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I. DE NATUURWETENSCHAPPELIJKE EN 
DE HISTORISCHE METHODE 

1. Geschiedenis van atoom tot mens 

In sommige populair-historische of -natuurwetenschappelijke 
werken wordt de geschiedenis der mensheid voorgesteld als een 
verlengstuk van die der natuur. De ontwikkeling van atomen, 
hemellichamen, aarde, levende wezens en menselijke cultuur wordt 
als een continu geheel beschouwd. Er zijn zelfs profeten, die de 
toekomst van het heelal en de mensheid in deze geschiedschrijving 
betrekken. 

Tegen deze opvatting is, vooral van de zijde der historici, verzet 
gerezen 1). Sommigen van hen leggen er nadruk op, dat echte 
geschiedenis alleen de cultuurscheppende mensheid betreft en dat 
zij eenmalig en onherhaalbaar is. Dat zou volgens hen niet gelden 
van de processen der natuur. Hegel betoogt, dat deze cyclisch zijn 
en niets opbouwen: elke zonsopgang, elk voorjaar, elke over
stroming, is als de vorige. De Geschiedenis daarentegen herhaalt 
zich nooit. Er zijn schijnbare herhalingen, maar zij hebben altijd 
iets nieuws dat hen onderscheidt van het voorgaande. 

Anderen erkennen wel, dat de natuur in zekere zin historie 
heeft, maar zij leggen vooral nadruk op het verschil in wijze waarop 
geschiedschrijving van de natuur en van de mensheid bedreven 
wordt. Echte historiografie houdt zich alleen bezig met mensen 
als redelijke en cultuurscheppende wezens en zij vereist een sym
pathisch begrijpen, dat men alleen voor zijn medemensen kan 
hebben. 

In de volgende bladzijden willen we onderzoeken welke overeen
komst er is tussen natuur en geschiedenis en in hoeverre van een 
geschiedenis der natuur gesproken kan worden om vervolgens 
nadruk te leggen op de verschillen. Daar ons beeld van natuur en 

1) "En ziedaar de vaardige, ongeschokte evolutionisten, voor wie de 
wereldgeschiedenis geen raadselen meer heeft ... Onder hun handen wordt 
het wereldproces de eenvoudigste zaak ter wereld. Dezen zijn het, die zich 
blijmoedig aan de geschiedenis der geheele menschheid wagen en haar ont
rollen in één luide toegejuicht tafereel ... Maar het menschelijk verleden 
is hun nog niet genoeg. Om het rechte perspectief te krijgen, moet de ge
schiedenis van de planeet, en van het leven op aarde eraan voorafgaan ... 
Populaire werken van dilettanten, zal men zeggen, die geven wat het 
algemeene publiek vraagt. Doch dit zou een gevaarlijke onderschatting zijn 
van de beteekenis van het groote publiek. Van de hedenda.agsche orien
teering der a.1gemeene historische belangstelling getuigen deze boeken op 
bedenkelijke wijze." J. Huizinga, Cultuurhistorische Verkenningen, Ha.a.rlem 
1929, p. 22, 23. 
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6 NATUUR EN GESOHIEDENIS 

geschiedenis tot stand komt resp. door de natuurwetenschap en 
de historiografie, spreekt het vanzelf, dat ons betoog steeds weer 
overspringt naar de methoden waardoor dit beeld opgebouwd wordt. 

2. De natuurwetenschap 

a. Het wereldbeeld van de "klassieke" natuurwetenschap is 
grotendeels gefundeerd op de mechanica, die, dank zij een sociale 
en wereldbeschouwelijke omwenteling, sedert de 17e eeuw het 
kernvak van de fysica (leer over de natuur) geworden is 1). De 
fysische verschijnselen worden zoveel mogelijk verklaard met be
hulp van mechanische processen (botsing; later ook "aantrekking"), 
die zich tussen de elementaire deeltjes afspelen. Een gas in een 
afgesloten ruimte wordt voorgesteld als een perpetuum mobile van 
bolletjes, die steeds weer in volkomen elastische botsing komen 
met de wand. 

b. In de tweede plaats is er in de fysische wetenschappen een 
streven verandering te herleiden tot identiteit. In de Daltonse 
chemie (1803) treedt bij de vereniging van een kwik- met een 
zuurstof-atoom tot een molecuul kwikoxyde slechts verandering 
van plaats en rangschikking op; er is volkomen identiteit tussen 
de atomen vóór en ná. de vereniging. Alle aandacht werd in deze 
theorie geconcentreerd op een bepaald kwantitatief aspect; aan 
de verandering in kleur en aggregaatstoestand - een gas en een 
vloeistof vormen in het gegeven voorbeeld een vaste stof - werd 
nauwelijks een gedachte gewijd 2). 

Iets dergelijks was het geval bij de wet van energiebehoud. 
Robert Mayer wees daar zelf op : mechanische arbeid gaat over 
in warmte: deze beide worden equivalent gesteld als verschillende 
verschijningsvormen van dezelfde essentie (de energie), zoals de
zelfde materie schuil gaat in eenvoudige stoffen en hun verbin
dingen 3). In het veranderende wordt de onveranderlijke kern op
gespoord en als het wezenlijke beschouwd. 

1) Zie hierover R. Hooykaas, "Das Verhältnis von Physik und Mechanik 
in historischer Hinsicht", Wiesbaden 1963. 

2) R. Hooykaas, Dalton's atoom- en molecuultheorie, § 6, "Qualiteit 
en quantiteit", Chem. Weekbl. 44 (1948), p. 234. 

8) "Der Chemiker bat es mit einer gegebenen Quantität Materie zu thun, 
der Physiker mit einer gegebenen Quantität Kraft ... ". "Die gleiche Be
wandtnis wie mit der Lehre von den Materien (Chemie) hat es mit der 
Lehre von den Kräften (Physik)". Mayer an Baur, 16 Aug. 1841. R. Mayer, 
Kleinere Schriften und Briefe, ed. J. J. Weyrauch. Stuttgart 1893, pp. 
120, 121. Vgl. p. 101. 

"Ursache und Wirkung bezeichnet überhaupt nichte als verschiedene 
Erscheinungsformen eines und desselben Objektes". Mayer an Griesinger, 
30 Nov. 1842. O.c., p. 178. 
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NATUUR EN GESCHIEDENIS 7 

c. De fysica tracht niet alleen in het Zijn de identiteit vast te 
stellen, maar ook in de Verandering. Dezelfde situaties leiden tot 
dezelfde gevolgen. Door de regelmatige herhaling van gebeurte
nissen, hetzij direct waargenomen, hetzij door het experiment op
zettelijk uitgelokt, wordt de vaststelling van natuurwetten gemoti
veerd. Een verschijnsel, dat slechts éénmaal optreedt en waarvoor 
de noodzakelijke voorwaarden slechts éénmaal verwerkelijkt waren 
en niet meer te verwerkelijken zijn, is geen grondslag voor een 
regel der natuur. 

d. Met de strenge wetmatigheid der natuur hangt samen een 
methodologisch beginsel : elk fysisch (chemisch, fysiologisch) ex
periment is, in beginsel althans, voor herhaling vatbaar. De "ge
beurtenis" heeft geen individueel karakter. Idealiter gesproken is 
de ene vorming van zwavelzuur gelijk aan de andere, is de ene 
kristallisatie van keukenzout gelijk aan de andere, indien de voor
schriften nauwkeurig (konden) worden opgevolgd. 

e. In de "ideale" natuurwetenschap zijn op de waa.rneming 
correcties aangebracht en analyses toegepast om het historisch 
eenmalige, dat in elke waarneming of experiment, zij het nog zo 
zwak, aanwezig is, te elimineren. Het experiment is een gebeurtenis, 
maar een zoveel mogelijk ge-dehistoriseerde en daardoor als her
haalbaar op te vatten gebeurtenis. Een valproef in vacuo is niet 
afhankelijk van de barometerstand en van de windrichting en 
windkracht; wat er in de proef aan "historische" elementen over
blijft, wordt door wetenschappelijke analyse uitgezuiverd. Men zou 
het gedachten-experiment, dat geen storende omstandigheden kent, 
als het typische en ideale experiment kunnen beschouwen. 

In het bizonder wordt van de persoon van de experimentator zoveel 
mogelijk geabstraheerd; in natuurwetenschappelijke verslagen 
kwam in plaats van het "ik deed", het minder persoonlijke "men 
doet" en tenslotte het onpersoonlijke "er wordt gedaan". Ook 
hierin openbaart zich het ahistorische karakter der natuur
wetenschap. 

Nu is in het fysische wereldbeeld in de 1ge eeuw een historisch 
element binnen geslopen door de thermodynamica. Er is gerichtheid 
in het natuurgebeuren ; de entropie in een gesloten systeem blijft 
gelijk of neemt toe. De natuur streeft naar een steeds waarschijn
lijker toestand; het wereldgebeuren heeft een einde ("warmtedood"). 

Ook hier gelden wetten, maar zij dragen een waarschijnlijkheids
karakter. Er zouden zeer onwaarschijnlijke toestanden kunnen op
treden: het kàn zijn, dat alle gasmoleculen in een ruimte zich in 
de rechterhelft ophopen of dat het water op het vuur bevriest, 
maar niemand behoeft in zijn wetenschappelijke praktijk met zulke 
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8 NATUUR EN GESCHIEDENIS 

onwaarschijnlijkheden rekening te houden. Aan de omkeerbaarheid 
van de elementaire processen verandert dit echter niets. In principe 
blijft de natuur streng gedetermineerd. 

In het wereldbeeld van de modernste fysica is dit laatste niet 
meer het geval. Daarin worden de elementaire processen als niet
streng-gedetermineerd beschouwd. Men kan slechts de waarschijn
lijkheid aangeven, dat een radiumatoom binnen een bepaald tijds
bestek ontleden zal; het is echter ook mogelijk, dat het nog eeuwen 
lang intact zal blijven. Deze gebeurtenis is dus niet-gedetermineerd. 
Ook hier gelden echter weer strikte statistische wetten voor het 
grote aantal. 

Al is er dus een historisch element en een zekere gerichtheid 
in het fysische wereldbeeld gekomen en al is er een verandering 
met de tijd, - die verandering is wetmatig en uniform. Ondanks 
alles blijft de streng-mathematische statistische wetmatigheid en 
is er identiteit in het Worden, dus onveranderlijkheid van de 
verandering. 

Zelfs die geringe historische elementen gingen vele fysici reeds te ver. 
Volgens hen zou het afgelopen uurwerk der natuur na de warmtedood 
zichzelf weer opwinden 1). 

Ook heeft men herhaaldelijk een herstel van de causaliteit in determinis
tische zin beproefd of voorspeld. Dergelijke speculaties getuigen van het 
bij sommige natuurkundigen levende verlangen de ahistorische visie zo 
ver mogelijk door te voeren. 

Een der kenmerken van de natuurwetenschap is haar belang
stelling in het algemene, het wetmatige en het niet-individuele. 
Bij electJronen is het begrip "individualiteit" zinloos; bij kristallen 
kan het slechts moeizaam gehanteerd worden en zelfs in het geval 
van bacteriën betekent het nog weinig. Bij hogere dieren krijgt 
het meer inhoud, hoewel de dierkundige systematiek alleen de 
soorten, de collectiviteiten en niet de individuen, als doel van haar 
beschrijving stelt. Zelfs zal de palaeontologie, al heeft ze slechts 
één exemplaar van een groep ter beschikking, dit toch slechts 
beschouwen als vertegenwoordiger van die veronderstelde groep. 
Vooral in de fysica wordt duidelijk, dat niet de individuele dingen 
en gebeurtenissen het eigenlijke voorwerp van onderzoek zijn. Elk 
ding is vertegenwoordiger van al zijn gelijken; een magneet ver
tegenwoordigt alle magneten van hetzelfde type. En hoewel in-

1) Sv. Arrhenius, Das Werden der Welten, Leipzig 1908, p. IV: "Eben 
aus dieser Schwierigkeit, die zu einem uns völlig unbegreiflichen Ende der 
Weltentwicklung führt, habe ich einen Ausweg gesucht, der darauf hinaus
läuft, dass die Energie "verschlechtert" wird bei Körpern, die sich im 
Sonnenstadium befinden, dagegen "verbessert" bei solchen, die dem Nebel
fl.eckstadium angehören". 
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NATUUR EN GESCHIEDENIS 9 

derdaad een experiment zich nooit nauwkeurig laat herhalen, 
wordt het toch door een zekere abstractie in beginsel als volkomen 
herhaalbaar en dus niet-individueel gebeuren in het bestand van 
de wetenschap der wetmatigheid der natuur opgenomen. 

Dit neemt niet weg, dat de voorwerpen van het natuuronderzoek 
dikwijls unieke dingen zijn. We vergeten dat gemakkelijk, omdat 
de fysica stilzwijgend als de typische natuurwetenschap gekozen 
wordt en de natuurhistorische wetenschappen in de oude betekenis 
(beschrijvende wetenschappen, die de inventaris der wereld op
maken) en de historische natuurwetenschappen in moderne zin 
(die de wording der wereld bestuderen) over het hoofd gezien 
worden. De aardrijkskunde echter houdt zich niet alleen bezig 
met continenten, bergen en zeeën in het algemeen, maar zij be
schrijft ook Europa, de Alpen en de Noordzee; de sterrekunde 
houdt zich niet alleen bezig met zonnen, planeten en nevelvlekken, 
maar zij catalogiseert ze. Men geeft eigennamen aan de sterren 
evenals aan de gebergten op de aarde en de maan. De geologie 
handelt niet alleen over het ontstaan van gebergten in het algemeen, 
maar ook over dat van de Alpen. De wetmatigheden die men zoekt, 
zijn echter niet wetten van het ontstaan van de Alpen, maar die 
van het ontstaan van gebergten. 

Men kan dus een logisch onderscheid maken binnen de empirische 
wetenschappen, namelijk dat tussen generaliserende wetenschappen, 
die algemene, altijd en overal geldige, wetmatigheden vaststellen 
en in hun klassificaties zich met "typen" in plaats van met indi
viduen bezighouden, en individualiserende wetenschappen, die het 
"historische", het unieke en eenmalige, beschrijven: uniek en 
historisch in de dubbele betekenis van het unieke individuele en 
van de bijgevolg unieke gebeurtenis van zijn wording. 

3. De historische en de natuurwetenschappelijke methoden volgens 
Windelband en Rickert 

W. Windelband (1894) 1) stelt deze twee methoden tegenover 
elkaar als behorend tot "Gesetzeswissenschaften" 2) en "Ereignis
wissenschaften". De eerste hebben volgens hem - in de taal der 
logica geformuleerd - het algemene, apodictische oordeel, de 
tweede de singuliere, assertorische uitspraak tot doel; de eerste 
zoeken het algemene in de vorm der natuurwet, de tweede zoeken 

1) W. Windelband, Geschichte und Naturwissenschaft, Strasaburger 
Rektoratsrede 1894. In: Präludien: Aufsätze und Reden zur Philosophie 
und ihrer Geschichte. 5. Aufl. Bd Il, Tübingen 1915, pp. 136-160. 

2) Een uitdrukking, die reeds verraadt, dat hij de beschrijvend-klasai
ficerende wetenschappen over het hoofd ziet. 
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10 NATUUR EN GESCHIEDENIS 

de historisch bepaalde gestalten; de eerste beschouwen de zichzelf 
gelijk blijvende vorm van het gebeuren, de andere de inhoud van 
het werkelijk gebeuren in zijn eenmaligheid 1). 

Met nadruk wordt deze methodische tegenstelling alleen op de 
wijze van behandeling en niet op de onderzochte stof toegepast. 
Zij valt dus niet geheel samen met de scheiding van natuur
wetenschap en historie als academische leervakken: in de natuur
wetenschap zijn "historische" en in de geschiedenis "natuur
wetenschappelijke" bestanddelen 2) en hetzelfde voorwerp kan 
soms zowel volgens de ene als de andere methode onderzocht 
worden 3). In elk geval overweegt in het natuurwetenschappelijk 
denken de neiging tot abstractie en in het historische denken die 
tot aanschouwelijkheid 4). Beide houden zich met veranderingen 
en gebeurtenissen bezig, maar de natuurwetenschap zoekt niet het 
veranderlijke als zodanig, maar de onveranderlijke Vorm der ver
andering 5): de natuurwet. Zij kan echter uit haar wetten nooit 
het gebeuren in zijn unieke bizonderheden ontwikkelen: "de inhoud 
van het wereldgebeuren kan niet uit zijn Vorm worden begrepen" 6). 

In deze, door Rickert overgenomen, opvatting is er dus wel 
degelijk een historische methodiek ook in de natuurwetenschap 7) ; 
er kan in verband met de natuur van "historische" gebeurtenissen 
en historische problemen gesproken worden 8). Rickert heeft er 
nadruk op gelegd, dat er tussen het absoluut-algemene (dat een 
ideaal is) en het absoluut-bizondere talloze overgangen bestaan van 
relatief-historisch en relatief-algemeen karakter 9). 

Hij is van mening, dat in de natuurwetenschap met haar streven 

1) Windelband, O.O., p. 145. 
2) "Dieser methodisohe Gegensatz klassifiziert nur die Behandlung, nioht 

den Inhalt des Wissens selbst". Windelband, O.O., p. 145. 
" ... die versohiedenen Naturwissensohaften mehr oder weniger historisohe 

Bestandteile aufweisen". H. Riokert, Die Grenzen der naturwissensohaft
liohen Begriffsbildung. Eine logisohe Einleitung in die historisohen Wissen· 
schaften. 5. Aufl.. Tübingen 1929, p. 238. 

"Dem relativen Generalisieren steht ein relatives Individualisieren gegen
über, und wie es historisohe Elemente in den Naturwissenschaften gibt, 
80 werden wir auoh naturwissensohaftliohe Elemente in den Gesohiohts
WÎ8Bensohaften finden". Riokert, o.o. p. 240. 

8) Windelband, O.O., p. 146; Riokert, O.O., p. 246. 
4) Windelband, O.O., p. 150. 
S) Windelband, O.O., p. 152. 
e) Windelband, O.O., p. 160. 
7) "Was innerhalb sehr grosser Zeiträume keine unmittelbar merkliohe 

Veränderung erleidet und deshalb auf seine unveränderliohen Formen hin 
nomothetisoh behandelt werden darf, kann sioh darum dooh vor einem 
weiteren Ausbliok als etwas nur für einen immerhin begrenzten Zeitraum 
giltiges, d.h. als etwas Einmaliges erweisen". Windelband, O.O., p. 146. 
Vergelijk Riokert, O.O., pp. 247, 248. 

8) Riokert, O.O., p.p 247, 251. 
9) Riokert, O.O., pp. 255, 264, 265. 
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NATUUR EN GESCHIEDENIS 11 

naar het algemene, slechts het relatief-historische optreedt; de 
evolutieleer stelt een nooit-herhaalde ontwikkelingsgang in zijn 
individualiteit voor 1), maar het generaliserende zoeken naar 
wetten in de biologie wijst er wel op, dat tevens gestreefd wordt 
naar een abstractie van de historie en dat gezocht wordt naar 
een algemene "natuur" binnen het historische 2). Juist door de 
"ontwikkelingswetten" , door de onderschikking der gebeurtenissen 
aan het wetsbegrip, verliezen de biologische stadia hun relatief
historische individualiteit. "Historische wet" is volgens hem een 
contradictio in adjecto 3). 

Het absoluut-historische, de eenmalige, individuele werkelijkheid, 
laat zich, zo meent Rickert, als zodanig niet volgens de natuur
wetenschappelijke methoden behandelen 4) en valt dus ook niet te 
begrijpen in de zin die de natuurwetenschap aan "begrijpen" hecht. 

Voor de geschiedenis der mensheid, waarin eenmalige en on
vervangbare persoonlijkheden optreden - en die Rickert hier op 
het oog heeft - staat echter een ander begrijpen open: dat van 
het na-beleven 5) van de individuele "seelische Vorgänge", het 
"Hineinleben und Hineinfühlen in das historisch Bedeutsame an 
dem individuellen Seelenleben der verstorbenen Dichter, Künstler, 
Staatsmänner, usw." 6). Door dit "individualiserend na-beleven" 
wordt het verleden weer levend 7). 

Hoezeer dit medebeleven van belang is, het is niet voldoende. Het moet 
gepaard gaan met een analyse die de motieven van het individuele en 
collectieve handelen bloot legt, een afwegen van argumenten en analogieën, 
kortom datgene wat geschiedenis tot een wetenschap maakt. Huizinga (1929) 
achtte dan ook de Rickertse karakterisering te eng; hij was van mening, 
dat "herbeleven" teveel een psychologisch proces aanduidt. De eigenlijke 
momenten der historiekennis, de ogenblikken van bizondere geestelijke 
helderheid, waarin een contact ontstaat dat ten naaste bij een zien in het 
verleden is, zijn zeldzaam. Het hoofdbestanddeel der geschiedschrijving is 
niet de toeleg tot het z.g. herbeleven, maar het "in bepaalde vormen doen 
verstaan". "Elk historisch werk construeert samenhangen, ontwerpt 
vormen, waarin verleden werkelijkheid kan worden begrepen. De Geschiede· 
nis schept het besef van te begrijpen hoofdzakelijk door het zinrijk rang
schikken van feitelijkheden" 8). 

1) Rickert, o.c., p. 252. 
2) Rickert, o.c., p. 253. 
8) Rickert, o.c., p. 464. 
4) Rickert, o.c., pp. 264, 265. 
6) "Wer keine Ahnung davon hätte, wie Menschen überhaupt denken, 

fühlen und wollen, der würde nicht erst bei der Zusammenfaasung der 
einzelnen Ereignisse zur Erkenntnis von Begebenheiten - er würde schon 
bei der kritischen Feststellung der Tatsachen scheitem". Windelband, 
o.c., p. 157. 

De historicus "mag saine Aufmerksamkeit vor allem darauf richten, daas 
saine Darstellung die Vergangenheit anschaulich wieder vergegenwärtigt 
und "nachzuerleben" gestattet". Rickert, o.c., p. 351. 

8) Rickert, o.c., p. 488. 
7) Rickert, o.c" p. 590. 
8) J. Huizinga, Cultuurhistorische verkenningen. Haarlem 1929, pp. 51-55. 
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12 NATUUR EN GESCHIEDENIS 

Aangezien dit "Hineinleben" met waarde-oordelen verbonden is, 
blijkt het echte historische onderzoek en de echte historische 
individualiteit volgens Rickert slechts op "seelische Wesen" be
trokken te zijn en alle echte geschiedenis (die individualistisch en 
wert-beziehend is) in de praktijk tot de geschiedenis in de gangbare 
zin (nl. die van de mensheid) beperkt te zijn 1). 

In de ruimere, louter logisch-formele zin van individueel gebeuren 
is er ook in de natuur geschiedenis, want elke gebeurtenis vindt 
er slechts eenmaal plaats, hoewel de natuurwetenschap ze niet in 
haar eenmaligheid wil begrijpen 2). 

4. De geschiedenis der mensheid 

In de menselijke geschiedenis komt de eenmaligheid wel zeer 
sterk naar voren. Er mogen zich bepaalde patronen in gebeurte
nissen en situaties herhalen, bij nader inzien blijken deze zich met 
tijden en personen te wijzigen. Elk moment der geschiedenis is 
zelf oorzaak van zijn onherhaalbaarheid. De omstandigheden 
worden door het historisch gebeuren dusdanig veranderd, dat de 
voorwaarden die tot dat gebeuren leidden geen tweede keer aan
wezig zijn. 

Dit hangt samen met een ander kenmerk der geschiedenis. Zij 
houdt zich bezig met mensen, die niet alleen individualiteit zonder 
meer, maar persoonlijkheid bezitten; mensen, die bewust hun eigen 
lot trachten te bepalen en niet zoals de dingen die door de natuur
wetenschap onderzocht worden, - de sterren, de aarde, de planten 
en dieren - alleen maar lijdend voorwerp zijn van het verloop 
der gebeurtenissen. 

De restauratie der Bourbons kon de herinnering aan de Revolutie 
niet uitwissen; de royalisten waren nu niet alleen maar vóór het 
koningschap maar ook tégen de revolutie en tegen het bonapartisme 
en dat maakte hen tot mensen, die anders beslisten en handelden 
dan de koningsgezinden van voor 1789. Zij leefden in een andere 
maatschappij en een ander Europa, zodat zij niet alleen in actieve 
zin andere invloed uitoefenden, maar ook in passieve zin anders 
beïnvloed werden. In de geesten der mensen, die de geschiedenis 
voor een groot deel bepalen, verandert door de geschiedenis zo 
veel, dat herhaling van een vroegere situatie onmogelijk is. Ook 
daarom is de "herhaling naar believen" van het gebeuren, het 
wetenschappelijk experiment, dat in de fysica zulk een grote rol 
speelt, in de historie onmogelijk. 

1) Riekert, O.C., pp. 509, 511. 
2) Riekert, O.C., p. 478. 
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Nu zijn er ongetwijfeld historici die menen, dat de geschiedenis 
duidelijk aan strenge wetten van een natuurwetenschappelijk 
karakter onderworpen is. De natuurwetenschappelijke denkwijze 
en de deterministische causaliteitsopvatting worden soms in de 
economische en de sociale geschiedenis aanvaard. Deze weten
schappen houden zich bezig met massaverschijnselen, met volken 
en hun economische en sociale omstandigheden. Bizondere indi
viduen - veldheren, staatslieden en koningen - spelen er een 
veel geringere rol dan in de politieke geschiedenis. Daardoor vindt 
men regels, die - gezien een zekere gelijkvormigheid in de psy
chisch-fysische geschiedenis van het mensdom - gemakkelijk met 
de "wetten" der natuurwetenschap op één lijn gesteld worden. 
Men past, evenals in de natuurwetenschap, statistische methoden 
toe, waardoor de eigenaardigheden van het individu vervallen en 
de "gemiddelde mens" uit de groep tevoorschijn komt, zoals in 
een gas de moleculen een gemiddelde snelheid toegekend wordt. 
Men weet hoeveel procent van de bevolking misdadig is of zelfmoord 
plegen zal, zoals men weet welk deel der moleculen boven een 
bepaalde snelheid uitkomt. 

Door deze statistische methoden wordt een te groot vertrouwen 
in de "natuurwetenschappelijke" wetmatigheid der historie gewekt. 
Immers, het gemiddeld aantal misdadigers verandert in de loop 
der historie, onder andere doordat de economische omstandigheden 
veranderen en ook wel doordat de mens zelf zijn gedrag verandert 
door het bekend worden van die statistieken. 

Achter de pogingen de methode der natuurwetenschap in de 
historiografie in te voeren steekt dikwijls, bewust of onbewust, een 
naturalistische opvatting van het historisch gebeuren zelf. Men 
past soms analoge methoden toe, juist omdat men gelooft in de 
volkomen continuiteit van natuur en historie. Historici die de gang 
der geschiedenis grotendeels uit uitwendige invloeden van het 
fysisch-psychisch milieu, uit hetgeen gemeenschappelijk is in ge
dachten en handelwijzen binnen een groep, verklaren, zijn geneigd 
te zoeken naar historische wetmatigheden. Op grond daarvan voor
spellen zij de toekomst uit het verleden, zoals de fysicus aan de 
hand van opgedane ervaring wetten vaststelt en met behulp daar
van de resultaten van zijn toekomstige proeven voorspelt. Men 
komt aldus in de verleiding een "geschiedenis" van atoom tot mens, 
eventueel met een eschatologisch verlengstuk over de komende 
supermens, te construeren. 

Bij de gelijkschakeling van natuur en geschiedenis kunnen ver
schillende wegen gevolgd worden. 

1. Men kan de gebeurtenissen in de natuur als eenmalig en 

385 



14 NATUUR EN GESCHIEDENIS 

onherhaalbaar voorstellen en dan de "wet" der verandering zoeken 
(b.v. een wet van degeneratie of van evolutie of van een combinatie 
van die twee), zo mogelijk voor de natuurlijke wording en voor 
de historie beide. Zodoende wordt de historische ontwikkeling in 
haar algemeenheid gevat in een semi-historisch naturalistisch 
systeem. Dit is, in de vorm der evolutionistische wereldbeschouwing, 
de meest gevolgde weg. Er treedt hier een zekere historisering der 
natuur op (er is een eenmalige, onherhaalbare ontwikkeling) en 
tevens een naturalisering der historie (de menselijke geschiedenis 
is aan dezelfde evolutiewet onderworpen als de vóór-menselijke 
natuur). 

Niet alleen de conceptie van de vorm van het geschiedenisverloop der 
natuur, ma.a.r ook de methode van onderzoek der natuur kan ge-historiseerd 
worden, namelijk als men met Goethe de eis stelt, dat ook de natuur van 
binnenuit verstaan moet worden. Men legt dan eigen wezen in de natuur, 
die men als verwant beschouwt en waarin men "wie in den Busen eines 
Freundes schauen" kan, zodat men zijn "Brüder im stillen Busch, in Luft 
und Wasser" leert kennen. Een dergelijke romantische houding heeft weinig 
wetenschappelijk resultaat opgeleverd. 

2. Men kan de geschiedenis en de natuur beide als een eeuwige 
herhaling van hetzelfde patroon van gebeurtenissen opvatten. Deze 
weg te volgen waren de Grieken geneigd. Men zou bij hen eerder 
van een naturalisering der historie dan van een historisering der 
natuur kunnen spreken. 

De Griekse natuurfilosofie heeft zoveel mogelijk de verandering 
willen ontlopen en het onveranderlijke Zijn ontdekken. Door Par
menides wordt alle verandering in de wereld ontkend; zij heeft 
slechts plaats in de wereld van de schijn. De Atomisten "redden 
de verschijnselen" door alle verandering terug te brengen tot ver
andering van plaats van de eeuwige, onveranderlijke atomen, wat 
eveneens in wezen een ontkenning van de verandering is. Plato 
meent, dat een ding méér deel heeft aan het ware Zijn naarmate 
het minder aan verandering onderhevig is; de eigenlijke werkelijk
heid, de ware substantie, moet dan ook gezocht worden in de 
eeuwige, onveranderlijke Ideeën. 

Aristoteles moge dan de wording erkend hebben, dit geldt slechts 
voor de historie van het individu. De Vormen echter zijn eeuwig 
dezelfde. De hemellichamen blijven individueel eeuwig in stand; 
met hen gebeurt niets dan dat zij in cirkelvormige banen altijd 
bewegen. Alle andere dingen echter, ontstaan en vergaan; slechts 
hun "genus" blijft 1). Daar zij vergankelijk zijn, kan bij hen het 
individu geen ononderbroken eeuwige kringloop doormaken en als 

1) De dingen die gegenereerd worden, ofschoon ze niet eeuwig zijn, 
delen in de eeuwigheid (Aristoteles, de anima 11, 415a 25 vv.), doordat 
hun Vorm eeuwig is (Aristoteles, de gen. animalium 11, 1, 731b 30 vv.). 
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het ware in zichzelf terugkeren. Was bij de hemellichamen de 
kringloop slechts een ruimtelijke verplaatsing, voor alle andere 
dingen is hij een voortdurende generatie en ondergang, waardoor 
de soort steeds in stand blijft. Maar dit geschiedt juist onder invloed 
van die ononderbroken cirkelbeweging van de hemel en de daar
door veroorzaakte kringloop van de zon in de ecliptica 1). 

Hier ligt het aanknopingspunt voor een bepaalde geschiedenis
beschouwing. Het Worden wordt au sérieux genomen voorzover 
het de geschiedenis van het individu betreft, maar deze geschiedenis 
herhaalt zich onder invloed van de zich eeuwig herhalende kringloop 
van de onveranderlijk Zijnde hemellichamen. 

Wat zich hier in wijsgerige aankleding aanbiedt, toont verwant
schap met oudere religieuze voorstellingen. In de Oosterse gods
diensten zijn dieren, mensen en goden geplaatst in een onver
anderlijke hiërarchische rangorde en nemen daarin deel aan het 
zich eeuwig herhalende spel van opgaan, blinken en verzinken. 
Elke dag is de herhaling van een kringproces, elk voorjaar de 
overwinning van de god van licht en leven op de demonen van 
duisternis en dood. De geschiedenis is een tijdloze mythe, welker 
herhaling in verband gebracht wordt met de periodieke afwisseling 
van dag en nacht en van de jaargetijden onder invloed van zon 
en maan. Door het sympathisèhe verband tussen hemel en aarde 
bepalen de hemellichamen de lotgevallen van mensen en volkeren 
en daarom moet de geschiedenis op aarde, evenals de hemel
bewegingen, tenslotte in zichzelf terugkeren. Door de astrologie 
wordt de geschidenis in het cyclisch natuurverloop opgenomen. 

Deze visie treft men weer aan bij de Stoa en bij sommige Pytha
goreeërs. Als de totale hemelconstellatie eens tot haar uitgangspunt 
teruggekeerd zal zijn en de natuur een volledige kringloop volbracht 
zal hebben, heeft ook de wereldgeschiedenis een cyclus doorlopen. 
Een universele katastrofe vindt dan plaats, een terugval in een 
chaos waaruit een nieuwe kosmos zich ontwikkelen zal. Daarna 
herhalen zich niet alleen de opeenvolgende constellaties der pla
neten maar ook de gebeurtenissen precies zo als in de vorige kring
loop. Een nieuwe Argonautentocht zal ondernomen worden, een 
volgende Achilles zal naar Troje gaan. 

1) Aristoteles, Met80physica XII, 5, 107180 15; Physica 11, 194b 13; de 
gen. et corrupt. 11, 33680 32; 71680 17. 
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5. De opkomst der palaetiologische wetenschappen 

Tot aan de 18e eeuw heeft de natuurwetenschap zich met de 
wordingsgeschiedenis der natuur vrijwel niet ingelaten. De scholas
tici hielden zich aan de onveranderlijke Vormen; de mechanisten 
erkenden wel in principe de mogelijkheid, dat nieuwe (anorganische) 
dingen uit de atomen gevormd zouden kunnen worden door de 
menselijke kunst, maar men breidde deze verwachting zeer zelden 
uit tot de levende wezens en over het algemeen bleef in de plant
en dierkunde de soortconstantheid aanvaard. 

In de 18e eeuw begint het besef te ontwaken, dat ook de natuur 
een geschiedenis heeft. De uitdrukking "historia naturalis" , die bij 
Plinius en ook nog bij Francis Bacon uitsluitend de betekenis had 
van inventaris der natuur, wordt nu en dan ook gebruikt voor 
haar "natuurlijke" wording. Merkwaardigerwijze is dit begonnen 
met "theorieën der aarde", waarin, uitgaande van een ongediffe
rentieerde aardkorst, de wording van bergen en zeeën, die steeds 
als toonbeelden van stabiliteit gegolden hadden, verklaard wordt. 
In deze "geschiedenissen", die een speculatief karakter dragen, 
hebben de veranderingen plaats door grote katastrofen (Burnet, 
Woodward). 

De meeste geologen hadden weinig waardering voor zulke kos
mologische speculaties; zij beperkten zich tot de recente geschie
denis, die na de scheppingsdagen verlopen zou zijn (Moro, Gene
relli). Omwentelingen, die de gehele wereld omvatten en die hun 
gelijke niet meer vinden in het heden, werden door hen als ver
klaringsmiddelen afgewezen. Zij schreven de veranderingen in het 
verleden toe aan oorzaken, die nu nog voorkomen, zoals vulkanische 
uitbarstingen, aardbevingen, overstromingen en atmosferische in
vloeden. De sporen van deze invloeden meenden zij duidelijk in 
de aardkorst op te merken. 

Naast de historische geologie (Werner, Hutton) kwam de palae
ontologie, de geschiedenis van de levende natuur, te staan (Cuvier). 
De palaeontologie als historische wetenschap begon, toen men de 
versteende resten van dieren niet meer als spelingen der natuur 
beschouwde en ook niet uitsluitend als overblijfselen van dieren 
die wellicht op de vindplaats uitgestorven zijn doch elders nog 
voorkomen, maar als sporen van een vroegere bevolking der aarde. 

Kant vertolkte de gevoelens van velen, toen hij opmerkte, dat 
de wetenschap van het Zijnde ver genoeg gevorderd was om naast 
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de inventarisatie der natuur (de oude natuurlijke historie) nu ook 
op wetenschappelijke wijze haar wordingsgeschiedenis te bestuderen. 
Zoals Girtanner (1796) zei: naast de Naturbeschreibung of fysio
grafie, dient de Naturgeschichte of fysiogonie gesteld te worden. 

Een merkwaardig verschijnsel is, dat in de "palaetiologische" 
wetenschappen (geologie, palaeontologie, kosmogonie) steeds ge
tracht is dit "historische" element toch weer in typisch natuur
wetenschappelijke zin om te buigen en een wetmatig verloop en 
zelfs een eeuwige herhaling in te voeren. Wordt men gesteld voor 
het dilemma: heeft de natuur een historie in die zin, dat haar 
wording een opeenvolging van unieke, onherhaalbare gebeurte
nissen en situaties is, Of is alle verandering in de natuur een eeuwige 
herhaling, zoals de wisseling der generaties van planten en dieren 
zich herhaalt zonder dat van een eigenlijke historie gesproken kan 
worden, - dan is men aanvankelijk geneigd geweest het laatste 
te kiezen, zelfs bij de beoefening der z.g. historische geologie. 

6. Het actualisme in de geologie 

Bijna onmiddellijk tekenden zich in de jonge geologische weten
schap twee stromingen af: actualisme en katastrofisme. Het 
actualisme (of - zoals het in Engeland genoemd werd - uniformi
tarisme) nam aan, dat alle veranderingen in het verleden plaats 
vonden door dezelfde oorzaken (causes actuelles), waardoor de ook 
nu nog optredende langzame veranderingen in de aardkorst ver
oorzaakt worden!). "Het heden is de sleutel tot het verleden" 
(Lyell, 1830). Zeeën mogen zich verplaatsen, bergen verrijzen en 
weer afslijten, altijd gaan dezelfde processen voort en de gemiddelde 
toestand van de aardkorst verandert dan ook niet. Er is in haar 
"geen spoor van een begin, geen uitzicht op een einde" (Hutton, 
1785). Niet ontkend wordt, dat er een begintoestand geweest moet 
zijn in welke alles anders was, maar men treft volgens de vaders 
van het actualisme daarvan geen sporen aan en dus is hij er voor 

1) "In what follows, therefore, we are to examine the construction of 
the present earth, in order to understand the natural operations of time 
past". J. Hutton, Theory of the Earth, with Proofs and Illustrations, vol. 
11, Edinburgh 1795, pt. I, ch. I, p. 20. 

"we have no data further to conclude immediately from that which 
actually is: But we have got enough ... ". O.c., pt. I, ch. I, p. 200. 

"lt is this operation of nature which we see performed, more or less, 
every day, which soma natural philosophers have much difficulty in ad· 
mitting at all, and which others overlook in seeking for soma wonderful 
operation to produce the effect in a shorter time". O.c., pt. 11, ch. XII, p. 467. 

"On the other hand, the Theory now proposed explains this operation ... 
by known causes, and by employing powers the most necessary, the most 
constant, and the most general, that act upon the surface of the world". 
O.c., pt. 11, ch. XIII, p. 509. 
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de geologie niet 1). Zover deze wetenschap reikt is datgene wat is, 
altijd geweest en zal het altijd zijn (Asa Gray). 

Soms namen de actualisten aan, dat vroeger de snelheid van die 
veranderingen groter was dan nu. Naar de strengere opvatting was 
echter niet alleen de aard der oorzaken maar ook de inten8iteit 
van hun werking altijd dezelfde als nu, wat door de Engelse term 
"uniformitarianism" beter tot uitdrukking komt dan door de con
tinentale term "actualisme". Het spreekt vanzelf, dat dan ter 
verklaring van de enorme veranderingen die de aardkorst blijkbaar 
ondergaan heeft, een zeer lange tijdsduur moet worden aangenomen2). 

Niet alleen voor de geschiedenis der aarde, ook voor die der 
organische wereld werd door het actualisme geen wezenlijke ver
andering aangenomen, maar constantheid of bijna-constantheid. 
Naar Lyell's opvatting (1831), sterven wel nu en dan oude soorten 
uit, maar er verschijnen weer nieuwe van hetzelfde genus op 
onopvallende wijze op het wereldtoneel 3). 

Ook James Hutton, die wel als de grondlegger der actualistische 
geologie beschouwd wordt, neemt geen verandering in de organische 
wereld aan. Dit is niet in strijd met zijn pogingen om veranderingen 
in de aardkorst te verklaren. Immers, de "geschiedenis" der 
aardkorst is voor hem een eeuwige cirkelgang : continenten ontstaan 
en verdwijnen, maar de globale toestand verandert niet; terwijl 
in het ene deel afbraak overheerst, heeft in het andere wederopbouw 
plaats 4). De aarde is als het ware een levend individu, dat door 
dit proces van voortdurende slijtage en vernieuwing in stand blijft 5). 

1) "The result, therefore, of this physical inquiry is, that we find no 
vestige of a beginning,-no prospect of an end". O.c., pt. I, ch. I, p. 200. 

"We find no vestige of a beginning,-we see no prospect of an end", 
but what has all this to do with the idea of eternity?" O.c., pt. I, ch. 11, 
p. 221. 

2) "Therefore, upon the supposition that the operations of nature are 
equable and stea.dy, we find, in natural appea.rances, mea.ns for concluding 
a certain portion of time to have necessarily elapsed in the production 
of those events of which we see the effects". O.c., pt. I, ch. I, p. 19. 

3) R. Hooyka.a.s, The Principle of Uniformity in Geology, Biology and 
Theology. Leiden 19591, 19632, p. 100; 95-97. 

4) "This world is thus destroyed in one part, but it is renewed in an
other; and the operations by which this world is thus constantly renewed, 
are as evident to the scientific eye, as are those in which it is necessa.rily 
destroyed". Hutton, o.c., pt. 11, ch. XIV, p. 562. 

&) "This ea.rth, like the body of an animal, is wasted at the same time 
that it is repaired. It has a state of growth and augmentation ; it has another 
state, which is that of diminution and decay". Hutton, o.c., pt. 11, ch. 
XIV, p. 562. 

"But is this world to be considered thus merely as a machine, to last 
no longer than its parts retain their present position, their proper forms 
and qualities1 Or may it not be also considered as an organised body? 
such as has a constitution in which the necessary deca.y of the machine 
is naturally repaired, in the exertion of those productive powers by which 
it had been fonned 1" Hutton, o.c., pt. I, ch. I , p. 16. 
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Hutton's concessie aan de "verandering" gaat dus niet veel verder 
dan die van Aristoteles. 

Voor de actualist is de geschiedenis van de anorganische en 
organische natuur beide eigenlijk een voortdurende herhaling van 
dezelfde gebeurtenissen, zij het niet steeds op dezelfde plaatsen. 
Het strikte actualisme (uniformitarisme) is in wezen ahistorisch en 
daarmee ook typisch natuurwetenschappelijk. Zoals het fysische 
verschijnsel zich steeds weer naar onveranderlijke wetten herhaalt 
en het fysische experiment voor reproductie vatbaar is, zo herhalen 
zich de geologische verschijnselen steeds weer in een naar zijn 
totale toestand onveranderde wereld, hoewel we door gebrek aan 
tijd en hulpmiddelen niet in staat zijn deze verschijnselen experi
menteel weer op te roepen. 

7. Het !catastrofisme in de geologie 

Het katastrofisme onderstelt, o.a. op grond van de vrij scherpe 
grenzen tussen de verschillende aardlagen, dat in de geschiedenis 
der aardkorst geweldige revoluties optraden, gebeurtenissen van 
andere aard en van grotere intensiteit dan die welke nu nog plaats 
vinden, zodat, naar Cuvier (1821) zei, de draad der geologische 
activiteiten afgebroken is 1). Een deel der oorzaken die werkten, 
voordat de mens ten tonele verscheen, is volgens hem niet meer 
actief. 

Het katastrofisme draagt een ondubbelzinnig historisch karakter. 
Ging voor Hutton de oorsprong van de aarde verloren in de geo
logische kringlopen van gelijke reeksen van verschijnselen, L. Élie 
de Beaumont, die duidelijker dan Cuvier nog het geologisch kata
strofisme voorstond, meende een opeenvolging van unieke ver
schijnselen op te merken, die door een geleidelijke verandering van 
een begin naar een eind gaat. En terwijl Hutton als model van 
de aardgeschiedenis kiest de eentonige herhaling van de afbrekende 
en opbouwende fysiologische processen die een volwassen individu 
in stand houden, vergelijkt Élie de Beaumont de geschiedenis der 
aarde met de onomkeerbare ontwikkeling van het individu vanaf 
zijn jeugd tot zijn ouderdom 2). 

1) "Le fil des opérations est rompu, la marche de la nature est changée, 
et aucun des agens qu'elle emploie aujourd'hui ne lui aurait suffi pour 
produire sas anciens ouvrages". G. Cuvier, Discours sur les révolutions de 
la surface du globe. Paris 1826, p. 14. Zie: R. Hooyka.a.s, The Principle 
of Uniformity, p. 23. 

I) "La série des phénomènes dont Ie globe terrestre porte les traces a 
donc eu un commencement que la science nous permet d'entrevoir. Le globe, 
semblable en cela aux êtres organisés, a eu sa jeunesse et il a sensiblement 
vieilli ... Le globe terrestre a passé par une série de phénomènes divers et 
successifs ... il Y a eu un développement inorganique ... ". L. Élie de 
Beaumont, Bull. Soc. gooI. France [2] IV (1846-'47), pp. 1330-1331. 
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Dit katastrofisme vond, aansluitend bij Cuvier's onderzoekingen, 
zijn steun vooral in de palaeontologie. In jongere aardlagen treden 
plotseling nieuwe, en dikwijls hogere, diertypen op. Dit leek te 
wijzen op een duidelijk onderscheid tussen de voorbije perioden 
onderling, vooral als de theorie deze waarneming steunde door de 
onderstelling, dat de verandering van geologische omstandigheden 
verandering in de organische wereld bewerken moest 1). 

Onder de palaeontoiogen heeft É. Geoffroy Saint Hilaire, die de 
sprongsgewijze transformatie der soorten voorstond, geologische 
uniformiteit verworpen door te zeggen, dat het leven van de eerste 
bewoners der aarde "begon. . . onder heerschappij van invloeden, 
die verschillen van die welke nu de huishouding der natuur be
heersen" 2). Hij spreekt zelfs van een "monde du moyen age", 
waarin de soorten met long-ademhaling zich hebben kunnen aan
passen aan de nieuwe atmosferische omstandigheden en waarop 
de "position nouvelle et actuelle" gevolgd is, die de huidige dieren 
tot resultaat heeft 3). 

Daar vooral de paleontologische school van Buckland en Sedgwick 
een zekere progressie en gerichtheid in de opeenvolging van de 
diertypen in de loop der tijden opmerkte, sprak men van "pro
gressionisme" . In het algemeen zijn deze progressionisten geneigd 
wel synchronisme van geologische en biologische veranderingen vast 
te stellen, maar zonder daartussen een causaal verband aan te 
nemen. Men heeft echter ook dan een beslist historisch beeld van 
een voortschrijdende reeks van unieke situaties, die de aardkorst 
zowel als het dierenrijk doorloopt. 

8. Natuur en Geschiedenis bij Ouvier en Lyell 

De geleerden, die voor het katastrofisme en het uniformitarisme 
als leidinggevend golden, resp. Cuvier en Lyell, hebben beiden zich 
van de verhouding tussen geologie en menselijke historie rekenschap 
gegeven. Het is begrijpelijk, dat de katastrofist Cuvier, die zulke 
snelle en kolossale omwentelingen in de natuur aannam, de mense
lijke geschiedenis juist als relatief ahistorisch beschouwde en op 
de actualistische elementen erin wees, terwijl Lyell, die het gebeuren 
in de natuur als vlak en uniform verlopend opvatte, daarentegen 
getroffen werd door de bewegelijkheid der menselijke historie. Tot 

1) "O'est au milieu de ce développement de la nature inorganique qu'a. 
lieu Ie développement de la nature organique, tel qu'il nous est indiqué 
p'ar l'apparition successive des différentes classes des êtres organisés ... ". 
Ëlie de Beaumont, l.c. 

2) É. Geoffroy St. Hilaire, Recherches sur de gra.nds Sauriens, etc. 
Paris 1831, p. 39. 

8) Geoffroy St. Hilaire, o.c., p. 60. 
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het gelijkschakelen van natuur en menselijke geschiedenis gingen 
zij geen van beiden over. 

De aandacht van de geschiedschrijver wordt nu eenmaal vooral 
getrokken door unieke verschijnselen en grote veranderingen. Van 
natuurvolken die eeuwen lang op eenzelfde cultuurniveau ver
keren en weinig politieke veranderingen doormaken, zegt men -
overigens ten onrechte - dat ze "geen geschiedenis hebben". 
Katastrofen daarentegen worden duidelijk als "geschiedenis" er
varen, tenzij omwentelingen van hetzelfde type zich met eentonige 
regelmaat herhalen: ook dan krijgt men de indruk van een a
historisch verloop. 

a. Ouvier was van mening, dat "de ware geologie. . . in een 
ononderbroken keten de natuurgeschiedenis en de beschavings
geschiedenis verbindt" 1). Hij spreekt dan over de periode der 
aardgeschiedenis ná de laatste grote katastrofe. Voor deze periode 
is het mogelijk met behulp van de nu nog werkende geologische 
oorzaken hun effecten in het verleden te berekenen, zoals het in 
de politieke geschiedenis gemakkelijk is het verleden te verklaren, 
als men bekend is met "de hartstochten en intrigues van het 
heden" 2). 

Sedert de laatste grote geologische revolutie kan men dus volgens 
hem de actualistische methode op de geschiedenis der aardkorst 
toepaBBen. Daarom kon deze apostel van het katastrofIsme het 
werk van de actualist von Hoff, (dat zich juist met deze laatste 
periode bezig hield), zonder voorbehoud prijzen 3). - De daaraan 
voorafgaande grote revoluties in de aardkorst echter kunnen door 
deze "causes actuelles" niet verklaard worden, want "dans l'histoire 
physique Ie fil des opérations est rompu" 4). 

Cuvier's vergelijking gaat niet helemaal op. Met de niet meer 
werkende oorzaken van de grote revoluties in het verleden doelt 
hij op wat Whewell "historische" oorzaken noemt; hij spreekt hier 
niet over een verandering in de elementaire fenomenen en wetten 
der fysica. Maar wat hij als actualistisch in de politieke geschiedenis 
aanhaalt zijn niet de historische gebeurtenissen, maar de elementen 
die hen samenstellen, o.a. de hartstochten en plannen der mensen, 
die, zo ver de overlevering reikt, hun structuur behouden hebben 
en die in de beschavingsgeschiedenis de analoga zijn van de wetten 
der fysica in de natuurgeschiedenis. 

1) Cuvier, Discours, p. 69. 
2) Cuvier, o.c., p. 14. 
8) Cuvier, o.c., p. 14, note 1. 
4) Cuvier, o.c., p. 14. 
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Hij vergelijkt dus de "historische" kant der aardgeschiedenis 
met het "actualistische", ahistorische, tot de psychologische struc
tuurelementen beperkte, aspect van de menselijke geschiedenis. 
De geconstateerde overeenkomst en tegenstelling worden daardoor 
minder overtuigend. 

b. Lyell, daarentegen, heeft op het verschil tussen natuur
geschiedenis en menselijke historie steeds nadruk gelegd. Hij acht 
het ontstaan van de mens als moreel en cultuurscheppend wezen 
een breuk in de uniformiteit van het natuurlijke gebeuren. Hij 
verwierp dan ook de beschuldiging, dat hij een absolute uniformiteit 
door alle eeuwen van het aardse gebeuren zou leren. Zulk een leer 
past volgens hem bij sommige Egyptische en Griekse sekten, die 
alles wat in de fysische en de morele wereld geschiedt zich na zekere 
tussenpozen lieten herhalen en het natuurlijke gebeuren te nauw 
verbonden met het "morele", daar zij de morele gebeurtenissen 
stelden onder de invloed van de zich periodiek herhalende gebeur
tenissen aan de hemel. 

De vergelijking, die Lyell maakt tussen geologie en historie, 
betekent dus zeker geen gelijkstelling. De geologie onderzoekt 
volgens hem de opeenvolgende veranderingen, die in de organische 
en anorganische natuur plaats vonden, - de geschiedenis bestudeert 
de huidige en vroegere toestanden der maatschappij; de geologie 
is verbonden met de fysische wetenschappen, - de geschiedenis 
met de morele; de geologie verschilt evenzeer van de kosmogonie 
als de geschiedenis verschilt van de speculaties over de schepping 
van de mens. 

Uit dit alles blijkt, dat hij wel analogieën ziet en dat hij - de 
extreme actualist - toch iets historisch in de geologie erkent, (want 
anders zou hij deze vergelijking met de geschiedenis niet trekken), 
maar dat hij aan de andere kant toch ook de breuk erkent door 
het optreden van de mens als zedelijk wezen. Dit betekent volgens 
hem niet, dat de uniformiteit der zuiver fysische orde verbroken 
wordt, maar dat daar een nieuwe, zedelijke orde, overheen ge
legd wordt, een orde, waarin niet, als in fysica, geologie en 
biologie, eindeloze herhaling optreedt, maar de eigenlijke historie 
begint. 

Zelfs nadat hij de evolutieleer van Darwin aanvaard had, en 
hij dus ook in de biologie "historisch" was gaan denken, bleef hij 
ervan overtuigd, dat het optreden van homo sapiens een breuk 
in de gang der evolutie betekent, doordat een geheel nieuwe orde 
van verschijnselen optreedt. Was het ontstaan van de mens voor 
hem aanvankelijk het met één sprong ontstaan van een nieuw 
zijnsniveau in een overigens gelijkblijvende toestand van de bio-
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logische wereld, later werd het dus een grote sprong in een overigens 
in biologisch opzicht geleidelijke ontwikkeling. 

Hoewel de strijd tussen actualisme en katastrofisme er een was 
van interpretatie op grond van wetenschappelijke gegevens, hebben 
toch ongetwijfeld meta-fysische opvattingen de keuze mede be
paald 1). De gedachte van de eeuwige herhaling was door G. H. 
Toulmin (1780) verdedigd. Met aan de geologie ontleende argu
menten voerde hij een pleidooi voor de eeuwige duur der aarde. 
Hij redeneerde daarbij zuiver actualistisch: dezelfde krachten, die 
nu veranderingen veroorzaken, hebben ook vroeger gewerkt, zij 
werkten heel langzaam en vergden dus veel tijd 2), zij werken 
steeds in hetzelfde tempo en uniform 3). De natuur is wel in voort
durende verandering, maar de soorten (species) blijven dezelfde; 
ook de mens was er van eeuwigheid 4) en zijn getal heeft steeds 
om hetzelfde gemiddelde geschommeld 5). 

In dit extreme uniformitarisme wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen onveranderlijke fysische wetten en secundaire wetten (de 
regels van ontstaan en vergaan der individuen van een soort; de 
geologische gebeurtenissen). Elke groei en ontwikkeling, maar ook 
elke ondergang, is uitgesloten. 

Toulmin's ahistorisme heeft duidelijk een areligieuze basis. De 
eeuwigheid en onveranderlijkheid der wereld wordt zelfs niet als 
bij Aristoteles in die van een Eerste Beweger gegrond. De in de 
18e eeuw bijna verplichte verwijzing naar het Opperwezen ontbreekt 
en elke teleologie wordt verworpen 6). 

Hutton's geologische beginselen komen za.kelijk met die van 
Toulmin overeen. Ook hij is strikt actualist en ook hij ziet geen 
begin of eind aan de wereld. Maar dat betekent bij hem niet, dat 

1) Bij het v88tstellen van zulke relaties dient echter voorzichtigheid 
betracht te worden. Zie: The Principle of Uniformity, pp. 196, 197. 

2) "the same powers at present exist, which, silent 88 the lapse of time, 
have already produced slow, but universal effects" . G. H. Toulmin, The 
Antiquity and Duration of the World. London 1780, pp. 144, 145. 

3) "That nature must, through endless periods of duration, have acted 
by laws fixed and immutabie" . O.c., p. 186. 

4) "thus is the search for a modification of existence permanent and 
immutabie! ... And yet, though matter ever thus is agitated,-and nature 
changes forms, - her forms do all exist. Though men are seen to die, or 
change existence, the human species flourish in eternal being." O.c., p. 120. 

"That the human species have had, and will have, an uniform and infinite 
existence". O.c., p. 187. 

6) "that the world should have thus been agitated in unobserved con
fusion, is the most unnatural of suppositions. On every such occ88ion, the 
human species evidently must have been present. Nor is it by any mesns 
ressonable to suppose, that mankind have existed in any considerable degree 
more numerous at any one period than at another". O.c., p. 97. 

e) Toulmin, o.c., p. 190. 
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zulk een begin er niet was of zulk een eind er niet zijn zal l ). Daar 
hij deïst is, is hij er op uit overal plan en doelmatigheid in de wereld 
te ontdekken. Men kan zonder overdrijving zeggen, dat dit zelfs 
de leidende gedachte van zijn geologisch werk is 2). 

De doelmatigheid houdt volgens Hutton ook in, dat de Schepper 
zijn werkstuk volmaakt aflevert, zodat het in staat is zichzelf in 
stand te houden. Dat betekent dus - ondanks erkenning van de 
scheppingsgedachte - in de praktijk eveneens een uniformitarische 
geologie. 

Aan de andere kant kwam de invloed van de bijbelse wereld
beschouwing, die wellicht de meest ki8tori8cke uit de Oudheid 
genoemd mag worden 3), duidelijk naar voren in het progressionisme 
der Engelse katastrofisten 4) , in het bizonder in dat van de Schotse 
geoloog Hugh MilIer (1802-1856). Hij ontvouwde in zijn werken 
de eerste fasen van wat hij zag als het grote goddelijke drama van 
Genesis tot Openbaring, dat begint met de schepping in étappen 
van de anorganische natuur, zich voortzet in de opeenvolgende 
scheppingen van planten en hogere diersoorten tot en met de 
schepping van de mens, om dan, via de geschiedenis der mensheid, 
zijn bekroning te vinden in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 5). 

9. Evolutie en actuali8me 

De evolutionisten Lamarck (1809) en Darwin (1859) hebben het 
katastrofisme (en daarmee ook het progressionisme) fel afgewezen, 
maar hun descendentieleer had er meer aan te danken dan zij zelf 
beseften, namelijk de ki8tori8cke trekken. Terecht merkte de 
"uniformitarian" Charles Lyell op, dat de progressionisten dicht 
naderden tot de door hen verfoeide (en door hem eveneens toen 
nog verworpen) ontwikkelingstheorie van Lamarck 6). 

In de loop der eeuwen ontstaan volgens Lamarck en Darwin 
in de dierenwereld door afstamming steeds hogere vormen; er is 
geen terugkeer, maar een eenzijdig gerichte, nu en dan vertakte, 
niet-cyclische opeenvolging. 

1) Zie boven, p. 18, n.l.Herhaaldelijk hebben Hutton en Playfair de 
beschuldiging van atheïsme afgewezen. Zie: "The Principle of Uniformity, 
pp. 179 vvo en: R. Hooykaas, James Hutton und die Ewigkeit der Welt. 
Gesnerus 23 (1966), H. 1-2, pp. 55-66. 

2) Zie: The Principle of Uniformity, pp. 183-184. 
3) O.a. door Windelband, o.c. 
') Zie: The Principle of Uniformity, pp. 146-147; 222. 
5) The Principle of Uniformity, p. 222. 
J. J. L. ten Kate's "De Schepping" was geïnspireerd door Miller's werken. 

Miller was, als de meeste Schotse geologen (Hutton, Fleming, Chambers, 
Murchison, Dick), geen geoloog van professie. 

e) The Principle of Uniformity, p. 99. 

396 



NATUUR EN GESCHIEDENIS 25 

Deze historische ontwikkeling wordt door Darwin verondersteld 
op grond van dezelfde palaeontologische gegevens als die waarop 
de progressionisten hun beschouwingen baseerden. De sprongen in 
de palaeontologische reeksen worden nu echter weg-verklaard door 
aan te nemen, dat de tussenvormen wel bestaan hebben, maar de 
resten nog niet gevonden of voorgoed verdwenen zijn. 

Toch hebben de evolutionisten, ondanks het historische karakter 
van de descendentiehypothese, zich - mede door wereldbeschouwe
lijke affiniteit - over het algemeen eerder tot de actualisten dan 
tot de katastrofisten aangetrokken gevoeld. Zij voelden meer 
dankbaarheid voor de conceptie van continuïteit en langzaamheid 
der veranderingen dan voor die van progressiviteit, die blijkbaar 
als vanzelfsprekend beschouwd werd. Darwin was sterk beïnvloed 
door Lyell's werk en, omgekeerd, liet Lyell, de tegenstander van 
het lamarckisme, zich bekeren tot het darwinisme. Sedert T. H. 
Huxley (1887) is dan ook nog steeds gangbaar de opvatting, dat 
consequent uniformitarisme tot evolutie leidt 1). 

Inderdaad moesten de evolutionisten voor hun opvatting dat 
de ontwikkeling langzaam en continu geschiedt, evenals de geo
logische actualisten de beschikking hebben over zeer lange tijd. 
Men ziet in de dierenwereld binnen historische tijden vrijwel geen 
verandering; men moest dus, in analogie met het geologisch uni
formitarisme, wel aannemen, dat bij een continue ontwikkeling van 
de dierenwereld grote veranderingen in de loop der eeuwen ontstaan 
zijn door cumulatie van uiterst langzaam verlopende kleine ver
anderingen. Het katastrofisme, met zijn revolutionair verloop der 
gebeurtenissen, kon hier geen steun bieden. 

Desondanks is de evolutieleer historisch van karakter en verschilt 
daardoor essentieel van het oorspronkelijke uniformitarisme, dat 
geen historie, geen echte en onomkeerbare verandering erkende 
en dus ook in zijn zuivere gedaante geen evolutie van het dierenrijk 
toeliet. Men merkt immers binnen de tijd der historische over
levering geen verandering in het dierenrijk op en een goed actualist 
moest dus onderstellen, dat zij nooit plaats vond. 

Merkwaardig genoeg bleef de geologie der evolutionisten, in 
tegenstelling tot hun palaeontologie, orthodox-actualistisch. Om 

1) Deze opvatting hebben we in vroegere publicaties weerlegd: The 
parallel between the history of the earth and the history of the animal 
world. Arch. internat. d'Histoire des Sciences 10 (1957), pp. 3-18; The 
Principle of Uniformity, sec. impr., Leiden 1963, pp. VI en 70. Ook: 
R. Hooykaas, Geological Uniformitarianism and Evolution. Arch. intern. 
Hist. Sc. 19 (1966), p. 3-19. 

In 1869 had Huxley echter zelf betoogd, dat het Evolutionisme een 
nieuwe phase in de geologische speculatie was (Collected Essays VIII, p. 
316). Hij erkende toen, dat het zowel aan het katastrofisme als aan het 
uniformitarisme veel te danken heeft (o.c., p. 324). 
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de verandering der diersoorten te verklaren hebben dan ook zowel 
Lamarck als Darwin andere dan geologische oorzaken te hulp 
geroepen: het historische element in hun evolutieleer kon niet 
steunen op de ahistorisch werkende oorzaken van de actualistische 
geologie. Zou de verandering der dierenwereld parallel lopen met 
de geologische veranderingen, dan zouden er, als in de Lyellse 
geologie, slechts schommelingen om een gelijk blijvend gemid
delde zijn. 

Lamarck had vóór de publikatie van zijn biologische ontwikke
lingsleer reeds een geologisch werk geschreven (1801), dat op 
streng-actualistische redeneringen gebaseerd was. Maar zijn evolutie
leer steunt niet op de geologie en zelfs niet op palaeontologische 
gegevens, maar eerder op de zogenaamde "ladder der natuur" 
(de opklimmende reeks uit de zoölogische systematiek). De eigenlijke 
evolutie, de opklimming, komt dan ook in zijn stelsel niet - zoals 
steeds weer beweerd wordt - tot stand door de invloed van de 
buitenwereld en loopt dus ook niet parallel met de aardgeschiedenis. 
Zij is gevolg van een geheimzinnige drang ("tendance de la nature", 
"pouvoir de la vie"), waardoor lagere vormen in hogere overgaan. 
Wel is er een invloed van de geologische en klimatologische om
standigheden op de dieren (de dierlijke organisatie kan daardoor 
in bepaalde opzichten zich sterker ontwikkelen - de giraffe krijgt 
een langere hals - of degenereren - het reptiel verliest zijn 
poten -), maar zij veroorzaken, als in de geologie zelf, slechts 
schommelingen en geen naar boven gerichte verandering. 

In Darwin's theorie ontstaan de nieuwe diersoorten door variatie 
en natuurlijke selectie. Daardoor worden transformaties en ten
slotte soortverandering verklaard, maar dat daarbij een over het 
a.lgemeen "progressieve" evolutie optreedt, wordt zonder meer (op 
grond van palaeontologische feiten en embryologische analogieën) 
geconstateerd en zeker niet verklaard op grond van een geologische 
parallel. 

De darwinistische evolutieleer is typisch natuurwetenschappelijk, 
doordat zij het onveranderlijk wetmatige karakter van de evolutie 
beklemtoont, maar zij is historisch, doordat de verandering niet 
herhaalbaar of omkeerbaar is en dus elk stadium der evolutie de 
unieke situatie van dat tijdstip weergeeft. 

Bij Lsmarck's leer moet een voorbehoud gemaakt worden. Hij neemt 
namelijk aan, dat nog steeds anorganische materie tot levende materie 
wordt, die aan de ontwikkeling van de laagste naar de hogere vormen gaat 
deelnemen. Ook sterven er geen diersoorten uit. De opgaande beweging 
verandert dus de toeatand niet (over een toekomstige supermens speculeert 
Lamarck niet). Hierin is Lsmarck's leer dus ahiBt0ri8ch, in tegenstelling tot 
die van Darwin en diens "voorloper", Robert Chambers (1844). 

Hoe heeft men dan dat historische element der evolutieleer toch 
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actualistisch en uniformitarisch kunnen interpreteren 1 Het actua
lisme is toch ahistorisch 1 Het antwoord is: doordat men in de bio
logische evolutieleer de betekenis van het "actuele" subtiel wijzigde. 

Ongetwijfeld wordt de evolutie door Darwin actualistisch op
gevat in die zin, dat zij langzaam en continu verloopt en dat tempo 
en modus (de snelheid en de wijze waarop zij geschiedt) van de 
evolutionaire verandering nu en altijd ongeveer dezelfde blijven 1). 
Doch het is niet de toestand die ongeveer constant blijft, maar de 
wijze waarop en de mate waarin de toestand verandert. In het oude 
geologische actualisme lieten de onophoudelijke veranderingen in 
de aardkorst toch het totale beeld globaal hetzelfde 2); in de 
evolutieleer echter betreffen ze het totale beeld, want er is een 
zekere gerichtheid in de verandering. De uniformiteit tussen heden 
en verleden betreft niet meer de toestand maar de toestands
verandering. Men zou ook kunnen zeggen: de verandering behoort 
nu tot de toestand. 

Hieruit blijkt, dat uniformiteit op zichzelf weinig zegt; men moet 
weten wàt uniform is. Zoals in de mechanica het antwoord op de 
vraag naar de oorzaak van de verandering afhangt van wàt men 
als verandering beschouwt en wàt als behorende tot de onveran
derde toestand, zo hangt in de geologie het antwoord op de vraag 
naar de uniformiteit van de toestand af van wàt men als de "toe
stand" beschouwt. Betekent het, als in het oorspronkelijke uni
formitarisme, dat de kleine lokale veranderingen het geheel om 
een gemiddelde toestand laten schommelen, Of betekent het, dat 
de in een bepaalde richting gaande verandering steeds in hetzelfde 
tempo en op dezelfde wijze voortgaat 1 

10. Grenzen van het actualisme 

De katastrofisten hebben bij hun kritiek op het actualisme op
gemerkt, dat als de veranderingen in het verleden door dezelfde 
oorzaken, werkend met dezelfde intensiteit als in het heden, plaats 
vonden, men dient vast te stellen wat onder heden verstaan wordt. 
Het heden is niet "vandaag", want als vandaag alle vulkanen in 
rust zijn, meent men niet, dat zij dus nooit uitbarstten. Men bedoelt 
er minstens het gehele bereik der menselijke geschiedenis mee. De 
actualist K. E. A. von Hoff3) (1822,1824,1834 e.v.) bewees slechts, 

1) Zie echter beneden, p. 46, n. 1. 
2) "Instead of being astonished at the proofs there are manifested of 

endless mutations in the animate world, they will appear... to afford 
evidence in favour of the uniformity of the system, unless, indeed, we are 
precluded from speaking of uniformity when we characterize a principle 
of endless variation". Lyell, Principles of Geology, vol. I1, sec. ed., London 
1833, ch. IX, p. 163. 

3) The Principle of Uniformity, pp. 4-10. 
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dat binnen dat tijdperk alle geologische veranderingen van dezelfde 
aard waren als die welke nu plaats vinden, en de katastrofist 
Cuvier stemde daarmee in. En zoals Von Hoff op grond daarvan 
concludeerde, dat ook voordien dezelfde geologische krachten 
werkten, zo concludeerde Cuvier, ofschoon katastrofist in de 
geologie, op goed-actualistische wijze voor de biologie, dat er 
nooit soort-transformaties in het verleden optraden, omdat zij 
binnen het historische tijdperk niet geconstateerd zijn. Darwin is 
6ók actualistisch in de biologie, maar in omgekeerde zin, want op 
grond van de evolutie in het verleden neemt hij aan, dat er ook 
nu nog evolutie, zij het uiterst langzaam en in historische tijd 
vrijwel onmerkbaar, optreedt. 

Waar moet nu de grens getrokken worden 1 Het klimaat van 
een streek wordt niet vastgesteld aan de hand van zomers of 
winters alleen en zelfs niet uit het gemiddelde klimaat van een 
klein aantal jaren, maar z6 dat, als er periodieke schommelingen 
zijn, deze allen binnen dat gemiddelde vallen. Op dezelfde wijze 
laat het actualisme wel toe, dat er verschillen zijn, en zelfs regel
matige verschillen, binnen de periode die als het "heden", d.w.z. 
als het zich herhalende, wordt voorgesteld. 

Als de ouderdom der aarde op 6000 jaren geschat wordt, heeft 
het zin het menselijk-historische tijdperk als "actueel" te beschou
wen. De creationist John Fleming 1) (1824; 1826) ontkende dan ook 
elke verandering in de toestand ná de scheppingsdagen en hij was 
nog strikter in zijn uniformiteitsopvatting dan Lyell, die door hem 
aangemoedigd werd. Nam Lyell aan, dat er tijden waren, waarin 
het klimaat over de hele aarde anders was dan het huidige, Fleming 
ontkende dit ten stelligste. Naarmate het aantal nullen achter het 
eerste cijfer groter werd, werd ook de periode die men gevoegelijk 
als herhaalbaar kon stellen groter. Daarbij bleek, dat het actuali
teitsbeginsel een lege vorm is, die men met allerlei inhoud kan 
vullen. Immers, het zou kunnen zijn, dat in de geschiedenis van 
de aardkorst afwisselend perioden van gebergtevorming en van 
betrekkelijke rust (en overwegende erosie der bergen) optreden. 
Het zou dan kunnen zijn, dat het tempo van de verandering ge
durende de perioden van gebergtevorming sneller was dan dat in 
de tussenliggende tijden. Dan zou men als het-zich-steeds-weer
herhalende een uit een tamelijk katastrofale revolutie en een rusttijd 
bestaande periode moeten aannemen en daarmee zijn actualistisch 
geweten gerust kunnen stellen. Binnen zulk een periode zou er 
sprake zijn van "geschiedenis", want geen der etappen herhaalt 
zich dan. Men zou dit kunnen vergelijken met een wereldperiode 

1) The Principle of Uniformity, pp. 24-31. 
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van de stoïsche filosofie, waarbinnen zich eveneens "geschiedenis" 
afspeelt, terwijl op grotere schaal gezien er de eindeloze herhaling 
van de ahistorische visie is. 

Het omgekeerde kan echter even goed. Juist door de veronder
stelde traagheid van het tempo der veranderingen zal er binnen 
een beperkte periode geen merkbare verandering optreden en het 
beeld dus ahistorisch zijn, terwijl over zeer lange perioden gerekend 
een historisch verloop geconstateerd wordt. Afhankelijk van het 
standpunt dat men inneemt, zal de aardkorst als bijna-onver
anderlijk beschreven worden (in de geografie) of als zich historisch 
ontwikkelend (in de geologie) en zal de biologie praktisch de soort
constantheid aanvaarden in haar systematische en classificerende 
werkzaamheid en de onophoudelijke verandering der soorten in 
de phylogenese. 

11. Geologische cycli 

Het actualisme is dus elastisch genoeg om binnen bepaalde 
grenzen "historisch" te zijn en zelfs een gematigd katastrofisme 
in zich op te nemen, zoals reeds de katastrofist W. Whewell inzag 1). 
In de praktijk is dit ook gebleken. Veel actualistische geologen 
hebben met H. Stille een cyclische opvatting van de geschiedenis 
der aardkorst, een "polsslag der aarde", aangenomen (Haug, Kober, 
Salomon, Umbgrove). Op kleine schaal denken zij dus historisch 
en op grotere schaal meer actualistisch en ahistorisch. Laat men, 
als in Nieuwenkamp's petrologisch neo-huttonisme 2), de bestand
delen van de gesteenten wel een voortdurende kringloop doormaken, 
echter niet synchroon over de gehele aarde, dan nadert men het 
klassieke actualisme dichter dan bij de zoëven genoemde "tec
tonische" periodisering. 

Men gaat echter nog verder in de "historische" richting. Zonder 
het actualisme prijs te geven, spreekt men niet alleen van zich 
regelmatig herhalende perioden van rust en sterke activiteit 
(waarmee dus strikte uniformiteit losgelaten wordt), maar men 
kent aan elke cyclus een eigen, specifiek karakter toe. Het beeld 
dat men wel gebruikt is dat van een stijgende spiraal. Er zijn dus 
op elkaar gelijkende reeksen van gebeurtenissen, die echter niet 
gelijk zijn. Bijgevolg wordt het geologisch gebeuren voorgesteld 
door een kurve met scherpe toppen, die uit niet-herhaalde stukken 

1) The Principle of Uniformity, pp. 42-47. 
2) W. Nieuwenkamp, De oorsprong der materie bij endogene gesteente

vorming. Geologie en Mijnbouw 11 (1949), p. 296. - Géochimie classique 
et transformisme. Bull. soc. géol. de France 6 (1956), p. 420. - Ta.blea.u 
de théories petrogénétiques. Publications C.N.R.S. colloque 68, Paria 1955, 
pp. 296-297. 
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bestaat en dus een kenmerk van echte geschiedenis vertoont 
(K. Beurlen (1930); C. C. Beringer) 1). 

Ook hier dringt zich een vergelijking op met een theorie der 
"gewone" geschiedenis. Giambattista Vico (1725) was van mening, 
dat bepaalde perioden der geschiedenis een eigen karakter hebben, 
dat echter terugkeert in andere perioden, zodat men die door 
analogieredenering verregaand kan kennen 2). Er zijn b.v. heroïsche 
tijdperken: de homerische periode en de europese middeleeuwen, 
die gemeen hebben o.a. hun regering door een militaire aristocratie 
en hun balladen in de letterkunde 3). Elke heroïsche periode wordt 
gevolgd door een beschaafd tijdperk, waarin de regeringen eerst 
democratisch, dan monarchistisch worden en waarin de gedachte 
triomfeert over de verbeelding, het proza over de poëzie 4). 

Vico's opvatting verschilt daarin van de grieks-romeinse geschiede
nisbeschouwing, dat de verschillen tussen de cycli duidelijk erkend 
worden en dus geen eeuwige herhaling optreedt. Dat deze "ideale 
geschiedenis der eeuwige wetten" 5) inderdaad niet alles beheerst, 
blijkt als Vico erkent, dat de Amerikanen deze kringloop nu zou
en doormaken "als zij niet door de Europeanen ontdekt waren" 6). 

1) "So scheint sich eine epochale Repetition anzudeuten, wenn auch 
nur in allgemeinsten Zügen. Diese Erscheinung unterstreicht fast noch den 
Eigencharakter jeder Zeit, so paradox das zunächst klingt". C. C. Beringer, 
Die Urwelt, Stuttgart 1951, p. 86. Hij wijst op het "Eigencharakter der 
Erdzeitalter", "diese Epochen, im anorganischen wie im organischen Be· 
reich, sind durchaus einmalig und individuelI" (o.c. p. 211). Maar hij ontkent, 
dat de aardgeschiedenis echte geschiedenis was v66rdat het organisch leven 
"gestaltend" ingreep (o.c. p. 219). Zie echter beneden, p. 51, noot 1. 

2) "Und auf diese Weise wird die Philoaophie Prüferin der Philologie, 
d.h. der Lehre von Erscheinungen, die von menschlicher Willkür ab· 
hangen ... indem sie den Plan nachweiset einer ewigen idealen Geachichte, 
nach welcher in der Zeit ablaufen die Geschichten aller Nationen". G. Vico, 
Grundzüge einer neuen Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der 
Völker. Vert. W. E. Weber. Leipzig 1822, p. 5 (Idee des Werkes). 

3) Vico, o.c., p. 23 (Idee des Werkes). 
4) Vico, o.c., pp. 32 en 36 (Idee des Werkes). 
6) "Nun erwäge man nach dieser Wiederkehr menschlicher bürgertÜID. 

licher Erscheinungen ... und man wird die ganze Geschichte gedeutet vor 
sich haben, nicht etwa die besondere, und in der Zeit abgelaufene der Ge· 
setze und Thaten der Römer oder der Griechen; sondern nach der wesent· 
lichen Identität der Begriffsbildung und der Verschiedenheit ihrer Weisen 
sich auszudrücken, wird man vor sich haben die ideale Geschichte der 
ewigen Gesetze, nach welcher die Begebenheiten ablaufen aller Völker in 
ihren Ursprüngen, Fortschritten, Zuständen, ihrem Sinken und Ende, gesetzt 
auch, es erhüben sich, was sicherlich falsch ist, in alle Ewigkeit von Zeit 
zu Zeit unendliche Welten". Vico, o.c., B.V., c. 3, p. 838. 

Al schrikt Vico, evenals Hutton, voor de uiterste consequentie terug, 
het is duidelijk, dat een opvatting van de geschiedenis als een voortdurende 
herhaling de "physikalisering" in de hand werkt. Vico ga.a.t er dan ook 
(zoals Toulmin voor de geologie) prat op, dat hij de "wetten" gevonden 
heeft en daarom zijn boek terecht "Nieuwe Wetenschap" noemen kan. 

S) " ••• so würden die Americaner jetzo diesen Lauf der menschlichen 
Dinge durchwandeln, wenn sie nicht von den Europäern wären aufgefunden 
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12. Actualisme als methode 

Zelfs de meer orthodoxe actualisten moeten op grond van hun 
onderzoekingen erkennen, dat voor de oudste tijdperken waarmee de 
geoloog te maken krijgt, niet meer hetzelfde tempo en dezelfde 
modus der veranderingen gelden als voor de latere: er zijn immers 
geheel andere omstandigheden, omdat men dichter is bij het 
stadium, waarin van een aardkorst nauwelijks sprake is, zodat het 
actualiteitsbeginsel niet toegepast kan worden (H. H. Read, 1939, 
1948) 1). Het verschil tussen de veronderstelde zuurstofloze oer
atmosfeer en de latere zuurstofhoudende atmosfeer, dat zowel de 
verwering van rotsen als de levensverrichtingen noodwendig doet 
verschillen, geeft sommigen aanleiding de oer-atmosfeer "prae
actualistisch" te noemen en voor aan het aard-oppervlak plaats 
vindende processen een prae-actualistische en een actualistische 
periode te onderscheiden 2). 

Maar ook voor veel latere perioden moet het actualiteitsbeginsel 
met enige reserve toegepast worden. In zijn kritiek op Lyell's 
uniformitarisme heeft Erich Kaiser (1931) opgemerkt, dat niet elk 
gesteente zich in elke tijd kan vormen. Planten en dieren zijn eerst 
laat in de geschiedenis van de aardkorst opgetreden en zij gingen 
toen grote invloed uitoefenen op de processen, die zich aan het 
oppervlak der aarde afspelen. Woestijnvorming was iets geheel 
anders na het ontstaan van een plantendek dan erv66r (Johannes 
Walther, 1893) 3). 

De vergelijking met "gewone" historie dringt zich weer op: 
hetgeen in de loop der geschiedenis nieuw ontstond, beïnvloedde 
de verdere gang, zodat van een herhaling van het vroegere geen 
sprake meer kan zijn, - zo ook, toen er eenmaal planten waren, 
had dit geologische en klimatologische gevolgen. De wereld waarin 
een latere flora zou ontstaan was niet meer dezelfde als die waarin 
de eerste plantengroei ontstond en dus konden ook niet alle gebeur
tenissen daarin dezelfde zijn en in hetzelfde tempo verlopen. 

We mogen dus concluderen, dat het ahistorische uniformitarisme 
plaats gemaakt heeft voor een meer "historische" opvatting; meer 
historisch, daar zij nadruk legt op de eigen-geaardheid der elkaar 
opvolgende geologische gebeurtenissen. 

De actualistische methode echter, blijft onmisbaar, ondanks de 

worden". (Vico, o.c., B. V, c. 3, p. 837). Zie ook p. 835: Polen wordt eigenlijk 
aristocratisch geregeerd, maar als het natuurlijke verloop niet door buiten
gewone omstandigheden verhinderd was, zou het een echte monarchie zijn. 

1) The Principle of Uniformity, pp. 63--64. 
2) M. G. Rutten, The Geological Aspects of the Origin of Life on Earth. 

Amsterdam, New-York 1962, pp. 64, 65, lI3. 
3) The Principle of Uniformity, pp. 52-55. 
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reserve die men tegenover de Lyellse uniformitaristische theorie in 
acht neemt. Zoveel mogelijk tracht men het verleden te reconstru
eren niet alleen met behulp van de "onveranderlijke" physische 
en chemische wetten, maar ook naar analogie van de ervaringen 
uit het geologische "heden". Mocht dit niet mogelijk zijn, dan 
aarzelt men echter niet andere combinaties van physisch-chemische 
processen als geologische oorzaken aan te nemen. 

Tussen katastrofisme en uniformitarisme vervloeien de grenzen, 
als de actualist de katastrofen en onregelmatigheden niet ontkent 
maar onder een hogere "uniformiteit" tracht te vangen. De geologie 
zal steeds pogen te onthistoriseren, want zij is een natuurweten
schap. Maar aan de andere kant is zij ook een quasi-historische 
wetenschap en, daar zij in het veldonderzoek steeds weer met 
sporen van eenmalige gebeurtenissen geconfronteerd wordt, zal zij 
steeds weer correcties op haar schema's aanbrengen om ze met de 
"historische" ontwikkeling in overeenstemming te brengen. 

13. Biologisch katastro{isme 

Een consequent uniformitarisme erkent noch geologische noch 
biologische evolutie; een consequent katastrofisme daarentegen kan 
beide erkennen, zij het dan niet als continu maar als discontinu 
verlopend. 

Door Cuvier en de progressionisten worden de geologische revo
luties en de palaeontologische sprongen slechts als "feiten" ge
constateerd; een wetenschappelijke verklaring ontbreekt; hoogstens 
wordt naar een theologische verwezen. 

Étienne Geoffroy St Hilaire (1825; 1833), echter, schreef de bio
logische transformaties - in tegenstelling tot Lamarck vóór hem 
en Darwin ná hem - geheel aan de invloed van de omgeving toe. 
Uit zijn geologisch katastrofisme volgde dan ook een biologisch 
katastrofisme. Snelle veranderingen in geologische en klimato
logische omstandigheden veroorzaken ook snelle, zelfs sprongs
gewijze, veranderingen in de dierlijke organismen, terwijl gedurende 
de perioden van rustige geologische verandering ook in het dierenrijk 
geleidelijke en geringe veranderingen zullen plaatsvinden. 

In moderne vorm komt deze opvatting terug bij de aanhangers 
van macromutaties of saltaties in de genetica (R. Goldschmidt, 
1917, 1940). Er ontstaan plotseling met monstruositeiten te ver
gelijken nieuwe diertypen. 

In de palaeontologie nemen sommigen aan, dat perioden van 
rustige, evolutionaire "ontwikkeling in darwinistische trant" worden 
afgewisseld met perioden van "typostrofaal" karakter, waarin 
grote veranderingen optreden in betrekkelijk korte tijd (K. Beurlen; 
O. H. Schindewolf, 1936, 1950). 
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Deze palaeontologische beschouwing is zeker "historisch", want 
er is een voortschrijdende evolutie. Toch heeft zij ook actualistische 
trekken. De macromu,taties of typostrofale sprongen worden nu 
niet waargenomen, omdat zij zo uiterst zelden optreden; in principe 
evenwel kunnen zij optreden en men meent dan ook ze door het 
experiment kunstmatig te kunnen veroorzaken. Geoffroy St Hilaire, 
die de grondlegger der wetenschappelijke teratologie is, trachtte 
opzettelijk monstergeboorten te bewerken door kippeneieren te 
laten uitbroeden bij hogere temperatuur dan de normale en in een 
atmosfeer van gewijzigde samenstelling. De analogie tussen deze 
kunstmatige monsters en de saltaties die verondersteld worden in 
het verleden in de natuur te zijn opgetreden, wordt gewettigd, 
doordat hij met nadruk verklaart, dat monsters even natuurlijk 
zijn als normale geboorten, al zijn zij dan zeer zelden levensvatbaar. 
Deze gedachte komen we weer tegen bij Goldschmidt, wanneer hij 
de levensvatbare macromutaties als "hopeful monsters" betitelt. 

De sprongsgewijze evolutie vond bij Darwin heftige tegenstand 
en ook nu nog verzetten orthodoxe darwinisten als G. G. Simpson 
zich er krachtig tegen. Om de ook door hem erkende regelmatige 
gapingen in de palaeontologische reeksen te verklaren, neemt 
Simpson geen macrosaltaties aan, maar een versneld tempo in de 
evolutie, waardoor de kans, dat fossiele resten van deze overgangs
vormen gevonden worden, wegens de korte tijd waarin ze leefden, 
uiterst gering is. Hier wordt dus met de uniformiteit wat het tempo 
betreft gebroken, hoewel de actuele oorzaken en ook de continuïteit 
gehandhaafd blijven. Het verschil met de aanhangers van de 
macrosaltaties is nu vooral de mate van snelheidsverandering : bij 
de ene opvatting geschiedt de overgang gedurende weinige genera
ties, bij de andere in één generatie. 

14. Experiment en historie 

Ook de geologische actualisten die zich met experimenten bezig 
hielden vertoonden, evenzeer als Geoffroy, neiging tot katastrofisme. 
Als men in het laboratorium gesteentevorming of verkoling na
bootst, dan moet dit gebeuren in een geologisch gesproken uiterst 
korte tijd, op zeer katastrofale wijze, dikwijls met behulp van 
extreme intensiteiten van temperatuur en druk. Onder de indruk 
van hun eigen werk, dat tot producten leidt, die van de natuurlijke 
vrijwel niet te onderscheiden zijn, komen deze geologische experi
mentatoren er gemakkelijk toe om aan te nemen, dat tempo en 
wijze van ontstaan in de natuur dezelfde zijn als die welke werden 
waargenomen in het laboratorium. Hun katastrofisme staat dus 
in zekere zin op actualistische basis (de geschiedenis herhaalt zich, 
al is het dan in het laboratorium). 
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Twee der grootste beoefenaars der experimentele geologie zijn 
hiervan voorbeelden. James Hall (1798), de vriend van Hutton, 
kwam ertoe af te wijken van het huttonisme en ook geologische 
katastrofen aan te nemen, en G. A. Daubrée (1859) merkte op, 
dat men niet voldoende heeft aan de zich nu in de natuur afspelende 
proce88en om de gebeurtenissen in het verleden te bepalen. 

Anti-katastrofisten in de geologie, als Hutton en Lyell, of in 
de biologie, als Lamarck en Darwin, hadden daarentegen geen 
behoefte aan experimentele bevestiging van hun theorie. Hutton 
scheen zelfs te vrezen, dat hun negatief resultaat de aanvaarding 
van zijn theorie zou belemmeren en Lyell had voor experimenten 
geen belangstelling. 

Lamarck en Darwin verklaarden bij voorbaat, dat de tijd voor 
experimenten te kort was om de langdurige processen uit de natuur 
na te bootsen en achtten ze daarom zinloos. HUn actualisme beriep 
zich op wat nu in de natuur geschiedt en niet op laboratoriumproeven. 

15. Hi8tori8che en fysi8che causaliteit in de natuur 

Als dan de actualistische methode zo elastisch is, dat ze niet 
alleen de darwinistische evolutie maar zelfs een zekere mate van 
katastrofisme in zich kan opnemen, wat blijft er dan eigenlijk nog 
van het actualisme over, nu het evenals het katastrofisme, een 
historisch karakter bezit en de onherhaaIbaarheid der gebeurte
nissen erkent? 

Strikt gesproken blijft over de onderstelling, dat de fysi8che 
wetten, nu en altijd, hier en overal, dezelfde zijn, dus dat de deel
processen, waaruit de macrogebeurtenissen opgebouwd zijn, de
zelfde blijven in alle tijden en op alle plaatsen. Maar dat hebben 
ook de katastrofisten niet ontkend. De geologen onder hen hebben 
nooit aangenomen, dat de wetten der chemische binding, de 
gravitatiewet, de botsingswetten e.d. vroeger anders waren dan 
nu, en de biologen die sprongsgewijze evolutie aannemen veronder
stellen niet, dat de genetische wetten wijziging ondergingen. Als 
de katastrofist sprak van andere oorzaken of zelfs andere wetten, 
dan bedoelde hij niet, dat de fysische wetten vroeger anders waren 
dan nu, maar slechts, dat de bepaalde samenloop van omstandig
heden en oorzaken die er op een zeker tijdstip was, zich nooit 
herhaalde, dus dat ook de gebeurtenissen die er uit voortvloeiden 
naar aard en (of) intensiteit verschilden van alle andere gebeurte
niBBen. 

Was alleen de onveranderlijkheid der fysisch-chemische wet
matigheid bedoeld, dan was het onnodig het actualiteitsbeginsel 
met nadruk als een grondslag der geologische methode te procla-
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meren. Het actualisme bedoelt echter wel degelijk, dat niet alleen 
de elementaire fysische en chemische processen, maar ook de meer 
gecompliceerde wijzen van samentreffen daarvan (b.v. chemische 
verwering, erosie en sedimentatie), die de elementaire geologi8che 
processen vormen, zich steeds weer op dezelfde wijze herhalen. 
Het actualisme poogt juist dit samentreffen zoveel mogelijk te 
onthistoriseren en als een herhaalbare en inderdaad steeds weer 
herhaalde zaak voor te stellen. De bedoeling van de actualistische 
methode is dus, uitgaande van de sporen in de aardkorst van 
geologische veranderingen uit het verleden, met behulp van de 
kennis van de mechanische en fysisch-chemische elementaire pro
cessen deze geologisch elementaire gebeurtenissen (erosie, plooÜllg, 
enz.) te analyseren en ze te reconstrueren in de gedachte en zo 
mogelijk zelfs in het experiment. 

Voor het laatste zijn, behalve technische, ook principiële grenzen. 
De geologische processen zijn gecompliceerd en hoe gecompliceerder 
een gebeurtenis uit het verleden, hoe minder de kans bestaat alle 
causale reeksen die in haar samenvloeien tegelijk weer op te roepen. 
Men krijgt misschien een "model", dat aangeeft hoe een bepaalde 
metamorfose of een bepaalde plooÜllg kan optreden, maar men 
heeft geen zekerheid, dat het in het verleden inderdaad zo ge
schiedde. Een scherpe grens trekken tussen het herhaalbare (door 
ons hier "geologisch elementair" genoemde) en het uniek-historische 
is echter onmogelijk, zoals zoveel exacte grens-bepalingen de 
natuurwetenschap uitdagen (b.v. die tussen leven en niet-leven). 
Het is echter duidelijk, dat de actualistische methode poogt dit 
"herhaalbare" zo ver mogelijk in het geologisch-historische beeld 
te verwerken. Maar ook het katastrofisme zal zoveel mogelijk een 
actualistische methode toepassen; het voelt zich echter minder 
verplicht een "uniform" geologisch-historisch beeld van het ver
leden te ontwerpen. 

Het onderscheid tussen actualistische en katastrofistische theorie
ën is dus vaag geworden, omdat beide historische zowel als ahisto
rische trekken bezitten. Met betrekking tot de fysische wetten zijn ze 
beide strikt actualistisch (uniformitarian) en wat de geologische 
gebeurtenis betreft zal ook de katastrofist het onderscheid tussen 
een grote katastrofe en een kleine geologische verandering zoveel 
mogelijk tot het kwantitatieve beperken. Aan de andere kant erkent 
het anti-katastrofisme, dat niet elk gesteente ten allen tijde ont
staan kon en zelfs in het strikte uniformitarisme van Lyell wordt 
het eigen karakter van bepaalde geologische tijdperken, waardoor 
zij zich van alle andere perioden onderscheiden, erkend. 

Als bepaalde diertypen in een bepaald tijdperk en niet daarvoor 
of daarna voor het eerst optreden, betekent dit, dat er een bepaalde 

407 



36 NATUUR EN GESCHIEDENIS 

samenloop van fysische en biologische voorwaarden, een ontmoeting 
van bepaalde causale reeksen was, die zich nooit herhaald heeft 
en daarmee heeft hij in zekere zin een historisch karakter. 

Whewell (1840) onderscheidde in de natuur deze "historische 
causaliteit" van de "mechanische" (fysische). Kracht, zo zei hij, 
is de oorzaak van beweging ten allen tijde en onder alle omstandig
heden (indien zij geen belemmering ondervindt), maar de oorzaak 
van de huidige toestand der Alpen toonde zich slechts in een reeks 
gebeurtenissen, waarvan ieder voor zich slechts éénmaal geschiedde 
en haar eigen plaats innam in de opeenvolging der tijden 1). 

Niet andere fysische wetten, maar de unieke situatie in de wereld 
op een bepaald tijdstip geeft aan de gebeurtenissen in de natuur 
hun eigen onherhaalbaar (of althans niet-herhaald) karakter en 
maakt, dat, zij het met zekere reserve, van een geschiedenis der 
natuur gesproken mag worden. 

Inderdaad heeft elk natuurhistorisch gebeuren fysische zowel als 
historische aspecten. De eerste betreffen de wetmatige, in de meest 
strikte zin actualistische, herhaalbare elementen ervan, de tweede 
het onherhaalbare, unieke geheel. De eerste worden beheerst door 
fysische causaliteit, de tweede door historische causaliteit. Men zou 
kunnen zeggen: hoe gecompliceerder, hoe individueler en dus 
"historischer" . 

De chemische en fysische processen die tot mineraalvorming 
leiden hebben geen individueel karakter en laten zich dan ook 
experimenteel ad libitum herhalen. De vorming van gesteenten is 
reeds een gecompliceerder proces, daar men niet alleen de samen
stelling en kristalvorm maar ook de petrologische structuur (ge
laagd, grof- of fijnkristallijn) moet nabootsen. Maar ook hier is 
herhaling door de experimentele geologie dikwijls mogelijk ge
bleken. De vorming van gebergteplooien laat zich - ook al vanwege 
de grote afmetingen van het natuurlijke - slechts in een model 
imiteren. Al deze deel-processen (fysisch-chemische mineraal
vorming, gesteentevorming, plooiïngsproeven, waterloopkundige 
experimenten) zijn de actualistische elementen, waaruit de geo
logische theoreticus het historisch gebeuren, waarvan hij de sporen 
in de aardkorst aantreft, reconstrueert. Zulk een gebeuren, b.v. 
de vorming van een bepaald gebergte als de Andes, heeft een 
individueel karakter en kan dus in principe slechts in gedachten
constructies weer opgeroepen worden. 

Het ontstaan van het leven en daarna van de hogere diersoorten 
is dermate gecompliceerd, dat het zich niet (of nog niet) laat her
halen en dat, al zouden we het kunnen nabootsen, er toch weinig 

1) W. Whewell, The Philosophy of the Inductive Sciences, sec. ed., 
London 1847, vol. I, p. 654. 
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kans op zou zijn, dat de natuur geheel op dezelfde wijze te werk 
gegaan is. De "historiciteit" en "individualiteit" is hier aan
merkelijk toegenomen. 

Echter, eerst met het optreden van homo sapiens met zijn in
tellect en wil komt het historische ten volle tot gelding. In de 
mensenwereld is de individualiteit van het geschieden, die in de 
fysica niet bestaat, in petrografie en geologie nog zwak is en in 
de ontwikkeling van het planten- en dierenrijk duidelijk uitkomt, 
in de hoogste mate aanwezig. De spoetnik volgt fysische wetten 
en het in omloop brengen van deze kunstmatige planeet is her
haalbaar, zij het met zekere afwijkingen, die nu eenmaal ieder 
experiment toch weer iets eenmaligs geven. Maar dat hij juist op 
dàt ogenblik zijn reis begon, hangt samen met de beslissing van 
een mens, een beslissing, die mede bepaald werd door psychologische 
factoren en door de historische situatie van dat ogenblik. 

In de menselijke geschiedenis speelt het schijnbaar toevallige 
samentreffen van verschillende causale reeksen zulk een grote rol, 
dat het als een kenmerk van het echt-historische beschouwd wordt, 
o.a. door de portugese auteur Oliveira Martins (1845-1894). Het 
"toevallige" is volgens hem niet zonder oorzaak, maar het bestaat 
in de ontmoeting "van twee reeksen of systemen, die in generlei 
betrekking tot elkaar staan". Zulk een "toevallige" gebeurtenis 
kan de "normale evolutie" der geschiedenis tot in de verre toekomst 
afbuigen. Als de geschiedenis wetten heeft, kunnen dus toch niet 
al haar feiten daaronder vallen; het aantal uitzonderingen is er 
groter dan in enige andere wetenschap; het neemt toe in de volgorde 
astronomie, fysica, biologie, historie 1). Een der oorzaken hiervan 
is dat met de complexiteit van een wetenschap ook onze onkunde 
ervan toeneemt, en een andere - meer essentiële - is, dat als in 
elk van hen het noodzakelijke en het toevallige voorkomen, dit 
laatste evenredig met de complexiteit toeneemt. Het aantal toe
vallige gebeurtenissen is dus in de geschiedenis veel groter dan in 
welke andere wetenschap ook, omdat "onder het aantal der reeksen 
die zich onafhankelijk van elkaar binnen haar gebied ontwikkelen ... 
behalve die welke de lagere wetenschappen bevatten, zich ook be
vinden die welke eigen zijn aan de volkeren, aan de samenlevingen 
en aan de enkelingen als zedelijke en natuurlijke wezens" 2). In 

1) J. Q. Oliveira Martins, ° Helenismo e a. civilizaçao crista. Introduçao, 
(ed. Lisboa 1951, p. 6). 

2) "Os casos fortuitos sao na história infinitamente mais numerosos do 
que em qualquer outra ciência, porque 0 nUmero de séries que independente
mente se desenvolvem dentro do Beu dominio ... além de conter 0 das 
que se dao dentro das ciências inferiores, contém 0 das que se dao próprias 
das raças, das sociedades e dos individuos como seres morais e naturais" , 
Oliveira Martins, o.c., p. 8. 
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dezelfde geest heeft E. Becher (1921) betoogd, dat juist de gecom
pliceerdheid der historische gebeurtenissen de wetmatige herhaling 
uitsluit 1). 

We herkennen hier de invloed van A. Cournot's beschouwingen 
(1872) over de "filosofie" of "aetiologie" der geschiedenis. Cournot 
verstaat onder historisch toeval het samentreffen van verschillende 
van elkaar onafhankelijke reeksen van oorzaken in een bepaald 
verschijnsel 2). Deze "toevalligheid" sluit niet uit, dat ieder der 
reeksen streng gedetermineerd is en zelfs niet, dat hun ontmoeting 
te berekenen zou zijn 3). In het algemeen echter is de ontmoeting 
van causale reeksen voor ons een duistere zaak, omdat de situatie 
ingewikkeld is. De "toevallige" gebeurtenissen moeten volgens 
Cournot onderscheiden worden van de wetmatige ontwikkelingen, 
die gevolg zijn van een reeks met immanente noodzaak op elkaar 
volgende oorzaken en effecten. 

Deze beide begrippen past Cournot toe zowel in de geschiedenis 
der natuur als in de menselijke historie en hij beschouwt het als 
eerste taak van de historische aetiologie door analyse der ver
schijnselen en bespreking van hun oorzaken zoveel mogelijk vast 
te stellen in hoeverre zij onafhankelijk zijn, in hoeverre zij nood
wendig samenhangen, dus of zij van toevallige of van constante 
oorzaken afhangen 4). De verdeling van de sterren in een nevelvlek 
is "toevallig", maar de afplatting van de planeten is gevolg van 

1) "Die Kompliziertheit historischer Ereignisse, ihr verwickeltes Bedingt
sein durch zahlreiche, vielfa.ch voneinander unabhängige Faktoren und Um
stände, begründet die Unwahrscheinlichkeit einer Wiederholung und damit 
den starken individualisierenden, idiographischen Einschlag in der Ge
schichte und die sehr beschränkte Rolle der Gesetze in dieser Wissenschaft". 
E. Becher, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Untersuchungen 
zur Theorie und Einteilung der Rea.lwiasenschaften. MÜDchen-Leipzig 1921, 
p. 175. 

2) ••• l'idée du hasard... consiste dans l'indépendance mutuelle de 
plusieurs séries de causes et d'effets qui concourent accidentellement à. produire 
tel phénomène, à. smener telle rencontre, à déterminer tel événement, lequel 
pour cette raison est qua.lifié de fortuit; et cette indépendance entre des 
chaînons particuliers n'exclut nullement l'idée d'une BUSpension commune 
de tous les chaînons à un même annea.u primordial, par-delà. les limites, 
ou même en deçà des limites ou nos raisonnements et nos observations 
peuvent atteindre". A. Cournot, Considérations BUT la Marche des Idées 
et des événements dans les temps modernes. Paria 1872, T. I, p. 1-2. 

"Ie croisement continuel des chaînes de conditions et de causes secondes, 
indépendantes les unes des autres, donne perpétuellement lieu à ce que 
nous nommons des chance8 ou des combinaisons fortuites ... ". O.c., p. 2. 

8) "On ne manque pas plus de respect à Dieu en étudiant les lois du 
hasard (ca.r Ie hasard même a ses lois que met en évidence la multiplicité 
des épreuves), qu'en étudiant les lois de l'astronOInie ou de la physique" 
(p. 2). "Remarquons bien que l'idée d'un fait a.ccidental n'implique pas 
l'hypothèse absurde d'un effet sans cause ... " (p. 4). 

4) " ••• causes qu'il s'agit surtout d'étudier au point de vue de leur 
indépendance ou de leur solidarité" (p. 2). Zie ook p. 14. 
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een noodwendigheid of wet der natuur. Als het menselijk geslacht 
zou ondergaan door invloed van een komeet, die de aarde te dicht 
naderde, dan zou dit een accidentele gebeurtenis zijn, terwijl het 
uitsterven van levende wezens als gevolg van een wet van het 
ouder worden of door geleidelijke afkoeling van de aarde een ge
beurtenis met een immanente, wetmatige noodwendigheid zou zijn 1). 
Tegenover elkaar staan dus de onregelmatigheid van het feit, het 
accidentele, en de regelmaat van de wet, het essentiële 2). 

In de geschiedenis wordt door Cournot hetzelfde onderscheid 
gemaakt: aan de ene kant de langzame groei van de maatschappij 
in de loop der eeuwen door algemene, inwendige oorzaken -, aan 
de andere kant de plaatselijke, toevallige schokken, die de sociale 
situatie niet essentieel veranderen. Ondanks zijn voorkeur voor de 
eerste soort, heeft Cournot een open oog voor wat Pascal bedoelde 
toen hij schreef, dat als de neus van Cleopatra korter geweest was, 
het gehele gelaat der aarde er anders uitgezien zou hebben 3). 
Cournot zegt, dat een toevallige gebeurtenis, zowel in de geschiedenis 
der aarde als in de politieke historie alle volgende gebeurtenissen 
kan beïnvloeden 4). Wat echter voor de "geschiedenis" uiterst 
belangrijk is, kan voor de "historische aetiologie" slechts een toe
valligheid zijn: haar ontwikkeling wordt door politieke en andere 
toevalligheden gestoord, maar niet blijvend verhinderd. De filosofie 
der historie tracht haar vast te stellen door beschouwing en analyse 
der gegeven feiten; elke aprioristische conceptie moet afgewezen 
worden: zij is aetiologisch en niet teleologisch 5). 

Vooral in de politieke geschiedenis zal het toeval steeds een 
belangrijk aandeel behouden, hoewel dit zal verminderen, naarmate 
de invloed van de grote persoonlijkheden op de achtergrond 
geraakt ten opzichte van de medewerking van allen, d.w.z. als de 
krachten van "getal en maat" overwicht zullen krijgen op de meer 
accidentele gevoelens en hartstochten. Toepassing van de statistiek 
zal dan wetmatigheden constateren 6). V 66r de menselijke bescha
ving ontstond, was er geen geschiedenis, omdat de massa's door 

1) O.o., p. 4. 
2) "Ia. réguJ,arité de la. loi, et l'irréguJ,arité du fait ou de l'a.coident" (p. 3). 
8) "Ie nez de Cléopatre: B'il eût été plus oourt, toute la. fa.ce de la. terre 

a.ura.it oha.ngé". Pa.sca.I, PenBées, fr. 162. 
') " ••. danB l'ordre des fa.its politiques et BOOiaUX, oomme danB 1'0rdre 

des fa.its na.turels, oe qui a. dû Bon origine à des oiroonsta.noes fortuites 
peut Ia.isser deB tra.ces toujOurB BubBÎBtantes" (Cournot, o.o., J? 9). "En 
telles oirconsta.noes il BUffisa.it d'un ca.prioe du ha.sa.rd pour mtervertir, 
modifier, supprimer une longue oha.îne d'événements; en telles a.utres il y 
a.va.it un résulta.t nécessa.ire, inévita.ble, ou les données essentielIes de la. 
Bitua.tion devaient fina.lement préva.loir Bur tous les a.coidents fortuits" (p. 10). 

6) "Si 1'0n nous permet de recourir au voca.bula.ire de Kant, nous dirons 
qu'a.utre ohose est l'étiologie, a.utre ohose la. téléologie historique (p. 15). 

8) O.o., p. 2. 
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instincten gedreven werden; in de toekomst zal de voortgang der 
beschaving ertoe leiden, dat ze de "historische fase" achter zich 
laat en de wetmatigheid overheersen zal l ). 

Cournot constateert niet alleen een overeenkomst tussen de 
ontwikkeling der natuur en de menselijke geschiedenis dáárin, dat 
in beiden naast de algemene, wetmatige ontwikkeling ook toevallige, 
"historische" gebeurtenissen optreden, - er is volgens hem ook 
overeenkomst, doordat beide in een analoge, "moderne", fase ge
komen zijn. Hij is ervan overtuigd, dat in de geologie de energie 
der krachten van opbouwen afbraak afgenomen is en dat het 
vermogen tot wijziging van de organische typen verdwenen is, 
zodat we het definitieve stadium van de tot nog toe progressieve 
reeks bereikt hebben. Er zullen nog slechts schommelingen om een 
gemiddelde toestand zijn. Hij meent, dat zijn opvatting van de 
"filosofie der geschiedenis" dichter staat bij die van Hegel dan bij 
Vico's "indische" speculaties over eeuwig zich herhalende cycli 2), 
die in de geschiedenis dezelfde fasen laten terugkeren, zoals de 
verduisteringen in de astronomie. Als het zó ging, zou men niet 
van een "filosofie" der geschiedenis maar van een "fysiologie" der 
geschiedenis moeten spreken 3). In de geschiedenis der menselijke 

1) "Aux époques reculées, avant l'apparition des hommes supérieurs qui 
fondent la civilisation des peuples, ceux·ci n'ont pas encore d'histoire non· 
seulement parce que les historiens manquent, mais parce que, sous l'empiré 
des forces instinctives auxquelles les masses obéissent, les conditions de 
l'histoire telle que nous l'entendons manquent absolument. Si rien n'arrête 
la civilisation dans sa marche progressive, il doit aussi venir un temps ou 
les nations auront plutöt des gazettes que des histoires; ou Ie monde civilise 
sera pour ainai dire sorti de la phase historique ... " (p. 8). 

2) "Tout témoigne d'une réduction d'échelle, d'un amoindrissement 
graduel dans les causes physiques de destruction et d 'édification, en même 
temps que cesse, ou du moins se dérobe à nos regards une autre puissance, 
bien autrement incompréhensible, qui, aux anciens ages géologiques, diver
sifiait profondément les types organiques, pour les mettre en rapport avec 
de nouvelles conditions d'existence. Une foule d'inductions amènent donc ... 
à admettre que la période géologique moderne... est effectivement Ie 
dernier terme d'une série ordonnée suivant une loi de progrès; ce qui se 
rapproche des spéculations de la philosophie hégélienne, et ce qui exclut 
l'idée indienne, reprise par Vico, d'un cycle de périodes renaissantes ... 
cet état final géologique ne serait pas la privation de mouvement et de 
vie . .. Les saisons, les températures auraient leurs vicissitudes et leurs 
perturbations séculaires, mais dont Ie laps du temps amènerait à la longue 
la compensation. Les mouvements de l'air et des eaux produiraient toujours 
des érosions et des dépöts, mais qui seraient devenus trop insignifiants pour 
troubler l'équilibre général" (p. 21). Dus "historische" geologie voor de 
begintijd en streng actualisme (uniformitarisme) voor de recente periode. 

3) "Si on suppose avec Vico des lois constantes, applicables à l'histoire 
de chaque peuple, de chaque époque en particulier, et qui y déterminent 
la répétition des mêmes phases suivant un ordre invariable, à peu près 
comme les éclipses reviennent dans un cycle luni-solaire, on s'éloignera 
bien plus encore de l'idée qu'on doit se faire de la philosophie de l'histoire. 
Car, dans cette supposition, Ie mot même de philosophie serait impropre. On 
aurait découvert une théorie, une science, une physiologie de l'histoire" (p. 18). 
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samenleving en der menselijke ideeën is iets dergelijks het geval 
als in de natuur: sedert de 15e eeuw stelt zich dus hier geleidelijk 
een evenwicht in, waardoor de invloed der politiek geringer wordt 
en die van de wetenschap en de industrie groter en meer onafhan
kelijk van andere invloeden 1). 

Zowel in de palaetiologische wetenschappen als in de geschiedenis 
kent Cournot dus tot aan de "moderne" periode een zeer grote 
betekenis toe aan wat Whewell reeds eerder als "historische" 
causaliteit aanduidde. Voor de "moderne" tijd neemt hij echter 
(als Cuvier) op beide gebieden een meer en meer uniformitair
actualistisch wordend verloop aan. 

De denkbeelden van Cournot hebben ook invloed uitgeoefend op J. B. 
Bury. In zijn verhandeling "Cleopatra's Nose" (1916) 2) zegt hij, dat een 
historisch toeval is "the valuable collision of two or more independent 
chains of causes". De geschiedenis is vol van deze toevalligheden: de vorm 
van Cleopatra's neus was gevolg van de causale opeenvolging van haar 
herediteit, een opeenvolging, die niets te maken heeft met de oorzaken 
van de toestand van de Romeinse wereld en de politieke positie van An
tonius, toen hij verliefd werd op de Egyptische koningin. De samenloop 
van deze twee reeksen wijzigde de loop der geschiedenis 3). Als Napoleon 
door een meteoriet gedood zou zijn, zou dit een gevolg geweest zijn van 
twee reeksen, die niets met elkaar te maken hebben. Was hij gedood door 
een moordenaar die zijn politiek verwierp, dan zou dit geen zuivere con
tingentie geweest zijn, want de causale reeks die tot de moord leidde zou 
verbonden zijn met de causale reeks die de dood van Napoleon historisch 
belangrijk maakt 4). Het probleem der contingenties die we in de geschiedenis 
der menselijke samenleving ontmoeten (waarin menselijke doeleinden wijzi
gend optreden), gelijkt op dat van de "ontwikkeling" der natuur. Er is 
niets in de "logica van het leven", dat het optreden van de eik of van het 
nijlpaard of zelfs van de mens onvermijdelijk maakt 5). Naarmate de tijd 
voortschrijdt worden de contingenties in de menselijke evolutie minder 
belangrijk en oefent het toeval minder invloed op de loop der gebeurtenissen 
uit: de sociale ontwikkeling wordt logischer, want de mens heeft meer kennis 
van de omstandigheden waaronder hij leeft en hij beheerst de natuur beter. 
Ook wordt de democratische samenleving minder door de enkeling beheerst 
en is de toename van de kennis minder toevallig 6). 

Het blijkt dus, dat Bury van Cournot overneemt de idee van het historisch 
toeval als samenloop van onafhankelijke reeksen van gebeurtenissen, de 
overtuiging, dat het toeval (en de enkeling) een steeds geringere rol zal 

1) O.c., p. 23. 
2) Herdrukt in "Selected Essays of J. B. Bury", Cambridge 1930, pp. 

16-23. 
3) Selected Essays, p. 66. 
4) Selected Essays, p. 67. 
5) O.c., p. 68. 
6) "A survey of history seerns to suggest that as time goes on contingen

cies will become less important in human evolution and chance will have 
less power on the course of events. Social development tends to become 
more logical: due to increase of man's knowledge of the conditions under 
which they live and to their larger command over nature, but aIso to recent 
growth of democratic societies, the destinies of which are moulded less 
and less by single individuals. And growth of knowledge is less casual: 
although the element of contingency is not eliminated, the march of science 
is continuous and imperturbable". O.c., p. 69. 

413 



42 NATUUR EN GESCHIEDENIS 

spelen in de geschiedenis (waarvoor hij dezelfde redenen aanvoert) en de 
parallel tUBBen geschiedenis der natuur en historie der mensheid. 

Collingwood 1) heeft reeds opgemerkt, dat Bury Cournot's werk gekend 
moet hebben. Het is dan ook vreemd, dat Bury met geen enkel woord laat 
doorschemeren, waar hij zijn ideeën vandaan heeft. Collingwood meent, 
dat Cournot deze leer van het toeval verder ontwikkelde door aan te nemen, 
dat voorzover iets slechts toevallig is er geen historie in kan schuilen en 
dat de ware functie der historie is het noodzakelijke van het slechts toevallige 
te scheiden. Bury zou deze opvatting eigenlijk ondermijnd hebben door 
de toevoeging, dat, voorzover de historie individueel is, alles erin toevallig 
en niets noodzakelijk is. (Daarna zou hij dan, tot Collingwood's teleurstelling, 
zijn eigen resultaat verloochenen door de slotopmerking, dat contingenties 
zullen afnemen en het toeval steeds minder macht over de loop der gebeur
teniBBen zal hebben.) 2). 

Het lijkt ons, dat Collingwood zich van de wijs heeft laten brengen door 
de enigszins onduidelijke woordkeus van Cournot. Het blijkt immers, dat 
Bury Cournot's opvattingen getrouw weergeeft. Voor Cournot is juist het 
"toevallige" het typisch-historische. Hij verklaart met nadruk, dat zijn 
filosofie der geschiedenis wezenlijk verschilt van die van vele anderen, die 
beweren, dat zij wetten in de geschiedenis ontdekken 8). De filo8ofie der historie 
heeft echter volgens hem geen interesse voor de individuele feiten, maar 
slechts voor het algemene. Cournot zegt niet, dat het de taak van de historie 
is het noodzakelijke van het toevallige te scheiden, maar die van de "philo-
80phie de l'histoire". Deze laatste houdt zich bezig met de historie zoals 
zij haar vindt (dus het mengsel van de twee soorten gebeurteniBBen); zij 
tracht die te scheiden en heeft daarna vrijwel uitsluitend belangstelling 
voor de ene soort, de vooral op het gebied der ideeën gestadigjvoortschrijdende 
historie, die nu juist niet de "histoire proprement dite", de politieke ge
schiedenis, is. Hij geeft dat trouwens reeds in de titel van het boek aan: 
"Considérations sur LA lIlABCHE DES IDÉES et des événements". 

16. Historische en actualistische causaliteit in de Geschiedenis 

Totnogtoe hebben we de aandacht vooral gericht op het on
herhaalbare en unieke als kenmerk der historie en het bleek, dat 
van dat standpunt gezien, de natuur ongetwijfeld een historie 
heeft. De historische eenmaligheid in natuur en geschiedenis beide, 
ontstaat door het samentreffen van verschillende causale reeksen. 

Heeft de natuur, naast het fysische ook een historisch aspect, 
aan de andere kant heeft de geschiedenis der mensheid naast het 
historisch aspect ook dat van uniformiteit en actualiteit. Ook in 
de historie is het eerder in de componenten dan in het geheel, dat 
de herhaling zich openbaart. Elke historische beschrijving bedient 
zich van begrippen als monarchie, democratie, revolutie, dictatuur. 

1) R. G. Collingwood, The Idea of History, Oxford 1946, p. 149. 
2) Collingwood, o.c., p. 150. 
8) " •.• notre philosophie de l'histoire diffère essentiellement de celle 

de beaucoup d'autres qui ont eu la prétention de découvrir des lois dans 
l'histoire. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des lois dans l'histoire, il suffit 
qu'il yait des faits et que ces faits soient, tantót subordonnés les uns aux 
autres, tantót indépendants les uns des autres, pour qu'il y Bit tieu à. une 
critique dont Ie but est de démêler, ici la subordination, là.l'indépendance". 
Cournot, o.c., Préface p. 111. 
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Voor verschillende tijdperken mogen zij geen volkomen gelijke 
inhoud hebben, er is voldoende overeenkomst om de term "dictator" 
te gebruiken zowel voor Sulla als voor Stalin. De gebeurtenissen, 
situaties en psychische gesteldheden uit het heden dienen als uit
gangspunt voor de beschrijving van het verleden. Door het gebruik 
van dezelfde termen wordt erkend, dat er voldoende verwantschap 
is om het verleden te kunnen verstaan uit analoge verschijnselen 
uit het heden; we kunnen het onbekende niet verstaan zonder 
aan het bekende ontleende analogieën te gebruiken. Hoewel in 
wezen de geschiedenis zich niet herhaalt, is er toch voldoende 
overeenkomst in de verschijnselen van heden en verleden om 66k 
te zeggen, dat de geschiedenis zich herhaalt. Al zijn er geen samen
zweringen meer tegen een dictator van een Romeinse republiek, 
er zijn nog samenzweringen tegen dictators. 

Dit alles geldt in misschien nog sterkere mate voor de "binnen
kant" van de historische verschijnselen, dus voor datgene waarvan 
de revoluties en andere historische gebeurtenissen enerzijds de 
gevolgen en anderzijds de oorzaken zijn, namelijk de gedachten 
die omgingen in de mensen, die in die gebeurtenissen een rol 
speelden. Ook deze zijn in zekere zin herhaalbare componenten 
in de geschiedenis, zoals de fysische processen herhaalbare com
ponenten van het gebeuren in de natuur zijn. Immers, historiografie 
moet méér zijn dan registratie van gebeurtenissen; zij moet hande
lingen weergeven. Dat houdt in, dat de geschiedschrijver met de 
voorouders moet trachten zoveel mogelijk te beleven wat zij voelden 
en dachten en daarna deze her-beleving logisch te analyseren heeft. 
Dit kan alleen gerechtvaardigd worden door aan te nemen, dat 
de fundamentele drijfveren van het menselijk denken, willen en 
handelen (liefde, haat, eerzucht, hebzucht, enz.), die wij nu nog 
bij onszelf en anderen waarnemen, ook bij onze voorouders gewerkt 
hebben en dat, als een bepaalde situatie bij historische personen 
zekere gevoelens, gedachten en wil tot handelen (al of niet gevolgd 
door die handelingen) opwekt, wij in staat zijn die situatie en die 
geestelijke acties en reacties als het ware opnieuw te beleven, 
doordat onze geest op analoge omstandigheden op analoge wijze 
zou kunnen reageren 1). Op deze actualistische voor-onderstelling 
berust de historische interpretatie. 

Als we op dit aspect der herhaalbaarheid letten, mag onze con
clusie echter niet zijn, dat het onderscheid tussen de geschiedenis 

1) "Wir verstehen das Wollen, das bei einer historischen Persänlichkeit 
aus einer bestimmten Lage erwächst, wenn wir etwa "fühlen" dass bei uns 
selbst eine ähnliche Lage eine ähnliche WillenBtendenz bewirken würde ... 
die historische PerBÖnlichkeit steht in einer ähnlichen Situation und hat 
als menschliches Wesen ä-hnliche Anlagen wie wir ... ". E. Becher, o.c., p. 281. 
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der natuur en die der mensheid slechts gradueel is, afhankelijk 
van de mate van gecompliceerdheid der verschijnselen die zij om
vatten. De uniekheid, het individueel karakter der gebeurtenissen, 
is niet voldoende om de geschiedenis der mensheid principieel te 
onderscheiden van de geschiedenis der natuur. De erkenning, dat, 
zowel voor de natuur als voor de geschiedenis, beide spreuken, 
die van de herhaalbaarheid en die van de onherhaalbaarheid van 
het gebeuren, gelden, sluit niet in, dat dit voor natuur en historie 
in dezelfde zin waar zou zijn. Het gaat hier slechts om formele 
overeenkomstigheden en niet over gelijkheid. Er is een analoog 
patroon (dat van het unieke en het herhaalbare), maar het zou 
te ver gaan de gevoelens van haat en liefde van verschillende 
mensen uit verschillende tijdperken, of zelfs de revoluties en andere 
historische gebeurtenissen uit verschillende tijden op dezelfde wijze 
gelijk te stellen als de botsingen van elastische bollen vroeger en 
nu. Het gaat immers in de geschiedenis der mensheid niet alleen 
om gebeurtenissen die zonder meer ondergaan worden, maar vooral 
ook om daden, die begaan worden. Alleen al het feit, dat historische 
interpretaties van dezelfde gebeurtenis zo sterk uiteenlopen, terwijl 
de natuurwetenschap in de meeste gevallen tot een algemeen aan
vaarde verklaring kan komen, waarschuwt ons, dat we hier met 
in wezen moeilijk vergelijkbare dingen te maken hebben. 

Bovendien: de palaeontologie geeft een geschiedenis van de soort; 
de menselijke historie is er een van personen, die hetzij dat zij 
zelfstandig een rol spelen, hetzij als deel van een collectiviteit 
(volk, partij, staat, sociale groep) er bewust toe bijdragen de gang 
van het gebeuren in een bepaalde richting te sturen. Alleen de 
mens "maakt" geschiedenis en daardoor reeds is zijn geschiedenis 
qualitatief van die van de aarde en het dierenrijk onderscheiden; 
een nieuwe generatie is niet op dezelfde wijze een voortzetting van 
de oudere als in de beneden-menselijke natuur. 
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lIl. DE INLIJVING VAN DE GESCHIEDENIS 
IN DE NATUUR 

17. Darwinisme en Historie 
Tot een uitwissing van de grenzen tussen Natuur en H:istorie 

droeg vooral de invloed van de biologische evolutieleer en de 
daarmee samenhangende wereldbeschouwing bij. In de evolutie
theorie van Darwin was het uniformitarische actualisme van Lyell 
opgenomen met dien verstande, dat niet de toestand van de bio
logische wereld als vrijwel onveranderlijk opgevat werd, maar de 
toestandsverandering. De uniformiteit betrof niet een gebeuren dat 
steeds om eenzelfde gemiddelde schommelt, maar een gebeuren in 
een bepaalde richting. Die uniformiteit bracht nu mee, dat de 
biologische verandering door Darwin, evenals de geologische door 
Lyell, als uiterst langzaam en continu voorgesteld werd en dat 
geen katastrofale (laat staan wonderdadige) veranderingen erkend 
werden 1). In tegenstelling tot Cuvier stelt Darwin, dat de draad 
der gebeurtenissen nooit gebroken is 2). 

Het voornaamste mechanisme der evolutie, de natuurlijke selectie, 
is volgens Darwin vrijwel onafhankelijk van de geologische en 
klimatologische omstandigheden. Zij wordt bepaald door het bio
logisch milieu en daardoor wordt de spanning tussen de uniformi
tarische geologie, die geen "ontwikkeling" kent, en een wezenlijk 
verschillende uniformitarische biologie, die wèl een evolutie aan
vaardt, vermeden. De snelle toename der dieren doet een felle 
wedijver tussen de soorten onderling en tussen de variëteiten 
binnen de soorten ontstaan en op deze "strijd om het bestaan" 
(struggle for life) berust de natuurlijke selectie hoofdzakelijk 3). 

Hierbij wordt, goed uniformitarisch, een zekere evenredigheid 
tussen de mate van verandering en de verlopen tijd aangenomen 4}. 

1) " .•• species are produced and exterminated by slowly acting and 
still existing causes, and not by miraculous acts of creation and by ca
tastrophes". Charles Darwin, On the Origin of Species by means of Natural 
Selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. 
3d ed. London 1861, ch. XIV, p. 523. 

2) "we may feel certain that the ordinary succession by generation has 
never once been broken, and that no cataclysm has desolated the whole 
world". O.c., p. 524. 

3) "Natural selection follows from the struggle for existence; and this 
from a rapid rate of increase". Ch. Darwin, The Descent of Man, and se
lection in relation to sex. Sec. ed. London 1874, ch. V, p. 142. 

4) " ••• as the most important of all causes of organic change is one 
which is almost independent of altered and perhaps suddenly altered 
physical conditionB, namely, the mutual relation of organism to organism, 
-the improvement of one being entailing the improvement or the ex
termination of others; it followB, that the amount of organic change in 
the fossils of consecutive formations probably serves as a fair measure of 
the lapse of actual time". Origin of species, ch. XIV, p. 523. 
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Darwin weet echter door de palaeontologie, dat sommige dier
soorten in de loop der historie weinig veranderd zijn, dus een zeer 
geringe evolutiesnelheid vertonen, terwijl andere - door veran
dering van biologisch milieu tengevolge van migratie - snel ver
anderen. Bovendien onderstelt hij, in strijd met het strenge uni
formitarisme der geologie, dat in de oudste perioden de biologische 
veranderingen zeer langzaam geweest zijn (een merkwaardig 
contrast met de in geologie en biologie dikwijls verkondigde op
vatting, dat de veranderingen in de oertijden sneller verliepen, 
omdat de wereld nog jeugdiger en dus plastischer was). Hij erkent 
dan ook, dat de mate van organische verandering geen erg be
trouwbare maatstaf voor de tijd is 1). 

Darwin heeft ongetwijfeld, evenals de progressionisten in de 
palaeontologie vóór hem, een historisch element in de biologie 
ingevoerd 2), maar door de beweging actualistisch en uniform te 
onderstellen, aan wetten te onderwerpen 8) en eerder mechanistisch 
dan vitalistisch te verklaren, had hij haar tevens een typisch 
"natuurwetenschappelijk" (fysisch) karakter verleend, dat b.v. in 
de semi-vitalistische theorie van Lamarck minder naar voren 
kwam. De ahistorische fysica was voor de darwinisten het ideaal 
van de echte wetenschap. 

In tegenstelling tot Lyell en Wallace zag Darwin het ontstaan 
van de menselijke rede en cultuur niet als invoering van een nieuwe 
orde, maar als gevolg van dezelfde wet der uniforme ontwikkeling 
als alle voorafgaande gebeuren. Voor hem was het een essentieel 
punt, dat hier geen discontinuïteit bestaat; de psyche van de mens, 

1) "A number of species, however, keeping in a body might remain 
for a long period unchanged, whilst within this same period, seversl of 
these species, by migrating into new countries and coming into competition 
with foreign associates, might become modified; so that we must not 
overrste the accuracy of organic change as a measure of time. During early 
periode of the earth's history, when the forma of life were probably fewer 
and simpIer, the rate of change was probably slower; and at the first dawn 
of life, when very few forma of the simplest structure existed, the rate of 
change may have been slow in an extreme degree". Origin, etc., ch. XIV, 
p. 523. 

2) "when we regard every production of nature as one which has had a 
history ... how far more interesting ... will the study of natural history 
become!" ... "our classifications will come to be, as far as they can he so 
made, genealogies". Origin, ch. XIV, p. 521. 

3) "It is interesting to... refiect that these elaborately constructed 
forma, so different from each other, and dependent on each other in so 
complex a manner, have all been produced by laws acting around us. These 
laws, taken in the largest sense, being Growth with Reproduction; inherit
ance which is almost implied by reproduction; Variability from the indirect 
and direct action of the external conditions of life, and from use and disuse; 
a Ratio of Increase so high as to lead to a Struggle for Life, and as a conse
quence to Natural Selection, entailing Divergence of Character and the 
Extinction of less-improved forma." Origin, ch. XIV, p. 525. 

418 



NATUUR EN GESCHIEDENIS 47 

zijn rede en zijn sociale instincten hebben zich langzaam door 
natuurlijke selectie ontwikkeld 1). 

Men kan zich Darwin's teleurstelling begrijpen, toen bleek, dat 
Lyell, aan wien hij zo veel te danken had, het uniformitarisme in 
het geval van homo sapiens los liet en een grote sprong bij de 
geestelijke menswording onderstelde. Die teleurstelling werd zelfs 
verontwaardiging toen Wallace, die ongeveer tegelijkertijd de 
theorie van de transformatie der soorten door middel van natuurlijke 
selectie nog strakker dan Darwin doorgevoerd had, het ontstaan 
van de mens zelfs in zuiver biologisch opzicht als een doorbreking 
van de continuïteit opvatte. 

Darwin's opvatting is echter het orthodox-evolutionistische 
standpunt geworden. Het ligt dus voor de hand, dat zijn volgelingen 
onder de praehistorici zijn leer van de continue ontwikkeling door 
natuurlijke selectie ook in hun geschiedenisbeschouwing door
trokken. De menselijke geschiedenis ligt voor hen in het verlengde 
van die van de dierenwereld. "Evolutie" omvat voor hen zowel 
"natuurlijke" als "historische" vooruitgang. 

Evolutie en Vooruitgang 
Evolutie wordt vrijwel steeds opgevat als Vooruitgang. Nu behoefde de 

Historiografie de vooruitgangsgedachte niet aan de biologie te ontlenen; 
zij bestond in de geschiedenis.interpretatie reeds lang voordat de biologische 
evolutieleer ingang vond 2), vooral onder hen, die sterk sociologisch gericht 
waren. Deze vooruitgangsgedachte liet zich gemakkelijk koppelen aan de 
evolutieleer: beide drukken een genetische opvatting uit. 

De term "evolutie" (ont·wikkeling) werd aanvankelijk gebruikt voor een 
em bryologische theorie, volgens welke in de kiem reeds alle onderdelen van 
het volwassen organisme in aanleg aanwezig zijn. In deze letterlijke zin 
zou een evolutie van het dierenrijk dus betekenen, dat alle latere vormen 
reeds in de oervorm aanwezig zijn en zich slechts hebben los te wikkelen. 
In de lamarckistische opvatting kan deze gedachte gemakkelijk ingepast 
worden: de drang der natuur naar grotere volmaaktheid zou te vergelijken 
zijn met de continue ontwikkeling van een ei tot een volwassen dier; invloed 
van de buitenwereld zou dan het eenvoudige ontwikkelingsschema hier en 
daar verstoren, zoals uitwendige omstandigheden ook de embryonale groei 
kunnen doen afwijken. 

In de darwinistische conceptie is het woord "evolutie" minder gelukkig. 
Darwin aanvaardde de "erfelijkheid van verworven eigenschappen", naast 
zijn eigen conceptie (natuurlijke teeltkeus), als een oorzaak van soort· 
verandering 3), maar hij verwierp met klem de "levenskracht", de drang 
naar boven, die - als hij alleen werkte - de dierenwereld tot een opklim. 
mende continue reeks van vormen zou maken 4). De transformatie der 

1) "Psychology will be based on a new foundation, that of the necessary 
acquirement of each mental power and capacity by gradation. Light will 
be thrown on the origin of man and his history" . Origin, p. 523. 

2) Turgot (1750), Condorcet (1795), Comte (1839), Spencer, etc. 
8) "Disuse, aided sometimes by natural selection, will of ten tend to 

reduce an organ". Origin, ch. XIV, p. 513. 
4) "We must remember that progress is no invariabie ruIe" (Descent, 

pt. I, ch. V, p. 140); "the ta.cit assumption, so often made with respect to 
corporaal structures, that there is some innate tendency towards continued 
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soorten mede als gevolg van uitwendige omstandigheden ligt dus wel in 
zijn theorie opgesloten, maar beslist niet de gedachte, dat er noodwendig 
evolutie zijn moet. Door natuurlijke selectie zou er geen opwaartse ontwik
keling zijn, maar slechts een opeenvolging van verschillende vormen: deze 
kan nu eens de indruk van toenemende volmaaktheid geven en dan weer 
van degeneratie. Voor de door reactie op uitwendige invloeden verworven 
eigenschappen geldt hetzelfde. - Er is volgens zijn theorie een voortdurende 
vertakking in de stam-ontwikkeling. De nu levende diersoorten zijn uiteinden 
van zulke takken; sommige zijn achtergebleven vormen, waaruit de andere 
zich ontwikkeld hebben; van takken, die in het verleden zijn afgestorven, 
worden alleen fossielen aangetroffen. 

Dit is echter slechts één kant van de darwinistische leer en niet die kant, 
die het meest invloed op het denken der niet-biologen uitgeoefend geeft. 
De evolutietheorie wordt algemeen gezien als een leer van een immanente 
ontwikkeling in opwaartse richting en daartoe bestaat, met beroep op 
Darwin, alle recht. De verschillende takken worden wel degelijk als progres
sief ontwikkelend opgevat en dat geldt in het bizonder van één lijn der 
ontwikkeling, die verloopt door de gewervelde dieren, door de tak der zoog
dieren, naar de tak der primaten, waarvan een tak eindigt in de mens. 
Daarbij wordt aangenomen, dat minstens de mentale ontwikkeling nog een 
verdere evolutie doormaakt. Al eist Darwin's theorie niet, dat dit de hoofdlijn 
der ontwikkeling is, in de praktijk wordt zij wel degelijk als zodanig opgevati). 

Het is vanzelfsprekend alleen deze hoofdreeks der ontwikkeling, die in 
de geschiedbeschouwing ingelast wordt. Bij de toepassing van de evolutieleer 
op de geschiedenis heeft ook Darwin zelf in wezen unilineair gedacht: de 
natuur gaat van amoebe naar primitieve mens, van primitieve mens naar 
beschaafde mens en tenslotte tot supermens. 

Dit sluit in, dat men de parallel met de ontwikkeling der dierenwereld 
ook binnen de menselijke geschiedenis doortrekt: ook daar is vooruitgang 
en vertakking. De nog levende primitieve volken zijn achtergebleven 
groepen, die de hoofdlijn der ontwikkeling nog niet doorgemaakt hebben 
of op een zijlijn liggen. Er zijn ook uitgestorven takken, die de strijd om 
het bestaan niet konden volhouden en er zijn nu nog rassen, die inferieur 
zijn en daarom tot ondergang gedoemd. Maar men zag dan toch de hoofdlijn 
der evolutie verlopen naar de beschaafde volken, waarbij soms in de eerste 
plaats aan West-Europeanen, Engelsen en (blanke) Amerikanen gedacht 
werd 2). Al is degeneratie hier en daar voorgekomen, de algemene gang is 
er een van progressie 3). 

Dat deze conceptie van vooruitgang, waarmee de evolutiegedachte ver
eenzelvigd wordt in de traditionele opvatting, zich op Darwin kan beroepen, 
lichten we verder toe. Darwin erkende, dat directe bewijzen voor verandering 
der diervormen niet verder strekken dan de variëteiten, die hij als "be-

development in mind and body. But development of all kinds depends 
on many concurrent favourable circumstances. Natural selection acts only 
tentatively". Descent, p. 141. 

1) "Man may be excused for feeling some pride at having risen, though 
not through his own exertions, to the very summit of the organic scale; 
and the fact of his having thus risen, instead of having been aboriginally 
placed there, may give him hope for a still higher destiny in the distant 
future". Descent, pt. lIl, ch. XXl, p. 619. 

2) "The western nations of Europe, who now so immeasurably surpass 
their former savage progenitors, and stand at the summit of civilisation ... ". 
Descent, p. 140. "The wonderful progress of the United States, as weIl as 
the character of the people, are the results of natural selection". Descent, 
pt. I, ch. V, p. 142. 

3) "Progress has been much more general than retrogression" (Descent, 
p. 143); "Judging from all that we know of man and the lower animais, 
there has always been sufficient variability in their intellectual and moral 
faculties, for a steady advance through natural selection". p. 142. 
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ginnende soorten" (incipient species) interpreteert. De pala.eontologie leverde 
hem de gedachte van progressie, maar daar in de ontwikkelingsreeksen 
grote gapingen voorkwamen, zocht hij toch zijn voornaamste steun voor 
de evolutie elders. Het bewijs, dat de progressieve reeks een afstammings
reeks is, vindt hij in de e'l'l'lhryologie ("the weightiest argument of all to me") 1). 
Hij gelooft, dat de opeenvolgende stadia van de fylogenetische ontwikkeling 
zich herhalen in de embryonale ontwikkeling: elke soort geeft daarin een 
recapitulatie te zien van zijn stamgeschiedenis. Als echter de embryonale 
ontwikkeling - die volgens hem een echte progressie is a) - een afbeelding 
is van de stam-ontwikkeling, dan volgt daaruit, dat men met goed recht 
de stam.ontwikkeling als progressief mag beschouwen. Op zichzelf houdt 
het feit van de rechtlijnige ontwikkeling (rechtlijnig als men terugredeneert 
van de mens naar zijn oorsprong) nog niet in, dat dit een geprivilegieerde 
ontwikkeling, een reeks van toenemende perfectie, zou zijn. De embryologi
sche parallel geeft echter het recht tot deze interpretatie. Dat Darwin zelf 
achter deze progressiegedachte staat, blijkt wel uit het slot van zijn werk, 
wanneer hij duidelijk uitspreekt, dat de natuurlijke selectie uitsluitend 
vooruitgang in de richting van de volmaaktheid bewerkt 8). Het voorbehoud 
dat hij hier en daar maakt 4), wordt meer dan gecompenseerd door de 
geweldige vermogens, die hij elders aan de natuurlijke selectie toeschrijft. 

Hij wordt dus tot een historische visie gedreven door pala.eontologie en 
embryologie. Maar hij is voor de "verklaring" daarvan op de ahiBtorisohe 
natuurlijke selectie aangewezen. "A-historisch": immers, steeds weer ont
staan talloze variaties, die geen gerichtheid vertonen; in de strijd om het 
bestaan blijven de individuen die zich het best in het milieu handhaven 
kunnen, over, en ook dit houdt geen enkele gerichtheid in. Toch zegt Darwin, 
dat "de variatie kleine veranderingen veroorzaakt" en "de natuurlijke 
selectie met feilloze bekwaamheid elke verbetering er uit zoekt" 6); toch 
spreekt hij van "advance", "progreBB", "improvement" en "perfection" 
door de natuurlijke selectie in de loop der evolutie bewerkt. Hoewel de 
natuurlijke selectie eigenlijk een blinde natuurkracht is en hoewel teleo
logische beschouwingen afgewezen worden, komen dus toch het waarde
oordeel (volgens Rickert een kenmerk van de menselijke historie) en de 
doelgerichtheid voortdurend in Darwin's interpretatie naar voren. 

Door Darwin's theorie van progressieve evolutie deed niet alleen 
een hi8torisch element (zij het in zwakke mate) zijn intrede in de 
natuurwetenschap, maar drong tevens (in sterke mate) een typisch 
natuurwetenschappelijk element in de geschiedschrijving door. Een 
natuurwetenschap, de biologie, ontleent een beschouwingswijze aan 

1) "embryological characters are the most valuable of all (for classm
cation)". Origin, p. 512. 

2) "The embryo in the course of development generally rises in organi
sation : I usa this expression, though lamaware that it is hardly pOBBible 
to define clearly what is maant by the organisation being higher or lower. 
But no one probably will dispute that the butterfly is higher than the cater
pillar. In some cases, however, the mature animal is generally considered 
as lower in the scale than the larva, as with certain parasitic crustacaans". 
Origin, ch. XIII, p. 473. 

8) "as natural selection works solely by and for the good of each being, 
all corporeal and mental endowments will tend to progress towards per
fection". Origin, p. 524. 

4) "Natural selection acts only tentatively". Descent, p. 140. Vgl. 
Origin, p. 473 (zie boven noot 2). 

6) "In living bodies, varlation will cause the slight alterations, generation 
will multiply them almost infinitely and natural selection will pick out 
with unerring skill each improvement". Origin, ch. VI, p. 208. 

421 



50 NATUUR EN GESCHIEDENIS 

de historie en vervolgens vat die gehistoriseerde natuurwetenschap 
de historie zelf op als een voortzetting der biologische evolutie 1). 
De triomf, die de historische beschouwingswijze schijnt behaald 
te hebben, doordat de natuur zelf een historisch proces werd, is 
duur gekocht, als men, omgekeerd, aanneemt, dat de processen 
der menselijke historie volgens dezelfde "natuurwetten" verlopen 
als de "historische" processen der natuur en als de methoden en 
theorieën der evolutionistische biologie ook van toepassing worden 
verklaard bij de geschiedschrijving der mensheid 2). 

18. "Historismus" in de geologie 

Tegenover het streven van het Darwinisme om de historie, ook 
die der natuur, te "fysikaliseren", is onder Duitse geologen en 
palaeontologen een reactie ontstaan, die, precies omgekeerd, de 
natuur wil "historiseren". Het werk van J. Walther en E. Kaiser 
("niet elk gesteente kan in elke tijd ontstaan") en de leer der geo
logische cycli (Stille in Duitsland, Laffitte in Frankrijk, Umbgrove 
in Nederland) werkten reeds enigszins historiserend. K. Beurlen 
ging nog verder in deze richting. Met nadruk stelde hij, dat elk 
geologisch tijdperk zijn eigen karakter had. De leer der cycli was 
hem nog niet historisch genoeg, daar zij de kringlopen te zeer als 
gelijkwaardig beschouwde en de eigenaardigheden van elk af
zonderlijk verwaarloosd werden. Ook stelde zij de afloop der cycli 
naar zijn mening te zeer als automatisch voor. Beringer, die deze 

1) J. Huizinga erkent, dat het gebruik van het beeld der ontwikkeling 
in de geschiedenis nuttig en zelfs "haast gebiedend" is, maar hij stelt daar 
tegenover, dat het historisch proces met de biologische ontwikkeling slechts 
de geleideli}kheid gemeen heeft. J. Huizinga, De wetenschap der Geschiedenis, 
Haarlem 1937, p. 55, 57. 

"Toch meent de historicus, die in zulk verband den term ontwikkeling 
gebruikt, in den regel wel degelijk, dat hij daarmede hetzelfde begrip hanteert 
als de biologie onder het woord verstaat" (o.c. p. 55). Echter: "Historische 
evolutie is, als men den term streng neemt, een . waandenkbeeld" (o.c., 
p. 57, vgl. p. 95). Het begrip Ontwikkeling nadert tot een "bedenkelijken 
dooddoener". Huizinga, Cultuurhistorische Verkenningen, p. 28. 

Een der stellingen in zijn "Cultuurhistorsiche Verkenningen" luidt: "Het 
begrip Ontwikkeling is voor de historische wetenschap van beperkte bruik· 
baarheid, en werkt er veelal storend en belemmerend" (p. 17). - "Beziet 
men den term Ontwikkeling in zijn dagelijksch gebruik, dan blijkt het, 
dat de praktische beoefening der geschiedenis nog wel degelijk onder voort· 
durenden sterken invloed staat van het natuurwetenschappelijk denken ... , 
dat de taal der historie, zooals zij gesproken wordt, klinkt met een natuur· 
wetenschappelijk accent, dat niet haar eigen is". O.c., p. 20. . 

2) Wel erkent Darwin, dat "the moral qualities" in veel sterkere mate 
zijn vooruitgegaan (advanced) door gewoonte, rede, onderwijs, religie, enz. 
dan door de "struggle for existence" en natuurlijke selectie, maar hij voegt 
daar toch weer aan toe, dat laatstgenoemde de oorzaak is der sociale in· 
stincten, die de basis zijn voor de ontwikkeling van het moreel bewustzijn. 
Descent, pt. lil, ch. XXI, p. 618. 
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opvattingen deelt, erkent dan ook niet het zuiver-fysische karakter 
der geologie, maar acht het geologisch gebeuren "echt historisch" 1). 

Dit "historisme" vindt natuurlijk nog meer steun in de palaeon
tologie, die vanouds méér in historische richting dreef dan de 
geologie (Cuvier en de progressionisten waren in de eerste plaats 
palaeontologen). Hier treedt volgens Beurlen nu en dan plotseling, 
door explosieve ontwikkeling, een nieuw "Gestaltungsplan" (Neo
morphose) op 2), terwijl in daartussen liggende perioden een "Aus
einandersetzung mit der Umwelt", een langzame "Ausdifferen
zierung" en orthogenetische ontwikkeling plaats vindt. Beurlen, 
Schindewolf, Beringer en anderen verwerpen, althans voor de 
revolutionaire fasen in de geologische en palaeontologische ont
wikkeling, het denkbeeld, dat deze tot stand zouden komen door 
additie van continu verlopende kleine veranderingen. 

Beurlen meent, dat de organische gestalte niet het gevolg van 
de invloed van de omgeving (die geleidelijke opeenhoping van 
functionele aanpassingen of selectie van toevallige variëteiten zou 
bewerken) is, maar "vielmehr das Werk der schöpferischen Wirk
lichkeit Leben" ; deze is de "drijfkracht en het doel" -, die andere 
factoren zijn slechts middelen daartoe 3). Een opvatting die sterk 
aan Lamarck's "tendance de la Nature" herinnert. 

In dezelfde geest "historiserend" is ook E. Becksmann, die na 
de actualistische gelijkmatigheid verworpen en op het revolutionnair 
karakter der gebergtevormende fasen in de geologie gewezen te 
hebben, besluit, dat elk geologisch tijdperk een bizonder karakter 
heeft, dank zij een specifieke combinatie van bewegings-, levens
en klimaat-historische eigenaardigheden. De geologische ontwik
keling gaat volgens hem in een bepaalde richting van toenemende 
"gestaltliche Ausprägung" 4). Hetzelfde geldt voor de geschiedenis 
van het leven; ook daar werken de gestalte- of type-omvormende 
krachten in betrekkelijk korte perioden. Hij besluit, dat, als we 
het karakter van de geschiedenis van de aarde en van het leven 
vergelijken met dat van de geschiedenis der mensheid, er geen 

1) C. C. Beringer, Geschichte der Geologie und des geologischen Welt· 
bildes, Stuttgart 1954. In 1951 ("Die Urwelt", p. 219) meende hij, dat de 
aardgeschiedenis pas tot "eigentliche Geschichte" wordt, nadat het orga
nische leven ontstaan is, dat "gestaltend in sie eingreift". 

2) "Jede grössere Gruppe hat stets nur in ihren verschiedenen An
passungstypen existiert, zwischen denen Übergangsformen undenkbar sind". 
K. Beurlen, Vergleichende Stammesgeschichte. Fortschr. Geol. u. Paläont. 
Bd 8, Berlin 1930, p. 537. 

"Die Typenbildung in einer Periode der explosiven Entfaltung ging unter 
allen Umständen sprunghaft vor sich". O.c., p. 538. 

3) K. Beurlen, Das Gestaltproblem in der organischen Natur. Z. f. ge
samte Naturwiss. 1936, p. 456 ff. 

4) E. Becksmann, Gang, Struktur und Sinn der Erdgeschichte. For
schungen u. Fortschritte 16 (1940), pp. 148, 149. 
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principieel verschil is in hun verloop, structuur en zin, zodat ook 
het gebeuren in de natuur "echt-historisch" is 1). 

De parallel met de "gewone" geschiedenis wordt zo ver door
gedreven, dat E. Wahle in verband met het aardoppervlak spreekt 
van een "persoonlijk", voor elke geologische provincie verschillend, 
uit de eenmaligheid van elke constellatie te verklaren, karakter 2), 
en ook Beringer, die overigens blijk geeft het essentiële verschil 
tussen de geschiedenis der mensheid en die der beneden-menselijke 
natuur scherp te zien 3), aarzelt niet de aarde een "kosmische 
Person" 4) te noemen. Hij stemt in met Spengler's "faustische" 
opvatting van de mensheidsgeschiedenis als niet meer dan een 
episode in de wereldgeschiedenis 5) en met zijn eis van één "einzige 
ungeheure Weltgeschichte" , waarin de blik van het leven van de 
enkele mens reikt tot aan de eerste en laatste lotgevallen van 
het heelal 6). 

De in sommige opzichten juiste kritiek dezer auteurs toont aan, 
dat de gangbare geologie en palaeontologie geen echte "geschied
schrijving" zijn, maar zij meent ten onrechte, dat wat zij er voor 
in de plaats stelt dit wel zou zijn. 

1) "Vergleichen wir abschliessend den Charakter des erd· und lebens
geschichtlichen Geschehens mit dem der menschlichen Geschichte, dann 
kann zusammenfassend nur gesagt werden, dass Gang, Struktur und Sinn 
des Naturgeschehens sich grundsätzlich nicht davon unterscheiden, somit 
echt geschichtlich sind und keinen Sonderfall des Werdens darstellen. Für 
eine von der völkischen Geschichtsauffassung getragene historische Natur
WÏBSenschaft kann es ebensowenig eine Kluft zwischen Natur und Geschichte 
geben wie für die GeschichtsWÏBSenschaft, die in der V olksgeschichte die 
Beziehungen zu den naturhaften V oraussetzungen, zu Blut und Boden 
wiedergewonnen hat. Alles Geschehen, soweit es nicht im physikalisch
chemischen Laboratorium in Teilbereichen isoliert wird, verläuft in den 
Ka.mpfbahnen der Geschichte". Becksmann, o.c., p. 149. De toenmaals in 
Duitsland gangbare ideologie spreekt hier duidelijk mee. 

2) E. Wahle, Sitzungsber. Heidelb. Akad. Wiss. phil.-hist. Kl. 1940-'41, 
p. 146. 

8) C. C. Beringer, Die Urwelt, pp. 213, 215, 217. 
4) C. C. Beringer, Die Urwelt, p. 22. 
5) Beringer, Gesch. d. Geologie, p. 141. 
6) Beringer, Gesch. d. Geologie, p. 142. 
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IV. DE PRAEHISTORIE 

19. De praeki8torie tus8en natuurwetenschap en hi8torie 

Het is te verwachten, dat de vermenging van het natuurweten
schappelijk en het historisch denken het gemakkelijkst zal optreden 
in grensgebieden, waar noch de natuurwetenschappelijke methode, 
noch die van het gewone historisch onderzoek geheel voldoen kan, 
namelijk in de praehistorische archaeologie. Deze vormt, zowel 
naar de tijd die zij bestrijkt als naar haar methode, een overgang 
tussen de palaeontologische anthropologie en de "gewone" historio
grafie. Het verschil tussen de werkwijze van een palaeontoloog, 
die een geologische laag met haar fossiele resten onderzoekt en 
een "gewone" historicus, die oude documenten bestudeert, springt 
duidelijk in het oog. Als echter de archaeoloog een woonlaag met 
de daarin voorkomende relieken van menselijke cultuur onderzoekt, 
lijkt hij toch wel dichter bij de palaeontoloog te staan dan bij de 
historicus. Het is dan ook begrijpelijk, dat in werken uit de 17e 
en 18e eeuw soms naast elkaar dierlijke resten en overblijfselen 
van oude werktuigen (bijlen, speerpunten) als "fossilia" afgebeeld 
zijn. Oude stenen bijlen werden gehouden voor natuurproducten, 
ontstaan onder invloed van de bliksem (pierre à foudre, Donnerkeil). 

Wie opgravingen deed, ontmoette zowel dierlijke resten als over
blijfselen van menselijke cultuur en de mogelijkheid, dat zijn 
belangstelling voor beide gewekt werd, was daarmee gegeven. We 
treffen dan ook zelfs onder de in moderne zin "wetenschappelijke" 
oudere praehistorici dikwijls palaeontologen (Schmerling, Buckland) 
en geologen (Lyell) aan. Oppervlakkig gezien doen de archaeoloog 
en de palaeontoloog hetzelfde. Zij graven; zij vinden overblijfselen 
van voorbijgegaan leven en zij trachten dit leven met behulp van 
hun vondsten in gedachte te reconstrueren. 

Wat de werkwijze betreft is er inderdaad veel overeenkomst 
tussen de praehistoricus en de palaeontoloog-geoloog. De geoloog 
tracht uit sporen van vroegere veranderingen in de aardkorst 
de gebeurtenissen uit het verleden te reconstrueren en de palaeonto
loog verzamelt de fossiele resten van planten en dieren en tracht 
op grond van hun bouw, omgeving, enz. zich voor te stellen, hoe 
ze er in levenden lijve uitzagen, welke gewoonten zij hadden en 
in welke omgeving zij leefden. De arckaeoloog vindt resten van 
mensen en sporen van hun cultuur (woningen, graven, haarden, 
werktuigen, sieraden, enz.) en poogt hieruit hun omzwervingen, 
leefwijze, bestaansmiddelen, religie, enz. af te leiden. 
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De archaeologie heeft de grondslag der stratigrafische geologie 
overgenomen. Aangenomen wordt, dat in het algemeen van op
eenvolgende woonlagen (in een grot b.v.) de bovenste de jongste is. 

De gedachte van de gidsfossielen uit de geologie keert terug in 
die van de "typen" in de archaeologie. In de geologie worden 
bepaalde fossielen, genera of species, beschouwd als kenmerkend 
voor een bepaald tijdvak, zodat de plaatsing in de geologische 
tijdschaal van de laag waarin zij voorkomen daarop berust. In de 
archaeologie gelden bepaalde vormen van cultuurrelieken (b.v. 
bijlen) als kenmerkend voor het stadium van ontwikkeling van de 
gemeenschap die ze voortbracht. 

Beiden, de palaeontoloog en de archaeoloog, ontmoeten bij hun 
onderzoek niet het woord, het directe symbool der gedachte, maar 
overblijfselen van "dingen" en beiden rangschikken hun vondsten 
in chronologische reeksen. 

Aangezien de evolutie van lagere naar hogere diertypen gezien 
werd als een chronologische reeks met opklimmende differentiatie 
en efficiëntie, lag het voor de hand bij de archaeologische vondsten 
een rechtlijnige progressie aan te nemen en te onderstellen, dat 
bepaalde werktuigen (b.v. bijlen) zich "ontwikkelen" in de richting 
van grotere differentiatie en efficiëntie. De betere vormen zullen 
door natuurlijke selectie de minder "aangepaste" verdrijven en dus 
later zijn. Op grond dus van wat in het oog van de moderne onder
zoeker toenemende efficiëntie is, worden dan chronologische 
reeksen opgesteld. 

Men gaat hier, - wellicht onbewust -, van de zeer actualistische 
onderstelling uit, dat de toenemende efficiëntie het enige doel der 
makers was en men vergeet soms, dat volgens diezelfde evolutio
nistische theorie de gebruikers nog niet dezelfde opvattingen be
treffende efficiëntie konden hebben als de 1ge-eeuwse technici. 

Men houdt er dan bovendien weinig rekening mee, dat de palaeon
tologische relieken van de zich ontwikkelende diersoorten zelf het 
doel van het onderzoek zijn, terwijl de archaeologische relieken 
slechts producten van de zich cultureel ontwikkelende mensengroepen 
zijn en dus voor de archaeologie niet de voorwerpen zelf, maar het 
handelen en denken van hun makers en gebruikers het uiteindelijk 
doel van het onderzoek zijn 1). De onderzoeker op praehistorisch 
gebied, die slechts over voorwerpen en niet over persoonlijke ge
tuigenissen beschikt, zal daardoor de makers "vor lauter Gegen-

1) "The archaeologist's quarry is valued only as a clue to something 
else-theactivity and mentality of their makers and users". V. G. Childe, 
Piecing together the Past, The Interpretation of archaeological data. 
London 1956, p. 4. 
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standskunde vergessen", zodat het "historisch verloop in wezen 
nog slechts uit de verandering van gereedschapstypen bestaat" 
(Wahle) 1). 

Door zijn werkwijze en door de aard van zijn gegevens is de 
praehistoricus meer dan de "gewone" historicus toegankelijk voor 
een naturalistische denkwijze, die slechts één bepaald, darwinistisch, 
aspect van het historische, nI. de gedachte dat er een continue 
ontwikkeling is, in zich opgenomen heeft. Deze gedachte en de 
overeenkomst in werkwijze leidden er toe, dat de praehistorici 
typologische ontwikkelingsreeksen van cultuurvoorwerpen (bijlen 
b.v.) opstelden op dezelfde wijze als de palaeontologen de dierlijke 
fossielen in ontwikkelingsreeksen plaatsten, b.v. van eohippus tot 
paard. Dat het darwinisme inderdaad de achtergrond van deze 
typologie is, wordt onbewimpeld erkend door N. Aberg (1929): 

"Typologie ist die Anwendung des DarwinismUB auf die Produkte der 
menschlichen Arbeit. Sie geht von der Voraussetzung aUB, daas der mensch
liche Wille an gewisse Gesetze gebunden sei, ähnlich denen, die für die 
Entwicklung in der organischen Welt Geltung haben. Die Altertümer ent
wiekeln sieh, als ob sie lebende Organismen wären, die einzelnen Gegen
stände sind Individuen, eine Typenserie stellt die Entwicklung einer Art 
dar und eine Gruppe von Typenserien wiederum eine Entwieklung, die 
sieh in versehiedene ArOOn verzweigt und eine Familie bildet" 2). 

Wel brengt Aberg ook de "lebendige Wille des Erzeugers" in 
rekening, maar deze is toch weer onderworpen aan een "gesetz
mässige Entwicklung", zodat het historische inderdaad een zuiver
natuurwetenschappelijk karakter krijgt. Het is dan tenvolle ernstig 
bedoeld, dat "de oudheden zich ontwikkelen alsof zij levende 
organismen waren". 

Wij kunnen hier misschien om glimlachen, maar we hebben 
daartoe weinig recht, zo lang we spreken over "de ontwikkeling 
van de stoel" of "de evolutie van het rijtuig", alsof de schemel de 
clubfauteuil gewon en de karos er was om de vigilante en de vigilante 
om de automobiel voort te brengen. Er wordt zo de indruk gewekt, 
dat er een immanente ontwikkelingsdrang of -noodzaak is, waardoor 
de ene vorm op de andere moet volgen als de vlinder op de rups. 
Men loopt het gevaar de essentiële verschillen tussen opeenvolgende 

1) "durch die ausschliessliche Herausstellung des tatsächlieh greifbaren 
Stoffes gehen die Fühlung mit dem handelnden Mensehen und der Sinn 
für die Kausalität des zeitlichen Nacheinanders so vollständig verloren, 
daas der geschichtliehe Ablauf im wesentliehen nur noch aUB dem Wandel 
der Gerättypen besteht". E. Wahle, Zur ethnischen Deutung frühgesehicht
licher Kulturprovinzen. Sitzungsber. Heidelb. Akad. Wiss. Phil. -hist. Kl. 
1940/41, Abh. 2, p. 141. 

2) N. Aberg in: M. Ebert, Reallexikon der Vorgesehichte 13 (1929), 
p. 508. Geeit. door Wahle, o.c. We ontkennen allerminst de vooruitgang 
op het gebied van wetenschap en techniek, maar ook hier dient men voor
zichtig te zijn met het vaststellen van een immanente ontwikkelingsdrang. 
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typen van cultuurvoorwerpen (van mode, van bouwstijl) en de 
stadia die een levend wezen of een biologische stam doorloopt, 
over het hoofd te zien. In de cultuurgeschiedenis van de historische 
periode kan een dergelijke verzelfstandiging van ~ultuurobjecten 
nog minder verontschuldigd worden dan in die der praehistorische 
tijden. 

Niet alleen is het gewaagd hier een immanente ontwikkeling aan te nemen, 
er is bovendien het gevaar van elke evolutionistische beschouwing, namelijk 
dat zij de voorgaande stadia slechts ziet als voorbereidingen van de volgende. 
Men zou, denkend aan een bekend aforisme, daartegenover kunnen stellen, 
dat "jeder Stuhl jeder Epoche unmittelbar zum Sitzen ist". 

De door ons afgewezen geesteshouding heeft in de geschiedschrijving der 
natuurwetenschappen geleid tot het creëren van "voorlopers", die hun be
tekenis uitsluitend schijnen te ontlenen aan het feit, dat sommige van hun 
denkbeelden bij latere grote natuuronderzoekers terugkeren en verder uit
gewerkt worden. In de sociale historiografie wordt de bourgeoisie dan slechts 
gewaardeerd, in zo verre zij het socialisme voorbereidde. In dezelfde trant 
heeft Darwin zijn instemming betuigd met de gedachte, dat de gehele 
geschiedenis er was om tenslotte de voortreffelijkste aller culturen, de angel
saksische, voort te brengen: 

"Looking to the distant future, I do not think that the Rev. Mr. Zincke 
takes an exaggerated view when he says: ,Allother series of events - as that 
which resulted in the culture of mind in Greece, and that which resulted 
in the empire of Rome - only appear to have purpose and value when viewed 
in connection with, or rather, as subsidiary to ... the great strea.m of 
Anglo-Saxon emigration to the west'. Obscure as is the problem of the 
advance of civilisation, we can at least see that a nation which produced 
during a lengthened period the greatest number of highly intellectual, 
energetic, brave, patriotic, and benevolent men, would generally preva.il 
over less favoured nations"1). 

Erkend moet worden, dat de moeilijkheden voor de praehistorici 
haast onoverkomelijk zijn. Zij hebben weinig meer tot hun beschik
king dan producten van technische vaardigheid en kunnen dus op 
zijn best die gedachten van de praehistorische mens doen herleven, 
die belichaamd worden in die voorwerpen. 

Wie de ware gedachte van een neolithische Siciliaan wil begrijpen, 
moet, als B. Croce (1915) opmerkt, trachten in zijn geest er een te 
worden, en als hij dat niet kan of wil, zich ermee vergenoegen de 
schedels, werktuigen en tekeningen van dit volk in reeksen te 
rangschikken 2). Inderdaad, als men, uitgaande van de voorwerpen 
alleen, de makers wil leren kennen, blijft men op het technologische 
vlak: men kan de dingen zelf maken of soortgelijke dingen zien 
maken in primitieve gemeenschappen en aldus "actualistisch" en 
experimenteel althans het zuiver voorschrift-matige deel der ge
dachten van de maker in de geest oproepen. Wie zich daarmee niet 
vergenoegen wil, moet echter tot hypothesen zijn toevlucht nemen. 

1) The Descent of Man, pt. I, ch. V, p. 142. 
2) B. Croce, Theory and History of Historiography. trans!. D. Ainslie. 

London 1921, ch. IX, p. 134. 
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De darwinistische praehistorici die de leemte in deze "Gegen
standskunde" voelden, hebben dan ook de ethnografie te hulp 
geroepen. Zo is de eerste plaat in Lyell's "The Antiquity of Man" 
(1863) een afbeelding van een paaldorp in een Zwitsers meer, naar 
een restauratie, die gedeeltelijk berust op "soortgelijke woon
plaatsen" in Nieuw Guinea 1). De veronderstelde logische reeksen 
van ontwikkeling van religie (van animisme tot monotheïsme) en 
sexueel gedrag (van promiscuïteit tot monogamie) werden in 
chronologische omgezet en zo kon men de schaarse gegevens aan
vullen tot een levende werkelijkheid, al was deze dan voor een 
groot deel gefantaseerd. Hoewel deze pogingen eveneens sterk 
naturalistisch getint zijn (de culturele evolutie wordt naar analogie 
van de biologische evolutie geconstrueerd), men heeft tenminste 
gepoogd aldus de volheid van het menselijk denken en doen te 
laten herleven. 

20. Het historisch karakter der archaeologie 

Naar haar object van onderzoek behoort de praehistorische 
archaeologie ongetwijfeld tot de geschiedenis en niet tot de natuur
wetenschappen. In tegenstelling tot de palaeontologie, heeft zij niet 
met wezens te doen die de ontwikkeling alleen maar passief 
ondergaan. In het onderzoek moet daarmee rekening gehouden 
worden: een oude woonlaag kan opzettelijk geheel of gedeeltelijk 
verwijderd zijn door latere bewoners van diezelfde plaats; bepaalde 
cultuurvormen blijven gehandhaafd om redenen die in ons oog de 
"natuurlijke" of "logische" ontwikkeling doorkruisen. 

De oorsprong van de archaeologie is enigszins hybridisch; haar 
praehistorische tak sluit aan bij de palaeontologische anthropologie 
en aan de andere kant gaat de klassieke en oosterse archaeologie 
geleidelijk over in de geschiedenis der Oudheid en komt haar be
oefening sedert de Renaissance voort uit de humanistische traditie. 

Niettemin behoren beide takken tot de "geschiedenis". De 
Noorse archaeoloog BnJgger verklaart dan ook met nadruk, dat 
archaeologisch denken historisch denken is: het gaat in de prae
historie, evenals in de geschiedenis, om "een beeld van wat in 
oude tijden werkelijk gebeurd is" en daarom is de methode der 

1) eh. Lyell, The Geological Evidence of the Antiquity of Man. London 
1863. Plate 1 heeft als onderschrift: A Village built on Piles in a Swiss lake. 
De tekst zegt, dat Dr. Keller "has given an ides.l restoration of part of 
one of the old villages such as he conceives may have existed on the Lakes 
of Zurich and Bienne. In this view, however, he has not simply trusted to 
bis imagination, but has availed himself of a sketch published by M. Dumont 
d'Urville, of similar habitations of the Papoos in New Guines. in the Bay 
of Dorei" (p. 19). 
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archaeologie in wezen die van de (cultuW'-)geschiedenis 1). 
Vanuit een ander gezichtspunt komt V. G. Childe tot dezelfde 

conclusie: het archaeologisch getuigenis bestaat uit gefossiliseerde 
resultaten van menselijk gedrag en het is de taak van de archaeoloog 
dat gedrag zoveel mogelijk te reconstitueren en aldus de gedachten 
die er in uitgedrukt worden, te doen herleven. "In zover hij dat 
doen kan, wordt hij een historicus" 2). 

In de "gewone" historiografie komt dit doordringen tot de 
binnenkant der verschijnselen meer tot zijn recht, daar zij groten
deels berust op geschreven documenten, waarin gedachten en 
handelingen van allerlei aard (niet alleen technologische) direct 
vastgelegd zijn en in vele gevallen getuigd wordt van hetgeen de 
schrijver zelf beleefd en vernomen heeft. Er bestaat ongetwijfeld 
ook van de praehistorische mens een "echte" historie, maar zij 
kan moeilijk in een "echte" historiografie beschreven worden, 
omdat de gegevens daartoe ontbreken. 

In de eerste plaats, omdat de praehistoricus slechts een klein 
deel van de gedachten en handelingen, namelijk die welke hun 
neerslag vinden in technische producten, kan doen herleven. Aan
gaande de politieke en militaire gebeurtenissen tasten we vrijwel 
geheel in het duister. Wat de cultuW' betreft, kan men een zekere 
mate van waarschijnlijkheid bereiken als het verleden nog in allerlei 
vormen en gebruiken in naburige gebieden of onder verwante 
volken blijkt voort te leven. Bregger vraagt zich in verband met 
de oude bewoners van Noorwegen af: hoe leefden zij 1 hoe voorzagen 
zij in hun onderhoud 1 welke factoren vormden hun cultuur 1 3) en 
hij vindt het antwoord o.a. daarin, dat bepaalde cultuurvormen, 
vooral in afgelegen gebieden, zich door de historische tijden ge
handhaafd hebben. Hij meent, dat naarmate de natuurlijke om
standigheden dezelfde bleven, voor de praehistorie de waarde der 
kennis van die elementen waaruit de Noorse boerencultuur tot in 
de 1ge eeuw opgebouwd was, stijgt 4). 

1) "Archäologisches Denken will von Grund aus dasselbe sagen wie 
historisches Denken. Die Grundlage dafür ist auch in der Vorgeschichte 
dieselbe wie in der Geschichte, das Bild dessen, was sich in alter Zeit in der 
Wirklichkeit ereignet hat. In Wirklichkeit gibt es für die vorgeschichtliche 
Archäologie keine anderen Methoden als die in aller Kulturgeschichte 
herrschenden ... ". A. W. Br0gger, Vorgeschichte und Geschichte. In: Vor
geschichtliches Jahrbuch, hrsg. M. Ebert. Bd. 111, Berlin-Leipzig 1928, p. 2. 

2) Childe, o.c., p. 1. 
3) Br0gger, o.c., p. 1. 
4) " ••• gewisse Lebensformen haben sich länger als andere erhalten ... 

und finden oft ihren zähesten Rückhalt da, wo das Volk auf die eine oder 
die andere Weise durch die natürlichen Bedingungen in einer Abgeschlossen
heit lebt. Vor allem aber werden sie uns daran erinnern, dass der wichtigste 
aller Wege zum Verständnis unserer ältesten Kultur der ist, die grossen 
und tragenden Züge der historischen Zeit in Norwegen zu erkennen, vor 
allem das Erwerbsleben, das in unserem Lande bis zu der grossen Um-
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In de tweede plaats reconstrueert de praehistoricus slechts die 
gedachten van een bepaald individu, welke hij heeft als lid van een 
gemeenschap waarin zij algemeen aanvaard werden. Ongetwijfeld, 
als hij ontdekt waartoe een bepaald werktuig diende, dan heeft 
hij met de vervaardiger meegedacht en zijn doel herkend en daar
door iets van echte historiografie bedreven. Deze betreft echter 
slechts een cultuurhandeling die door alle handwerkslieden van 
de groep op dezelfde wijze en met hetzelfde doel verricht werd. 
Elk nieuw gereedschapstype moge de unieke schepping van een 
bizonder intelligent individu geweest zijn, alleen die uitvindingen 
blijven bewaard in de archaeologische gegevens, die door de ge
meenschap aanvaard en nagebootst werden 1). Zoals de palaeonto
loog in de resten van een dierlijk individu slechts die van de ver
tegenwoordiger van een soort ziet, beschouwt de archaeoloog een 
gevonden cultuurreliek als vertegenwoordiger van een veelheid van 
soortgelijke voorwerpen, die ieder uitdrukking zijn van de activi
teiten van een individu, dat een gehele gemeenschap van soortgelijke 
individuen vertegenwoordigt. 

Nog moeilijker wordt het als men de vraag stelt naar sociale en 
religieuze opvattingen, b.v. voorstellingen en riten verbonden met 
het leven na de dood. De analogie met nog bestaande folkloristische 
gebruiken en met gewoonten van z.g. natuurvolken heeft hier 
ideeën aan de hand gedaan, die natuurlijk niet meer dan waar
schijnlijke vermoedens zijn. Men onderstelt wel, dat nog bestaande 
primitieve volken verschillende stadia van een ontwikkeling ver
tegenwoordigen, die alle geciviliseerde naties reeds doorlopen 
hebben: Eskimo's worden dan beschouwd als voorbeelden van 
laat-pleistocene rendierjagers 2). John Lubbock construeerde de 
praehistorie in een boek met de veelzeggende titel "De praehisto
rische tijd, toegelicht door de resten der Oudheid en de zeden en 
gebruiken der hedendaagse wilden". 

Men neemt dan aan, dat in analogie met biologische voorbeelden, 
bepaalde volken op een lagere trap van de ontwikkeling die allen 
moeten doormaken, zijn blijven staan. 

21. L. H. Morgan 

Dit archaeolögisch en ethnologisch actualisme kreeg grote be
kendheid door het werk van Lewis H. Morgan: "Ancient Society, 

gestsItung im 19. Jahrhundert gelebt wurde. In demselben Gra.de nun, 
wie wir zeigen können, daas keine ra.dikale Veränderung in den natürlichen 
Vorbedingungen Btsttgefunden hat, Bteigt auch die Bedeutung der Kenntnis 
derjenigen Elemente, aus denen Bich unsere alte Bauernkultur die gesa.mte 
historische Zeit hindurch aufbaut". Br0gger, o.c., p. 5. 

1) Childe, o.c., p. 8. 
2) Childe, o.c., p. 52. 
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or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery 
through Barbarism to Civilization" (1877). Zoals deze titel reeds 
aanduidt, acht Morgan het een "historische waarheid", dat de 
cultuur van alle menselijke gemeenschappen een progressieve ont
wikkeling in technisch en sociaal opzicht doormaakt, die gaat van 
wildheid, via barbaarsheid tot beschaving 1). Deze ontwikkeling 
verloopt op alle continenten voor alle stammen of volken langs 
dezelfde "uniforme kanalen" 2). Het is een natuurlijke zowel als 
noodwendige volgorde van vooruitgang 3) en de verschillende om
standigheden, waaronder de gemeenschappen zich ontwikkelen, 
kunnen dan ook slechts geringe afwijkingen van de uniformiteit 
bewerken 4). Wel veroorzaken zij een groot verschil in de snelheid 
waarmee het proces verloopt 5), zodat sommige volken nu nog in 
de staat van wildheid verkeren en andere in een stadium van 
barbarisme. Aangezien in overeenkomstige stadia van ontwikkeling 
zelfs gemeenschappen op verschillende continenten gelijk zijn 6) in 
hun kunsten, instellingen en leefwijze, vinden de Europeanen de 
"typen" van hun verre voorouders terug in Austraalnegers en 
Polynesiërs voor de staat der wildheid en in de Amerikaanse 
Indianen voor de verschillende stadia van barbarisme 7). Het 
ethnologische is tevens het archaeologische materiaal 8, 9); de 
chronologische, "natuurlijke" volgorde is tevens de logische 10). Zo 
kan men dus een archaeologie zonder directe archaeologische ge
gevens opbouwen door de ethnografische gegevens naar het verleden 
te projecteren. 

Het ethnologisch onderzoek naar de ontwikkeling der mensheid 

1) L. H. Morgan, Ancient Society, or Researches in the Lines of Progress 
from Savagery through Barbarism to Civilization. Ed. New York 1907, 
p. VI. Niet geheel in overeenstemming met zijn opvatting van het immanent 
karakter der ontwikkeling is de verklaring ervan door groeiende ervaring: 
"mankind commenced their ca.reer at the bottom of the sca.le and worked 
their way up from savagery to civilization through the slow a.ccumulations 
of experimental knowiedge" • (Oh. I, p. 3). Zie ook Vico. 

I) "Since mankind were one in origin, their career has been essentia.1ly 
one, running in different but uniform channels upon all continente, and 
very similar in all tribes and nations of mankind down to the same status 
of advancement". Morgan, o.c., p. VII. Ook p. 18. 

3) O.c., p. 3. 
4) O.c., p. 18. 
5) "Differences in the culture of the same period in the Eastem and 

Western hemispheres undoubtedly existed in consequence of the unequal 
endowmente of the continente". O.c., p. 16. 

8) O.c., pp. 16, 18. 
7) O.c., p. 17. "It follows that the history and experience ofthe America.n 

Indian tribes represent, more or less nea.rly, the history and experience 
of our own remote ancestors when in corresponding conditions" . O.c., p. VII. 

8) O.c., p. VI. 
9) O.c., p. VII. 

10) O.c., p. 3. 
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kan volgens Morgan op twee manieren uitgevoerd worden: door 
bestudering van de "uitvindingen en ontdekkingen", of - als hij 
zelf denkt te doen 1) - door onderzoek van de sociale en civiele 
instellingen 2). 

De causale relatie van de opeenvolgende technische verworven
heden noemt Morgan "progressive", die van de sociale instellingen 
"unfolding". Dat wil zeggen: de eerste is uitwendig (de voorgaande 
geeft aanleiding tot de volgende) en de laatste immanent: uit 
"primaire kiemen van gedachten", die reeds in de staat der wildheid 
aanwezig waren, zijn in het barbaarse stadium ideeën ontwikkeld 3), 
die belichaamd werden in regeerwijze, taal, gezin, religie, woning 
en eigendom 4). 

Vanwaar komt nu deze unüormiteit van de culturele ontwikke
ling 1 Het antwoord is, dat het resultaat van de geestelijke activiteit 
overal uniform geweest is als gevolg van de specifieke identiteit 
van de hersenen van alle mensenrassen èn omdat de kiem van de 
voornaamste instellingen en kundigheden reeds in het wilde 
stadium aanwezig was en de volgende perioden deze oerconcepties 
door een "natuurlijke logica", die een essentieel attribuut van de 
geest is 5), verder moesten ontwikkelen. Het gehele verloop was 
daardoor reeds in het begin "gepredetermineerd" 6); de omstandig
heden konden daardoor vrijwel geen divergentie van de ontwik
keling veroorzaken (behalve wat het tempo betreft). Dat begin 
nu was voor allen hetzelfde en daaruit volgt de gelijke progressieve 
ontwikkelingsreeks, die, omgekeerd, de eenheid van oorsprong van 
het mensdom bevestigt 7). 

1) O.c., p. 4. 
2) Morgan's werk had grote invloed op Friedrich Engels in zijn "Der 

Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In Anschlusz 
an Lewis H. Morgan's Forschungen" (1884). 

3) "Modem institutions plant their roots in the period of barbarism, 
into which their germs were transmitted from the previous period of savagery. 
They have a lineal descent through the ages, with the streams of blood, 
as well as a logical development". O.c., p. 4. 

4) O.c., p. 5. 
5) "The evolution of these germs of thought has been guided by a natura! 

logic which formed an essential attribute of the brain itself. So unerringly 
has this principle performed its functions in all conditions of experience, 
and in all periods of time, that its results are uniform .•. ". O.c., pt 1I, 
ch. I, p. 61. Vgl. pt IV, ch. 1I, p. 553. 

e) "the principal institutions of mankind have been developed from a 
few primary germs of thought; ... the course and manner of their develop. 
ment was predetermined, as weIl as restricted within narrow limits, by a 
natura110gic of the human mind and the necessary limitations of its powers". 
(O.c., p. 18). Op p. 61 (pt. 1I, ch. I) lezen we: "Out of a few germs of thought, 
conceived in the early ages, have been evolved all the principal institutions 
of mankind", en even verder: "The mental history of the human race, 
which is revealed in institutions, inventions and discoveries ... perpetuated 
through individuals, and developed through experience" (onze cursiv.). 

7) O.c., p. VI, pp. 18, 553. 
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Dit "embryologische" argument voor de uniformiteit van de 
werking van de menselijke geest - en, ala gevolg daarvan, voor de 
uniformiteit van de culturele ontwikkeling -, brengt de historie 
onder een natuurwet die als "logisch" voorgesteld wordt. Het echt
historische element, waardoor mensen hier en nu uniek zijn, ont
breekt: het historische steekt slechts in de onherhaalbaarheid van 
de ontwikkeling van een bepaalde mensenstam. Maar het is een 
natuurlijke ontwikkeling en zij is dan ook bezig zich volgens de
zelfde natuurwet te herhalen in andere menselijke gemeenschappen. 

Bij het zoeken naar bewijzen voor zijn theorie stoot Morgan 
soms op echt-historische invloeden, die hij niet helemaal wegcijferen 
kan. Hij gelooft in een natuurlijke en logische ontwikkeling, maar 
hij vindt steeds weer beïnvloeding van lagere culturen door hogere, 
zodat Azië en Afrika hem weinig "zuivere" voorbeelden opleveren. 
Hij acht het dan ook hoog tijd, dat de nog gave culturen bestudeerd 
worden. Hij schenkt er geen aandacht aan, dat ook vroeger de 
rechtlijnige ontwikkeling op deze wijze verstoord zou kunnen zijn. 
Waar zal men trouwens de grens trekken tussen een "natuurlijke" 
en een "kunstmatige" ontwikkeling, als het gaat over de menselijke 
cultuur, die geheel op "kunst" (technè) berust? 

Is de wijze van werking volgens hem uniform, dit geldt niet voor 
de melheid. Niet alleen was die niet overal gelijk, maar ook binnen 
de ontwikkelingsreeks van thans beschaafde volken is er een 
"meetkundige progressie" : de periode der wildheid duurde tweemaal 
zo lang als die van het barbarisme en de civilisatieperiode is nog 
zeer jong (ongeveer 5000 jaar). Ook was de toename van snelheid 
niet continu: na een grote uitvinding of ontdekking (zoals het 
temmen van dieren of het smelten van ijzererts) is er een grote 
sprong voorwaarts 1). Uniformiteit in tempo is er niet, terwijl die 
in modus volledig is. Dank zij deze situatie is reconstructie van 
ons verleden mogelijk. Want wel betreft Morgan's onderzoek vooral 
sociale en civiele instellingen, - dus juist "geestelijke" dingen, die 
geen fossielen in de grond achterlaten, - maar op grond van zijn 
hypothese zouden we de levende fossielen van deze instellingen 
kunnen herkennen in achtergebleven volken. 

Ondubbelzinnig actualistisch is de methode volgens welke door 
Morgan het verleden onderzocht wordt: uit de leefwijze der heden
daagse volken wordt in een reeks van opnamen de ontwikkeling 
van de vroeger geleefd hebbende vastgesteld. Wel groeit de men
selijke geest - en daarmede de hersenen zelf - met de ervaring 
der eeuwen 2), maar toch blijft historisch verstaan mogelijk. Door 
onze afstamming werkt namelijk in ons hetzelfde brein als in de 

1) O.c., pt I, eh. 111, p. 39. 
2) O.c., pt I, eh. 111, p. 37. 
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wilde en de barbaarse voorouders 1). Het is tot ons gekomen be
laden met de gedachten, verlangens en hartstochten van alle voor
gaande perioden. Uitbarstingen van "wildheid" zijn dus te ver
klaren door "mental atavism" 2). De gedachte van de uniformiteit 
van de ontwikkeling van de menselijke geest is de kern van deze 
theorie: er is een natuurlijke ontwikkeling, die zich overal op de
zelfde wijze moet voltrekken. 

Het is duidelijk, dat in Morgan's als historisch bedoelde werk 
naturalistische invloeden doorwerken. Hoewel hij zich niet op bio
logische parallellen beroept, vertonen zijn opvattingen overeenkomst 
met bepaalde ideeën van Lamarck. 

Lamarck stelde, dat de "tendance de la nature" in beginsel het 
dierenrijk in een rechtlijnige ontwikkeling omhoog stuwt. Morgan 
neemt een door "natuurlijke logica" noodwendige "ontvouwing" 
der cultuur vanuit de bij de wilden aanwezige kiemen aan. 

Lamarck stelde de ontwikkelingsreeksen op met behulp van een 
logische volgorde van nu nog levende diergroepen, waarbij van de 
palaeontologie vrijwel geen gebruik gemaakt werd. Morgan grondt 
zijn chronologische reeks op recente menselijke gemeenschappen, 
zonder steun bij de archaeologie te zoeken. 

In beide gevallen wordt de "geschiedenis" dus verkregen door 
het heden naar het verleden terug te projecteren door een "logische" 
volgorde van het nu nog levende tot een chronologische te procla
meren; een methode die typerend is voor natuurwetenschappen, 
maar die in de eigenlijke historiografie zeker niet op dezelfde wijze 
gehanteerd zou mogen worden, daar de relieken uit het verleden 
de grondslag moeten vormen waarop men bouwt. 

22. A. W. BrfJ(Jger (1926) 

Er zijn pogingen gedaan om het historische karakter der ar
chaeologie te handhaven en de naturalistische invloeden te be
teugelen door middel van een kritische beschouwing van de ethno
grafische analogie en de typologische reeksen. 

A. W. Br"'gger erkent, dat de praehistorie veel aan de typologie 
te danken heeft. Men moet volgens hem echter niet vergeten, dat 
zij slechts een methode is en geen doel: men heeft de vraag naar 
de geschiedenis der cultuur verwaarloosd en eenzijdig vormen-studie 

1) "A common principle of intelligence meets us in the savage, in the 
barbarian, and in civilized man". O.c., pt. IV, ch. 1I, p. 553. 

2) "In the light of these facts BOme of the excrescences of modern civi· 
lization, such as Mormonism (!), are seen to be relics of the old savagism 
not yet eradicated from the human brain. They are explainable as a species 
of mental atavism". O.c., pt 1I, ch. I, p. 61. 
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bedreven, zodat zelfs in ernst de eis gesteld is een Linnaeische 
nomenclatuur van oudheden te vormen 1). Chronologie en typologie 
zijn echter slechts technische hulpmiddelen, die een te grote plaats 
in de noordse oudheidkunde ingenomen hebben. Bij het verge
lijkend onderzoek heeft men "culturen" geschapen (Lausitzer
kultur, Bylanerkultur enz.), die soms slechts door vormen van 
een aarden pot of een type van pijl of bijl vertegenwoordigd zijn 2). 
Men heeft een algemene schabloon opgesteld volgens welke de 
ontwikkeling verloopt van een jagers- naar een nomadenstadium 
en tenslotte naar akkerbouw en veeteelt 3), terwijl men toch voor 
elke cultuurkring afzonderlijk het verloop van de voorziening in 
levensbehoeften had dienen na te gaan 4). Typologie en algemene 
ontwikkelingswetten worden dus door Br0gger als te natuurweten
schappelijk verworpen: de op typologie berustende chronologie is 
volgens hem een gevaarlijke begoocheling, die het onderzoek op 
een dwaalspoor leidt, daar zij gebaseerd is op een gedachte over 
ontwikkelingswetten, die niet uitgaat van de wisselende levens
omstandigheden in de van elkaar zeer verschillende delen van het 
Noorden 5). 

Br0gger kon voor Noorwegen tamelijk "actualistisch" te werk 
gaan, dank zij de continuïteit van de door de historische tijden 
in Noorwegen bestaande gebruiken en werktuigen en dank zij hWl 
grote overeenkomst met de sporen van praehistorische cultuur die 
daar gevonden zijn. Bij de interpretatie van de vondsten heeft hij 
echter terdege rekening gehouden met de geografische en klimato
logische veranderingen 6): volgens de geologen en botanici zou 
omstreeks het begin onzer jaartelling het klimaat verslechterd zijn 7). 
Dit heeft gevolgen voor de landbouw en veeteelt gehad. 

Br0gger heeft dus getracht tot een werkelijke cultuur-historie te 

1) Br0gger, O.C., p. 1. 
Z) "Chronologie und Typologie, die grossen Schlagworte eines grossen 

Zeitalters der nordischen Archäologie, sind doch zu guterletzt nur technische 
Hilfsmittel" . 

"Die am meisten missbrauchte (technische Schablone) ist vielleicht die 
Bezeichnung "Kultur" für Phänomene, die oft nur durch Fonnen eines 
irdenen Gefiisses oder Typen eines Pfeiles oder einer Axt repräsentiert 
sind." Br0gger, o.c., p. 2. 

3) Br0gger, o.C., p. 5. 
4) "Die Kenntnis des norwegischen Altertums mU88 auf den Möglich

keiten aufgebaut werden, die unser Land, von der allerersten Zeit an, wo 
Menschen hierher kamen, darbot ... ". Br0gger, o.C., p. 5. Ook p. 6. 

6) "Der stolze chronologische Bau auf der Grundlage der Typologie ist 
ein gefährliches Blendwerk, das die Forschung irre zu führen droht, weil 
er auf einer Gedankenführung über Entwicklungsgesetze aufgebaut ist, die 
nicht von den wechselnden Lebensverhältnissen in den voneinander sehr 
verschiedenen Teilen des Nordens ausgeht". Br0gger, o.C .• p. 2. 

8) Br0gger, o.C .• p. 5. 
7) Br0gger. o.C., p. 7. 
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komen, daar hij ervan overtuigd was, dat "hoe dichter de problemen 
bij de levende werkelijkheid gebracht kunnen worden, hoe groter 
de mogelijkheid is sommige er van op te lossen" 1). 

Van meer algemeen karakter zijn de beschouwingen van E. Wahle 
(1941) en V. G. Childe (1956). 

23. V. G. Ghilde (1956) 

Hoewel Childe van mening is, dat de nog levende primitieve 
volken waardevolle aanwijzingen 2) (accurate paralleIs) bieden aan
gaande het gebruik van werktuigen door de praehistorische mensen, 
waarschuwt hij tegen vergissingen 3) en verwerpt hij ten enenmale 
de gedachte van Morgan en Tylor, dat de ontwikkeling van alle 
volken ter wereld parallel zou lopen 4); een unilineaire technologische 
vooruitgang wordt door de archaeologische gegevens niet beves
tigd 5). Hij gelooft dus ook niet, dat men zonder meer de gedachten
wereld en de technieken van enige hedendaagse stam zou mogen 
overdragen naar onze verre voorouders 6). In het bizonder gaat 
de ontwikkeling van sociale instellingen en ritueel door, nadat de 
materiële aanpassing bij de niet-veranderende omgeving voltrokken 
is 7). De betrouwbaarheid van de typologische reeksen wordt even
eens ontkend 8); een beroep a priori op toenemende efficiëntie acht 
hij hier misplaatst, want die grotere efficiëntie blijkt, evenals in 
de organische evolutie, slechts uit de survival 9). Merkwaardige 
vergissingen, die op het gebied der typologie begaan zijn, worden 
aan de kaak gesteld: "the neatest typological series may turn 
out to be bogus" 10). 

Childe heeft ernstige kritiek op de "natuurhistorische, darwinis
tisch-spenceriaanse" methoden in de archaeologie. De archaeoloog 
is een historicus en hij moet voldoen aan de eis van wederopvoering 

1) "Je näher die Probleme an das lebendige Leben herangebracht werden 
können, desto grösser ist die Mögliohkeit einige davon zu lösen". Br0gger, 
O.O., p. 5. 

2) "For aocurate parallels to the older doouments of European pre
history, arohaeologists have generally to look to Australia or Afrioa". 
V. Gordon Childe, o.O., p. 47. Ook p. 46. 

8) Childe, o.O., p. 49, 55. 
4) "Nor is it rea.lly practioable to establish sn identity between the 

technology of any oontemporary tribe with that of any prehistorio oom
munity". O.o., p. 53. Vgl. ook p. 164. 

5) O.O., p. 165, 54. 
&) O.o., p. 165. 
7) O.o., p. 54. 
8) O.o., p. 71. 
9) O.o., p. 72. 

10) Voorbeelden van Montelius, SOphU8 Müller en Áberg. O.o., p. 73. 
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in zijn geest van de gedachten en motieven der praehistorische 
mensen 1), van de activiteit en mentaliteit van de makers der 
archaeologische voorwerpen 2). Met deze beperking evenwel, dat 
hij als cultuurhistoricus niet de gedachte van de "concrete" enke
ling, maar slechts die van de "abstracte" gemeenschappen weer 
kan oproepen 3) en dat ook dit niet verder gaat dan de overgebleven 
resten van het verleden toestaan. Wel zeggen sommigen, dat dit 
onmogelijk is, omdat voor de praehistorische mensen een andere 
buitenwereld bestond dan voor ons en omdat zij die buitenwereld 
op geheel andere wijze in hun geest opnamen 4), maar Childe meent, 
dat dit bezwaar berust op een misvatting van de functie van het 
rationele denken: "De functie van de rede is niet contemplatie, 
maar handeling" 5). Een gelukkige omstandigheid acht hij het, dat 
de archaeologische resten slechts van de technische handelingen 
van hun makers getuigen, zodat de eigenlijke wederopvoering van 
wat in hen omging slechts daarin bestaan kan, dat de archaeoloog 
de gedachten volgt, die essentieel zijn voor de fabricage-handeling: 
wie een scherf van bepaalde vorm van een stuk steen weet af te 
slaan, geeft "in waarheid een heropvoering in zijn geest" van de 
gedachte van een praehistorische voorganger. Natuurlijk herhaalt 
hij niet alles wat die dacht, want ongetwijfeld hebben bij de oor
spronkelijke handeling bezweringen en offeranden een belangrijke, 
voor essentieel gehouden, rol gespeeld. Maar dank zij de techno
logische en wetenschappelijke vooruitgang weten we nu, dat die 
delen van de werkwijze er niets toe doen en "uitdrukkingen van 
ideologische dwalingen" zijn 6). Doordat juist deze uitgewist zijn 
in het archaeologisch getuigenis, "tekent zich de kennis zoveel te 
duidelijker af om opnieuw gekend te worden". 

Natuurlijk erkent Childe, dat juist die "ideologische dwalingen 
en bijgelovigheden 7) aanleiding gaven tot de bouw van tempels 
en tomben, die nu nog tot de belangrijkste archaeologische gegevens 
behoren. Hier kan men dus alleen de technologische gedeelten (de 
werk-voorschriften) van het voorhistorische denken weder-opvoeren, 
maar ook dit acht hij geen ernstig gemis. Hun reële historische 
functie had volgens hem niets te maken met de subjectieve be-

1) In identifying types then the aroha.eologist is really 're·enacting in 
bis own mind' the thought of the agent ... but not the subjective thought 
of an individual ... what is thus recaptured and re·enacted is the objeotive 
thought entertained and realized by a society of persons". O.o., p. 10. 
Ook pp. 169; 1; 4. 

2) O.o., p. 4. 
3) O.o., p. 9. 
4) O.o., pp. 169-170. 
I) O.o., p. 17l. 
6) "futile acoessories, expressive of ideological delusions".0.0.,p.17l. 
7) O.o., p. 172. 
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doelingen van de uitvoerenden; zij bestond in de praktische weten
schap, die in de megalithische graven toegepast is, in de economische 
rol bij de verdeling der welvaart en in de waarde voor het smeden 
en uitdrukken van sociale saamhorigheid. Childe geeft toe, dat 
waarschijnlijk geen van deze aspecten in de "false consciousness" 
van de bouwers aanwezig was. "Hun ,motieven' en hun emoties 
zijn voor eeuwig verloren gegaan, juist omdat zij illusies waren. 
Doet dat er wat toe?" 1) 

Voor Childe blijkbaar niet. Wat anderen bezwaart, nl. dat de 
weder-opvoering niet ver boven het technologische vlak uitkomt, 
omdat archaeologische vondsten voor een verder gaande recon
structie weinig houvast bieden, betreurt hij allerminst. Want wat 
verloren gegaan is, is volgens hem irrelevant: niet voor de prae
historische mens zelf, maar voor ons, - niet voor ons subjectief 
gevoel alleen, maar "objectief". De re-enactment kan slechts be
staan voor die gedachten die, naar wij nu weten, essentieel zijn 
voor de vervaardiging van de archaeologische relieken; in de on
mogelijkheid de "dwalingen" weer op te roepen schuilt geen 
verlies, daar volgens zijn dogma over de functie van de Rede, 
alleen die gedachten ertoe doen, die essentieel zijn voor handelen. 

Dit is een eigenaardig soort "re-enactment". Het doel is niet 
meer het gehele denken van de praehistorische mensen weer op te 
roepen, maar alleen die motieven en voorschriften voor handeling, 
die er naar onze mening toe doen. Daarbij wordt de leemte van de 
motieven die in het "valse bewustzijn" der Ouden het belangrijkst 
waren, maar die hij inderdaad niet kan en blijkbaar ook niet in 
ernst wil oproepen, aangevuld door de uit een 1ge-eeuwse filosofie 
stammende sociale en economische "motieven", die wij wèl kunnen 
denken, maar die in het bewustzijn van de vervaardigers niet 
aanwezig waren. 

Childe verwierp de al te gerede overdracht van natuurweten
schappelijke methoden en interpretaties, volgens welke de ont
wikkeling van alle volken zijn besluit zou vinden in de Victoriaanse 
mens, maar hij verzwakte het effect van zijn verdediging der 
historische methode door de re-enactment te vervalsen door in
voering van de "onbewuste" motieven, gebaseerd op een door de 
natuurwetenschap beïnvloede en in het Victoriaanse tijdperk op
gekomen geschiedenis-interpretatie. 

24. E. Wahle 

Childe is in zijn pogen de archaeologie te zuiveren van een uit 
de fysica, biologie en geologie overgenomen methode en denkwijze 

1) O.c., p. 172. 
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en haar historisch karakter te herstellen niet geheel geslaagd, daar 
hij de grondovertuiging van hen die hij bestreed, deelde. 

Wahle heeft zich om hetzelfde doel te bereiken daarentegen op 
een geheel ander wereldbeschouwelijk standpunt geplaatst. Zich 
aansluitend bij O. Rydbeck en A. W. Br/3gger (1926) bestrijdt hij 
de naturalistische interpretaties der praehistorie door de darwin
isten. Hij verwerpt de opvatting van J. Bayer (1929), volgens wien 
de geschiedenis der mensheid "een streng bepaald verloop van 
gebeurtenissen, een feit van absolute exactheid is", en die van 
Passarge (1925), die beweert, dat er een "wetmatige karakter
ontwikkeling der volkeren is" 1). Hij wil begrippen ontleend aan 
de biologische evolutieleer (mutatie, atavisme) niet overdragen naar 
de praehistorie. Hij weigert om, als Aberg, de geconstateerde 
sprongen toe te schrijven aan biologische mutaties, daar dit niet 
dichter bij het doel brengt "het leven weer op te wekken, dat in 
de oudheden verstard is" 2). Hij acht dergelijke verklaringen te 
naturalistisch en te dicht bij het "rational-unhistorische Denken" 3). 
Dit wordt volgens hem ook in de hand gewerkt door de ongelukkige 
omstandigheid, dat men in de praehistorie steeds een collectief 
verschijnsel ontmoet, terwijl men in de geschiedenis van Oudheid 
en Middeleeuwen met de handelende, individuele mens te doen 
heeft. Hij meent daarom, dat men de archaeologische vondsten 
met een nieuwe probleemstelling moet benaderen om haar het 
karakter van een "geschiedeniswetenschap" te geven 4). Hij is van 
mening, dat het wezen van het historische - de van de voor
waarden van het ogenblik afhankelijke individuele vormgeving -
weer gezien moet worden 5). Ook van de praehistorische ontwikke
ling is de "hervorragende Persönlichkeit" de draagster en daarom 
moet in de getuigenissen van het maatschappelijk leven en van 
de kunst der praehistorie naar de sporen van het "autoritäre 
Individuurn" , de "Führergestalt", gezocht worden. (Dit werd ge
schreven in 1941 ). Wahle geeft evenwel toe, dat deze persoonlijk
heden uit de archaeologische gegevens meer vermoed dan werkelijk 
aangetoond kunnen worden en dat de bestudering van cultuur
provincies de praehistorie beter ligt 6). 

Het heeft hem echter (evenals S. Müller reeds in 1897) getroffen, 
dat het begin van een lange ontwikkelingsperiode moeilijk vast 
te stellen is en dat het van korte duur geweest moet zijn, daar het 
geen talrijke en duidelijke sporen nagelaten heeft. De ontwikkeling 

1) Wahle, O.c., p. 135. 
2) Wahle, O.c., p. 136-137. 
3) O.c., p. 142 
4) O.c., p. 75 
6) O.c., p. 72 
6) O.c., p. 96, 75. 
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verloopt dus dikwijls met sprongen en daarachter moet de bizondere, 
invloedrijke persoonlijkheid gezocht worden: "de geschiedenis
vormende krachten moeten minder in de archaeologische nalaten
schap zelf dan in de aan vondsten arme perioden gezocht worden" 1). 

We schieten hier weinig mee op. Naar Wahle zelf erkent, berust 
de praehistorie noodgedwongen op "Gegenstandskunde" en nu zou 
de correctie daarop betekenen, dat men het zwaartepunt verlegde 
naar die perioden, die helemaal geen "Gegenstände" opleveren. 
Zij kunnen weliswaar de mens niet doen schuilgaan achter voor
werpen, (want die heeft men niet), maar zij kunnen evenmin zijn 
beeld oproepen. Wahle erkent zelf, dat dit een stap terug lijkt te 
zijn en dat men ook bij zijn opvatting zich moet vergenoegen met 
de gegeven stof 2), maar hij meent, dat de grenzen van het bereik
bare erdoor getoond worden en tot een meer levende opvatting 
van het praehistorisch verleden opgewekt wordt 3). 

Het komt ons voor, dat dit ook wel kan zonder het stilzwijgen 
der feiten aan te vullen. Men kan nu eenmaal niet meer doen dan 
erop wijzen, dat de gevonden cultuurresten zich niet zèlf ont
wikkelden en tevens met meer ernst trachten te begrijpen wat de 
makers ervan zich als doel stelden toen zij die voorwerpen produ
ceerden, maar het historische moment, de gedachten van enke
lingen, waarvan geen enkel getuigenis over is, kan men moeilijk 
weer oproepen, al zijn ze ook nog zo "hervorragend" geweest in 
hun eigen tijd. 

25. Omkering van het naturalisme ~n de arckaeologie 

Het zal na Wahle's kritiek op het overdragen van begrippen als 
mutatie en atavisme uit de evolutieleer naar de praehistorie, ver
wondering wekken, dat hij de met Darwin's leer der natuurlijke 
selectie nauw verbonden opvatting van "de strijd om het bestaan" 
op de praehistorie toepast. Overwinning van het onhistorisch 
denken betekent volgens hem echter nog geen afkeer van het 
natuurwetenschappelijk denken en dus blijven de betrekkingen die 
van de afstammingsleer naar het praehistorisch onderzoek leiden 
bewaard. Hij voegt er aan toe, dat de afstammingsleer nu een 
geheel ander karakter draagt dan die uit Darwin's tijd, die een 
groot aandeel had in het ontstaan van de typologische methode 4). 

Wahle doet daarna wat hij in anderen bestrijdt. Hij bindt de 
praehistorie even nauw aan een niet-darwinistische afstammingsleer 

1) O.c., p. 147. 
2) O.c., p. 147. 
3) O.c., p. 131. 
4) O.c., p. 143. 
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als zijn voorgangers haar met de darwinistische verbonden. Volgens 
hem "liegt klar zutage" de parallel van de praehistorie met de 
palaeontologie van Beurlen c.s., waarin eveneens lange perioden van 
rustige "AusdifIerenzierung" onderbroken worden door korte 
perioden van explosieve ontwikkeling (die eveneens vrijwel geen 
resten nalieten) en waarin een nieuw "Gestaltungsplan" optreedt 1). 
Ook met de geologie maakt hij een vergelijking; zij is, evenals de 
geschiedenis der mensheid, "echt-historisch": de "Gestalt" speelt 
er een rol en zij heeft een "persoonlijk" en eenmalig karakter. 

De parallel betreft echter niet alleen de uitwendige loop der 
ontwikkeling, maar ook de interpretatie daarvan. Want Wahle 
meent het doel, "het leven weer op te wekken, dat in de oudheden 
verstard is", te bereiken niet met behulp van toevallige variaties, 
natuurlijke selectie en aanpassing aan de omgeving, maar door 
het begrip "Levenskracht" in te voeren. De voorstelling van de 
"Prägung des frühgeschichtlichen Geschehens" door die levens
kracht, het naar voren brengen van de eigenlijke vormgevers van 
het historisch gebeuren, moet volgens hem de "Deutung des Fund
stoffes" verdringen en de archaeologie uit haar engheid verlossen 2). 
Hoe die Levenskracht dan toch weer een betere interpretatie van 
de gebeurtenissen die achter de vondsten liggen mogelijk maakt, 
blijft een geheim 3). 

De darwinistische opvatting van de lotgevallen van de aarde, 
het dierenrijk en de mensheid bracht een mechanistische opvatting 
van de geschiedenis mee. De zo juist besproken reactie daarop 
van deze "historische" richting stelt er een vitalistische ontwikkeling 
voor in de plaats. Maar ook deze vitalisten willen het gebeuren 
in de natuur niet principieel onderscheiden van de menselijke 
geschiedenis. Zoals de darwinistische opvatting de lotgevallen van 
de aarde, het dierenrijk en de mensheid terugbrengt tot determinis
tisch-mechanische processen, zo stellen Beurlen, Becksmann en 
Wahle ze voor als een door de Levenskracht gedreven historisch 
proces. Niet de fysica maar de biologie levert nu het algemene 
type der gebeurtenissen. 

Alleen de metafysica die achter deze inschakeling schuilt, verschilt 

1) O.c., p. 144. 
2) O.c., p. 146. 
3) "Die geschichtsbildenden Kräfte sollen weniger in dem archäologischen 

Na.chla.ss selbst als wie in den fundarmen Perioden gesucht werden. Die 
Hera.nziehung der Lebenskraft bringt es mit sich, da.ss die Deutung der 
aus den Funden zu ermittelnden Vorgänge dem wirklichen Geschehen näher 
kommt, als das vordem der Fall war; doch bedarf es zur Erreichung dieses 
Zieles einer gegenüber der typologischen Methode wesentlich verfeinerten 
Betra.chtungsweise". Wahle, o.c., p. 147. 
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van de darwinistische. De vrij heldere begrippen van het darwinis
tische rationalisme zijn vervangen door het irrationele mysticisme 
van de "gestaltende Lebenskraft", nu de ontwikkeling niet meer 
gezien wordt als gevolg van mechanische processen der natuur, 
maar als het resultaat van de opstuwende doffe drang van het 
Leven. In beide gevallen is echter de grens tussen de mens en het 
benedenmenselijke vervaagd en wordt de mens vanuit het beneden
menselijke (het mechanische, het biologische) geïnterpreteerd. Niet 
eerst de bewuste wil en handeling schept, volgens dit "historisme" 
dat toch weer een verkapt naturalisme is, ten volle historie, maar 
reeds de "levenskracht" wordt daartoe voldoende geacht en zij 
werkt niet alleen in de mens, maar ook in de dieren, in de planten 
en zelfs in de aardkorst. 

Ook deze poging de praehistorie uit de natuurwetenschappelijke 
beknelling te bevrijden is dus niet geslaagd. 

Ongetwijfeld loopt ons denken in vele opzichten in andere banen 
dan dat van onze voorouders, maar aan historieschrijving ligt ten 
grondslag de actualistische onderstelling, dat hun denken in het 
onze opgenomen is en dat elementen ervan gelijk zijn, zodat we 
het vermogen bezitten uit die elementen, met behulp van cultuur
relieken (o.w. geschriften) het oude denken en handelen voor een 
groot deel te reconstrueren. 

Waar deze relieken ontbreken of in te geringe mate beschikbaar 
zijn, is deze reconstructie - dus echte historiografie - onmogelijk 
en zelfs loutere kroniekschrijving is dan uitgesloten. Tegenover de 
praehistorische mens verkeren we niet in een principiële maar in 
een feitelijke onmacht de taak der historiografie volledig uit te voeren. 

De principiële onmogelijkheid van echte historieschrijving betreft 
slechts een gebied, dat voor het historisch actualisme onbereikbaar 
is, waar ons herbelevingsvermogen en niet alleen maar onze her
belevingsmogelijkheid faalt, omdat wij met wezens te doen hebben, 
wier gedachten (als zij die al hebben) voor ons ontoegankelijk zijn. 
Dat er onder zulke wezens een historisch beleven is, kan niet 
wetenschappelijk geconstateerd worden (het tegenovergestelde 
trouwens ook niet). De onderstelling daarvan is dus slechts een 
"metafysische" overtuiging. Een gepretendeerde historische her
beleving, b.v. door een psycho-palaeontologie, heeft daarom niet 
meer wetenschappelijke waarde dan de geschiedenis van "Kazan 
de Wolfshond" of "Bambi het hertejong". 

"Wilt ge de ware historie van een grassprietje verstaan 1 Tracht 
een grassprietje te worden; als ge dat niet kunt, stel u er dan mee 
tevreden zijn delen te ontleden en zelfs ze te rangschikken in een 
soort ideale of fantastische historie", zo vervolgt Croce zijn uit-
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spraak over de neolithische mens 1). Terecht evenwel heeft Colling-' 
wood op het verschil gewezen, dat hier bestaat: de neolithische 
mens was een "historische realiteit"; zijn werktuigen zijn uit
drukking van het doel dat hem voor de geest stond en als we hem 
slechts "naturalistisch" en niet "historisch" kunnen behandelen, 
is dat het gevolg van het falen van ons historisch inzicht en onze 
historische gegevens 2). Aan Croce's citaat ligt echter de opvatting 
ten grondslag, dat de groei van het grassprietje ook een uitdrukking 
van zijn geestelijk leven is en dat het een "binnenkant" bezit, die 
voor Croce het kriterium voor historiciteit is. Deze onderstelling 
wordt door niets gesteund: de groei van het grassprietje moge een 
"gebeurtenis" zijn met een zekere mate van individualiteit, maar 
dat er ook een zekere "handeling" mee gepaard zou gaan en dat 
de grashalm in dezelfde zin een historische realiteit zou zijn als 
de neolithische mens, is een door niets gestaafde onderstelling. 

26. Geschiedschrijving van de natuur en van de mensheid 

De geschiedenis der mensheid onderscheidt zich van de "historie" 
van het zonnestelsel, de aardkorst, het planten- en dierenrijk, 
doordat zij niet louter een opeenvolging van gebeurtenissen is die 
kroniekmatig geregistreerd kunnen worden, maar van handelingen 
van wezens, die, voorzover kan worden nagegaan, de enige zijn, 
die in staat zijn zelf te denken en de gebeurtenissen waarin zij een 
rol spelen een beslissende wending te geven. 

In overeenstemming daarmee, onderscheidt de historiografie der 
mensheid zich wezenlijk van de geschiedschrijving van de aarde 
(geologie) en het planten- en dierenrijk (palaeontologie). Immers, 
daar de spelers in het drama dat zij bestuderen van gelijke aard 
zijn als zijzelven, zien de beoefenaars van de historiografie der 
mensheid niet alleen de buitenkant van de handelingen dier spelers, 
maar verstaan zij (in beginsel) ook hun binnenkant. De finalistische 
vraag naar het "waarom", die de natuurwetenschap als te anthro
pomorf uitgebannen heeft, blijft in de geschiedschrijving der mens
heid voorop staan. Dit sympathisch verstaan, dit "in een andermans 
huid kruipen", is slechts mogelijk met betrekking tot medemensen 
en niet ten opzichte van sterren, planten en dieren. 

Als we dus nogmaals de vraag stellen: is er een geschiedeni8 van 
aarde, planten en dieren 1 dan antwoorden we zonder aarzelen be
vestigend, als we als kenmerk van geschiedenis niet méér eisen 
dan het eenmalige, onherhaalbare van gebeurtenissen, waarin zij 
een rol spelen. Hegel's bewering, dat in de natuur steeds herhaling 

1) Croce, o.c., p. 135. 
2) R. G. Collingwood, o.c., pp. 199-200. 
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optreedt, terwijl de historie progressie vertoont, kon misschien 
gedaan worden op grond van de natuurwetenschap van vóór 1800, 
maar zij is nu niet meer te handhaven. 

Als we de vraag stellen: is er een historiografie van aarde, planten 
en dieren 1 dan antwoorden we eveneens bevestigend, als we slechts 
als kenmerk van geschiedschrijving zien de reconstructie van 
gebeurtenissen uit het verleden met behulp van nog aanwezige 
relieken daarvan. In het ene geval uit kritisch getoetste documenten 
en kronieken en uit monumenten en andere cultuurresten ; in het 
andere geval uit de toestand van de aardkorst en uit de gevonden 
fossiele resten van vroeger leven. In beide gevallen zijn dit dode 
overblijfselen en geen levende werkelijkheid; in beide gevallen 
moet dus de door de rede begeleide verbeelding die gebeurtenissen 
in de geest als een schouwspel weder opvoeren. Maar het "mede
beleven" (gepaard met een kritische analyse van het individuele 
en collectieve handelen), dat nodig is om tot de reconstructie 
van de menselijke geschiedenis te komen, wordt in de "historische" 
(palaetiologische) natuurwetenschappen vervangen door de natuur
wetenschappelijke reconstructie, het in de geest van buitenaf zien 
van het gebeuren uit het verleden. In plaats van de psychologie, 
de ethnologie, de sociologie en dergelijke wetenschappen van de 
mens, helpen hier de fysica, de chemie en de fysiologie het verleden 
op te roepen. 

Men kan dus erkennen, dat de natuur wel degelijk een geschiedenis 
heeft en ook dat er een geschiedschrijving van de natuur mogelijk 
is, als men maar voor ogen houdt, dat deze geschiedenis wel één 
belangrijk kenmerk met de echte historie deelt (de onherhaaIbaar
heid der gebeurtenissen) en zich daardoor van de "typische" 
natuurwetenschap (fysica) onderscheidt, maar dat zij een ander 
kenmerk van wat men gewoonlijk onder geschiedenis verstaat, mist. 

Geschiedenis in de volle betekenis heeft alleen plaats waar de 
gebeurtenissen betrekking hebben op homo sapiens, die cultuur 
schept; geschiedschrijving in de eigenlijke volle betekenis kan 
slechts beoefend worden, waar men over gegevens beschikt, die 
het contact met die mens uit het verleden mogelijk maken: ge
schreven documenten of andere overblijfselen of getuigenissen van 
zijn culturele activiteit, die manifestaties van zijn geest zijn. 
Menselijke resten die in geen enkel verband gebracht kunnen 
worden met sporen van cultuur, zijn geen bron voor geschiedschrij
ving. Al zouden zij van cultuurscheppende mensen afkomstig zijn, 
slechts de palaeontoloog vindt er een object van onderzoek in. 

Die menselijke geschiedenis heeft met de geschiedenis der natuur 
de formele overeenkomst, dat zij niet alleen "historisch" is, maar 
ook een "actualistische" trek bezit. Juist dank zij de zich her-

445 



74 NATUUR EN GESCHIEDENIS 

halende patronen van persoonlijk en collectief denken en doen, 
juist dank zij het feit, dat in zekere zin "de geschiedenis zich her
haalt", is het mogelijk de eigenlijke taak van de historicus te ver
vullen en een beeld te ontwerpen van "de geschiedenis die zich niet 
herhaalt" . 
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SUMMARY 

The main thesis of this study is that the history of mankind is essentially 
different from the history of nature. 

In the fust part the methods of science and historiography are compared. 
Physics being taken as the typical science of nature, Science is essentially 
á-historic in its method. As, however, inorganic and organic nature go 
through a series of unique situations, nature has a kind of history , and geology 
and paleontology are in a certain sense "historicai" natural sciences. In 
the historiography of nature an essential part of the method of the historio
graphy of mankind cannot be applied, viz. the sympathetic understanding, 
which is only pOBBible towards beings of the same kind as the historiographer 
himself. 

In the second part the methods of "palaetiological" natural sciences are 
analyzed. Historical causality is distinguished from physical causality and 
their respective roles in the history of mankind and the history of nature 
are discUBBed. Geological catastrophism had a historic vision of nature; 
uniformitarianism, on the other hand, was typically "scientific" in that it 
tried to make the palaetiological sciences as ahistoric as pOBBible; evoluti
onism is a combination of the historical with the scientific view. Modem 
geological uniformitarianism is more historical than that of Hutton and 
Lyell; its metlwd is actualistic, but its Bystem is historical. 

The third part deaIs with the annexation of history by Science. Evoluti
onism has a tendency to convert not only human history but aIso the history 
of nature into Science. As areaction against this tendency some German 
geologists have introduced a " Historismus" which, however, results aIso 
in the absorption of history by science. 

In the fourth part the difficulties of praehistorical research are expounded: 
though belonging to the cultural history of mankind, lack of data makes 
it particularly liable to be treated as a palaetiological "science". It is con
cluded that as to subject and method History in the proper sense is only 
the history of homo sapiens, the creator of culture, whereas history in the 
wider sense of a sequence of unique situations, also belongs to Nature. 
Historiography of nature UBeS as its tooIs physics, chemistry, biology, etc., 
whereas Historiography of Mankind makes UBe of psychology, ethnology, 
sociology, etc. In both cases actualistic elements serve to reconstruct past 
History. 

Thus, the "history that does not repeat itself" is reconstructed from relics 
of the past with the help of the "history that repeats itself". 
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