men mag ook voorzien dat het zo nodige vertrouwen, dat de 
arts het goed zal doen, in de toekomst een meer geschakeerde en kritische 
vorm zal krijgen. Daarbij zal het zich minder betrekken op wat de ge-
neesheer doet dan wel op zijn mentaliteit als goedwillend helper. Dit lijkt 
een onvermijdelijke ontwikkeling waaraan ook medici geen halt kunnen 
toeroepen! 
Tenslotte zullen de artsen zich op hun historisch bepaalde taak kunnen 
beroepen, het leven van de zieke mens te verlichten, te verbeteren en te 
herstellen. Geen precedent van erkend vaktechnisch karakter verplicht 
hen, nu ook nog de taak van de barmhartige beul op zich te nemen! Men 
zou hun kunnen voorhouden dat zij reeds op veel punten een uitbreiding 
van hun bezigheden hebben geaccepteerd. Nadat eeuwenlang in sommige 
landen de vakregel gold dat een arts nimmer de behandeling van een 
chronische ongeneeslijke ziekte op zich zou nemen, werd later het onzede-
lijk karakter daarvan ingezien en de regel herroepen. Ook heeft de medi-
cus in meer recente tijden de uitbreiding van zijn werk in het kader van 
psychische en sociale genezing aanvaard. Niettemin blijft in de schoot der 
goden verborgen hoe de geneeskundige stand zal reageren op de moderne 
ontwikkeling onzer inzichten en de daaruit geboren verlegenheid. Zij zal 
moeilijk kunnen antwoorden: „wat hier gevraagd wordt, is „onze" taak 
niet! Dat moet een ander dan maar doen!" Want de medisch deskundige 
helper staat aan het ziekbed en hij alleen beschikt over de kennis en de 
middelen, om een aannemelijk afscheid van een onduldbaar bestaan mo-
gelijk te maken! 

Slotsom 

Als men de taak van de arts beschouwt als in hoofdzaak te rechtvaardi-
gen door haar zedelijke strekking, de zieke medemens te helpen uit leed 
en ellende, dan kan in sommige gevallen het streven naar behoud van het 
naakte leven verschijnen als een actie voor de continuering of zelfs de 
verergering van de misère. Als mens kan de arts zich dan zedelijk geroe-
pen voelen, de naderende dood niet in de weg te staan met zijn behande-
ling of zelfs deze te bespoedigen. Of hij dat als geneesheer kan doen, 
hangt af van de ontwikkeling der inzichten inzake de medische ethiek bij 
de geneeskundige stand zelf. Alleen deze zullen de wetgever kunnen 
voorlichting omtrent de veranderingen, die de wet behoeft. 10 ) 

1) Medische Ethiek en Gedragsleer, 3e druk, uitg. Kon. Ned. Maatschappij tot bevor-
dering der Geneeskunst (1959). 
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2) Hier wordt o.m. gedoeld op de instelling van een landelijke commissie van artsen 
en andere deskundigen ter behandeling van dit onderwerp door het Nederlands Gesprek 
Centrum. Zie ook F. C. Kooyman in Med. Contact 15 (14) : 186-187 (1960). 

3) Bij de abortus provocatus op medische en sociale gronden spelen dezelfde problemen 
mee. 'Wegens de veelheid van specifieke aspecten, die de abortus heeft, zagen wij er 
van af deze in onze beschouwingen te betrekken. 
Op 23 november 1962, toen dit artikel in grote lijnen geconcipieerd was, nam de schrijver 
kennis van een opstel in de N.R.C. door F. E. Frenkel, waarin het in 1957 verschenen 
boek van de jurist Glanville Williams „The Sanctity of Life and the Criminal Law" 
(Alfred Knopf inc., New York) besproken werd. Blijkens de recensie schijnt het werk de 
dogmatiek inzake de heiligheid van het leven over een breed front van medische en 
juridische vraagstukken te critiseren, zulks op kennistheoretische gronden die analoog 
zijn aan onze overwegingen. 

4) In Engeland is reeds vóór 1959 door de Joint Committee van artsen en leden der 
magistratuur gepleit voor wijziging der strafwet, die poging tot zelfmoord strafbaar stelt. 
Dit streven werd niet alleen gesteund door de Medical Women's Association maar ook 
door een commissie, ingesteld door de Bisschop van Canterbury, die mede op grond van 
religieuze overwegingen verlangde dat poging tot zelfmoord niet meer als misdaad be-
schouwd zou worden. Brit. Med. Journal, (31 okt.) : p. 875 (1959). 

G ) Dr. H. Voet: „Waar ligt de grens?" Medisch Contact. 16 (38) : 594-597 (1961). 

6) Als bij reanimatie bepaalde functies niet terugkeren, spreekt men wel van een „ge-
dissocieerde dood" of een „kunstmatig vertraagd sterven". Zie Dr. W. Kramer, Ned. 
Tijdschr. v. Geneeskunde, 106 (13) : 637 (1962). Ingeval van blijvende bewusteloosheid 
van een „partiële dood" te spreken, lijkt aannemelijk, terwijl dat niet zo gemakkelijk 
valt, maar toch even logisch is, wanneer een patiënt door amputatie een been heeft 
verloren. Het verschil wordt bepaald door het relatieve belang van datgene wat ver-
loren gegaan is. 

7) Paus Pius XII sprak in november 1957 enige anaesthesisten toe en zeide, zulks in 
overeenstemming  met de hier bepleite variabele waardering van het naakte leven: „Het,  leven, de gezondheid, 	 zijn wezenlijk aan geestelijke doeleinden ondergeschikt.

,  
Katholiek archief, 13 (I) :3 (1958). Wij kunnen hierbij rustig in het midden laten of 
de paus en de humanist verschillende waarden op het oog hebben. 
8) Prof. Dr. M. W. van Weel stelt in zijn inaugurele rede van 29 februari 1960 (De 
heelkunde en haar grenzen) terecht, dat de arts „het leven (moet) ...behouden en... 
verlengen, overal daar waar behoud mogelijk is en verlenging zin heeft" (cursiv. v. 
mij). Deze „zin" nu als voorwaarde laat ons het probleem duidelijk zien: wanneer 
heeft het volgen van de verlengingsregel zin? Zulk een zinbepaling kan voor de huma-
nist slechts volgen uit de mogelijkheden van euthymiè voor de zieke en zijn naasten. 

9) In zijn Darwinlecture „Change and control in human populations" uit de bioloog 
A. S. Parkes scherpe critiek op het feit dat artsen zich vastklampen aan de regel, „that 
life must be saved if only for the gallows, or prolonged if only for months of suffering." 
De critiek is juist, maar de bioloog schijnt niet te beseffen, welke moeilijkheden het ver-
laten van deze norm voor de medicus meebrengt. Lancet (16 febr.) : 341 (1963). Een 
schone en doeltreffende beschrijving van de botsing tussen geweten en beroepscode is te 
vinden in het meesterwerk van de Nobelprijswinnaar Roger Martin du Gard „Les 
Thibault... Hier is het de arts Antoine die, nadat hij eerst de euthanasie bij een ten dode 
opgeschreven kind geweigerd heeft op grond van de beroepsnorm, later toch meent te 
moeten overgaan tot de bekorting van een smartelijk en ongeneeslijk lijden bij zijn eigen 
vader (uitg.: Les Livres de Poche, Gallimard). 

10) Volgens de thans geldige wet riskeert de medicus door het niet-ondernemen of het 
staken van een uitzichtsloze reanimatiebehandeling een strafbaar feit te plegen. Zulke 
handelingen kunnen nl onder de euthanasie worden gerangschikt en deze laatste is 
verboden volgens een rechtsregeling, die ontstond nog vóór de wetgever de reanimatie-
problemen kende. Volgens de uiteenzetting van Prof. Mr. G. E. Langemeier in Medisch 
Contact, 15 (14) : 188-191 (1960) zou de beschuldigde arts zich op dat laatste kunnen 
beroepen. Code en  rechtsregelen zullen echter gewijzigd en aangevuld moeten worden 
als nieuwe situaties en nieuwe lering daaruit dit vragen. 
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VERKLARING VAN ENKELE TERMEN 

praemissen: in de logica de oordelen, uit welker samengaan tot een derde oordeel ge-
concludeerd wordt; curatieve: ziekte tot genezing brengend; quod licet Jovi, non licet 
boei: wat Jupiter mag, is een os niet toegestaan; adequaat: aangepast; eugenetica: het 
pogen, de nakomelingschap te verbeteren, enerzijds door „minderwaardige-  typen 
buiten de voortplanting te houden, anderzijds door deze laatste te reserveren voor ideaal 
geachte ouders; frustratie: belemmering, beknotting; intercurrente ziekte: een aandoening 
die optreedt tijdens een ander chronisch lijden en die daarmee geen verband houdt, b.v. 
een longontsteking bij een chronisch rheuma; obducent: de arts die het lijk ontleedt ter 
bepaling o.a. van de doodsoorzaak; physioloog: beoefenaar van de leer der levensver-
richtingen; exponenten: typische tekenen; gedifferentieerd (hier): voor verschillende 
gevallen verschillend uitgewerkt; expliciet (hier): duidelijk uitgedrukt, niet op verbor-
gen wijze; geformaliseerd (hier): in formules vastgelegd. 

RECTIFICATIE 

Tot onze spijt zijn in het eerste gedeelte van dit artikel (septembernummer) twee sto-
rende drukfouten binnengeslopen: 
1) de verwijzing naar no. 10 moet geplaatst worden op blz. 104, 6e regel van boven; 
2) blz. 108, noot 9, 5e regel: leieht moet zijn nicht. 

Red. 
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H. FRELIDENTHAL 

BOTSENDE WERELDEN 
(WORLDS IN COLLISION) 

In de 15e eeuw vei& Chr. rukte een komeet zich uit het inwendige van de 
planeet Jupiter los en vloog op de aarde af. Deze komeet, Typhoon ge-
naamd, sleurde een gedeelte met zich mee van de atmosfeer van Jupiter, 
die uit petroleumdampen bestaat, en van het ongedierte, dat op Jupiter 
leeft. De komeet kwam met de aarde in botsing en raakte zijn petroleum-
atmosfeer hierbij gedeeltelijk kwijt; de petroleumdampen werden in de aard-
atmosfeer gecondenseerd en gepolymeriseerd en daarna opgeslokt door de 
holen en spleten der aarde — zo zijn de aardolie-reservoirs ontstaan, die 
we tegenwoordig aanboren. Het ongedierte werd speciaal over Egypte 
uitgestrooid, samen met buien meteoren en gifgas. Dezelfde komeet ver-
oorzaakte toen ook de Egyptische duisternis, het sterven der eerstgebore-
nen in de huizen der Egyptenaren en tenslotte de splijting en samen-
vloeiing van de Schelfzee, waardoor Farao's leger verzwolgen werd. De 
zwarte wolk op de berg Sinaï en het bazuingeschal, dat de afkondiging 
der Tien geboden vergezelde, waren van déze komeet afkomstig, de 
vuurzuil, die Israel de weg wees door de woestijn, eveneens, en het 
manna, dat God hun als voedsel zond, was in werkelijkheid een con-
densatie-product van petroleumdampen, van dezelfde oorsprong waren 
trouwens de melk en honing, waarvan — volgens de Bijbel — de rivieren 
van het land van belofte overvloeiden. 
De ontmoeting tussen komeet en aarde duurde slechts kort. De zwerver 
verdween langs een uitgerekte ellips. Helaas, om de 52 jaar ontmoette hij 
de aarde opnieuw en veroorzaakte nieuwe rampen, al kwam het niet 
altijd tot botsing. In de dagen van Jozua deed hij de muren van Jericho 
instorten, hij strooide stenen uit over vluchtende Kananieten en zette 
tijdens de slag met de Amorieten de omwenteling van de aarde stop, 
zodat de zon bleef stilstaan te Gibeon en de maan in het dal van Ajalon. 
„De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te 
gaan omtrent enen volkomenen dag.- 
Om de 52 jaar zag die komeet kans om rampen te veroorzaken —
wonderen of kastijdingen volgens het Bijbels geloof. Ten tijde van de 
koning Uzzia en de profeet Amoz deed hij de aarde beven, en op een 
keer onder Hizkia keerde hij de aardwenteling om, zodat de schaduw 
op de zonnewijzer van Achaz achteruit liep — een wonder, dat Jesaja 
volgens de Bijbel zou hebben verricht ten aanschouwe van de zieke 
koning. Dezelfde komeet had tevoren Senacherib van Assyrië genood-
zaakt, het beleg van Jerusalem op te heffen. Toen kwam de komeet 
namelijk in botsing met Mars, wierp hem uit zijn baan en slingerde hem 
op de aarde af. Maar dat lukte hem niet zonder kleerscheuren.  Hij raakte 
zijn kometenstaart kwijt en wijzigde zijn langwerpige zwerversbaan in 
een cirkelvormige, tussen Mercurius en Aarde. In de 8e-7e eeuw werd 
dus een wilde komeet, ontsprongen uit Jupiter, gemetamorfoseerd  in een 
tamme planeet, Venus. Sindsdien is de rust hersteld in het planetaire 
stelsel. 
Aldus Immanuel Velikovsky (in zijn boek „Worlds in Collison", New 
York 1950). Ik heb het uiteraard beknopt verteld. Niet alleen Bijbelse 
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wonderen worden in die trant verklaard. Alle legenden over natuur-
rampen, over duisternissen, vlammen in de hemel, stilstaande en niet 
opkomende zonnen, gevechten van goden en demonen in de ether, fim-
boelwinters en wat dan ook, komen op rekening van die komeet en zijn 
zwerftochten. Verhalen van Amerikaanse, Australische, Polynesische en 
Centraalafrikaanse inboorlingen, opgetekend door naarstige missionaris-
sen, berichten uit Chinese bron, legenden van alle volkeren tonen aan, 
dat de komeet zijn werkzaamheid niet tot Egypte en Palestina heeft 
beperkt, maar heel het aardrijk in zijn grondvesten deed schudden. 
Veel wordt zodoende verklaard, maar natuurlijk niet alles: Hoe Mozes 
een braambos kon zien branden, dat zich in het vuur niet verteerde, hoe 
hij voor Farao Arons staf in een draak en de draak in een staf kon 
veranderen, is moeilijk met kometen te verklaren. Evenmin hoe in de 
strijd met Amalek, Israel kon zegevieren, zolang Mozes zijn handen 
ophief, en het onderspit kon delven, wanneer hij ze liet zakken. Ook niet 
waarom Bileam het volk, dat hij wilde vloeken, moest zegenen. Toen de 
Filistijnen de Ark van het Verbond geroofd en in Dagon's tempel neer-
gezet hadden, kon het natuurlijk een komeet zijn geweest, die elke nacht 
het Dagon-beeld omwierp, maar dat de komeet ook voor de steenpuisten 
verantwoordelijk was, waarmee de Filistijnen toen werden bezocht, zou 
ik me moeilijk kunnen voorstellen. Men vindt heel wat wonderbaarlijke 
verhalen in de Bijbel en buiten de Bijbel niet minder. Het lam, waarvan 
Egyptische kronieken gewagen, dat onder Koning Bokchoris de mond 
open deed en profetieën uitsprak, Arachne, die in een spin werd her-
schapen, Danaë, die bevrucht werd door een gouden regen, de stier, die 
Europa ontvoerde — noem ze maar op — ze zijn mèt en zonder kometen 
even onbegrijpelijk. 
Het is dus maar een bescheiden lijst van wonderen, die verklaard zouden 
kunnen worden met een uit zijn baan geslagen komeet. Want voor die 
komeet was verschenen, werd de aarde al door rampen bezocht zoals de 
spraakverwarring van Babel en de afstraffing van Sodom en Gomorra; 
en toen de komeet getemd was, bleven wonderen en strafgerechten de 
mensen verbazen en teisteren: na de Assyriërs kwamen de Babyloniërs 
schrik verspreiden: mensen wandelden door het vuur en door leeuwen-
kuilen; Daniël zag gezichten zoals geen profeet voor hem, ofschoon geen 
losbandige komeet meer de aarde bedreigde. En ofschoon in het planeten-
stelsel de rust was weergekeerd, verduisterde de zon, beefde de aarde en 
scheurde de voorhang des tempels, toen Jezus de geest gaf, en zag Keizer 
Constantijn het teken in de hemel, waarin hij overwon. De zwarte Dood 
teisterde Europa en een aardbeving Lissabon, hongersnoden en wereld-
oorlogen kwamen — niet minder verschrikkelijk dan de gezichten van 
Daniël en Johannes — zonder astrale avonturen. En voor hen, die ernaar 
snakken, worden nog dagelijks wonderen gedaan in spiritistische seances, 
door goochelaars en helderzienden, waar geen komeet iets mee te maken 
heeft. 
Wonderverhalen hebben de mensen van ouds niet minder aangetrokken 
dan de wonderen zelf. Het is een van de vele tegenstrijdigheden in de 
menselijke natuur, dat we de wonderen, waar we aan hechten, niet won-
deren willen laten blijven, maar redelijk trachten te verklaren. In de ge-
schiedenis van elke godsdienst kent men die vreemde en noodlottige 
inconsequentie: wat geloofd moet worden, redelijk te willen grondvesten. 
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Op de Paasavond, wanneer de Joden elkander vertelden van de uittocht 
uit Egypte, somden ze de wonderbaarlijke weldaden op, die God het volk 
Israel ten deel liet vallen, en prezen God als bewerker ervan. Maar als 
een heiden spottend de verhalen over bovennatuurlijke gebeurtenissen 
critiseerde, verzetten ze zich met redelijke argumenten. Rekende een on-
gelovige hen voor, dat Noach onmogelijk het hele dierenrijk kon redden 
op een ark, die voor vier olifanten te klein was, en dat er geen water 
genoeg was, om de aarde vijftien voet boven de hoogste bergen te be-
dekken, dan sleepten Joden en Christenen de hele wis- en natuurkunde 
erbij, om de tegenstander van de waarheid van de Bijbel te overtuigen. 
Het is inconsequent, om dan het wonder als wonder te appreciëren en het 
dán redelijk te verklaren. De behoefte, om redelijk te begrijpen, respec-
teert nu eenmaal geen grenzen, ook niet die van het geloof. Toch zijn 
synagoge en kerk tot in de 16e eeuw nimmer voor het probleem van 
geloof en rede komen te staan op een wijze, zoals dit in de 16e-17e eeuw 
geschiedde. In de middeleeuwen was het immers niet het redelijk bewust-
zijn, dat de godsdienst bedreigde, maar het waren twee tradities, die met 
elkaar verzoend moesten worden. Want de middeleeuwse mens had eer-
bied voor elke traditie, ook voor de heidense, of die traditie nu Egyptische 
mythologie of Griekse philosofie heette, en al wat overgeleverd was, leek 
hem openbaring, al was het dan misschien een min of meer vervalste 
openbaring. 
Maar in de 17e eeuw moest de Bijbel worden getoetst aan een mechanis-
tische natuurbeschrijving. Het zijn vooral Engelse protestanten geweest, 
die toen dikke boeken schreven, om de Bijbel redelijk te verklaren, maar 
ook een Jesuiet als Athanasius Kircher liet het licht van zijn Duitse 
geleerdheid toen niet onder de korenmaat staan. Door niets is vermoede-
lijk het gezag van de Bijbel meer ondermijnd dan door die welgemeende. 
maar tot mislukking gedoemde pogingen. Hele bibliotheken zijn toen ge-
schreven en gedrukt, om de Bijbel natuurkundig te rechtvaardigen, door 
nuchterlingen zoals Burnet en door mensen met verbijsterende phantasie 
zoals William Whiston, opvolger van Newton in Cambridge, bekwaam 
astronoom en vermaard theoloog, die een Arianistische ketterij verde- 
digde. 
De hoofdschotel van al die werken was het zondvloedverhaal met zijn 
innerlijke tegenstrijdigheden en zijn aardrijkskundige raadsels, een ver-
haal, dat dichters, beeldende kunstenaars en geleerden tot in onze tijd 
toe heeft geïnspireerd, en waarvan we steeds nog niet weten, of het maar 
een poëtische uitvinding dan wel het legendair verslag over een grootse, 
misschien oecumenische, misschien zelfs kosmische ramp is. 
William Whiston is wel de bekwaamste onder de rationalistisch-mecha-
nistische bijbelverklaarders der 17e-18e eeuw geweest. Ook tegenwoor-
dig kan men zijn werk niet zonder spanning en bewondering lezen, vooral 
om zijn natuurkundige afgeslotenheid en zijn interne logica. Het is een 
werk op een hoog wetenschappelijk peil, en dat dit peil volkomen ge-
geven was door de wetenschappelijke inzichten van zijn tijd, en niet door 
wat in twee en een halve eeuw aan wetenschap erbij is gekomen, spreekt 
vanzelf. William Whiston's wereldbeeld werd bepaald door de gravitatie-
leer, die Newton net had verkondigd, en door Halley's ontdekking, dat 
ook de kometen aan de wetten van Newton gehoorzaamden. Met goed 
begrip en wetenschappelijk beleid heeft hij zijn theoretisch-astronomische 
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kennis toegepast, om (onder meer) de zondvloed natuurwetenschappelijk 
te verklaren. Met de hem ter beschikking staande gegevens rekent hij 
op jaar en maand nauwkeurig uit, dat een bepaalde komeet in die dagen 
de aarde naderde, gaat na, hoeveel de lengten van dag en jaar door de 
aantrekkingskracht van die komeet veranderd kunnen zijn en hoe de 
cirkelvormige aardbaan in een licht elliptische moest overgaan, en hij 
maakt van de aantrekkingskracht gebruik, om een vloedgolf op aarde te 
doen ontstaan en om de wateren uit het inwendige der aarde zich te 
laten verenigen met het vocht uit de atmosfeer van de komeet, tot een 
geweldige zondvloed, waaruit alleen Noach met zijn ark ontsnapte. 
Al het mathematische vernuft, waarmee Whiston te werk ging, kon zijn 
theorie niet redden. Hij was enkel astronoom, en de astronomie is een tè 
schematische wetenschap. Whiston kende niet genoeg geologie; dit was 
niet zijn schuld, want met het wetenschappelijk onderzoek naar de ge-
schiedenis van de aarde werd pas in zijn dagen, en mede door hem, 
een begin gemaakt. De geschiedenis van onze planeet is echter veel 
ingewikkelder dan die van het planetaire stelsel. Met het voortschrijden 
van onze geologische kennis zijn theorieën als die van Whiston museum-
stukken geworden. Maar ook de rationalistische bijbelverklaring heeft het 
tenslotte moeten begeven; voor wat in de 17e eeuw als serieuze weten-
schap werd beoefend, is aan onze universiteiten geen leerstoel meer 
gereserveerd. Er zijn godsdiensten, die letterlijk aan de bijbelse wonderen 
geloven, er zijn er, die ze symbolisch interpreteren, er zijn er, die ze niet 
als essentieel onderdeel van hun geloof willen beschouwen; en er zijn 
ongodsdienstigen, die de bijbelse wonderen op één lijn plaatsen met die 
waarover Homerus bericht. Het spelletje om wonderen te zoeken en ze 
dan redelijk te verklaren, wordt ook nog gespeeld, maar het heet tegen-
woordig parapsychologie, en het raakt niet meer de Bijbel. Althans niet 
officieel meer, en niet op grote schaal en tot een literaire productie toe, 
zoals de 17e eeuw heeft gekend. 
Is die behoefte werkelijk verdwenen? Voor wie at zou willen beweren, 
bewijst Velikovsky het tegendeel. Wie in de geschiedenis van de mense-
lijke geest thuis is en Velikovsky's boek opendoet, zal zich op wonder-
baarlijke wijze drie eeuwen terug verplaatst gevoelen. Ondanks veel 
moderne termen en modern materiaal zijn het de gedachtensfeer en de 
methode uit de begintijd der moderne wetenschap, die de geest van dit 
boek hebben bepaald. Maar met één belangrijk verschil. Terwijl de 
Engelse onderzoekers zich trachtten te bevrijden uit de kluisters van 
de philologisch-historische wetenschap, waarin ze waren opgevoed, en 
streefden naar een mechanistisch wereldbeeld, is elk natuurwetenschap-
pelijk denken vreemd aan de auteur van „Worlds in Collision". Practisch 
al zijn natuurwetenschappelijke begrippen, argumenten en suggesties 
(maar ook veel historisch materiaal) haalt hij uit het werk van Whiston, 
dat hem wellicht oorspronkelijk tot het zijne heeft geïnspireerd. Maar hij 
mist ten enenmale de wetenschappelijke instelling van Whiston. Hij 
denkt geheel in de vóór-Newtonse mechanica van ruwe botsingen en 
abrupte veranderingen. Een auto-ongeval, een treinramp, het neerstorten 
van een vliegmachine — dat is zijn natuurkunde (of beter gezegd: zijn 
angstcomplex). De door Whiston zeer doelmatig voor een zondvloed 
verzonnen komeet moet bij Velikovski opdraaien voor effecten, die door 
geen komeet kunnen worden verklaard. 
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Een komeet zo groot als Venus, die de aarde angstwekkend dicht nabij 
komt, moet allereerst, zoas Whiston goed heeft gezien, een geweldige 
vloedgolf veroorzaken, die practisch aan al het leven op aarde een eind 
maakt; maar bij geen van die bijbelse gebeurtenissen, die Velikovsky 
met zijn komeet in verband brengt, wordt van een vloedgolf gerept (de 
splijting van de Schelfzee uitgezonderd). Komt de komeet er nog dichter 
bij, dan moet de getijdenbeweging zich ook in het inwendige der aarde 
voortzetten, in het dik-vloeiende magma; de dunne harde korst, die deze, 
beweging niet kan volgen, moet in duizend splinters barsten. Een werkei,  
lijke botsing is niet eens meer nodig, om de aarde tot een onbewoonde 
en onbewoonbare planeet te maken. 
Velikovsky stelt zich de gevolgen van een botsing heel wat tammer voor: 
een aardbeving, die alleen de huizen der Egyptenaren omver werpt, maar 
die der Israëlieten spaart. Een bombardement met ongedierte, dat alleen 
de velden der Egyptenaren treft, een sterven van eerstgeborenen (alleen 
onder de Egyptenaren), een hagel van meteoorstenen, die ook weer de 
Israëlieten spaart, en tenslotte enkele verschijnselen, die mechanisch absurd 
zijn: plotseling blijft de aarde stilstaan of gaat terugwentelen (zoals bij 
Gibeon en bij de zonnewijzer van Achaz), plotseling slaat de aardas om, 
en enkele uren of een hele dag later begint de aarde doodgewoon verder 
te draaien, met een ietwat gewijzigde as en omwentelingssnelheid. Maar 
het grootste wonder is hetgeen met Venus gebeurt, wanneer ze van 
komeet in planeet verandert en van een lang gerekte elliptische op een 
bijna cirkelvormige baan overgaat: de omloopstijd blijft dan precies 
dezelfde. Aldus Velikovsky. Een William Whiston, die de wetten van 
Kepler op zijn duimpje kende, zou nimmer zo'n blunder hebben begaan. 
Had Velikovsky het boek van Whiston beter gelezen en er niet te kust 
en te keur ideeën en materiaal in opgeraapt, dan had hij kunnen leren, 
hoeveel aandacht daar aan dergelijke finesses wordt besteed; heel wat 
mensen, die geen astronomie hebben gestudeerd, zouden heden ten dage 
aan Velikovsky kunnen vertellen, dat de kwadraten van de omlooptijden 
zich verhouden als de derde machten van de lange baanassen, dus dat 
bij een inkrimpen van de lange baanas op b.v. 1 /27, de omlooptijd op 1/9 
werd gereduceerd. Velikovsky zou dan natuurlijk de wetten van Kepler 
van nul en gener waarde verklaren, maar dat heeft hij in zijn boek al met 
de hele natuurkunde gedaan, en — zoals straks  zal blijken ____ met de 
wetenschappelijke methode zonder meer. 
Dat de astronomie en physica van Velikovsky humbug zijn, hoeft men 
niemand uit te leggen, die van enig natuurwetenschappelijk onderwijs 
heeft geprofiteerd. De term „zelfkantwetenschap-  ,waaronder ik der- 
gelijke ontboezemingen pleeg samen te vatten, past hier niet eens, omdat 
zelfs elke natuurwetenschappelijke pretentie ontbreekt. Wat op de lezers 
van Velikovsky's boek indruk maakt, zijn niet de natuurwetenschappelijke 
theorieën, maar de ontelbare voetnoten. Op die voeten schijnt hij even 
stevig te staan als een duizendpoot op de zijne. Het boek riekt naar 
philologie, historie, ethnologie, maar dan met een geur, als of het ge-
parfumeerd stof van eerbiedwaardige bibliotheken was. De schrijver smijt 
met citaten, als of het sprinkhanen boven Egypte, manna in de woestijn 
of meteorieten in Kanaan waren. Niemand zal in staat zijn, al die citaten 
te verifiëren, en aangezien ze van zeer verschillende gebieden komen, zal 
ook niemand gevonden kunnen worden, die overal evengoed thuis is. 
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Citaten zijn goedkoop. Enkele maanden werk en een behoorlijke biblio-
theek zijn voldoende, om dit bij elkaar te scharrelen; maar het zou jaren 
werk eisen, om het weer uiteen te rafelen. Het is trouwens ook niet nodig. 
Citaten van Velikovsky zijn, voorzover ik heb nagegaan, uiterst conscien- 
tieus; van enkele kleinigheden afgezien, die er altijd tussendoor kunnen 
glippen, houde men zich ervan overtuigd, dat al hetgeen hij te berde 
brengt, materieel volmaakt in orde is. 
De zwakke schakels in Velikovsky's werk zijn namelijk niet de getuigen, 
die hij laat spreken, maar die hij laat zwijgen. Dat is het karakteristieke 
in zijn werk, en datgene wat de kenschetsing „zelfkantwetenschap-
rechtvaardigt. Dat is de geest, die niet meer aan 17e-eeuwse wetenschap 
doet denken, maar aan de ontkenning van elke wetenschap. 
Men hoeft Velikovsky's talloze citaten niet eens op de keper te bezien; 
als men even in het boek bladert, merkt men op, dat al die bewijsplaatsen 
dienen om Velikovsky's theorieën te bevestigen. Op een enkele uitzonde-
ring na is er geen citaat in dit boek te vinden, dat met Velikovsky's stel-
lingen in strijd is. Welnu, dit kan nooit pluis zijn. Bij historisch onder-
zoek — en Velikovsky bedient zich bij uitstek van historische argumenten 
— is een dergelijke conformiteit van getuigenissen óf alleen boven-
natuurlijk te verklaren (zoals b.v. de woordelijk overeenstemmende bijbel-
vertalingen, die de 70 vertalers der Septuaginta onafhankelijk van elkaar 
produceerden) óf de verzamelaar van al die getuigenissen heeft tevoren 
alles geëlimineerd, wat niet met zijn theorieën strookte. 
Wanneer een historicus van een reeds meermalen behandeld gebied een 
populair verslag wil geven, is het niet zijn taak, om op elk punt de vóórs 
en tegens in de weegschaal te leggen, naar waarde te schatten, wat te 
licht wordt bevonden en wat, als het zwaardere, zwaarder moet wegen. 
Wie echter geheel nieuwe planetarische theorieën wil bewijzen met 
historische argumenten, moet trachten zich onpartijdig boven de getuigen 
te plaatsen. Wie er niet op uit is, te willen weten hóé iets in elkaar zit, 
maar wie al begint met iets bepaalds te willen bewijzen, zal deze onpar-
tijdige houding moeilijk kunnen aannemen. 
Nu maant het materiaal, dat Velikovsky heeft doorgesnuffeld, in bijzon-
dere mate tot voorzichtigheid. Wat men gemeenlijk geschiedenis noemt, 
is hij uit de weg gegaan; voor het merendeel bestaat zijn materiaal uit 
godsdienstige overleveringen, legenden, mythen en poëzie. Dat legenden 
en mythen een ware kern kunnen bevatten, is een gemeenplaats, maar om 
die kern eruit te prepareren, is heel wat vergelijkend critisch werk nodig. 
Hoe behoedzaam men ermee moet zijn, kunnen enkele voorbeelden 
duidelijk maken. Verbeeldt u zich eens, dat alle historische gegevens over 
Karel de Grote en zijn tijd zoek waren geraakt en we aangewezen waren 
op de krans van fabels, legenden en sprookjes, die om het hoofd van de 
Frankische keizer is gevlochten! In het middelpunt van het onderzoek zou 
dan natuurlijk het Rolandslied staan, en het volkomen onbelangrijke 
achterhoede-gevecht bij Ronceval zou zich ons voordoen als een keerpunt 
der wereldgeschiedenis. Onbetekenende figuren èn figuren, die nimmer 
hebben bestaan, zouden we als de meest markante vertegenwoordigers 
van het Karolingisch tijdperk te boek stellen. Zelfs over de beschaving 
en levensgewoonten der Franken in de 8e-9e eeuw zouden we ons een 
heel verkeerd beeld vormen, want de sfeer van ridderdom, waarvan de 
Karel-legenden vol zijn, is die van enkele eeuwen na Karel, toen deze 
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legenden pas ontstonden. Een nog krassere vergissing zouden we begaan, 
als we het Engeland van Koning Arthur zouden identificeren met dat der 
Arthur-verhalen, of wanneer we de politieke geschiedenis van Alexander 
de Grote naar de Alexander-romans der middeleeuwen zouden schetsen. 
Nu is al deze literatuur tenminste nog om zekere feiten gegroepeerd; 
aan legenden, die van a tot z uitgevonden zijn, is echter ook geen gebrek. 
Neem b.v. de phantastische verhalen van tovenarij, zwarte kunst en 
contracten met de duivel, die verzonnen zijn over Gerbertus (Paus Syl- 
vester 	en waarvan de hele ware kern is, dat Gerbertus een voor zijn 
tijd nogal belangrijk geleerde was. Of neem het bekende liedje van 
„Malbrouk s'en va-t-en guerre", waarin het sneuvelen en de begrafenis 
van een 18-eeuwse generaal werd bezongen, op het ogenblik dat de held 
van het verhaal nog springlevend was! 
Maar legenden spreken tenminste nog een taal zoals we uit ons reëel 
bestaan gewend zijn; bij de mythe ontbreekt zelfs dit houvast. De mythe 
spreekt in symbolen, en vóór we er een vleugje waarheid uit kunnen 
puren, moeten we de symbolische taal eerst in realistische vertalen. Hier 
schijnt alles te zijn overgelaten aan de willekeur van de bewerker, en op 
geen terrein van onderzoek wordt ook zo vaak gezondigd tegen de meest 
elementaire eisen van wetenschappelijkheid; zonder zeer grondig de 
mythologische symboliek te hebben bestudeerd, moet men zich wachten, 
uit mythen historische conclusies te trekken. 
De meest onbetrouwbare bron voor historisch onderzoek is echter de poëzie 
-- ik bedoel niet de volkspoëzie, maar het kunstdicht, de uitvinding 
terwille van de uitvinding. Historische drama's als bron voor de ge-
schiedenis, die erin wordt uitgebeeld, zijn waardeloos, en zelfs wanneer 
men b.v. zou trachten uit Vondels „Noach-  de oorspronkelijke versie van 
het zondvloedverhaal te isoleren, zou het resultaat vermoedelijk be- 
lachelijk zijn. 
Berusten legenden en mythen niet op een geschreven, althans in verzen 
vastgestelde traditie, dan zijn ze bijzonder suspect. Dit geldt vooral voor 
verhalen, die missionarisen zich hebben laten vertellen door Indianen. 
Maori s, centraal-afrikaanse negers en Eskimo's. Er zijn gevallen bekend 
van oncritische onderzoekers, die de dupe werden van hun eigen weet-
gierigheid, en die zich van alles en nog wat lieten opdissen door olijke 
„wilden-  die hen eenvoudig in de maling namen. 
De wetenschap zal zich van dergelijk materiaal moeten blijven bedienen. 
Waar het materiaal schaars is, kan het niet anders; zolang als de critiek 
waakzaam blijft, is dat ook geen bezwaar. Maar die eis moet dan ook 
worden gehandhaafd: al het beschikbare materiaal onbevooroordeeld ter 
tafel te brengen en ten aanschouwen van de lezer te vergelijken en te 
schiften en nooit terwille van het pro het contra uit het oog te verliezen. 
Dan kunnen legenden, mythen, poëzie en zelfs dromen als wetenschap-
pelijk materiaal bruikbaar zijn. 
Van zulk een geestelijke zelftucht valt bij Velikovsky niets te bespeuren. 
Het enige criterium, dat hij toepast, is: elimineren wat niet met zijn 
stellingen strookt. Allereerst wordt het meest betrouwbare materiaal vrijwel 
geheel uitgeschakeld — ik bedoel al die nuchtere verhalen, waar geen 
wonderen in voorkomen; berichten over veldtochten, oogsten, belastingen, 
astronomische, meteorologische en aardrijkskundige observaties — kortom 
al die gegevens, die het minst verdacht zijn, omdat ze gaan over gewone 
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dingen en de aandacht niet afleiden naar het buitenissige, phantastische 
en miraculeuze, waar de uitvinding vrij spel heeft. De legenden- en 
mythenliteratuur der oude volken en der primitieven is ontzaglijk uitge-
breid; ze is een doolhof van tegenstrijdigheden, en wie zoals Velikovsky 
alleen uitzoekt, wat hem in zijn kraam te pas komt, bedriegt zichzelf. Dat 
is dus zijn techniek: verzwijgen wat hem niet aanstaat. Hij tracht dit niet 
te camoufleren (en dat pleit voor zijn persoonlijke integriteit). Hij schrijft 
een werk, dat wortelt in totaal tegenstrijdig materiaal, en ziedaar: het 
resultaat is „aus einem Gusse" — duizenden bewijzen vóór zijn theorie en 
niets wat ermee in strijd is. Ik heb uitgelegd, waarom zo iets een onmo-
gelijkheid is, wanneer Velikovsky niet bewust alleen het voor hem 
gunstige heeft uitgekozen. 
Hierin is mijn oordeel over Velikovsky samengevat. Ik staaf het met een 
groot (maar in verhouding tot Velikovky's boek klein) aantal voor-
beelden. 
Een van Velikovsky's stellingen (ook reeds uit Whiston afkomstig) 
luidt, dat het astronomische zonnejaar vroeger (voor de 8e eeuw vóór 
Chr. bij Velikovsky — vóór de zondvloed bij Whiston) precies uit 
12 lunaire maanden van elk precies 30 dagen zou hebben bestaan. Hij 
vindt (p. 356) bij Diogenes Laertius het verhaal, dat Thales als eerste 
het jaar in 365 dagen zou hebben verdeeld. Aangezien zo'n elementair 
iets als de lengte van het jaar allang bekend had moeten zijn, concludeert 
Velikovsky, dat ten tijde van Thales het jaar van 365 dagen een be-
trekkelijk nieuw verschijnsel was. Hij zegt er niet bij, dat de Grieken 
voor iedere kunst, wetenschap, techniek enz. een bepaalde persoon als 
uitvinder verzonnen. Ik heb voor me een lijst van 120 zulke uitvinders, 
die ik ook nog wel zou kunnen verdubbelen en verdrievoudigen; en al die 
toekenningen zou ik met even degelijke bronnen kunnen staven als 
Velikovsky gebruikt. Ik noem voorbeelden op van uitvinders: Aetolus 
uitvinder van de pijl, Amphioon van de muziek, Anacharis voor de blaas-
balg en de pottebakkersschijf, Anagallis voor het balspel, Annus de eerste 
bakker, Archytas uitvinder van de ratel, Mercurius van de lier, Pala-
medes van het rekenen, Zoroaster van het toveren. Dat aan Thales als 
eerste Griekse astronoom de eerste bepaling van de lengte van het jaar 
wordt toegeschreven, staat in dit verband helemaal niet gek. Een andere 
kwestie is, of het waar is. En hiervoor moet men de zegsman onder de 
loupe nemen. Diogenes Laertius leefde 1000 jaar na Thales, en vóór de 
tijd van Diogenes komt men het verhaal niet tegen. Wie was Diogenes 
Laertius? In de meeste bibliotheken zijn vertalingen van zijn werk aan-
wezig, en ik raad de lezer aan, er een blik in te slaan. Het oordeel is 
heel eenvoudig: en fantast, een zwetser, een warhoofd (zoek het maar 
uit!). Op deze Diogenes is nu veel gebaseerd van wat we over Griekse 
philosofen weten. Terecht, want Diogenes was niet, wat ik daarnet zei, 
maar hij was een simpel copiïst, die uit goede en slechte boeken hele 
stukken overschreef, waar hij niets van begreep. Het is nu de taak der 
philologen, om de herkomst van de onderdelen na te gaan, de bronnen 
op te sporen, te schiften, het onbetrouwbare te verwerpen en het be-
trouwbare in het juiste verband te plaatsen. Dit werk is meestal reeds 
in de vorige eeuw gedaan. William Whiston heeft er nog niet van kunnen 
profiteren, maar Velikovsky had het móéten doen. Hij heeft niet meer 
het recht, om allerlei bakersprookjes uit oudere werken over te schrijven 
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en aan het onbetrouwbare evenveel (of nog meer) waarde toe te kennen 
als aan het betrouwbare. 
"Wanneer het bericht van Diogenes over Thales nu juist was, wat zou er 
dan uit volgen? Primitieven en halfprimitieven interesseren zich niet voor 
de lengte van het jaar. Voor hun landbouwkundige werkzaamheden 
kijken ze naar het weer of naar bepaalde sterrebeelden (uit Homerus en 
Hesiodus weten we dat dit de Griekse praktijk was) en wat hun feesten 
betreft, richten ze zich naar de maan. Ook op een vrij hoog cultuurpeil 
kan deze praktijk nog lang blijven gehandhaafd. Mogelijk, dat Thales 
als eerste een ander systeem heeft gepropageerd: „hij verdeelde het jaar 
in 365 dagen". 
Laten we enkele andere argumenten van Velikovsky ten gunste van een 
oorspronkelijk jaar van 360 dagen bekijken. Het oud-babylonische en 
het assyrische jaar zouden 360 dagen lang zijn geweest — zegt Veli-
kovsky, en hij citeert (p. 333-334) twee Griekse auteurs, één auteur 
van 1893, één van 1900, één van 1909, één van 1913. Alle onderzoekin-
gen, die hierover intussen zijn gedaan, verwaarloost hij (althans op dit 
ogenblik, want uit andere citaten blijkt, dat hij ze gezien heeft). 'Wat is 
het geval? 
360 was voor de Babyloniërs met hun 60-tallig stelsel een gemakkelijk 
getal om door te delen. Ook wij prefereren trouwens de 360 als deler 
boven de 365; nog kort geleden werkten banken en verzekeringmaat-
schappijen bij interestberekeningen met een jaar van 360 dagen en een 
maand 30 dagen (misschien is het nu nog gebruikelijk). In 1821 werd als 
nieuwe munt-eenheid in Pruisen een Reichsthaler ingevoerd, die in 30 
Groschen à 12 Pfennig was verdeeld, opdat de mensen gemakkelijker 
konden uitrekenen, hoeveel Groschen of Pfennig ze dagelijks of maan-
delijks konden besteden, wanneer ze hun lonen of salaris maandelijks of 
jaarlijks in Reichsthaler of Groschen uitbetaald kregen. Valt hieruit op 
te maken, dat in de 19e-20e eeuw na Chr. het astronomische jaar 
360 dagen telde? 

Precies als onze bankiers en verzekeringswiskundigen deden de Baby-
loniërs het. Wanneer ze b.v. de maan-maand voor astronomische be-
rekeningen moesten verdelen, kozen ze maan-dagen van 1/30 maand, die 
achteraf gemakkelijk in echte dagen konden worden omgezet. In hun 
huishouding, bij het rantsoeneren van levensmiddelen, bij het vaststellen 
van lonen enz. rekenden ze altijd met maanden van 30 ipv. 29% dagen, 
net zo als wij het ook zouden doen. In Kugler (Sternkunde und Stem-
dienst in Babel, b.v. II, 265), die Velikovsky voortdurend citeert (maar 
dan voor andere doeleinden), had hij een uitvoerig verhaal hierover 
kunnen vinden: 

Die Verwendung des 30-tij'igen Monats und des entsprechenden 
Jahres von 12 x 30 = 360 Tagen als konstantes Zeitmass bestand 
bereits im GeschMtslebens Altbabyloniens. Es wird sogar noch in 
spMbabylonischer Zeit bei astronomischen Berechnungen verwendet. 
Das alles hat nichts mit kalendarischen Einrichtungen zu tun. Wie 
der biirgerliche Kalender zur Zeit von Ur und der ersten Dynastie von 
Babel, so war auch der astronomische Kalender der SOtzeit — ob 
es sich um beobachtete oder berechnete Daten handelt — stets ein 
lunisolarer (also mit Monaten von 29 und 30 Tagen). 
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Bewijzen hiervoor zijn er bij honderden, en men hoeft maar een wille-
keurig werk over babylonische sterrekunde (zoals die van Kugler) open 
te doen, om ze te vinden. Velikovsky móét die hebben gezien, maar wat 
hij citeert, zijn wat Griekse fabeltjes of moderne auteurs van vóór de 
ontcijfering der astronomische kleitafeltjes. 
Omdat 12 lunaire maanden van 29 dagen ongeveer 11 dagen bij het 
zonnejaar tekort schieten, lieten de Babyloniërs (en andere volkeren) 
jaren van 12 maanden min of meer geregeld afwisselen met schrikkel-
jaren van 13 maanden. Aanvankelijk deden ze dit empirisch, dus zoals 
de behoefte zich voordeed, later volgens een vaste regel. Indien tot de 
8e eeuw voor Chr. het astronomische jaar 12 x 30 dagen zou hebben 
gehad, was het gebruik van schrikkeljaren geheel en al zinloos geweest. 
We hebben echter tal van voorbeelden van schrikkeljaren uit de oudste 
babylonische en uit sumerische tijd. Uit de tijd van Dungi kunnen we 
een hele lijst opmaken, waaruit blijkt dat de verhouding tussen jaar en 
maand toen al dezelfde was als nu. Van Hamurapi hebben we een brief 
aan een gouverneur met de aanwijzing, een schrikkelmaand in te lassen. 
(Kugler II, 252-4, 215, 248, Erg. bd. 119, enz.). 
Over al die voorbeelden zwijgt Velikovsky. Alleen per ongeluk citeert 
hij er één (p. 348, 352): kleitafeltjes, waarop één keer het begin van de 
lente met 6 Nisan en de andere keer met 15 Nisan wordt gedateerd. 
Dus was de hemel ondertussen in de war geraakt — zegt Velikovsky, 
ipv. de natuurlijke conclusie te trekken, dat de maanden volgens de maan 
werden bepaald en zonnestations dus door de maand heen konden 
variëren. „We cannot explain the differente" wrote a scholar — zo 
citeert Velikovsky, en hij bedoelt een geleerde van 70 jaar geleden, toen 
nog niets bekend was over de babylonische tijdrekening. Dat zo iets 
ondertussen opgehelderd is, zegt hij niet, ofschoon hij het telkens weer in 
de literatuur tegen moet zijn gekomen. 
Tot zover de Babyloniërs. Bij de Egyptenaren bestond het jaar uit 12 
maanden á 30 dagen plus 5 extra-dagen. Om te bewijzen, dat die 5 extra- 
dagen pas ná 800 voor Chr. erbij zouden zijn gekomen, citeert Velikovsky 
(p. 336) een auteur van 1904. Wie ook maar eventjes bladert in Brea-
stead, Ancient Records (die Velikovsky voor andere doeleinden herhaal-
delijk heeft geraadpleegd) komt die 5 extra-dagen voortdurend tegen. 
Voorbeelden: I 218, 221, 5e dyn. (3e millennium vóór Chr.); I 540, 562, 
583, 630, 12e dynastie (begin 2e mill.); IV, 654, 20e dyn. Het zou ge-
makkelijk zijn, het aantal voorbeelden te vertienvoudigen. Bijzonder 
aardig is nog in dit verband (Breastead I 365, 12e dyn.) de definitie 
van een „tempeldag" = 1 /360 jaar voor de verdeling van brood, bier 
enz. — dus de reële dag van 1/365 jaar wordt uitdrukkelijk onderschei-
den van de economische eenheid „tempeldag". Want ook het sacrale 
jaar der Egyptenaren bestond uit 365 dagen. De belangrijkste feesten 
zouden in 't gedrang zijn gekomen, als de 5 extra-dagen hadden ont-
broken. 
Nu is het heel gemakkelijk, om bij Griekse en Latijnse schrijvers „30 
dagen" voor een „maand" en „360 dagen" voor „een jaar" gebruikt te 
vinden. Dit is een stereotiepe formule, zoals b.v. tegenwoordig Neder-
landers en Duitsers „acht dagen" voor „een week" zeggen en de Fransen 
„quinze jours" voor „twee weken". Het zou wel dwaas zijn, wilden we 
hieruit opmaken, dat in Duitsland het jaar 52 x 8 en in Frankrijk 26 x 15 
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dagen had. Maar juist deze dwaasheid begaat Velikovsky telkens weer. 
Als bewijs voor de instabiliteit van de jaarlengte somt hij kalenderher-
vormingen op, die door de ene of andere koning verordend werden, al 
dan niet met de motivering, dat die reform nodig was, omdat de hemel in 
de war was geraakt. Maar hij zwijgt erover, dat juist ná de 8e eeuw 
voor Chr. de kalender herhaaldelijk is gewijzigd: door Metoon in Grie-
kenland (5e-4e eeuw vóór Chr.), door de Seleukiden (3e eeuw vóór 
Chr.), door Caesar ( 1 e eeuw vóór Chr.), door paus Gregorius XIII 
(16e eeuw) en (voorbijgaande) door de Franse revolutionnairen (18e 
eeuw). Zouden werkelijk aan al deze herzieningen kosmische omwente-
lingen zijn voorafgegaan, waardoor die herziening noodzakelijk werd? 
En zou in Rusland, waar de Juliaanse kalender nog tot de revolutie ge-
handhaafd bleef, de aarde iets langzamer om de zon hebben gewenteld 
dan in de rest van Europa? Of zou in de Mohammedaanse landen, waar 
een zuivere maankalender bestaat, de zon helemaal niet schijnen? Neen, 
de kalender is zo vaak gewijzigd, omdat zijn berekening een zeer moeilijke 
geschiedenis is, die de mensen maar geleidelijk hebben geleerd, en niet 
omdat het heelal voortdurend in de war raakte. 
Ook de aardas zou volgens Velikovsky in historische tijden herhaaldelijk 
abrubt veranderd zijn, met als gevolg wijziging van de windstreken en de 
seizoenen over heel de aarde. Als bewijs dient b.v. een zonnewijzer te 
Karnak in Egypte (p. 321), die niet klopt. Wanneer u even op de 
zonnewijzers aan oude gebouwen let, of in de tuinen van riante villa's, 
kunt u constateren, dat negen van de tien totaal verkeerd zijn. Het ge-
bruikelijke Nederlandse fabricaat tegenwoordig bij voorbeeld schijnt be-
rekend te zijn voor de aardrijkskundige breedte van Mekka en voor een 
ecliptica, zoals die op Uranus wordt waargenomen. In de oudheid, toen 
de zonnewijzer niet maar een speelgoed was, deden ze het zorgvuldiger, 
maar men vindt er genoeg, die niet in orde zijn, b.v. één die voor de 
breedte van Milaan werd vervaardigd en daarna (misschien na een 
verhuizing) in Palermo werd neergezet. Van het grote aantal zonne-
wijzers in de oudheid, die wel kloppen, noemt Velikovsky niet één; één 
enkele, die verkeerd is, moet dienen, om te bewijzen, dat Karnak eens 
een Andere aardrijkskundige breedte had dan tegenwoordig. Ook Babylon 
zou eens op een andere breedte hebben gelegen, en als bewijs citeert hij 
(p. 315) Kuglers „Die babylonische Mondrechnung". Op die plaats ver-
wondert Kugler zich erover dat de astronomen van Babylon de lengte 
van de langste dag met 14 uur 24 min. aangaven ipv. 14 uur 11 min. —
een verschil dat de indruk zou kunnen wekken, alsof Babylon toen 21/2°  
Noordelijker had gelegen. Velikovsky verzwijgt, dat Kugler in een later 
werk (Stemkunde und Sterndienst in Babel I, 174-175) de zaak op-
gehelderd heeft — het verschil is maar 2 minuten. Maar hiervan afgezien 
bestaat er een zeer simpele verklaring voor het getal 14 uur 24 min. Het 
is namelijk in het Babylonische systeem een rond getal, het is precies 
3/5 van het etmaal. Bij al hun astronomisch werk rekenden de Baby-
loniërs op deze wijze. En bovendien is het niet eens waarschijnlijk, dat ze 
in staat waren, de lengte van de langste dag op 10 minuten nauwkeurig 
te bepalen. Velikovsky beweert van wel. Met zonnewijzers kan men zeer 
precies de tijd meten — zegt hij — aan de Kathedraal van Florence 
b.v. bevindt zich er één, die de middag met een nauwkeurigheid van een 
halve seconde aanwijst (p. 315 voetnoot). Ik vraag me af, hoe iemand de 
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treurige moed heeft, om zo iets neer te schrijven. Het middagpunt be-
palen is helemaal geen tijdmeting; dat is een voor iedere plaats onver-
anderlijke richting, ook meridiaan genoemd. Het hoeveelste gedeelte van 
een etmaal de lichte dag is, kan men helemaal niet met een zonnewijzer 
vaststellen — om de zeer eenvoudige reden dat die 's nachts niet werkt. 
Of met wateruurwerken een nauwkeurigheid van 10-15 min. per etmaal 
kan worden bereikt, is ook nog twijfelachtig. En het verhaal over de 
tathedraal van Florence is waarschijnlijk ook onzin, want de zon heeft 
een middellijn van plm. 	en dat betekent, dat de schaduw van een 
zonnewijzer 2 tijdminuten breed is. 
Hier komt nog bij, dat de schijnbaar foutieve Babylonische gegevens 
over de langste dag veel jonger zijn dan de 8e eeuw voor Chr. — al die 
kosmische rampen zouden immers vóór die tijd zijn gebeurd. De twee 
systemen van maand-berekening, die in de Babylonische teksten worden 
gevonden, zouden ook bewijzen, dat er ondertussen iets gebeurd is. 
(p. 317). Maar beide zijn ook van lang ná de 8e eeuw voor Chr. Het 
jongere is een verfijnde editie van het oudere, en zo zijn er tot in onze tijd 
toe steeds verbeterde maantafels berekend, hetgeen alleen bewijst, hoe 
moeilijk die zaak is, en niet, dat het firmament telkens in wanorde raakte. 
Wanneer Kugler in zijn „Mondrechnung-  herhaaldelijk moet toegeven, 
dat hij het een of ander in de astronomische spijkerschrift-teksten niet 
kan verklaren, is Velikovsky er als de kippen bij (p. 315, 316, 349, 350), 
om te beweren, dat de aardas ondertussen veranderd is. Hij vergeet de 
lezer te vertellen, dat al die punten in de 50 jaren sinds het verschijnen 
van Kuglers eerste werk opgehelderd zijn, gedeeltelijk door Kugler zelf 
in zijn latere publicaties. De „paden van Anu, Ea en Enlil", die de 
assyriologen zoveel hoofdbrekens zouden hebben bezorgd, zijn volgens 
Velikovsky (p. 351) de verschillende ecliptica's, die in historische tijden 
zouden hebben bestaan. In werkelijkheid zijn die „paden-  al lang ver-
klaard. Het zijn de zones waarin de zon vertoeft resp. in de zomer, in 
herfst plus lente, en in de winter. 
Bij Herodotus heeft Velikovsky een zogenaamd Egyptisch verhaal ge-
vonden (p. 105), waaruit zou blijken, dat de zon twee keer in het Westen 
op en in het Oosten onder is gegaan. Het verhaal bevat, zoals het bij 
Herodotus staat in zichzelf tegenstrijdigheden en slaat vermoedelijk op 
heel iets anders, n.l. op het bewegelijke Egyptische jaar. Het verbaast 
me alleen, dat Velikovsky geen gebruik kon maken van het bekende 
verhaal over de vogel Phoenix, dat er vlak bij staat. 
Over de monolithen, zoals het beroemde Stonehenge, pyramiden, tem-
pels, grafkamers enz., die nauwkeurig volgens de windstreken georiënteerd 
zijn, zwijgt Velikovsky, want dat zijn evenveel historische bewijzen tegen 
zijn leer van de wijziging van de aardas; maar vindt hij bij een volk of 
in een tijdperk tempels, die niet georiënteerd zijn (omdat het daar niet 
gebruikelijk was), dan maakt hij er gretig van gebruik (p. 319). Dat op 
oude landkaarten en in oude aardebeschrijvingen dezelfde gebieden in 
dezelfde windstreken worden aangetroffen als tegenwoordig (zie b.v. 
Klio 19 (1925), 97) zegt Velikovsky niets. 
Laten we nu tot het geval Venus overgaan! Volgens Velikovsky is 
Venus pas in de 15e eeuw voor Chr. ontstaan en was tot de 8e eeuw 
een komeet. Men hoeft maar een willekeurig werk met plaatjes van 
Babylonische momenten open te slaan, of men vindt door alle eeuwen 
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heen Isjtar-Venus afgebeeld met het ster-symbool, nimmer als komeet —
en wel reeds in een tijdperk, toen Venus volgens Velikovsky nog niet 
eens bestond. Ik maak me sterk, dat ik een vijftigtal dergelijke afbeeldin-
gen zou kunnen uitzoeken, de talloze teksten (reeds uit het 3e millenium 
voor Chr. (Kugler, Sternkunde... Erg. bd., p. 344) ) daargelaten, waarin 
van Venus sprake is, en allen zonder enige aanduiding van een kometen-
staart. En dit ofschoon de Babyloniërs zeer wel wisten, wat een komeet 
was — in hun teksten, zoals bij Kugler te vinden, wordt er voortdurend 
over bericht. Ook bij de Egyptenaren wordt Venus steeds door het ster-
symbool aangeduid (zie b.v. de plaat bij Pogo, Isis 14 (1930), 301 (fig. 
2a, naam van Venus links boven; plaat 20, naam links boven, symbool 
links onderaan). 
Velikovsky kent al deze werken. Hij citeert ze, maar dan in ander ver-
band. Hij citeert die plafond-tekening uit de 18e-19e eeuw dynastie, 
waar Venus op voorkomt als ster. Niet om Venus (daarover zwijgt hij), 
maar omdat de sterrenbeelden van de Zuidelijke hemel daar in de volg-
orde met het Oosten rechts zijn opgetekend, hetgeen zou bewijzen, dat 
Oost en West toen verwisseld waren: hij laat natuurlijk de eenvoudige 
verklaring van Pogo hiervoor weg. 
Maar hoe bewijst hij nu het hele Venus-verhaal? Venus-Aphrodite is bij 
de Grieken uit het schuim der zee geboren. Astronomisch gesproken zou 
dit zijn: uit Neptunus. Volgens Velikovsky moet het Jupiter wezen. De 
godin, die uit het hoofd van Jupiter ontsprong, was echter Pallas-Athene. 
Dus moet Velikovsky in zijn hele boek niet de godin Venus, maar Athene 
met de planeet Venus identificeren; de botsing Venus en Mars, die hij 
nodig heeft, wordt dan afgeleid uit een strijd tussen Athene en de Griekse 
krijgsgod voor Troja, die Homerus beschrijft. Het bewijs, dat Athene 
Venus is wordt (p. 169) als volgt geleverd. Athene zowel als de Baby-
lonische Isjtar wordt met horens afgebeeld. Dus is Isjtar-Venus 
Athene. Velikovsky vergeet alleen te vertellen, dat de horens attribuut 
van alle Babylonische goden zijn. 
Voor zijn bewijsvoering moet Velikovsky ook de Egyptische Isis met 
Venus gelijkstellen. Hij geeft als bewijsplaats (p. 195) de Romein 
Plinius, die 2000 jaar na het hoogtepunt van de Egyptische beschaving 
leefde, en die het dus precies moest weten. Beter weten dan de Egypti-
sche schrijvers zelven. Want bij de Egyptenaren hoort bij de planeet 
Venus altijd Osiris en nooit Isis, zoals b.v. blijkt uit de bovengenoemde 
plaatjes, waar bij Venus de phoenix afgebeeld is, het symbool van Osiris. 
De ster van Isis is (onder meer) Sirius, zoals Velikovsky niet alleen uit 
de Egyptische literatuur had kunnen vaststellen, maar ook uit Plutarchus, 
wanneer hij op de plaats, waar Athene met Isis in verband wordt ge-
bracht, eventjes verder had gelezen. Maar door de verkeerde identifi-
caties van Egyptische goden met sterren slaagt hij erin een warboel te 
stichten (p. 195, 336), waardoor tal van dingen, zoals de kalenderreform 
van het Canopus-edict volkomen onbegrijpelijk worden. 

Een dergelijke verwarring sticht hij op de Babylonische Olympus, om 
het een en ander te bewijzen: hij maakt van de pestgod Nergal een krijgs-
god (p. 241) op grond van de titulatuur „de volmaakte krijgsman'', 
maar hij vergeet erbij te vertellen, dat dit tot de titulatuur van alle Baby-
lonische goden hoort. 
De Griekse geleerden hebben er lang over gediscussieerd, of de kometen 
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atmosferische verschijnselen dan wel hemellichamen (dus planeten 
dwalers) waren; dergelijke plaatsen worden door Velikovsky altijd in die 
zin geïnterpreteerd, dat de Grieken zouden hebben geweten, dat Venus 
oorspronkelijk een komeet was (b.v. p. 317). Dan is het alleen onbe-
grijpelijk, waarom geen Griek zich hierop heeft beroepen, om de theorie 
van het atmosferische karakter der kometen te weerleggen. 
In de astrologie speelt het begrip „conjunctie van twee planeten" een 
grote rol; wanneer twee planeten gezien vanuit de aarde bij elkaar staan, 
dan betekent dit altijd iets heel bijzonders, b.v. als het ongunstige pla-
neten zijn, een ramp. Op zulke plaatsen interpreteert Velikovsky het 
woord conjunctie als „botsing" (p. 272), hoewel de Grieken best wisten, 
dat die planeten in verschillende sferen omlopen, dus helemaal niet 
kunnen botsen. En wanneer ergens van de neiging van de aardas sprake 
is, leest hij het zo, als of de aarde een klap heeft gekregen. 
Als bron gebruikt hij hier Whiston, van wie hij klakkeloos de citaten 
overneemt, mèt de onjuiste toekenning van de Placita aan Plutarchus, 
mèt de onjuiste interpretatie en mèt de onjuiste vertaling (dat hij in dit 
geval op de onjuistheid is gewezen, blijkt uit een voetnoot; p. 317). Nu 
mogen we Whiston de vergissing niet kwalijk nemen, want een weten-
schappelijke geschiedschrijving der Griekse sterrekunde is pas ander-
halve eeuw na Whiston begonnen, maar Velinovsky had in tal van 
wetenschappelijke en populaire moderne werken kunnen lezen, wat 
Anaxagoras, Demokritos en Leukippos met de verhalen, die hij citeert 
(p. 317) bedoelden. Met de neiging van de aardas, zoals iedereen die 
van een globe kent, hebben ze niet het minste te maken, om de zeer een-
voudige reden, dat deze Griekse natuurphilosophen zich de aarde niet 
als bol, maar als schijf of bord voorstelden. Ze zagen, beantwoordende 
aan de breedte, waaronder ze woonden, de hemel wentelen om een 
schuine as, en ze verbeelden zich, dat deze neiging overal op aarde 
dezelfde was. Ze vertellen dus niet iets wat gebeurd is, maar ze trachten 
een verklaring te geven voor iets, waarvan ze denken, dat ze het waar-
genomen hebben. Hun theorie is, dat de aardschijf scheef is geworden, 
doordat in het Zuiden door de hitte er iets van afgeknaagd is, of dat in 
het Zuiden, waar de lucht ijler is, zich meer aarde kon ophopen en dat de 
schijf dus ging kantelen. Indien men hun verhaal over de neiging van de 
aarde als mythe zou willen opvatten, dan zou de „ware kern-  precies 
kunnen worden aangewezen: en dat is niet, dat de aarde ooit een klap 
heeft gekregen, maar dat Demokritos c.s. niet aan de polen of aan de 
evenaar woonden, maar in Griekenland, waar de poolster onder een hoek 
wordt gezien, en dat ze niet wisten dat de aarde een bol was. Werkelijke 
mythen over een neiging van de aarde zijn waarschijnlijk op een derge-
lijke wijze te verklaren. 
De sterkste verhalen weet Velikovsky over de Hindoe-astronomie te 
vertellen; die zijn dan gebaseerd op onderzoekingen van 100-150 jaar 
geleden, toen de geschiedenis van de astronomie nog voor een groot 
gedeelte uit sprookjes bestond. Daardoor kent hij astronomische tafels 
der Hindoe's van liefst 3102 voor Chr. (de 2 staat daar werkelijk zo!) 
(p. 161.). Op een andere plaats is hij iets bescheidener (p. 313): daar 
dateert hij de Hindoe-astronomie met de eerste helft van het eerste 
millenium  vóór Chr. Maar tenslotte wanneer hij Hindoewerken bij naam 
en toenaam noemt, spreekt hij van „oir en laat veiligheidshalve elk 
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jaartal weg (p. 256, 331). Het zijn nl. de Suryasiddhanta en de Aryabha-
tya uit de 4e en 5e eeuw na Chr. Dat is de tijd van het ontstaan van de 
hele Hindoe-astronomie, die met methoden en termen werkt, die uit de 
Griekse zijn verbasterd ( „very ingenious methods" — zegt Velikovsky, 
die er vermoedelijk nooit iets van heeft gezien). Uit fouten in de Hindoe-
tafels moet blijken, dat het heelal toen in de war was, en daarom is het 
niet handig erbij te vertellen, dat de tafels stammen uit een tijd meer dan 
1000 jaar nadat de rust in het zonnestelsel was hersteld. 
Met de algemene geschiedenis staat Velikovsky helemaal op gespannen 
voet. Vrijwel alles wat hij hierover vertelt, haalt hij (rechtstreeks of via 
Whiston) uit de zogenaamde chronografen der eerste christelijke eeuwen; 
dat waren geleerden. die zich inspanden de Bijbelse geschiedenis en tijd- 
rekening in overeenstemming te brengen met de heidense overleveringen 
en bij deze pogingen tot allerlei elkaar tegensprekende resultaten kwa-
men, waarvan nu Velikovsky gebruik maakt, naar gelang het hem te pas 
komt, zonder zich om aperte contradicties te bekommeren, laat staan om 
moderne historische onderzoekingen en tijdrekeningen. Meestal laat hij 
echter alle tijdsbepalingen weg. Een document, dat hij telkens weer 
citeert, is de payrus Ipuwer, waarin verschrikkelijke rampen worden be-
schreven, die Velikovsky natuurlijk aan zijn komeet wijt, maar ook niet 
één keer zegt hij, dat deze papyrus enige eeuwen ouder is, dan het 
(volgens Velikovsky) eerste verschijnen van die komeet. Een vers van 
een Griekse dichter, Archilochos, wordt aangehaald (p. 217), om er 
kosmische katastrofen mee te bewijzen, 

niets in wereld is meer bij ede te ontkennen, niets meer geheel on-
mogelijk, wijl Zeus, de vader van alle Hemelsen, middag in nacht 
herschiep en het heldere zonlicht zijn glans liet verbergen — schrik 
pakte de mensen... 

Een doodgewone zonsverduistering (te weten de bijzonder langdurige 
van het jaar 647 vóór Chr.) is voldoende, om dit vers te verklaren, en 
aangezien Venus volgens Velikovsky toen al getemd was, is het een 
ondeugdelijk argument, evenals het drama van Seneca, Thyestes (ge-
schreven in de eerste eeuw ná Chr.), waarin de zon blijft stil staan. 
Genoeg! Ik zet een streep door mijn waslijst. Wat daar nog rest, is meer 
dan wat ik tot nu toe heb opgesomd. Alleen enkele fraaie stukjes pik ik 
er nog uit. 
Ik zei vroeger, dat Velikovsky volmaakt correct citeert, en ik neem er 
niets van terug. Maar ziehier met welke behendigheid hij dat doet. Uit 
een vers in het boek Job moet blijken dat Venus eertijds een staart had. 
Het moet blijken, en om dit gedaan te krijgen, citeert hij (p. 202) dit 
vers, en wel de ene helft volgens de vertaling der Septuaginta en de 
andere helft volgens de Vulgata, en hij zwijgt over het Hebreeuwse 
origineel. 
Of: Hij vertaalt, omdat het in zijn kraam past, het Hebreeuwse woord 
voor hagel door „meteoren-, het woord voor plejaden door Saturnus, 
het woord voor eerstgeboren door uitgelezen, want natuurlijk — hij 
kan zich altijd op iemand beroepen, die reeds eerder die woorden ver-
keerd heeft vertaald. 

Fragment 77, ed. Harting 1856 — tengevolge van een besmettelijke citeerfout wordt dit 
fragment door allen, die erover schrijven, no. 75 genoemd. 
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Of: Hij citeert naar Kugler (Sternkunde Erg. bd. p. 303) een spijker-
schrift-tafeltje, waarin gesproken wordt van de „baard van Venus", die 
volgens hem een natuurlijke andere naam voor de staart van de toenmalige 
komeet zou zijn (p. 164). Maar hij breekt het citaat middenin af, want 
de Babylonische schrijver licht op die plaats toe, wat onder deze baard 
verstaan moet worden. En dat is het volgende: wanneer Venus staat in 
het sterrebeeld, dat de Babyloniërs „de bijl" noemen, zeggen ze „Venus 
heeft een bijl", en wanneer ze bij de plejaden staat „ze heeft een baard" 
(een zeer treffende beschrijving van het zevengesternte). 
Of: op een plaats, waar sprake is van de ongewone helderheid van Venus 
(„dus een komeet") citeert hij weer (p. 164) het werk van Kugler, maar 
laat Kuglers toelichting weg; en die luidt „ook heden kan men Venus in 
Oosterse streken soms over dag zien". 
Of: Hij citeert uit Kugler (Erg. bd. p. 302), dat men uit de uitdrukking 
„horens van Venus" heeft afgeleid, dat de Babyloniërs de schijngestalten 
van Venus kenden, en hij zwijgt (p. 167) over het vervolg van die zin, 
waarin staat, dat „horens-  een verkeerde vertaling is van een woord, 
dat „zijde" betekent. 
Maar het mooiste komt nu. Op p. 161 schrijft hij: Apollonius Rhodius 
refers to a time „when not yet all orbs were in the heaven" (Argonautica 
IV. 257 ff.). Het valt op het eind van een hoofdstuk op je neer als een 
druppel, die de maat moet doen overlopen, zodat je eigenlijk gaat ge-
loven in de theorie van een Venus, die omtrent 1500 voor Chr. als 
komeet werd geboren en in 800 zijn staart kwijt raakte. Als je een dikke 
huid hebt, lees je over zoiets heen, en dat is ook de bedoeling van een 
boek, dat met duizenden voetnoten werkt als met injecties, die langzaam 
maar secuur de patiënt moeten vergiftigen. 
Ik zou er ook overheen hebben gelezen, als ik de Argonautica niet toe-
vallig had gekend, en — waarachtig! — deze versregels ook. Wees gerust 
— het citaat is keurig in orde. Mocht u het niet geloven en de Argo-
nautica uit de bibliotheek halen (maar wie doet dit?), neem dan de 
moeite en lees niet alleen versregel IV, 257, maar ook nog de twee of 
drie hierop volgende. Daar staat namelijk de nadere verklaring. Een 
verklaring, die alle theorieën van Velikovsky ondersteboven gooit. 
Ik zei in 't begin, dat Velikovsky's werk voor 't grootste gedeelte geba-
seerd is op legenden en mythen. Tot nu toe is daar in mijn critiek nog 
niet zoveel gebleken. Ik heb me beperkt tot het aanwijzen van wat 
Velikovsky verzwijgt — ik bedoel van alle serieuze historische gegevens 
en van modern onderzoek, dat hij niet of altijd half citeert. Hoe moet ik 
het nu met de mythen en legenden doen? Velinovsky heeft van dit reus-
achtig uitgebreide materiaal maar een zeer klein gedeelte gebruikt, minder 
dan één percent. Dus daar rest nog heel wat. Hij heeft rechts en links 
iets opgeraapt, net wat bij zijn theorieën paste. Welnu, laat ik hetzelfde 
doen. Hier een greep en daar een greep, legenden, mythen, bijbel, poëzie, 
Grieken, Maori's, Indianen — alles wat u wenst, maar dan uitsluitend 
datgene wat Velikovsky heeft versmaad. Ziehier: 
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In de Argonautica van Apollonius Rhodius (IV 257 e.v.) kunnen we 
lezen, hoe het firmament eertijds eruit zag: 

Nog wentelden niet alle sterren in de hemel, nog werd niets ver-
nomen over het heilige geslacht der Danaërs. Apidamische Arkadiërs 
alleen bestonden, die zelfs vóór de maan leefden, naar men zegt, 
eikels etend op de bergen. Ook was het land der Pelasgers nog niet 
beheerst door de zonen van Deukalion, in die dagen, toen Egypte, 
moeder der mensheid van een vroeger tijd, werd genoemd het vrucht-
bare morgenland... 

Door tal van zegslieden in de oudheid wordt dit verhaal bevestigd; 
Hippys Rheginus, een tijdgenoot van Darius en Xerxes volgens Stepha-
nus Byzantinus (in Arkas) (dus veel ouder dan Apollonius) kende het 
al, en hij noemde de Arkadiërs Proselenen (Voormaansen). Ovidius in 
zijn Fasti gewaagt er zelfs tot drie keer toe van, dat de Arkadiërs reed; 
vóór de maan hebben geleefd (I 269, II 289, V 90). Een keer voegt hij er 
nog aan toe, dat Jupiter niet altijd heeft bestaan; dit wordt ook door 
Callimachus bevestigd (in Jov. 10 sqq.). Hetzelfde feit ten aanzien van 
de maan wordt ons ook overgeleverd volgens A. v. Humboldt (KI. 
Schriften I (1953), 115) door de Muyscas (of Mozcas), die in de 
hoogvlakte van Bogota leven. Een wijze man, Botsjika genaamd, zou 
eertijds uit het Oosten zijn gekomen, om de Muyscas te onderwijzen en 
te civiliseren; hij bracht ook een vrouw mee, Huythaca heette zij met een 
van haar drie namen, en zij was een kwaadaardig schepsel, een heks. 
Toen zij het te erg maakte, verdreef Botsjika haar. Zij verliet toen de 
aarde en werd de maan. 
Het is natuurlijk van belang te weten te komen, wanneer de maan is 
ontstaan. Ook hierover vinden we in de overlevering vrij nauwkeurige 
aanwijzingen, zowel bij de Egyptenaren (papyrus Nesi-Amsu), als ook 
bij Griekse auteurs. Volgens Scholia bij Apollonius IV 262 en bij 
Aristophanes' Wolken zijn allen, die hierover berichten, het erover eens, 
dat dit geschied is even vóór de strijd van Hercules met de Giganten, 
die in Arkadië plaats  had — Theodorus van Samothrace (?), Ariston 
van Chios, Mnasea Patrensis en zelfs Aristoteles in een van zijn verloren 
Constituties hebben zich in deze zin uitgesproken. Uit Manetho, de 
Egyptische priester en historiograaf van Heliopolis ten tijde der Ptole-
meërs, blijkt, dat dit gebeurd moet zijn onder de Farao Necherophes of 
Necherochis — de maan groeide toen „intempestive-  volgens Euseb. 
Chron. I, 96; para logon volgens Syncellus 103. De geboorte van de 
maan vond dus plaats in 't midden van het derde millennium voor Chr. 
Men vergelijke deze zeer nauwkeurige berichten over het ontstaan van 
de maan met de gissingen en vage combinaties, die moeten dienen om 
een ontstaan van Venus in historische tijd te bewijzen. De bewering, 
dat de mensheid toen gegrepen zou zijn door een collectieve  geheugens-
zwakte (amnesie), en dat we daardoor alle concrete berichten over het 
ontstaan van Venus moeten missen, wordt gelogenstraft juist door die 
uiterst positieve en stellige verslagen over de maan. Indien 1000 jaar na 
de maan de planeet Venus zou zijn verschenen, is er niet de minste reden, 
waarom dit feit in diepe vergetelheid zou zijn geraakt. 
De volgorde, waarin de planeten zijn ontstaan, is uit oude gegevens als 
volgt te reconstrueren. Uit Parmenides (Diels, Fragm. d. Vorsokratiker, 
18 B 13) in verband met Plutarchus (Anat. 13, 756 F) blijkt, dat Aphro- 
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dite-Venus de eerste godin was en dat zij Eros baarde. De planetoid 
Eros is weliswaar pas in de 19e eeuw ontdekt, maar de ontdekker heeft 
zich bij de keuze van de naam door een zeer juist gevoel laten leiden. 
Eros vertoont namelijk een zeer eigenaardige onregelmatige beweging, 
die alleen te verklaren is, wanneer men veronderstelt, dat hij ontstaan is 
in een tijd toen de tegenwoordige wetten bij de planeten nog niet golden. 
Als gemaal van Venus komt uitsluitend Mars in aanmerking, zoals blijkt 
uit Herakleitos (Diels 12 B 53): De oorlog is de vader van alle dingen. 
— Veel jonger is de zon, zoals ten duidelijkste blijkt uit een opmerking 
van Herakleitos (Diels 12 B 57) over de dichter Hesiodos, die „dag en 
nacht niet kende". In de tijd van Hesiodos was er dus nog geen zon. 
Ook Nornus (lib. 41) bevestigt, dat Arkadië voor de zon bestond. —
Iets ouder dan de zon is Jupiter, waarvan de inboorlingen van Frans 
Guinea (A. Arcin, La Guinée francaise, Paris 1907, p. 394) weten te 
vertellen, dat hij oorspronkelijk een trawant van de maan is geweest. 
Hetzelfde geldt trouwens van de plejaden, die volgens Australische ver-
halen (Ridley, Journ. Roy. Anthr. Inst. of Gr. Brit. 2 (1873), 257) 
vrouwen zijn, die in de Alcheringa-tijd in Intitukula woonden. 
Van de theogonie van Velikovsky deugt dus niets. Maar ook zijn mening, 
dat het jaar oorspronkelijk 360 dagen zou hebben gehad, kan historisch 
worden weerlegd. Het Egyptische Oude Kronikon becijfert (Syncellus 
95) de gezamenlijke duur van alle Egyptische dynastieën op 36525 jaar 
= 25 sothis-perioden, hetgeen beantwoordt aan een jaarlengte van 
365% dag. Henoch, de vrome van vóór de zondvloed leefde 365 jaar, 
dus zoveel jaren als het jaar dagen heeft. Janus, de oudste Romeinse god 
werd afgebeeld, terwijl hij met zijn vingers het getal 365 voorstelde. 
Beda Venerabilis (Patrol. Lat. XCIII 222) berekent, dat Noach 1 jaar 
= 365 dagen in de ark huisde. Hieruit blijkt dus, dat reeds voor de 
zondvloed de jaarlengte dezelfde was als thans. Dat de gebergte-vorming 
door kometen zou zijn veroorzaakt, zoals Velikovsky beweert, is in strijd 
met de overlevering van Alcuin (PL, C 350), Rhabanus Maurus (PL 
CVII, 519) en Petrus Comestor (PL CIIC, 1084-5). 
Het is nu welletjes. De lezer ziet, wat men allemaal kan bewijzen, wan-
neer men oncritisch uit een stapel boeken uitpikt, wat men nodig heeft. 
Ik had b.v. evengoed kunnen aantonen, dat HeraIsis----maan.Proserpi- 
na----Istjar,Venus—Osiris=zon=Marduk 	Jupiter is, met even degelijke 
bewijsplaatsen als Velikovsky verkiest. 
Toch wil ik tenslotte iets dieper ingaan op het probleem-Velikovsky —
„probleem" is niet te veel gezegd. Is dit boek „een grap van een ge-
leerde", zoals sommigen vermoedden? Mij is geen vleugje humor van 
tussen de regels komen toewaaien — behalve misschien de bijzonderheid, 
dat Venus-Athene uit het hoofd van Jupiter ontspringende een gedeelte 
van Jupiters ongedierte heeft meegenomen. Als dit een grap is, dan heeft 
Velikovsky die vermoedelijk per ongeluk gelanceerd. Werkelijk — ik 
heb niets in het boek kunnen ontdekken, wat me deed denken aan een 
olijkerd, die de wereld voor de gek wilde houden. Aan de zaak-van-
Meegeren denkend zou men kunnen poneren, dat Velikovsky een mis-
kende is, die zich door deze publicatie op de geleerde wereld heeft willen 
wreken, of een goede zakenman, die met een best-seller een flinke slag 
heeft willen slaan — of misschien allebei. Wanneer men op het stof-
omslag Velikovsky's biografie leest (hij studeerde achter elkaar in de 
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natuurwetenschappen, geschiedenis, rechten, medicijnen, biologie, hersens 
functies en psychoanalyse), dan denkt men natuurlijk gauw aan een ont-
spoorde, maar dat wil nog niet zeggen: iemand die zich miskend voelt. 
En in de stijl van het boek is er niets wat dit vermoeden zou rechtvaar-
digen. Tenslotte: om met een opzienbarend boek veel geld te verdienen. 
had hij zich niet zo hoeven in te spannen en zo zorgvuldig te citeren 
(al is het dan altijd maar de helft). Je moet dan alleen maar de smaak 
van het publiek kunnen aanvoelen en je hierop instellen. 
Het geval-Velikovsky is veel serieuzer. Ik heb de gelegenheid gehad, om 
zulke figuren nader te bestuderen, uit boeken en van dichtbij. In de 
wandeling zal men velen hunner „niet goed snik-  noemen, maar het is 
een gevaarlijke vergissing, om aan hun goede trouw te twijfelen. Hun 
gemeenschappelijk kenmerk is het fanatisme, het bezeten zijn, het zich 
vastboren, de idée fixe. Dat is op zichzelf niet abnormaal. Wetenschap-
pelijke en artistieke prestaties veronderstellen vaak, zo niet altijd, een 
concentratie van geestelijke energieën op zeer bepaalde en zeer nauw 
omschreven doelen. We constateren abnormale verschijnselen pas wan-
neer de idée fixe in staat is, het critisch vermogen geheel of tenminste 
overwegend uit te schakelen. Dat geldt in de kunst niet minder dan in 
de wetenschap; ook de kunstscheppende kan het niet stellen zonder de 
critische splitsing van het individu in een beschouwend en een be-
schouwd Ik. 
In het gehele boek heb ik slechts één keer kunnen constateren, dat iets 
als een critisch bewustzijn bij de auteur ontwaakte. De vraag, die iedere 
lezer zich meteen stelt „hoe is het mogelijk, dat 7-800 jaar lang kos-
mische rampen de aarde hebben geteisterd, dat uit een planeet een 
komeet te voorschijn is gekomen, dat deze komeet in een planeet is ver-
anderd, dat er botsingen in het zonne-stelsel hebben plaats gehad, en dit 
alles in een tijd, die de historici thans uitstekend overzien, en dat in alle 
astronomische, politieke, aardrijkskundige, landbouwkundige en econo-
mische gegevens uit die tijd er niets, maar ook letterlijk niets over is te 
vinden, zodat we alle kennis hieromtrent moeten halen uit poëzie, mythe, 
legende, sprookje enz., en ook dit maar dankzij phantastische interpre-
taties en combinaties? — deze vraag, die iedere lezer zich stelt, komt heel 
terloops ook eens bij Velikovsky op. Zijn antwoord is kort en bondig 
(p. 298): Geïntimideerd door de ontstellende gebeurtenissen is de mens-
heid overvallen door een collectieve geheugen-storing — alleen in de 
mythos zijn de herinneringen als dromen nog opgeweld naar het daglicht. 
Dat is de hele zelf-critiek en het antwoord erop. Het is bitter weinig als 
tegengif tegen de totaal oncritische methode. Ik heb de lezer laten zien, 
dat de zwakste schakel in Velikovsky's argumentaties niet is wat hij zegt, 
maar wat hij verzwijgt. Verzwijgen is veelal een vorm van „de onwaar-
heid zeggen", en hier zeker. Alleen hoeft het niet bewuste onwaarheid 
te zijn. We zagen, hoe Velikovsky uit een werk, dat hij in handen moet 
hebben gehad, het een of ander citeert, maar hoe hij voorbijgaat aan 
reproducties van plafondtekeningen en stelen, die naast dezelfde tekst 
staan, en waarop Venus is afgebeeld, die volgens hem in die tijd niet eens 
bestond of een kometenstaart moet hebben gehad, waarvan op de afbeel-
dingen niets blijkt. Of hoe hij uit een volzin, waarin de auteur een op te 
lossen raadsel aankondigt, alleen het raadsel citeert, maar niet de oplos-
sing. Of hoe hij munt slaat uit de bekentenis van een auteur, dat hij iets 
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niet heeft kunnen ophelderen, maar zwijgt over het volgende werk van 
dezelfde auteur, waarin de kwestie volkomen is opgehelderd — tenminste 
zwijgt in deze samenhang, want in een andere citeert hij wel uit dit werk. 
Of hoe hij van een zinsnede de eerste helft citeert en de tweede weglaat, 
omdat de inhoud ervan niet met zijn theorie strookt. Dat is zonder twijfel 
anormaal. En wel anormaal in die mate, dat van opzet geen sprake 
meer kan zijn. Bezeten van de drang, om materiaal te zoeken voor de 
verwezenlijking van zijn ideeën, rent hij, ziende blind, over alles heen, 
wat niet precies in zijn koers ligt. Uit honderd argumenten, waar onder 
één vóór en negenennegentig tegen zijn theorie, pikt hij onfeilbaar dat 
éne, zonder zich om de rest te bekreunen. De diagnose, die ik stel, luidt: 
„verblind-. 
Dat is nog maar één kant van het geval. Het boek schijnt in Amerika 
een best seller geweest te zijn. Er is, meen ik, ook een Nederlandse 
vertaling van uitgekomen. De mentaliteit, waarop de uitgever speculeerde, 
is zeker niet specifiek Amerikaans. Welke geestesgesteldheid is het 
goede klankbord voor dit soort geschriften? 
Mocht de behoefte, om bijbelse wonderen rationalistisch te interpreteren 
nog ergens levendig gevoeld worden, dan is dit boek, dat Bijbel, Ho-
merus, Egypte, Babylon, Maja's, Maori's enz. over een kam scheert, 
niet het juiste middel, om die behoefte te bevredigen. Wie mystiek zoekt, 
zal de kosten van het boek er niet uit halen. Toch is er iets succes-
belovends in dit boek. 
Hebt u weleens in een tweede-rangs-bioscoop de reacties van de straat-
jeugd geobserveerd op knok- en smijt-scènes? Hoe de voorbeelden op het 
witte doek de toeschouwers electriseren tot hoogspanning toe, en hoe die 
spanning een uitlaat zoekt en vindt via de vuisten en ellebogen, tot vecht-
partijen toe, die niet onderdoen voor de schaduwgevechten op het scherm? 
In elk geval kent u die scènes van de strips: een autobotsing, een lichaam, 
dat tegen een muur wordt gesmakt of in een ravijn geslingerd, een vuist 
of een kei, die op een hoofd terechtkomt — en uit het centrum van die 
botsing spatten stralen, sterretjes, vlammen, vuurpijlen, bliksems en ko-
meten, en als plaatsvervangers van de bijbehorende geluiden: gedrukte 
woorden, zoals bonk, conk, stonk, crash, splash, crack, scrack, stack, 
splack, agh, augh, ogh, ugh, sock, splock, ouch, stoch, ahii, ploop, pow, 
tax, zump (in Nederlandse strips is de woordenschat wat beperkter). 
Let u ook eens op spier- en mondbewegingen van mensen, die zo'n strip 
„lezen"! 
Het is precies die bonk- en botsmentaliteit van zo'n strip, waaruit 
„Worlds in Collision" voortkomt en waarop het zijn krachtigste beroep 
doet, een uitleven en opwekken van de aan geen mens vreemde agressie-
behoefte, en wel op een vrij primitief niveau. Men hoeft dit niveau nog 
geenszins te vergelijken met dat van de moderne sterre- en natuurkunde; 
reeds de natuurkundige begrippen van een electricien of monteur staan 
hoog boven die voetbalterrein-ideeën, die Velikovsky van het heelal heeft. 
De zeer dun bevolkte wereldruimte, waarin botsingen iets uiterst zeld- 
zaams zijn, aan de ene kant; en een bokswedstrijd aan de andere — dat 
is ongeveer de tegenstelling tussen de wetenschappelijke sterrekunde en 
die van Velikovsky. Planeten, die om de zon cirkelen in een harmonie, 
die Pythagoras sferenmuziek deed horen, ginds — en hier een planeet, 
die door een haakse linkse getroffen in de touwen gaat, om tien tellen 
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later — een beetje groggy de knok- en draaipartij te hervatten. 
Zal het werk een blijvend succes beschoren zijn? Wie wonderen redelijk 
wil verklaren, zoekt het beter elders, wie van voetnoten houdt, eveneens. 
Voor wie in een apocalyps-stemming leeft, zijn planetenbotsingen, 
waarbij maar vat stenen en ongedierte uitgestrooid worden, een te slappe 
kost. Maar als „hoofd-van-Jut-surrogaat-  kan Velikovsky's leer lief-
hebbers vinden. 
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P. KRUG 

MUSTAFA KENTAL ATATURK HERDACHT 

Vijfentwintig jaar geleden, op 10 november 1938 stierf in het 19de-eeuwse 
Dolmabahcepaleis aan de Bosporus de man, die Turkije een nieuw aan-
gezicht had gegeven: Mustafa Kemal, die met recht de erenaam Atatiirk 
(Vader der Turken) verwierf. Te vroeg was hij gestorven. Als Mozes op 
de berg Nebo had hij iets aanschouwd van het Beloofde Land, maar hij 
had dit land zelf niet kunnen betreden. Het Beloofde Land was voor hem 
een modern Europees Turkije met een staatsbestel, dat naar vorm en 
inhoud zou zijn: republikeins, nationalistisch, democratisch, etatistisch, 
laïcistisch en revolutionair. 
Maar de weg van het oude Ottomaanse Sultansrijk met zijn oriëntaalse 
tradities naar een moderne Europese democratie bleek een lange weg te 
zijn, te lang om gedurende één mensenleven afgelegd te worden. Atatrk 
was de motor geweest van het staatkundig reveil, de grondlegger van de 
herboren Turkse staat, maar niet de architect die het bouwwerk zou vol-
tooien. Hij merkte zelf eens op, dat wanneer hij lang genoeg zou leven, 
hij Turkije in een tiental jaren tot een westerse democratie zou maken, 
maar wanneer hij kwam te overlijden, dit wel drie maal zo lang zou duren. 
Een kern van waarheid schuilt hierin zeker, maar toch moet achteraf 
erkend worden, dat Atatrk aanvankelijk zijn eigen mogelijkheden, maar 
vooral ook de mogelijkheden van zijn volk overschatte. Wij, die nu ge-
tuige zijn van de grote moeilijkheden waarmede Turkije reeds sinds jaren 
worstelt, zien dit ongetwijfeld scherper dan Atatrk dit in zijn optimis-
tisch geloof kem zien.  
Opmerkelijk is dat de problematiek van de Turkse samenleving al duide-
lijk naar voren komt in een voorval uit de jeugd van Mustafa. Hij zelf 
verklaarde later, dat één gebeurtenis hem duidelijk voor de geest was 
blijven staan. Toen hij voor het eerst naar school zou gaan, ontstond er 
een meningsverschil tussen de beide ouders. De moeder hing aan de oude 
islamitische zeden en gebruiken en wilde dat Mustafa een islamitische 
school zou bezoeken, die geleid werd door een zgn. hodzja, een moham-
medaanse voorganger. Zijn vader, een man met vooruitstrevende ideeën, 
wilde de jongen evenwel op een moderne, niet-religieuze school plaatsen, 
waar hij minder van de Koran maar meer van de moderne Europese 
wetenschap zou leren. De vader gaf aanvankelijk toe en Mustafa kwam 
op de Fatma Molla Kadinschool, waar hij werd ingewijd in de geheimen 
van de Koran. Maar na een half jaar bracht zijn vader hem toch naar een 
moderne op Europese leest geschoeide onderwijsinrichting. Het voorval 
heeft op de toen 7-jarige Mustafa (hij was in 1880 geboren) een diepe 
indruk gemaakt') Zo werd hij als jongen reeds geconfronteerd met de 
strijd tussen oude tradities en nieuwe Europese gedachten. Jaren later 
besefte hij dat hij in deze strijd een beslissende rol zou gaan spelen. 

1) Vgl. D. von Mikusch. Gasi Mustafa Kemal zwischen Europa und Asien; ein 
Lebensgeschichte. Leipzig, 1929. 
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De jonge Mustafa groeide op in het toen nog tot Turkije behorende 
Saloniki, dat door zijn ligging op de grens van twee culturen, uiteraard 
meer dan de zuiver Turkse steden openstond voor nieuwe westerse 
ideeën. Met gretigheid nam Mustafa kennis van deze ideeën toen hij de 
militaire opleidingsschool bezocht en vrij snel daarna officier werd, de 
enige loopbaan. die gunstige mogelijkheden bood voor kinderen uit weinig 
bemiddelde gezinnen. 
Zijn lievelingsvak op school was de wiskunde. Het heldere, ordende den-
ken, dat de wiskunde vereist, trok de intelligente, op de realiteit gerichte 
geest van de jonge Mustafa aan. Zijn wiskundeleraar noemde hem met 
trots Mustafa Kemal; Kemal dat is: „de voortreffelijke". 
Als jong officier las Mustafa de werken van Rousseau en Voltaire, die 
diepe indruk op hem maakten. Hij kwam al spoedig in nauw contact met 
geheime organisaties als die van de Jong-Turken, die haar centrum in 
Saloniki had. Deze door moderne Europese staatsideeën beïnvloede groep 
van jonge officieren en ambtenaren wist in 1909 de sultan tot aftreden te 
dwingen en de constitutionele monarchie uit te roepen. Men heeft deze 
revolutie wel een „hervorming door stafofficieren" genoemd, een ver-
schijnsel, dat ook in het huidige Midden-Oosten niet onbekend is. Het 
nieuwe bewind was echter even ondemocratisch en absolutistisch als het 
oude. Eigenlijk schrokken de Jong-Turken terug voor tè revolutionaire 
veranderingen. Zij hielden vast aan de conceptie van het Ottomaanse 
imperium en wisten geen radicale oplossing te geven voor het probleem 
van minderheden als de niet-Turkse christenen en Arabieren. Zij wilden 
het rijk restaureren en beseften niet, dat de fundamenten reeds waren 
aangetast. 
Mustafa Kemal nam met de grote felheid hem eigen, deel aan de politieke 
acties van de Jong-Turken, maar toch verschilde hij in velerlei opzichten 
van mening met zijn medestrijders. Hij was een overtuigd voorstander 
van godsdienstvrijheid en ook in andere opzichten was hij radicaler dan 
de Jong-Turken. Scherper dan zij zag hij de zwakheden van het Otto-
maanse rijk, dat zoveel niet-Turken onder zijn vlag verenigde. Het nieuwe 
bewind had met grote moeilijkheden te kampen. In de Balkanoorlog van 
1912 verloor het Ottomaanse rijk bijna zijn gehele Europese grondgebied, 
uitgezonderd Constantinopel. In 1911 onderscheidde Mustafa zich voor 
het eerst in de strijd tegen de Italianen om Tripoli in Libië. De eerste 
wereldoorlog bracht een volledige catastrofe. De strijd van duizenden 
Turken  op verschillende fronten eindigde met de nederlaag van het met 
Duitsland verbonden sultansrijk. 
Mustafa Kemal die geen vriend van de Duitsers was en geen heil van de 
oorlog verwachtte, bleef op de achtergrond tot het jaar 1915, toen hij de 
Engelse landingspogingen bij Gallipoli, waaraan ook Churchill deelnam, 
met succes kon afslaan, waardoor Constantinopel gered werd van een 
dreigende belegering. Mustafa werd bevorderd tot brigade-generaal en 
kreeg na nieuwe successen in Palestina de titel pasja. Nieuwe lauweren 
oogstte hij in 1918 toen hij het uit Palestina terugtrekkende Turkse leger 
.m.et groot organisatietalent naar Anatolië wist terug te leiden en het hier-
bij kon behoeden voor een volledige ondergang. De oorlog was evenwel 
verloren. De geallieerden beheersten Constantinopel. De Italianen bezet-
ten Antalya aan de zuidkust en de daarachter liggende Anatolische 
provincies, terwijl de Grieken vanuit Smyrna opdrongen, nadat zij hier 
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op 15 mei 1919 waren geland. De Fransen waren meester in Adana. De 
sultan was een machteloze marionet in de handen van de geallieerden. 
Weinig vermoedend van de plannen, die Mustafa Kemal in het geheim 
had uitgewerkt, benoemde sultan Mehmed VI de jonge generaal tot In-
specteur van het derde leger in Anatolië. In dit gebied waren tot ontstel-
tenis van de sultan ongeregeldheden uitgebroken nadat deze de verne-
derende wapenstilstandsvoorwaarden van de bezetters had aanvaard. 
Mustafa zelf had op listige wijze op deze benoeming aangestuurd. Hij 
wilde weg uit Constantinopel, waar vreemde diplomaten en officieren de 
lakens uitdeelden. Merkwaardig zijn de woorden, die de sultan bij het 
afscheid tot hem sprak: „Mijn pasja, u hebt de staat tot op heden vele 
diensten bewezen. Uw naam is in het boek der geschiedenis geschreven. 
Vergeet u dit! De opdracht, die u nu uit te voeren hebt, kan belangrijker 
zijn dan alle andere. Mijn pasja, u kunt de staat redden!" Hoe juist waren 
de woorden van de sultan: „Mijn pasja, u kunt de staat redden!", doch hoe 
geheel anders vatte Mustafa Kemal deze woorden op. Op 19 mei 1919 
(thans een nationale feestdag), landde hij in Samsun, een havenplaats 
aan de Zwarte Zee. Hier organiseerde Mustafa het nationale verzet. Hij 
werkte dag en nacht om de daar gelegerde troepen te reorganiseren en 

riep een nationale vergadering bijeen, die op 23 april 1920 werd geopend 
met als voornaamste taak „het sultanaat en het kalifaat uit de handen 

der vijanden te bevrijden". (Mustafa achtte het nog niet raadzaam zich 
openlijk tegen de sultan-kalief te keren.) Hij werd tot president van de 

vergadering benoemd. Een zware verantwoordelijkheid kwam te liggen 
0, de  schouders van de 40-jarige generaal, die van nu af ook een politieke 

rol zou  gaan spelen. Op 30 augustus 1922 (de dag, die nu nog in Turkije 
wordt  gevierd als „de dag van het leger") werden de Griekse invasie- 

beslissend verslagen. Binnen negentien dagen dwong Atatiirk de 
invasie-

legers eg  vreemde troepen het Turkse grondgebied te verlaten. Op 9 september 
v_re

2
e
2 

 bereikten de Turkse troepen Smyrna, het huidige Izmir, waarmede 
dl 9  strijd tegen de vreemde bezetters definitief was gewonnen. De sultan 

e vluchtte op een Brits oorlogsschip uit Constantinopel, waarmede een einde 
gekomen aan de Ottomaanse dynastie, die voor een groot deel de 

was  id droeg voor het feit, dat Turkije was geworden „de zieke man aan 
sch °Bosporus". Het verdrag van Sèvres, dat op voor Turkije zeer ver-
de _ende voorwaarden in 1920 door de sultan was gesloten, werd in 
ne,drvervangen door een nieuw vredesverdrag, het verdrag van Lausan-

94--"iat  de  volledige onafhankelijkheid van de nieuwe Turkse staat garan- 
ne, d maar (in overeenstemming met at 	ideeën) alle niet-Turkse 
deer"dee' n, zoals de Arabische staten, losmaakte van het eigenlijke Turkije. 
gebiektober  1923 ontruimden de geallieerden Constantinopel. Atatiirk 
In ° er evenwel weinig voor de nieuwe regering in de oude sultansstad 

st  
voeld 

v
e  . en. Het Anatolische Ankara werd nog hetzelfde jaar als nieuwe 

e ig te 	„ Stad aangewezen. De Turkse republiek werd uitgeroepen met Mus- 
hoorulf;nial als eerste president. De gewezen generaal trok voorgoed het 
tafa 	uit en hij droeg het nooit meer, zelfs niet bij officiële parades. 
unif°:2 één keer nog vertoonde hij zich in uniform, namelijk bij de ont-
Slect; van de gezant van het fascistische Italië,  dat een bedreiging voor 
vangS' vormde.  Nu de toestand enigszins gestabiliseerd was, kon Musta-
Turkiif kracht het opbouwwerk ter hand nemen. Zijn uitgangspunt hier-
fa ilie`" de  leus: „Vrede in het land, vrede in de wereld". 
bij v'a- 
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Hij trachtte na de bereikte successen niet alleen tot betere betrekkingen 
met de oude vijanden Engeland en Frankrijk te komen, ook met de erf-
vijand Rusland, nu onder communistisch bewind, wist hij vriendschappe-
lijke relaties aan te knopen. 
Mustafa Kemal had nu de handen vrij voor de binnenlandse hervormin-
gen, welke het door hem nagestreefde doel: europeanisering en seculari-
sering mogelijk zouden maken. De eerste stap op de weg naar de schei-
ding van staat en godsdienst was de opheffing van het kalifaat in 1924. 
Het kalifaat, waarin eeuwenlang de wereldlijke en geestelijke macht wa-
ren verenigd, had, gezien de nieuwe verhoudingen, volgens de president 
alle betekenis verloren en zou slechts een belemmering vormen bij de 
realisatie van de scheiding tussen kerk en staat. Maar er volgden andere 
nog dieper ingrijpender vernieuwingen. De fez, volgens Atatrk „een 
teken van onwetendheid, fanatisme, van haat tegen de vooruitgang en de 
beschaving" moest worden vervangen door de Europese hoed. De sluier 
werd eveneens verboden en aan de polygamie een eind gemaakt. 
De vrouwenemancipatie werd door Atatrk sterk gestimuleerd. In een 
rede na de overwinning bij Smyrna richtte hij zich met deze woorden tot 
zijn mannelijke toehoorders: „Als van nu af aan de vrouwen niet deel-
nemen aan het sociale leven der natie, als wij onze gewoonten niet gron-
dig veranderen, zullen wij nooit onze volle kracht kunnen ontplooien. Wij 
zullen dan onvermijdelijk achterblijven en nooit op voet van gelijkheid 
komen te staan met de westerse beschaving." Atatrks echtgenote Latifé 
Hanum verscheen overal ongesluierd in het openbaar. Zij speelde een 
belangrijke rol in de „Vereniging tot verdediging van de rechten der 
vrouwen" evenals Halidé Edib, een bekend Turks schrijfster. 2 ) 
De islamitische wetgeving en de geestelijke rechtbanken moesten het veld 
ruimen voor een Europese wetgeving. In 1928 werd het Arabische schrift 
vervangen door het Latijnse schrift, dat volgens Atatiirk de strijd tegen 
het analfabetisme zou vergemakkelijken. Familienamen werden ingevoerd 
en de vrouwen kregen kiesrecht in 1934. Mustafa Kemal, sedert 1923 
president, verkreeg de erenaam Atatrk (Vader der Turken) en met 
recht! Zijn optreden luidde voor Turkije een nieuw tijdperk in. Atatiirk 
zelf trok de provincie in om in de dorpen de nieuwe maatregelen toe te 
lichten en in verschillende Turkse bladen van die jaren vindt men foto's 
van de president, staande voor een schoolbord, waarop hij de nieuwe 
Latijnse letters schrijft, die de eenvoudige  boeren een nieuwe wereld van 
kennis zouden moeten openen. 
De Turkse schrijver Irfan Orga, die vorig jaar een Engelse biografie 
over Atatrk liet verschijnen, welke overigens de zwakheden van de 
staatsleider niet verzwijgt, schreef over deze periode: „Mustafa Kemal 
was pleased with his success and mixed with the people more freely than 
ever before. His tallish, paunchy figure, with its well-shaped head, and 
penetrating blue eyes, became a familiar sight in the Ankara streets and 
in villages and towns further afield. He was beginning to see the results 
of his labours. The new generation were growing up with the Republic 
and he was delighted by their mental alertness, their ready acceptance of 
all he preached, and their freedom of thought ... He loved children and 

2) In Nederlandse vertaling  verscheen van haar de roman „De dochter van den pias". 
Vierde druk. Arnhem, 1941. 
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animals, cold showers, the first awakening of spring. All in all he was 
a very simple man." 3) 
Gevreesd en gehaat was deze Turkse Peter de Grote bij zijn tegenstan-
ders, de reactionaire islamitische leiders. Een van de centra van het ver-
zet was het oude Konya, waar de befaamde orde der dansende derwisjen 
evenals alle andere religieuze orden door Atatrk was ontbonden. Het 
verzet in Konya werd tenslotte gebroken. Ook Konya moest haar poorten 
openen voor de nieuwe tijd. Ook Konya richtte een standbeeld voor 
Atatrk op, maar het staat met de rug naar de stad gekeerd! 
Turkije had aan Atatrk vrijwel dictatoriale bevoegdheden verleend. Hij-
zelf beschouwde dit als een tijdelijke noodsituatie. Voor hem bleef een 
waarlijk democratische staat, op Europese leest geschoeid, het einddoel. 
Maar — wij wezen er in het begin reeds op — Atatiirk had de mogelijk-
heden van zijn volk, dat nog te zeer gebonden was aan oude oriëntaalse 
tradities, dat bovendien voor 80% analfabeet was, te zeer overschat. Om 
het democratisch ideaal enigszins te realiseren, gaf Atatrk zijn oude 
vriend Ali Fethi, Turks ambassadeur in Parijs, opdracht een oppositie-
partij, de Liberaal Republikeinse Partij in het leven te roepen, die naast 
en tegenover de enig erkende partij, de Republikeinse Volkspartij van 
Atatiirk zou komen te staan. Het experiment mislukte. In de Liberale 
Partij verzamelden zich allerlei reactionaire groeperingen, er braken rel-
letjes en opstootjes uit en Atatrk zag zich na twee maanden gedwongen 
van het experiment af te zien. Maar vol vertrouwen bleef zijn oog op de 
toekomst gericht: „Ik zal mijn volk langs de weg leiden tot het zeker is 
van zichzelf en de weg kent. Dan kunnen zij voor zichzelf kiezen en zich-
zelf regeren. Dan zal mijn werk voleindigd zijn." 4) 
In 1938 is hij gestorven, te vroeg om zijn schepping te voltooien. Met 
hem ging een staatsman van formaat heen. In de nieuwe hoofdstad An-
kara eerde Turkije zijn nagedachtenis met een groots mausoleum. Zijn 
vernieuwingsideeën zijn als zijn belangrijkste erfenis blijven voortleven. 
Wij moeten nu erkennen, dat zijn opvattingen op den duur geen panacee 
bleken te zijn voor alle kwalen waaraan Turkije leed. Zo bleef het 
sociale vraagstuk goeddeels onopgelost. Atatrks nationalisme verleidde 
hem er toe op linguïstisch en historisch gebied theorieën te verkondigen, 
die de toets der wetenschappelijke kritiek niet konden doorstaan. Hij was 

geen geleerde, geen filosoof van het formaat van zijn tijdgenoot Thomas 
Masaryk, evenals hij van eenvoudige afkomst, evenals hij de grondleg-
ger van een nieuwe staat. Als mens schoot hij vaak te kort. 
Atatrk heeft ook de kracht van de islam en de islamitische tradities on-
derschat. Thans beleeft de islam in de Anatalische dorpen zelfs een 
renaissance. Alleen onder de intelligentsia in de steden en in het leger 
kregen zijn ideeën vaste voet. Zijn verwachting, dat met de val van het 
absolutistische sultanaat de weg vrij zou zijn voor de vorming van een 

democratisch, westers staatsbestel bleek te optimistisch te zijn. De grote 

massa van de boeren in  Turkije's 40.000 dorpen werd door zijn hervor-

mingsideeën helaas te 
weinig beroerd. De  economische problematiek van 

een land met een sterk groeiende bevolking (3% per jaar, totale bevolking  

nu 30 miljoen) vereist thans een geheel nieuwe aanpak, zowel op sociaal 

3) I. and M. Or a. 	 Hm a. Atatiirk. Londen, 196abg 
2. pag.

ur 
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pag. 
4  ) Vgl. H. C. Armstrong. Grey Wolf. 	 35 	265. 
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als op economisch gebied waarvoor Atatrks hervormingsprogramma on-
toereikend is (Een belangrijke stap hiertoe is het met medewerking van 
Prof. J. Tinbergen tot stand gekomen vijfjarenplan 1963-1967). 
Dit alles doet evenwel niets af aan Atatrks grote verdienste, dat hij 
Turkije een plaats gaf in de gemeenschap der Europese volken. Terecht 
schreef een Turks biograaf: „Op het moment dat hij stierf had hij zijn 
land voorbereid op de toekomst". 
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BOEKBESPREKING 

Dr. H. J. Roethof, De norm in het 
Volkenrecht. 's-Gravenhage 1962. 

Het boek van Roethof is ongetwij-
feld een juridisch boek. Het zijn 
uiteraard niet de juridische aspecten 
ervan, die in de eerste plaats de le-
zer van een algemeen humanistisch 
tijdschrift interesseren. Het merk- 
waardige ervan is, dat de juridische 
beschouwingen geënt zijn op een we- 
reldbeschouwing van humanistische 
signatuur. Daardoor worden de tech-
nisch-juridische gedachten ook voor 
de leek belangrijk. Bovendien tekent 
zich in dit boek het belang van het 
humanisme als geestelijke grondslag 
af, waarop Oost en West elkander 
enigszins kunnen naderen. Het boek 
heeft dus veel belangrijker aspecten 
dan alleen de technisch juridische. 
Wat is eigenlijk het probleem, dat 
het behandelt? Wie een boek over 
volkenrecht van enkele tientallen ja- 
ren geleden inziet, ontmoet daar al-
lerlei gedachten, die hem tegenwoor- 
dig vreemd aandoen. Het verkeer 
tussen de staten werd beheerst door 
normen, die ontleend waren aan de 
westerse, christelijke beschaving en 
die ook alleen van toepassing geacht 
werden op die landen. In niet-chris-
telijke landen  bestonden bv. afzon-
derlijke rechtbanken voor westerlin-
gen, die niet onderworpen waren aan 
het plaatselijke recht. De westelijke 
superioriteit 

i 
 had dergelijke capitu-

laties bv. n Egypte weten af te 
dwingen. Een normale figuur was 
het protectoraat: leiding van de bui-
tenlandse politiek van niet-westerse 
landen door een europese mogend-
heid. Men denke aan het Franse pro-
tectoraat over  Marokko en Tunis. 
Werkelijke oorlogen waren alleen de 
oorlogen tussen de „beschaafde", 
westerse naties.  Koloniale expedities 
vielen buiten dit oorlogsrecht. Voor 
de westerse staten onderling gold 
eigenlijk de status quo. Veranderin-
gen in de onderlinge verhouding be-
hoorden in overleg of door arbitrage 
te worden aangebracht. 
Deze typische westerse denkwijze 
kreeg haar eerste deuk door het feit 
der beide wereldoorlogen. Daarna en 
daardoor kwamen twee geheel nieu-
we machtsfactoren in de wereld om-
hoog: de communistische en de afri-
kaans-aziatische. En hierdoor ontviel 
aan het verkeer tussen de staten in 
de wereld plotseling de grondslag  

van..  het oude volkenrecht, dat ener-
zijds op christelijk normbesef, ander-
zijds op het machtsoverwicht van de 
christelijke naties was gebouwd. 
Voor de communistische landen met 
hun ideologie van de wereldrevolutie 
was de status quo als grondslag, de 
christelijke moraal als basis van het 
volkenrecht onbruikbaar. Voor de 
nieuwe staten, nog juist ontworsteld 
aan het westerse imperialisme, was 
het overnemen van de christelijke 
volkenrechtnormen een weinig aan-
trekkelijke zaak, daar het juist deze 
waren, die de koloniale overheersing 
door het westen hadden trachten te 
rechtvaardigen. 
En zo ziet men hoe in de wereld 
machtsposities worden ingenomen 
door landen, die geen deel hebben en 
willen hebben aan de ondanks alle 
oorlogen bestaande westelijke soli-
dariteit. Daarmee rijst de vraag, op 
welke basis wij elkander in de we-
reld dan moeten verstaan. Is het nog 
wel mogelijk van een algemeen vol-
kenrecht te spreken, nu Oost en West 
ieder hun eigen ideologie hebben en 
de nieuwe staten trachten geen van 
deze beide ideologieën te aanvaar-
den? Is het niet zo, dat er eigenlijk 
van verschillende stelsels van vol-
kenrecht gesproken moet worden: 
van een stelsel gebaseerd op de wes-
ters-christelijke moraal en van een 
stelsel, gegrond op de leer van Marx 
en Lenin? 
Indien dat juist is, bestaat er eigen-
lijk geen algemeen volkenrecht meer. 
Het westen heeft zijn algemeen aan-
vaard normenstelsel, dat alleen .voor 
intern verkeer tussen de westelijke 
staten geldt, en het oosten heeft een 
ander stelsel met uitsluitend interne 
werking. Tussen beide blokken be-
staan geen algemeen aanvaarde 
rechtsregels: het verkeer tussen die 
blokken wordt niet meer beheerst 
door recht, maar uitsluitend door 
macht. Er is voor de volkenrechtju-
rist eigenlijk nog maar één taak weg-
gelegd: het regionale volkenrecht in 
zijn blok te ontwikkelen. 
Dit is een uiterst  pessimistische be-
schouwing, die ertoe leidt zich af te 
vragen,  welke zin het heeft tot over-
eenstemming te willen komen tussen ven oost en west, indien de regels  
het spel voor' beiden niet gluk zijn. 
De eerste noodzakelijke regel voor 
overeenstemming is toch 
beide kanten bereid zijn zich aan 

wel, dor  
overeenstemming 
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reldbeschouwing van humanistische 
signatuur. Daardoor worden de tech-
nisch-juridische gedachten ook voor 
de leek belangrijk. Bovendien tekent 
zich in dit boek het belang van het 
humanisme als geestelijke grondslag 
af, waarop Oost en West elkander 
enigszins kunnen naderen. Het boek 
heeft dus veel belangrijker aspecten 
dan alleen de technisch juridische. 
Wat is eigenlijk het probleem, dat 
het behandelt? Wie een boek over 
volkenrecht van enkele tientallen ja- 
ren geleden inziet, ontmoet daar al-
lerlei gedachten, die hem tegenwoor- 
dig vreemd aandoen. Het verkeer 
tussen de staten werd beheerst door 
normen, die ontleend waren aan de 
westerse, christelijke beschaving en 
die ook alleen van toepassing geacht 
werden op die landen. In niet-chris-
telijke landen  bestonden bv. afzon-
derlijke rechtbanken voor westerlin-
gen, die niet onderworpen waren aan 
het plaatselijke recht. De westelijke 
superioriteit had dergelijke capitu-
laties bv. in Egypte weten af te 
dwingen. Een  normale figuur was 
het protectoraat: leiding van de bui-
tenlandse politiek van niet-westerse 
landen door een europese mogend-
heid. Men denke aan het Franse pro-
tectoraat over  Marokko en Tunis. 
Werkelijke oorlogen waren alleen de 
oorlogen tussen de ..beschaafde", 
westerse naties.  Koloniale expedities 
vielen buiten dit oorlogsrecht. Voor 
de westerse staten onderling gold 
eigenlijk de status quo. Veranderin-
gen in de onderlinge verhouding be-
hoorden in overleg of door arbitrage 
te worden aangebracht. 
Deze typische westerse denkwijze 
kreeg haar eerste deuk door het feit 
der beide wereldoorlogen. Daarna en 
daardoor kwamen twee geheel nieu-
we machtsfactoren in de wereld om-
hoog: de communistische en de afri-
kaans-aziatische. En hierdoor ontviel 
aan het verkeer tussen de staten in 
de wereld plotseling de grondslag  

van het oude volkenrecht, dat ener-
zijds op christelijk normbesef, ander-
zijds op het machtsoverwicht van de 
christelijke naties was gebouwd. 
Voor de communistische landen met 
hunideologie van de wereldrevolutie 
was de status quo als grondslag, de 
christelijke moraal als basis van het 
volkenrecht onbruikbaar. Voor de 
nieuwe staten, nog juist ontworsteld 
aan het westerse imperialisme, was 
het overnemen van de christelijke 
volkenrechtnormen een weinig aan-
trekkelijke zaak, daar het juist deze 
waren, die de koloniale overheersing 
door het westen hadden trachten te 
rechtvaardigen. 
En zo ziet men hoe in de wereld 
machtsposities worden ingenomen 
door landen, die geen deel hebben en 
willen hebben aan de ondanks alle 
oorlogen bestaande westelijke soli-
dariteit. Daarmee rijst de vraag, op 
welke basis wij elkander in de we-
reld dan moeten verstaan. Is het nog 
wel mogelijk van een algemeen 	

.

vol- 
kenrecht te spreken, nu Oost en West 
ieder hun eigen ideologie hebben en 
de nieuwe staten trachten geen van 
deze beide ideologieën te aanvaar-
den? Is het niet zo, dat er eigenlijk 
van verschillende stelsels van vol-
kenrecht gesproken moet worden: 
van een stelsel gebaseerd op de wes-
ters-christelijke moraal en van een 
stelsel, gegrond op de leer van Marx 
en Lenin? 
Indien dat juist is, bestaat er eigen-
lijk geen algemeen volkenrecht meer. 
Het westen heeft zijn algemeen aan-
vaard normenstelsel, dat alleen .voor 

intern verkeer tussen de westelijke 
staten geldt, en het oosten heeft een 
ander stelsel met uitsluitend interne 
werking. Tussen beide blokken be-
staan geen algemeen aanvaarde 
rechtsregels: het verkeer tussen die 
blokken wordt niet meer beheerst 
door recht, maar uitsluitend door 
macht. Er is voor de volkenrechtju-
rist eigenlijk nog maar één taak weg-

gelegd: het regionale volkenrecht in 
zijn blok te ontwikkelen. 
Dit is een uiterst pessimistische be-
schouwing, die ertoe leidt zich af te 
vragen,  welke zin het heeft tot over-
eenstemming te Willen komen tussen 
oost en west, indien de regels zin. 
De spel voor' beiden niet gelijk zijn. 
De eerste noodzakelijke regel voor 
overeenstemming is toch wel, dat 
beide kanten bereid zijn zich aan 
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overeenkomsten te houden. 
Het boek van Roethof is nu daarom 
zo belangrijk, omdat het tracht de 
kloof, die tussen de verschillende 
stelsels van volkenrecht gegroeid is 
te overbruggen. Hij erkent allicht, 
dat de westerse grondslag van het 
volkenrecht een andere is dan de 
communistische en dat die van de 
afrikaanse en aziatische landen weer 
verschillend is. Maar, vraagt hij zich 
af, is er niet in al deze ideologieën iets gemee

nschappelijks te vinden? 
Is er niet ergens een basis van ver-
standhouding op het punt van het 
verkeer tussen staten te vinden, die 
voor alle landen geldt? 
Een dergelijke vraag komt gemakke-
lijker op bij een humanist, dan bij 
iemand, die a priori van de superiori-
teit van zijn eigen christelijke we-
reldbeschouwing overtuigd is. En 
daarom is het boek van Roethof ook 
van ander dan juridisch gezichtspunt 
belangrijk. Het laat zien hoezeer de 
humanist, juist door zijn niet gebon-
den zijn aan een geïnstitutionaliseer-
de religie kan bijdragen tot een be-tere vers

tandhouding in de wereld. 
Roethof analyseert achtereenvolgens 
het sowjetdenken op het stuk van 
volkenrecht, de islamietische leer, de indische opvattingen en amerikaanse 
systemen. En hij komt tot de conclu-
sie, dat er op een aantal fundamen-
tele punten van verkeer tussen staten 
(dat toch eigenlijk niet anders is dan 
punten 
staan. van overeenstemming be-

Natuurlijk zijn er tegenstellingen. 
Voor de nieuwe landen is het recht 
tot zelfontplooiing tot zelfbeschik- is de rechtvaardigheid belang-
rijker dan de zekerheid dat er niets zal veranderen. De 
gangspunt 	status quo, uit- 
is 	van ons westerse stelsel, 
wijzigende

yoo 	nieuwe landen, die aan de 
g van die status quo hun be-
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v oorzcover deze verhou  

ding er mede een is, die doo denke 
lirl van de kenrecht bepaald wordt ( 	r 

aan de de Universele Verklaren het 
 van de Mens en aan het Ver.. 

drag van Rome over dat onderwerp) 
liggen de standpunten tamelijk ver 
uiteen. Roethof behandelt deze Pro-
blemen afzonderlijk. 
Hij vindt dan, als resultaat van z deijn 

analyse van de verschillende 	
nk- 

systemen, dat er wel degelijk zekere 
gemeenschappelijke normen zijn. Datwo betekent, dat er gewerkt moet 
den aan formulering van die normen. 
Immers wanneer wij allemaal onze 
verhouding zien als gegrond op de-
zelfde beginselen kunnen wij een 
rechtsstelsel ontwikkelen, waaraan 
wij ons allemaal gebonden achten. 
Dat is alleen mogelijk, wanneer wij 
de wijze van denken van de anderen 
kennen. Daartoe levert het boek van 
Roethof een belangrijke bijdrage. 
Het laat ons tevens zien, hoe op een 
bepaald vakgebied een humanistische 
denkwijze, een losmaken van het 
westers-christelijke denken, een po-
sitieve bijdrage tot de wereldvrede 
kan zijn. 	 A.D.B. 

Radicalisering van het Humanisme 
schets van een rationeel-humanis-
tische visie en perspectief inzake 
mens en maatschappij 
door Jo Scheper 
uitgave  e 	„De Vrije Gedachte", 
n6 

 

Als uitgangspunt, zegt de schrijver, 
kan men  voor een kiezen tussen twee werk-
hypothesen. Men kan ruimte laten 
patroon onkenbaar iets. Men kan 
ook het leven zien als een bepaald 

van de energie-materie, 
waarbij begrippen als bewustzijn, 
gevoelsleven en geest worden opge-
vat als functies, voortvloeiende uit 
het wezen van de energie-materie 
zelf. De schrijver kiest voor het laat-
ste, rationalistische standpunt. 
Dat men als uitgangspunt voor zijn 
mens- en wereldbeschouwing niet 
een onkenbaar „iets" wil nemen, zal 
iedere humanist aanspreken. Het 
kenbare is de mens, of men die als 
mens of als energiematerie wil aan-
duiden is om het even. Uitgangspunt 
is dus de mens. Dat deze rationele 
keuze nu ook  meebrengt, dat de 
mens een rationeel functionerend 
wezen is, volgt uit die keuze echter 
in het geheel niet. Zekere bewuste 
redelijkheid is de mens niet te ont-
zeggen. Zonder erkenning van de on- 
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Als uitgangspunt, zegt de schrijver, 
kan men  voorkiezen tussen twee werk-
hypothesen. Men kan ruimte laten 

een patroon onkenbaar iets. Men kan 
ook het leven zien als een bepaald 

van de energie-materie, 
waarbij begrippen als bewustzijn, 
gevoelsleven en geest worden opge-
vat als functies, voortvloeiende uit 
het wezen van de energie-materie 
zelf. De schrijver kiest voor het laat-
ste, rationalistische standpunt. 
Dat men als uitgangspunt voor zijn 
mens- en wereldbeschouwing niet 
een onkenbaar „iets" wil nemen, zal 
iedere humanist aanspreken. Het 
kenbare is de mens, of men die als 
mens of als energie-materie wil aan-
duiden is om het even. Uitgangspunt 
is dus de mens. Dat deze rationele 
keuze nu ook  meebrengt, dat de 
mens een rationeel functionerend 
wezen is, volgt uit die keuze echter 
in het geheel niet. Zekere bewuste 
redelijkheid is de mens niet te ont-
zeggen. Zonder erkenning van de on- 



begrijpt men evenwel slechts een ge- tuatie betekent deze gedachte echter 
een institutionaliseren van de tech-
nocratie, van de functionarissen-
elite, zoals een recent en bekend 
proefschrift de leidende kring in de 
welvaartstaat aanduidt. Want wie 
bepaalt in het stelsel van de schrij-
ver wat •de doeleinden der gemeen-
schap zijn, waarnaar de technocratie 
moet streven? Zijn dat de uitgeteste 
bestuurders zelf of mag de gewone 
mens ook meepraten? 

bewuste onredelijkheid in de mens noza's oligarchie. In de huidige si- 

deelte van zijn wezen. Een gedeelte 
van zijn redelijke uitingen moet men 
kunnen doorgronden als rationalise-
ringen van onbewuste irrationele ge-
voelens. 
De schrijver gaat van een ander 
standpunt uit. Zijn rationele keuze 
tegen het onkenbare brengt bij hem 
mede, dat hij de mens als vooral re-
delijk beziet. Dit leidt ertoe, dat zijn 
mens- en maatschappijbeschouwing 
wel bijzonder rationalistisch schijnt. 
Telkens weer doet zij denken aan 
oude rationalistische gedachtenstel-
sels. 
Het chemo-electronische organisme, 
dat de mens is, streeft naar een 
adaequate toestand, di. erbij passen-
de toestand. Die toestand is het men-
selijk welzijn, geluk. Doen wij iets 
slechts, dan verstoort ons geweten 
de adaequate toestand en weerhoudt 
het ons dus van het slechte. Het 
slechte is slecht, omdat het onaange-
naam is. Spinoza leerde ook al zo 
iets, maar Freud vertelde ons iets 
anders. 
Het is merkwaardig, hoe alle ratio-
nalistisch opgebouwde stelsels tot 
dezelfde conclusies over maatschap-
pelijke vraagstukken komen. En het 
is even tekenend voor die stelsels dat 
niemand ooit geprobeerd heeft ze toe 
te passen. Het bestuur, zegt de schrijver op pag. 
64, mag niet meer op een afstand 
staan van de bestuurden. De over-
heid zal vrij te benaderen zijn voor 
iedereen. Dit is een dringend pro-
bleem van onze dagen. De stroom 
van publicaties over de scandina-
vische instelling van de ombudsman, 
in binnen- en buitenland, is er een 
bewijs voor. Maar hoe denkt de 
schrijver dit probleem op te lossen? 
Door radenregeringen? Door mede- 

van de burgers in de 
zeggenschap bedrijven? Neen, maar doordat „de 

— van hoog tot laag —
bestuurders de  gemeenschap zullen 
niet door gekozen, maar langs weten-
wordenschappelijke weg worden geselec-

degenen, die in de eerste 
teerd als 	karaktereigenschappen 
plaats qua zoals humaniteit en integriteit en 

qua bekwaamheid en deskun-
verder de te vervullen be-
digheid, voor de meest geschikte 
stuursfuncties  :; om de doeleinden der 

gemeenschaP 
Personen zirri tev er w een1 verwezenlijken." 

schewijsgeer-koningen 
De Platouide hoek kijken en Spi-
komen om  

Alle rationalistische systemen moe-
ten tot een determinisme komen. Ook 
de schrijver belijdt dit op pag. 36. 
„De mens kan in een gegeven situ-
atie slechts op één wijze reageren: 
dat is de reactie, die oorzakelijk 
voortvloeit uit het samenspel van 
alle krachten in en buiten hem." Op 
deze constatering behoort dan naar 
deterministische traditie een reuzen-
zwaai te volgen, die aantoont, dat 
wie doet wat hij niet laten kan, juist 
extra vrij is. Dat is noodzakelijk, 
want het niet-rationele in de mens 
aanvaardt dit determinisme niet. Het 
heeft trouwens ook alleen zin, indien 
men aanneemt, dat de mens al- 
tijd met de redelijk adaequate reactie 
antwoordt. Dat is nu eenmaal niet 
waar, omdat de mens zich soms per-
mitteert om onredelijk te reageren. 
Dat weten wij ook en daarom is het 
begrip vrijheid een onmisbaar attri-
buut voor iedere verhandeling over 
de mens. 
De schrijver introduceert het, zelfs 
zonder reuzenzwaai, op pag. 50. „Zijn 
vrijheid zal voor de mens een onver-
vreemdbaar recht zijn". 
Recht op echtscheiding bij wens van 
partijen, optimale bevrediging van 
alle behoeften als doel van het eco-
nomisch bestel en wereldregering 
zijn de consequenties van het stelsel. 
Ongetwijfeld bevat het boekje sym-
pathieke gedachten. Op technische 
punten zouden zij enige verdieping 
behoeven en de wijsgerige grondsla-
gen zijn tamelijk summier aangeduid. 
Het meest typische voor dit boekje 
is de rechtlijnigheid. Vanuit het ver-
werpen van de godsgedachte wordt 
rechtstreeks doorgeredeneerd naar 
het testen van de geschikte staats-
bestuurders en naar de produktie-
middelen in handen der gemeen-
schap. Het is onnodig te constateren, 
dat hier niet het humanisme aan het 
woord is. Ondanks de rationele 
schijn is dit boekje de gepassio-
neerde overtuiging van een enkeling. 
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Dr. H. A. C. Roem, Idee en existentie 
(metaphysische anthropologie) 
Smits drukkers uitgevers 1962 

De humanist, die zich aan de lectuur 
van scholastische wijsbegeerte zet, 
voelt zich weliswaar niet verwant 
aan de schrijver, voor wie de ge-
dachte aan de persoonlijke godheid 
nu eenmaal het begin- en eindpunt 
van zijn denken is, maar ergens doet 
de poging om het bestaan van god te 
bewijzen hem begrijpelijk aan. Het 
godsbewijs van de scholast is de brug 
die naar de humanist voert. Beiden 
zijn het eens, dat het bestaan van 
god niet a priori gesteld mag wor-
den en dat bewijs nodig is. Over de 
waarde van dat bewijs kan men dan 
twisten. Een gemeenschappelijk uit-
gangspunt maakt die twist echter 
zinvol. 
Wanneer Spinoza iets, dat Is, defini-
eert en aanduidt als god, kan de hu-
manist over de waarde van de defi-
nitie praten: de naam van hetgeen 
door de definitie wordt aangeduid is 
secondair. 
Maar wat moet de humanist doen 
met dit boekje, waarin in 12 typo-
grafisch door Ralph Prins verzorgde 
bladzijden wordt uitgegaan van God, 
die iets anders is dan de mens en die 
zichzelf openbaart in de Idee? „God 
emaneert niet in en als Idee, maar 
hij eradieert de Idee, God vloeit niet 
uit in en met de Idee, maar hij straalt 
de Idee uit en naar de mens toe." 
„De Idee is een geestelijke brug tus-
sen God en mens." 
Het aannemen van het bestaan van 
een brug (de Idee) is afhankelijk 
van het bestaan van de andere oever, 
waarheen de brug leidt. De humanist 
kan begrijpen, dat men het bestaan 
van de andere oever (god) bewijzen 
wil en meent bewijzen te kunnen. 
Maar hij kan niet meedenken met 
het a priori aanvaarden van het be-
staan van de andere oever. Uitdruk-
kelijk zegt de schrijver, dat het niet 
gaat om de zelfopenbaring en zelf-
ontmoeting der Idee in en als de 
menselijke 	bewustzijnsontplooiing 
(p.g 15). Het gaat om de ontmoeting 
van de mens met god, „om de zelf-
opheffing van de mens en de mens-
heid in en als een spiritualisatie 
door de Idee". 
De humanist kan dit alles niet vol-
gen. De innerlijke opbouw van het 
betoog moge nog zo sterk zijn: er is 
geen brug, waarover de humanist de 
schrijver naderen kan. Hij kan dus 
niet anders dan hem gadeslaan uit 
een eerbiedige verte. 
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Georg Hinzpeter, Kosmische Eingrif-
fe in Natur- und Menschheitsent-
wicklung, Heerlen, WI-AS, 1962. 

In de aflevering van „Rekenschap", 
die voor u ligt, heb ik onder de titel 
„Botsende werelden" een boek be-
handeld, dat op zichzelf onbelangrijk, 
maar als specimen van „zelfkantwe-
tenschap" typerend is voor een niet 
onbelangrijke en soms succesrijke li-
teratuur, een terrein, dat om de be-
langstelling van psychologen en psy-
chiaters als het ware roept. Als zulk 
een document humain zij hier ook 
Hinzpeters boek gesignaleerd, een 
eigenteelt-geologie, waarin het ene 
gebergte na het andere wordt gescha-
pen doordat de aarde weer eens een 
maan ontvangt, die tenslotte op de 
aarde neerstort. Het werk is in een 
fraaie taal geschreven, mede dank zij 
het feit, dat men in het Duits woor-
den als Erdhohlspitztektonik, Haupt-
erdflachverankerung, Sp5thauptsta-
doniir kan vormen. De eigenteelt-
geologie is gebaseerd op een eigen-
teelt-natuurkunde, geheel kwalita-
tief, zonder enige mathematische en 
numerieke precisering, en gelardeerd 
met mythologie van bijbels en hei-
dens origine, die moet dienen om de 
maaninstorting,srampen ook historisch 
te bewijzen. 
Ik zou aan zulk een werk geen tijd 
en moeite besteden, ware het niet, 
dat dit soort „zelfkantwetenschap" 
mij een psychologisch probleem stelt 
en mij telkens weer bezig houdt. Het 
is een probleem met vele facetten 
Onder de auteurs van deze literatuur  
vindt men warhoofden, fantasten, 
querulanten, gefrustreerden, maar 
ook lieden, die logisch kunnen den.. 
ken en aan hun uitingen een weten._ 
schappelijke allure weten te geven 
Voor een werk als het onderhavige is.  
typerend een mentaliteit, waarbij we- 
tenschap iets is, dat een visionair 
achter zijn bureau verzint. In de 13_ 
wetenschappen, waar hypothesen aan  
feiten, formules en numerieke gege_ 
yens kunnen worden getoetst, is zulk 
een misbruik van de menselijke gees-
tesvermogens gemakkelijker te ach-
terhalen dan in menige a-wetenschap,  
waar men zelfs tegenover serieuze li- 
teratuur soms beklemd raakt door het 
probleem „is dat nu nog wetenschap 
of is het er geen meer?" Zulk een 
vraag wordt aan de fl-kant gemakke-
lijker beantwoord, maar ook daar 
leidt pseudo-wetenschappelijke lite-
raratuur (b.v. Hiirbigers Welteis-
lehre) soms een taai leven, ook al is 
ze door vakmensen nimmer au sé-
rieux genomen. 


