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DE ORDE-IDES IN AUGUSTINUS' DIALOOG DE ORDINE.
TWEE WERELDEN.
DOOR
PROF. DR. S. U. ZUIDEMA
In zijn wijsgerige dialoog „De Ordine", die een verslag geeft van de
discussie's, die onder zijn leiding met enkele van zijn leerlingen en in aanwezigheid van zijn moeder in November 386 in Cassisiacum werden gevoerd, tracht AUGUSTINUS in het reine te komen met centrale problemen,
die samenhangen met het christelijk geloof in Gods schepping en vooral
in Gods voorzienig bestel over mens en wereld.
De orde-idee neemt hierbij de dominerende plaats in 1 ). Hoezeer wij ons
er van bewust zijn, dat het moeilijk blijft, uit een dialoog als deze met zekerheld op te maken, wat nu precies AUGUSTINUS' eigen opvatting is, vooral
wanneer hij aan anderen woorden in de mond legt, waarop hij als gespreksleider niet expliciet ingaat, willen wij toch een poging wagen, ons een
beeld te vormen van zijn conceptie, zoals die ons in dit geschrift wordt
voorgedragen.
De gesprekspartner LICENTIUS heeft op een opvallende wijze getuigd van
zijn geloof in de onaantastbaarheid der orde-idee, wanneer hij zegt:
„Tantum enim eum (sc. ordinem rerum) anima imbibi atque hausi, ut
etiamsi me quisquam in hac disputatione superarit, hoc nulli temeritati, sed
rerum ordini tribuam. Neque enim res ipsa, sed LICENTIUS superabitur"
(„Want zozeer heb ik deze orde (-idee) ingedronken en in mij opigenomen,
dat zelfs indien iemand mij in deze discussie zou verslaan, ik ook dit niet
aan enig blind toeval, maar aan de orde der werkelijkheid zal toeschrijven.
Want dan zal niet de zaak zelve, maar LICENTIUS het onderspit delven") 2 ).
De orde-idee staat noch valt derhalve met LICENTIUS' verdediging daarvan. Zij is boven alle betwistbaarheid verheven en kan door geen redenering
omvergeworpen worden. Want zij beheerst zelfs de redenering en het
redeneren. AUGUSTINUS is LICENTIUS op dit punt niet of gevallen, maar
1) Zoals trouwens in heel AUGUSTINUS' denken. c.f. F. J. THONNARD, Caracteres
Platoniciens de l'ontologie Augustinienne, in: Augustinus Magister, Congres International
Augustinien, Paris, 21-24 Septembre 1954, I, Communications, p.p. 317-327, p. 320:
„L'Ordre et la Participation, par ces deux notions mattresses, l'ontologie augustinienne
se retrouve
sa place normale, au sommet de la philosophie des creatures avant
d'atteindre la the'odicee ; p. 321: „L ordre et la participation sont deux notions connexes
qui regissent les rapports de taus les etres avec le premier Etre: c'est le principe
fondamental de l'ontologie augustinienne".
2) De Ordine, I, 3, 9. Wij citeren voortaan de uitgave van R. JOLIVET in Oeuvres
de Saint Augustin, 4, Ire se'rie: Opuscules, IV Dialogues Philosophiques: I. Proble'mes
Fondamentaux, Contra Academicos, De beata Vita, De Ordine, Texte — Traduction —
Notes, D'esclee De Brouwer, Paris, 1948, p. 316.
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geeft als gespreksleider veeleer telkens blijk van hetzelfde gevoelen te
zijn, zodat wij wel mogen aannemen, dat hij met LICENTIUS' getuigenis
instemt. De orde beheerst de werkelijkheid van mens en wereld, en de ordeidee beheerst de Augustinische werkelijkheidsvisie.
Deze orde nu is alomvattend, zoals blijk uit de volgende uitspraken:
,,N'ihil praeter ordinem fieri posse" („Dat niets buiten de orde om kan
gebeuren”) 3 ). ,,Nihil autem praeter ordinem esse video" („Ik nu zie dat
nets buiten de orde is") 4 ). Ook de dwaling is niet „extra ordinem”
(„buiten de orde") 4 ). Deze totalitaire orde-idee mag dus met recht een
transcendentale idee in AUGUSTINUS' denken worden genoemd ').
Twee def initie's van de ,orde" worden ons in deze dialoog geboden.
Ook een derde definitie, die Augustinus in zijn veel latere werk De Civitate
Dei heeft gegeven, en die geheel past in de neoplatoniserende, wijsgerige
gedachtengang van de onderhavge dialoog, zullen wij in dit verband vermelden.
De eerste definitie is van AUGUSTINUS zelf; zij luidt: ,Ordo est quem
Si tenuerimus in vita, perducet ad Deum, et quem nisi tenuerimus in vita,
non perveniemus ad Deum” (De orde is datgene waarvan de naleving ons
tot -God zal brengen, maar, Leven wij niet volgens haar, dan zullen wij God
niet bereiken") 6 ).
De tweede definitie, door LICENTIUS gegeven, luidt: ,,Ordo est per quem
aguntur ornnia quae Deus constituit" („De orde is datgene waardoor alles
wat God heeft gemaakt geleid wordt") 7 ).
De derde definitie, ontleend aan De Civitate Dei, luidt: ,Ordo est parium
dispariumque rerum sua cuique loca tribuens dispositio" („De orde is de
beschikking van de onderling gelijke en ongelijke dingen, die aan elk hunner
zijn juiste plaats toebedeelt") 8 ).
De beide definitie's zijn niet identiek. Want de door de gespreksleider
AUGUSTINUS gegeven eschouwt de orde als richtlijn voor ons levensgedrag. Zij is dan in zeker opzicht de ,heils"-weg, die een mens in dit Leven
heeft te bewandelen, wil hij tot zijn bestemming komen; zij is de dagorde
en de levensorde van de mens, die het „gelukzahg leven", de „vita beata" 8 )
— wil bereiken. Zij is de levensorde om tot God en tot in God te komen, de
weg tot God 10 ). Deze weg is in de orde zelve uitgestippeld. De mens is
bier geen wegenbouwer, maar hij heeft een voorgeschreven weg te volgen.
Wanneer AUGUSTINUS de mens tekent als een ,onder-weg" —, een „op
weg” zij nd wezen, als een pelgrim, die vanuit een vert rekpunt naar een
,

,

,

,

3) De Ordine, p. 3 16, 404.
4) a.w., p. 328.
5) Over het begrip ,Transeendentale Idee" zie H. Do0YEwEERD, Transcendental
Problems of Philosophic Thought, M. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids,
Michigan, 1948.
6) De Ordine, p. 344.
7) a.w., p. 348.
8) De Civitate Dei, 19, 3, 7; c.f. Augustinus Magister I, a. art., 320.
9) c.f. de dialoog De Beata Vita, passim; De Ordine, p. 340, 352, 354; c.f. R. P.
SERTILLANGES, Le Christianisme et Les Philosophes, Aubier, Editions Montaigne, Paris,
I, 195: „Augustin confond la recherche philosophique avee la poursuite de la vie
heureuse".
10) De Ordine, p. 344.
,
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eindpunt op reis en in deze pelgrimage ,historie" is, dan is deze visie,
juist door haar orde-idee, een totaal andere dan de moderne existentialistische in haar „humanistische" richtingen. Ook het contemporaine existentialisme kent de mens als historie, als iemand, die niet maar een historie
heeft, maar die zelf een historie is. Maar heel anders dan bij AUGUSTINUS
is in dit modern-existentialistische denken de mens eigen wegenbouwer.
Hij staat boven en buiten iedere bestemming, die hij niet aan zichzelf zou
hebben gegeven. Daarentegen betekent bij AUGUSTINUS de orde-idee, dat
de mens zich te voegen, te schikken, te gedragen heeft naar de wegwijzers,
die hij niet zelf ontworpen heeft, maar die hem „tot de orde" roepen, en
waaraan te controleren valt, of hij als pelgrim „in de orde" is, en of het
met hem „in orde" is.
juist zijn orde-idee, zoals wij deze in deze eerste def initie omschreven
vinden, maakt het principieel onmogelijk, een brug te slaan tussen
AUGUSTINUS' visie op de mens-als-historie en de modern-Humanistische.
Deze visie's sluiten elkander beslist uit. Daarom is een poging zoals die
welke Dr. KWANT ondernam, om de modern-Humanistische anthropologische visie op de mens-als-historie in Augustiniserend licht te plaatsen, of
om de Augustinische visie in het verlengde van de modern-existentialistische
te proj ecteren, tot mislukking gedoemd 11 ) .
De Augustinische orde-idee bepaalt de weg, die behoort te worden gevolgd bij het werkzaam worden van 's mensen „tendere in Unum" („streven
naar het Ene") 12 ). De filosofie van AUGUSTINUS in het onderhavige geschrif t wordt door deze idee gericht. Aan Naar is het te danken, dat hij wij sgerig eigenlijk slechts belangstelling zegt te hebben voor God en de ziel,
en dat het er z.i. in de wijsbegeerte slechts om te doen is, om de ziel en
daarna God te vinden 13 ). In zijn Soliloquia staat de beroemde uitspraak,
waarmede dit getuigenis uit De Ordine overeenstemt: ,Deum et aninam
scire cupio. Nihil plus? Nihil omnino" („God en de ziel begeer ik te kennen.
Niets meer? Volstrekt niets”) 14) De weg van de mens — of liever van de
ziel — naar God is het thema, dat AUGUSTINUS waarlijk niet slechst op
intellectu.ele wijze geboeid heeft. Welnu, deze weg is een geordende
weg. Deze hem bepalende orde is het onderwerp van dit geschrift. Zij is
de orde, waarbinnen het rehgieuze getuigenis: ,Fecisti nos ad Te et
inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te" (,,Gij hebt ons tot U
geformeerd en ons hart is onrustig tot het rust vindt in U") 15 ) zijn door
God geordineerde realisering vindt.
Maar de tweede definitie gaat van een ander gezichtspunt uit. Hier is
de orde niet anders dan de providentie Gods, Zijn -goddelijke leiding, die
over mens en wereld gaat en waarbuiten geen enkel schepsel in stand kan
blijven. Zij is de ,gubernatio munch" (,,de wereldregering, de wereldbesturing"), waarover AUGUSTINUS reeds in de aanvang van dit geschrift
11) Zo de poging van DR. R. C. KWANT in het Tijdschrift voor Philosophie, 1955,
in het artikel De Historic en het Absolute, blzz. 255-305.
12) c.f. De Ordine, II, sectio 5: ,Omnia in Unum tendunt", in a.w. p. 442, als opschrift
geplaatst in de editie.
13) a.w., p. 444; c.f. pag. 416.
14) Soliloquia I, 2, 7.
15) Confessiones I, 1.
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handelt. Niets valt buiten de orde der goddelijke leiding. Er gebeurt ook
niets buiten deze orde. God staat nergens buiten, en er zou ook niets kunnen
gebeuren, als God er buiten zou staan. Voor AUGUSTINUS is hiermede
onmiddellijk het wijsgerig-religieus (zowel zijn intellect . als zijn hart
boeiende) probleem gegeven, hoe hiermede het bestaan van de „error"
(de „dwaling') en vooral van het ,malum" (,,rampspoed7 maar ook
,,ondeugd", het kwaad dat ons overkomt en het kwaad dat wij bedrijven
in dit leven) to rijmen valt 16).
Reeds aanstonds stelt hij dan een schijnbaar dwingend dilemma, dat zich
bij de poging tot oplossing van dit probleem opdringt: „ ... quomodo fit
ut et Deus humana curet et tanta in humanis rebus perversitas usquequaque
diffusa sit, ut non divinae, sed ne servili quidem cuipiam procuration, si ei
tanta potestas daretur, tribuenda esse videatur. Quamobrem illud quasi
necessarium His quibus talia sunt curae, credendum dimittitur, aut divinam
providentiam non usque in haec ultima et ima pertendi aut certe mala
amnia Dei voluntate committi. Utrumque impium, sed magis posterius"
(,, .. hoe komt het, dat Gods zorg over alle dingen in het mensenleven gaat
en dat tegelijkertijd overal in het mensenleven een zo grote slechtheid
verspreid is, dat het schijnt, dat zij niet slechts niet is toe te schrijven aan
een goddelij k bestuur, maar zelfs niet aan de verzorging van de zij de van
of andere slaaf, aan wie zulk een macht zou worden gegeven. Daarom
rest voor degenen, die zich hiermede bezighouden, dit bijna noodzakelijke
dilemma, to geloven, dat of de goddelijke providentie zich niet uitstrekt
tot deze laatste en laagste terreinen, of dat stellig al het kwaad door Gods
wil wordt bedreven. Elk van deze stellingen is goddeloos. Maar de laatste
is dit wel het meest") 17 ).
Dit probleem had AUGUSTINUS, zoals bekend, reeds jaren gekweld. De
oplossing, die het Manicheisme hem beloofd had to geven, had hem aanvankelijk in de armen van deze gnostieke secte (gedreven. Maar zijn teleurstelling en desillusie waren dan ook des te dieper, toen hij tevergeefs naar
de voorgewende redelijkheid der dualistische Manicheistische visie zocht.
Onder invloed van MONNICA, AMBROSIUS en anderen keerde hij terug
naar de christelijke kerk en het christelijk ggeloof. Dit geloof had hem geleerd, dat Gods schepping en voorzienigheid mens en wereld bepalen.
Maar tegelijk met dit geloof in schepping en providentie keert nu in
Cassisiacum de oude problematiek terug: Hoe valt met goddelijke schepping
en voorzienigheid het kwaad in deze door God geschapen en geregeerde
wereld to rijmen?
Er zijn twee oplossingen, die z.i. terstond moeten worden afgewezen.
De aanvaarding van een slechts, gedeeltelijke voorzienigheid Gods is de
ene. De beschouwing van God als de uiteindelijke Auteur van het kwaad
is de andere. Beide zijn goddeloos, en onteren God.
Derhalve beoogt AUGUSTINUS met de dialoog De Ordine dit dilemma to
ontwijken, de noodzakelijkheid er van to ontkennen en het ,Tertium datur"
aan te tonen.
Het is nu de vraag, of hij, van christelijk standpunt beschouwd, in dit

een
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16) D e Ordine, p. 302, 328 e. a.
17) a.w., p. 302, 304.
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pogen is geslaagd. Daartoe moeten wij onderzoeken, welke derde weg
hij in deze dialoog heeft gewezen.
Allereerst moet worden opgemerkt, dat de creatuurlijkheid van mens en
wereld voor AUGUSTINUS vaststaat, en dat het geloof in Gods scheppingswerk mede bepalend is voor de gedachtengang van de dialoog. Zo heeft
R. JOLIVET er op, gewezen, dat AUGUSTINUS de visie van PLOTINUS, volgens
welke de bron van het kwaad in de, materie moet worden gezocht, niet kan
aanvaarden. Ook al is de materie niet op zulk een wijze, dat over haar als
over „het zij nde" en over de materialiteit als over „het zijn van het zij nde"
kan worden gesproken, toch is voor PLOTINUS de materie als een ,nietzijnde" meer dan een grensidee; zij is iets dat bestaat 18 ). Maar indien dit
zo is, dan is voor AUGUSTINUS, wanneer hij het neo-platonisch materiebegrip overneemt, de materie ook geschapen. En daarom kan hij in de
materie niet de bron van het kwaad zien 19 ). Dan immers zou God de
Auteur van het kwade zijn. En dit is ,impium", een goddeloze onderstelling. Dit betekent, dat AUGUSTINUS in zijn orde-idee, zoals wij die; in
zijn tweede definitie vonden (God, Die nergens buiten staat en buiten Wien
om nets gebeurt) zeker niet zuiver neoplatonisch denkt. JOLIVET heeft
in zijn studie over de betrekkingen tussen het Griekse en het christelijke
denken gewezen op het principieel verschil tussen de onpersoonlijke voorzienigheid van het neoplatonisme en de persoonlijke voorzienigheid bij
AUGUSTINUS 20 ). Wij kwamen hierboven in de dialoog reeds de uitdrukking Pei voluntate" („door Gods wil") 21 ) tegen. De neo-platonische
emanatie-idee is met aanvaardbaar voor AUGUSTINUS. Dit alles echter
verscherpt juist AUGUSTINUS' problematiek. Hij weet over het kwaad, dat
de mensen in dit leven overkomt en het oingerijmde, dat wij in ons leven
tegenkomen, reeds in zijn De Ordine te schrijven op een wijze, die ons in
de twintigste eeuw nog toespreekt: Waarom — zo vraagt hij b.v. — zijn er
gehuwden, die kinderloos blijven, terwijl ze zielsgraag kinderen zouden
krijigen, en waarom te)gelijkertijd gehuwden, die kinderen krij gen en ze
liever in het geheel niet hadden? 22 ) Of: Men krij g wel eens de indruk, dat,
terwijl de bouw van een vlo welgeordend is, God daarentegen bij schepping
en voorzienigheid inzake het mensenleven veel minder geslaagd zou zijn.
Terwijl een vlo maar een vlo, een mens niet minder dan mens is. Waarom?
Hoe valt dit te rijmen met goddelijke voorzienige orde en ordening? 23)
Zoals gezegd, wij moeten natuurlijk aannemen, dat voor AUGUSTINUS
schepping en voorzienigheid Gods vaststaan, en voor zijn geloof buiten
discussie zijn. Maar hij worstelt in dew dialoog om een rationeel inzicht in
deze geloofsstukken en hun conf rontatie met het kwaad. Hierbij is, meestal
verholen, de overtuiging aanwezig, dat de geloof sinhoud niet onredelijk
en zelfs in de hoogste zin redelijk is. Wat God met zijn openbaring van
,

,

,

18) c.f. R. JOLIVET, Essai sur les Rapports entre la peme'e grecque et la pensee chretienne, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1931, p. 102-112: La Doctrine Plotinienne
du Mal.

19) a.w., p. 112-123: Saint Augustin et le proble'me du Mal, o.a. pag. 114: „Or, pour
Saint Augustin, la matiere, des la qu'elle est une creature de Dieu, est bonne".
20) a.w., p. 122 e.v.: La Providence impersonelle de Plotin, p. 122 e.v.; La Providence
personnelle de Saint Augustin, p. 138 e.v.
21) De Ordine, p. 302; zie citaat no. 17.
22) a.w., p. 386, 452.
23) a.w., p. 304.
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schepping en voorzienigheid te geloven geeft,, kan niet ongerijmd zijn.
Vragen, die door de aanwezigheid van het kwaad met betrekking tot deze
geloofsstukken moeten rijzen, moeten in principe oplosbaar zijn. Vandaar,
dat voor AUGUSTINUS het kwaad onmogelijk buiten de Orde kan vallen.
Wanneer LICENTIUS en MONICA beiden een oplossing voorslaan, die het
ontstaan van het kwaad buiten de orde der goddelijke voorzienigheid stelt,
maar aanneemt, dat het bestaan en voortbestaan er van binnen de perken
der goddelijke Orde vallen, wijst AUGUSTINUS deze resolutie af. Ook het
ontstaan van het kwaad voltrekt zich volgens hem binnen de perken der
goddelijke providentiele Orde 24 ). Het geloofsapriori van schepping en voorzienigheid dwingt hem tot deze conclusie.
Er bestaat stellig verband tussen de twee definities, die in deze dialoog
van de Orde warden gegeven. De tweede omvat immers de eerste. De
,,heils'-orde van de mens-als-historie valt binnen de Orde van schepping en
providentie.
Maar de eerste definitie verdiept en verrijkt de tweede. Want schepping
en voorzienigheid blijken voor de mens een bestemming in te houden. De
mens is om wille van een bepaald einddoel geschapen, en wordt om wine
van dit einddoel door God Igeleid: Hij is op weg naar God, tendeert, streeft
naar God, naar de ,beata vita", die enkel in de gemeenschap met God bereikbaar is; hij behoort althans naar de scheppingsorde hiernaar te streven.
De mens is in een transcenderingsproces begrepen; hij is om wille van
deze transcendering geschapen en wordt ter wille van deze bestemming
door God geleid: ,Fecisti nos ad Te". Daarmede doorbreekt het mens-zijn
des mensen de cirkel van een cyclisch voortbestaan. Gehoorzaamheid aan
deze onveranderlijke orde voert de mens naar de hem van Godswege
gestelde bestemming; ongehoorzaamheid er aan bewerkt, dat de mens niet
terecht komt. Zo luidt de eerste definitie. Ook deze afval en haar rampzalig resultaat zijn binnen de goddelijke Orde begrepen. Indien niet, dan
zou immers de eerste definitie hiervan niet kunnen reppen.
Het capitale probleem nu, dat ons bij de bestudering van De Ordine
moet bezig houden, is de vraag, van welke aard deze transcenderingsweg is,
welke haar voorwaarden zijn en wat het ,pervenire ad Deum" (,,het bereiken van God") inhoudt.
De derde definitie, die wij, zoals gezegd, niet in de onderhavige dialoog,
maar in De Civitate Dei aantreffen, luidt als volgt: ,Ordo est parium
dispariumque rerum sua cuique loca tribuens dispositio". Zoals THONNARD
in zijn reeds eerder aangehaalde artikel terecht opmerkt, confronteert ons
deze definite met de idee van een hierarchische opbouw der wereld, waarbinnen alles een eigen plaats heeft en door God op z'n plaats gezet en
gehouden wordt 25 ). De werkelijkheid is een ,kosmos", een sierlijk geheel.
De Orde is de Orde der Schoonheid, zij is aesthetisch van aard 26 ). Er is
24) a.w. p.p. 398-402. Ten onrechte meent BOYER, dat AUGUSTINUS met zijn moeder
en LICENTIUS op dit punt accoord ging. De text zelf leert ons, dat AUGUSTINUS hun
visie bestreed.
Voor BOYERS mening zie: CH. BOYER, Christianisme et Ne'oplatonisme dans la formation de saint Augustin, Paris, Gabriel Beauchesne, 1920, p. 100.
25) Zie noot 1, a.a., p. 321 ,cet univers hierarchise".
26) De Ordine, passim, o.a. p. 306, 308, 330, 384, 452; R. JOLIVET in zijn in noot 18
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een architectonische opbouw der werkelijkheid; Naar architectoniek is die
van een hierarchie, waarbij er verschillende zijnsgraden of zijnsniveau's te
onderscheiden vallen, waarop de vele verscheiden ,zijnden" zich bevinden.
Het zijn van het zijnde is derhalve verschillend, omdat het zij nsniveau,
waarop het zijnde zich bevindt, verschillend is 27 ). Maar het geheel is een
,,universum". Niet zonder reden komt volgens AUGUSTINUS in deze samengestelde term het woord ,unum" — , een" — voor. Want de werkelijkheidstotaliteit is een eenheidstotaliteit 28 ), terwijl het hoogste zijnde zelf het Ene,
de Ene, en de Enige, d.w.z. God is. De veelheid kan eerst op da't niveau
bestaan, waarop reeds een vermindering aan zijnsvolheid aanwezig is. Er
is derhalve, !gezien vanaf het allerhoogste, d.w.z. God, de Allerhoogste,
een trappenbouw der werkelijkheid, waarvan de benedenste trede de laagste
zijnskwaliteit bezit en derhalve ook de grootste mogelijkheid biedt tot verstrooiing en tot abstractie uit de betrokkenheid op het hoogste en Ene 29).
Deze neo-platoniserende orde-idee, die wij voorlopig slechts in vage
contouren aanduiden, speelt ook in De Ordine een grote rol. Zij is onmisbaar
voor een diepere kennis van de eerste orde-idee. Want het streven der ziel
naar God, de mens-als-geschiedenis, is in zijn actualisering de geschiedenis
van het bestij gen van de ladder deze zijnsorde, al hoger en hoger, totdat
uiteindelijk de ziel het Ene, de Ene, d. i. God zelf bereikt.
Hier rijst de vraag, of en in hoeverre AUGUSTINUS' conceptie van deze
hierarchische zijnsorde zich verdraagt met zijn leer van schepping en voorzienigheid. Wat hiervan ook zij, in ieder geval is de ,redelijke" oplossing,
die hij voor het probleem van het kwaad aan de hand doet, hoof dzakelijk
aan deze derde orde-idee ontleend, en is ze naar zijn mening in deze
besloten.
Althans in deze fase van zijn denken is deze derde orde-idee evenals de
beide voorafgaande, een christelijke, gegeven met het christelijk geloof. En
wel niet zozeer met het geloof in Gods schepping en voorzienigheid, als wel
,

door ons aangehaalde studie, zegt terecht, dat AUGUSTINUS' ,oplossing" van het probleem van het kwaad puur aesthetisch is; zie pag. 103.
Als voorbeeld citeren wij bier uit De Ordine pag. 330: ,Qui ordo atque dispositio,
quia universitatis congruentiam ipsa distinction custodit, fit ut mala etiam esse necesse
sit. Ita quia ex antithetic quodammodo, nobis etiam in oratione iucundum est, id est ex
contrariis, omnium simul rerum pulchritudo figuratur" (,,Deze orde en schikking bewaken de harmonie van het heelal juist door de distinctie tussen het goede en het kwade.
Zo komt het, dat het zelfs noodzakelijk is dat het kwaad bestaat. Zo krijgt de Schoonheid
in zekere zin gestalte dank zij de antithetische elementen, — zelfs in een discussie is dit
verschijnsel ons aangenaam —, d.i. dank zij contraire elementen"). In dit citaat wordt
het probleem van het kwaam wel totaal ,opgelost", want het is zelfs noodzakelijk, dat
het kwade in z'n veelvuldigheid bestaat. Het bestaan er van is „in orde"! Men zie ook
het belangrijke artikel van DR. R. J. DAM, Karakter en Functie van het Leelijke near
Augustinus' De Ordine, in: Philosophia Reformata, 6e Jaargang, 2e en 3e kwartaal 1941,
b1z. 105-128.
. 27) Z o behoort ,deze" wereld van het zintuiglijk-waarneembare tot het niveau der
laagste zijnsgraden: ,haec ultima et ima", p. 302. Reikt Gods providentie ook tot dit
laagste zijnsgebied? zo luidt de allereerste vraagstelling in De Ordine.
Zo is de Vleeswording des Woords, een afdaling tot op het laatste zijnsniveau, des
te barmhartiger daad Gods, omdat ons liichaam „videtur vilius" (des te lager, armzaliger, beschouwd wordt) p. 390.
28) R. JOLIVET in zijn Inleiding op z'n Uitgave van De Ordine, wijst met nadruk op
de centrale betekenis van deze eenheidsidee in De Ordine, zie a.w., p. 293, 2,94, 296;
c.f. De Ordine, p. 442-458; 416; 306.
29) De Ordine, p. 306, en passim.

8

PROF. DR. S. U. ZUIDEMA

met het geloof in de Zoon als de tweede Persoon in het goddelijk Wezen,
die de Logos is, in Wien de vele schepplingsideeen ontisch besloten zijn,
en die als zodanig boven-creatuurlijk is.
Het ontisch-zijn van deze ideeen en waarheden is tegelijk ontologisch: ze
zijn immers in de Logos, het ,Verbum Dei" 30 ). Terwijl bij het spreken over
de voorzienigheid AUGUSTINUS zijn oog richt op de Ene en Enige God,
die heel de geschapen werkelijkheid bestuurt, richt hij zijn oog al spoedig
en bijna uitsluitend op de Logos, wanneer hij de vraag naar de redelijkheid
van mens en wereld en naar hun plaats in de totale werkelijkheid stelt en
beantwoordt. R. ALLERS is zelfs van oordeel, dat AUGUSTINUS' leer van de
eeuwige waarheden, die in de Logos zijn, het apriori van heel zijn denken
is. Met deze eeuwige waarheden in de Logos correspondeert bij AUGUSTINUS rede, redelijkheid, intelligibiliteit 31 ). Deze rede is niet aan de creatuurlijke Orde georienteerd, maar zij stijgt boven creatuurlijkheid en creatuurhjke werkelijkheid uit, em vanuit dit transcenderend standpunt een
overzicht over mens en wereld in dit leven te verkrijgen: een overzicht en
redelijk inzicht. Geloof en rede zijn dan ook niet aan deze creatuurlijke
werkelijkheid georienteerd, maar AUGUSTINUS' ,religieuze filosofie" 32 ) is
op de ontisch-ontologische realiteit van de Logos en de in de Logos aanwezige eeuwige waarheden 53 ) gericht.
Hij heeft hierbij z. i. Christus en de Heilige Schrift op zijn hand. Want
als Christus zegt: ,Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld", dan — aldus
AUGUSTINUS — zegt Hij niet, dat zijn Koninkrijk van geen wereld zou zijn,
maar alleen dat het niet van de'ze wereld is, en dit is slechts zo te verstaan,
dat zijn Koninkrijk het rijk van de intelligibele wereld is: de wereld der
eeuwige waarheden.
30) c.f. R. P. SERTILLANGES, a.w. (zie noot 9), deel I, p. 196; Augustinus Magister I,
F. J. THONNARD, a.art., pag. 322, 323; 326; en Aug. Magister, I, R. ALLERS, Illumination
et ve'rites e'ternelles, p. 477-490, passim, o.a. p. 486. Niet ten onrechte acht hij de leer
der eeuwige waarheden, die zich in, ,,het Woord" bevinden, het apriori van Augustinus,
„1'apriori augustien" (p. 484); zo ook Boyer, a.w., p. 89; c.f. vooral De Beata Vita, uitgave van R. JOLIVET, a.w., p. 283, waar, in de conclusie van deze dialoog de Waarheid
met de Wijsheid, en beide met de Zone Gods warden geidentificeerd; c.f. Ch. BOYER,
a.w., p. 193; en tenslotte F. COPLESTON S.J., A History of Philosophy, Bums Oates
and Washbourne Ltd, London, Volume II 2 , 1954, p. 73: „In In the Confessions the Saint
exclaims that the eternal „reasons" of created things remain unchangeably in God, and
in the De Ideis he explains that the divine ideas are „certain archetypal forms or stable
and unchangeable reasons of things, which were not themselves formed but are
contained in the divine mind eternally and are always the same. They never arise nor
pass away, but whatever arises or passes away is formed according to them. The corollary
of this is that creatures have ontological truth in so far as they embody or exemplify
the model in divine mind, and that God Himself is the standard of truth. This exemplarist
doctrine was, of course, influenced by neo-Platonic theory, according to which the
Platonic exemplary ideas are contained in Nous, -- de geest —, though for Augustine
the ideas are contained in the Word, who is not a subordinate hypostasis, like the
rieo-Platonic Nous", but the second Person of the Blessed Trinity, consubstantial with
the Father. From Augustine the doctrine of exemplarism passed to the Middle Ages. It
may be thought of as characteristic of the Augustinian School; ..." c.f. idem, p. 60.
31) passim in De Ordine, vooral in fiber II, sectio 4. Mentis Ascensions, p. 412-442;
verder p. 10, 444-458; zie ook de artikelen, aangehaald in noot 30.
32) Zo SERTILLANGES, a.w., p. 196; reden, waarom hij Augustinus' filosofie geen
eigenlijke filosofie acht — zulks vanuit zijn eigen thomistische visie op de wijsbegeerte,
I, 197; c.f. COPLESTON, a.w., p. 49, 50.
33) De Ordine, p. 356.
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In De Ordine is nu alles, wat naar AUGUSTINUS mening naar een oplossing leidt van het vraagstuk, hoe het kwaad in deze wereld verenigbaar is
met de onbeperkte voorzienigheid Gods, op deze derde orde-idee afgestemd
en er door bepaald. Over deze oplossing, en derhalve over de wijsgerige
intelligibiliteit van het kwaad (en de dwaling) spreken we straks nader.
Want wij willen in het tegenwoordige verband op een merkwaardige
passage in het slotgedeelte van De Ordine wijzen, die naar onze mening de
,,oplossing" weerspreekt, en die ons leert, dat in deze laatste eigenlijk het
vraagstuk zelf uit het oog was verloren, zodat het na de vermeende ,,oplossing" als met verdubbelde hevigheid op ons afkomt.
AUGUSTINUS handelt daar over ,moeilijkheden", die nog zijn blijven
liggen. Hij doet dit in een literaire vorm, die de lezer licht doet vergeten,
dat het hier juist over die kwesties gaat, waarom het in de dialoog begonnen was. De vraag, of de schrijver zelf wel wist, dat hij feitelijk geen
stag verder was gekomen dan de gelovige of wij zing, van het dilemma, dat
hij bij het begin stelde en als goddeloos had afgewezen, en dat hij een
„tertium quid" niet werkelijk gevonden had, maar dit voor zijn gesprekspartners, zo niet ook voor zichzelf, met rhetorische middelen camoufleerde,
laat ik buiten beschouwing. Ik acht mij niet tot een beantwoording hiervan
in staat. De dialoogvorm toont bier zijn gevaarlijke kant: men kan er zoveel
in verbergen als men wil, zelfs voor zichzelf. Wie kan uitmaken, wanneer
dit metterdaad gebeurt, en of het hier is gebeurd?
Ik laat nu de bedoelde passage volgen:
,,D-e rebus autem obscurissimis et tamen divinis, quomodo Deus et nihil
mali faciat et sit omnipotens, et tanta mala fiant, et cui Bono mundum
fecerit, qui non erat indigus, et, si semper fuit, utrum, sub conditione Dei
fuerit, et, Si fuit, utrum iste mundus semper fuerit, in quo illud malum
divino ordine dominaretur, si autem hic mundus aliquando else coepit,
quomodo antequam esset, potestate Dei malum tenebatur, et quid opus
erat mundum fabricari, quo malum quod iam Dei potestas frenebat, ad
poenas animarum includeretur, si autem fuit tempus quo sub Dei domino
malum non erat, quid subito accidit, quod per aeterna retro tempura non
acciderat. In Deo enim novum exstitisse consilium, ne dicam impium,
ineptissimum est dicere ... si autem istum mundum non factum dicamus,
impium est atque ingratum credere, ne illud sequatur, quod Deus eum non
fabricarit: ergo de his atque huiusmodi rebus, aut ordine illo eruditionis,
aut hullo modo quidquam requirendum est" (,,Maar ziehier zeer duistere
en toch goddelijke aangelegenheden: Hoe kan het, dat God geen kwaad
doet en almachtig is, terwijl er toch zoveel kwaads gebeurt? Om wille van
welk belang heeft Hij, die aan geen ding gebrek heeft, de wereld gemaakt?
Is het kwaad er altijd geweest of heeft het in de tijd een aanvang geinomen?
Als het er altijd is geweest, is dan ook deze wereld er altijd geweest,
waarin dit kwaad beheerst werd door de goddelijke orde?
Indien echter deze wereld eenmaal begonnen is to bestaan, hoe werd dan,
voordat deze wereld er was, het kwaad door de macht Gods beteugeld?
Wat voor zin had het, dat de wereld gemaakt werd, waarbinnen ook het
kwaad, dat reeds door Gods macht beteugeld werd, begrepen werd ter
bestraffing der zielen?
Indien er echter een tijd geweest is, waarin onder Gods heerschappij er
,
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geen kwaad was, waarom is er dan plotseling gebeurd wat in de eindeloze
voorafgaande tijden niet gebeurd was? Want te zeggen, dat er in God een
nieuw plan ontstaan is, is, om niet te zeggen goddeloos, het toppunt van
dwaasheid ... Als wij echter zeggen, dat deze wereld niet gemaakt is, dan
is het goddeloos en ondankbaar te geloven, ten einde die consequentie te
ontgaan, dat God haar niet gemaakt heeft.
Derhalve moet men deze en dergelijke kwesties of in die orde van
eruditie onderzoeken, of men moet te dezen aanzien op geen enkele wijze
enig onderzoek instellen" 34).
De dialoog loopt reeds tegen haar einde, wanneer AUGUSTINUS deze
moeilijkheden en problemen te berde brengt. Maar de allereerstee moe' 'jkheid is niet anders dan het probleem, dat hij in de aanvang gesteld had,
waarvan hij de beide bij wijze van dilemma gestelde oplossingen toen had
afgewezen, hetgeen toen de aanleiding tot de dialoog werd. We zijn aan
het eind weer bij het begin beland. Zal er een redelijk antwoord op het
bedoelde probleem gezocht moeten warden, dan moet dit geschieden
binnen de opklimmende orde 35 ), waarbinnen het redelijk inzicht kan
groeien en voortschrijden. Maar hoe het moet en hoe het kan, weet AUGUSTINUS blijkbaar niet. Ja, hij laat zelfs in het midden, of het niet misschien
eeii probleem is, dat wij in het geheel niet moeten proberen op te lossen.
Al de bier genoemde moeilijkheden hangen samen met het geloof in
schepping en providentie, en met de erkenning van het kwaad in deze
wereld. Maar het enige, vat AUGUSTINUS bier weet te zeggen, is, dat
wanneer dit probleem aangesneden wordt, het „in ordine", het op de juiste
plaats van de weg naar God moet ,plaats" vinden, maar ,waar" deze
plaats is, weet hij niet te zeggen, en zelfs weet hij niet zeker, of het vraagstuk wel ooit „op zijn plaats" en „in orde" is.
Wat blij f t er — zo zou men kunnen vragen — op deze wijze van het „Fides
quaerit Intellectum" („Het geloof zoekt Inzicht") over? In werkelijkheid
staan we hier echter voor een innerlijk conflict van, AUGUSTINUS' neoplatoniserende weg tot Godskennis met zijn Bijbels Godsgeloof, van Welk
en. Immers in deze
conflict in zijn De Ordine meer sporen zijn aan te treffen.
dialoog spreekt hij meer dan eens in de geest van wat hij noemt ,occultissimus ille divinus ordo" („deze zeer verborgen goddelijke orde” 36 ). Hij
belijdt daarmede de onbegrijpelijkheid Gods en de onbegrijpelijkheid van
Gods wegen. Maar hij zou, indien hij deze belij dens had willen honoreren,
de idee van een orde van een intellectuele opstijiging tot in God met haar
neo-platoniserende trekken hebben moeten prijsgeven. Dit heeft AUGUSTINUS in zijn Retractationes blijkens de critiek, die hij daarin zelf op
De Ordine oefent, vooral op de neo-platoniserende lijn, die hij dan soms
met kracht of wij st, later inderdaad ook gedaan. Wij vermelden bier b.v.
zijn verwerping van de capitale onderscheiding tussen de sensibele en
intelligibele wereld als te (ne o-),platoniserend 37 ). Maar zover is AUGUSTINUS in zij n dialoog De Ordine nog niet.
34). a.w., p. 440, 442.
35)Zie a.w., p. 412 e.v.
,

36) a.w., p. 358; c.f. ,rerum nescio quis occultus ordo" op. p. 382, en „ilia ineffabilis
et sempiterna lex", p. 380; de ,occultissima ratio", p. 404, en vooral de Ordo als
,,secretissimum Majestatis arbitrium", p. 304.
37) Retractationes, I, III, 2, aangehaald door R. Jolivet in zijn uitgave van De Ordine
onder het hoofd „Notes Comple'mentaires", p. 463.
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Er is al opgemerkt, dat hij in dit geschrift noch uitdrukkelijk van de
zondeval noch van de verzoening in Christus jezus spreekt 38). Men mag
echter ult deze opmerking niet concluderen, dat hij ook de Incarnatie ter
zijde zou hebben gelaten. Want dit is niet het geval. ATJGUSTINUs doorbreekt in zijn De Ordine de neo-platoniserende lijn, wanneer hij in de
Vleeswording des Woords Gods diep neerbuigende barmhartigheid ziet,
en bovendien niet alleen spreekt over God als Schepper en Heerser der
wereld, rnaar ook van het mysterie van de Drieëenheid Gods in haar
Schriftuurlijk bedoelde zin 39).
Maar tech was onze opmerking noodzakelijk om er op te wijzen, dat in
deze dialoog het Bijbelse grondmotief van schepping, zondeval en verlossing AUGUSTINUS' wijsgerig en theologisch denken zeker niet centraal
beheerst, omdat hij bij het probleem van het kwaad en Gods wereldbestuur buiten de Bijbelse openbaring van de zondeval en het kruis van
Golgotha om meent te kunnen behandelen. Hij zal hier later heel anders
over denken en schrijven. Om dezelfde reden blijft de occultissimus ordo"
waarover hij in De Ordine spreekt een orde, die hoe goddelijk en verborgen
zij ook moge zijn, slechts met een gekortwiekt geloof en een gekortwiekte
openbaring rekening houdt. Zo komt AUGUSTINUS in neo-platoniserende
wateren terecht, en de vervanging van de neo-platonische (Plotinische) idee
van de Logos als ,,Plaats der eeuwge Ideeën" door de ,,Logos, die ,,ieder
mens verlicht, komende ter were ld 140) de Logos van de (in onbijbelse
zin geInterpreteerde) proloog uit het evangelie van Johannes 41) verandert
in wezenlijk niets aan het neoplatonisch karakter, dat zijn derde orde-idee
kenmerkt en hem in De Ordine er toe verleidt na het hoofdstuk over de
resterende moeilijkheden verder te gaan en toch een oplossing te bieden.
Want dit is een oplossing, waarbij Gods schepping en providentie tegelijk
met de zondeval en de verlossing in Bijbelse zin buiten zicht geraken, en
een neo-platoniserende conceptie van mens en wereld voor de dag komt.
De metafysische tegenstelling tussen sensibele en intelligibele wereld 42)
gaat nu AUGUSTINUS' denken beheersen. Zo wanneer hij de wijze en de
man van eruditie, die zich aan de artes liberales" wijdt en zich van deze
zinnelijk waarneembare wereld afwendt om in de intelligibele wereld de
vaste grond der waarheid te zoeken en et vinden, scherp gaat stellen
tegenover de ,,massa", de menigte en haar ,,meningen" 43). Zo verkrijgt zijn
omschrijving van de filosofie als van de studie, die enkel op de kennis
van de ziel en van God zou igericht zijn, een neoplatoniserende trek. Deze
filosofie laat de zichtbare wereld achter zich en rieht zich op de hogere
wereld", die aan de massa verborgen is. Zij doet hem spreken over het
,,heiligdom" der wijsbegeerte (,,sacrosancta philosophiae penetralia" 44).
Parallel hiermede loopt zijn scherpe onderscheiding tussen de massa,
die haar geluk enkel in de bevrediging van zinnelijke aandriften vindt,
en de wijze, die zijn igeluk juist in de ascetische afwending van het
8) Zo Ch. Boyer, am., p. 162.
39) Dc Ordine, p. 390.
40) Cf. R. ALLERS in a.art. in Augustinus Magister, I, 479.
41) Johannes 1 : 9.
42) b.v. De Ordine, p. 444; cf. p. 452.
43) am., p. 404.
44) am., p. 354.
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,,vivere" — het zinnelijk „leven" — en in de transcenderende heenwending
naar het exclusief hogere, het ,beate vivere" (het gelukzalig geestelijk
leven) vindt langs de weg der betrachting van de ascetische deugden.
In de wijsgeer zijn wijsheid en deugd verenigd. Er is een „geminus
ordo" 45 ) ( een tweevoudige orde), zo leert AUGUSTINUS: de intellectuele
en de morele. Slechts wie beide Orden tegelijk in acht neemt, kan in
waarachtige zin de weg naar God volgen. De filosoof kan geen filosoof zijn,
wanneer hij niet in ieder geval het pad der deugd bewandelt en zich
ascetisch losmaakt uit het zintuigelijke en zinlijke. In Cassisiacum wordt
dan ook tegelijkertijd gefilosofeerd en ascese beoefend 46 . In beide opzichten
wordt de orde der creatuurlijkheid getranscendeerd en is het orienteringspunt de o 'ntisch-ontologische sfeer der eeuwige waarheden, die intramentaal
in de Ene Godheid zijn, te weten in het Eeuwige Woord.
,

De redelijke oplossing, die AUGUSTINUS voor het probleem van het
kwaad biedt, vinden wij vooral aan het slot van zijn dialoog. Wij geven
hieruit het voigende citaat:
,,Quid arbitremur, quid aestimemus, quid loquamur? Quotidiana verba
occurrent, et sordida sunt omnia vilissimis rebus. Nthil amplius dicamus
nisi promitti nobis aspectum pulchritudinis, cuius compartione f oeda sunt
cetera. Hanc quisquis viderit (videbit autem qui bene vivit, bene orat, bene
studet), quando eum movebit cur alius oderit nascituros, diligat alius natos;
quomodo non repugnet nihil futurum ese quod non sit aped Deum, ex
quo necesse est ordine omnia fieri et tamen non frustra Deum rogari?
Postremo, quando justum virum, movebunt aut ulla pericula, aut ulla
fastidia, aut ulla blandimenta fortunae?
In hoc enim sensibili mundo vehementer considerandum est quid sit
tempus et locus ut quod delectat in parte, sive loci sive temporis, intelligatur
tamen multo esse melius totum cuius illa pars est; et rursus, quod offendit
in parte, perspicuum sit homini docto, non ob aliudd offendere, nisi quia
non videtur totum, cui pars illa mirabiliter congruit; in illo' vero mundo
intelligibili, quamlibet partem, tamquam totum, pulchram esse atque
perfectum' (,,Wat moeten wij er van denken, wat er van vinden, wat er
van zeggen? De alledaagse woorden komen ons voor de geest, en deze zijn
alle bezoedeld door de armzaligste dingen. Niets meer zal ik zeggen dan
dat ons de aanschouwing van de schoonheid beloofd is. Al het andere is
als nabootsing er van schoon, in vergelijking er mee lelijk. Wie deze Schoonheid gezien heeft (en wie 1goed leeft, goed bidt en goed studeert zal
haar zien), wanneer zal zo iemand getrof f en worden door de vraag
graag kinderen heeft, maar ze niet heeft, de ander de hem
waarom de
in groten getale geschonkene te vondeling legt, weer een ander ze al
heeft gehaat v6or ze geboren zijn, nog een ander lief heeft die hem geboren zijn? Waarom zal zo iemand nog met het probleem zitten, hoe
het niet met elkaar in strijd is, dat er niets kan gebeuren wat God niet
reeds bekend is zodat noodzakelijkerwijze alles volgens orde geschiedt en
dat men toch niet tevergeefs tot God bidt? Tenslotte, wanneer zal een
E

een

45) a.w., p. 404.
46) Zo terecht CH. BOYER, a.w., p. 162.
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rechtschapen mens in onstuur geraken door enige last, enig gevaar, enige
ongunst of enige gunst van de fortuin?
Immers, men moet in deze zintuigelijke wereld scherp rekening houden
met de rol die tijd en plaats or in spelen. Zodat, wanneer een deel plaatselijk
of tijdelijk ons bekoort, wij inzien, dat het geheel waarvan dit maar een
deel is, nog veel beter is. En het andererzijds voor de wijsgeer duidelijk is,
dat wat ons partieel (tijdelijk of plaatselijk) ergert, dit alleen doet omdat
het geheel niet wordt gezien waarmede dit deel op wonderlijke wijze
samenstemt. Echter dient men er ook scherp mee te rekenen, dat in de
(andere) intelligibele wereld elk deel schoon is en volmaakt, even zoals het
geheel") 47 ).
Die weg, die AUGUSTINUS hier wijst is, die naar de theoretische houding
der serene onbewogenheid. Het probleem van het kwaad deert hem niet
meer. Hij staat er boven en ... buiten. Hij heeft n.l. de plaats van het totaliteitsoverzicht en -inzicht gevonden, en daar is hem gebleken, dat het geheel
schoon is, en met het geheel de eenheid, en met de eenheid de, delen.
Vanuit dit orde-aspect weet hij de scherprechter en zelfs de prostitue'e te
plaatsen, en te betogen, dat ook het bestaan van het kwaad noodzakelijk, „in
orde", „op zijn plaats" is 48 ) . Wat de intelligibele wereld betreft, daarin zijn
ook alle delen en onderdelen „in orde", zelfs wanneer men ze op zichzelf
beschouwt. Daarin is noch kwaad noch dwaling. Wat de veel lagere zintuigelijke wereld betreft, daar is het geheel ook schoon. Kennelijk, omdat
het als totaliteit participeert in de eenheid van het hogeree en hoogste.
Want als geheel heeft het een structurele opbouw, is het architectonisch, en
derhalve goed, waar en schoon. Slechts het partiele kan, wanneer men
het abstraheert uit de totaliteitssamenhang, kwaad, lelijk en dwaling zijn.
Maar de partialiteit heeft een dubbel aspect. Het partiele is n.l. een onderdeel van het geheel. En — zoals AUGUSTINUS elders in De Ordine betoogt —
de dissonant verhoogt in het geheel van de compositie juist de harmonie
van het geheel. De dissonant heeft een dienende functie en komt de
totaliteitsharmonie ten goed. De dissonant is dus „in orde". Slechts na
abstractie uit het geheel wordt de, dissonant tot een wanklank. Maar hij
komt dan ook enkel de mens, die aan het partiele hangt, en niet uitstijgt
boven de begrensdheid van plaats en tijd, als lelijk voor.
Op analoge wijze komt ook het kwaad — zowel het kwaad dat de mens
overkomt als het kwaad dat hij bedrij f t — slechts aan diegene als jets
„onordelijks" voor, die in geborneerdheid niet boven het partiele aspect
uit komt en het niet als een onderdeel van het geheel ziet 49 ). Voor de wijze
echter, die ook dit kwaad in de totaliteitseenheid beschouwt, is het heel
niet buiten of tegen de orde, maar is het „in orde" en op zijn plaats 50 ) .
Hem interesseert of deert het kwade niet langer als het kwade 54 Hij
,

).

47) De Ordine, p. 452..
48) a.w., p. 382 en p. 330.
49) de „geborneerde", de ,an,gustus animus", a.w., p. 380.
50) e.f. a.w., p. 82: „Si autem mentis oculos erigens atque diffundens, simul universa
collustret, nihil non ordinatum suisque semper velut sedibus distinctum dispositumque
reperiet" („Indien men echter zijn geestesoog boven alles uit heft en over alles laat
gaan, en daarmee het al tegelijk doorlicht, zal men bevinden, dat er niets is, dat niet
ge5 rdineerd is en dat niet a.h.w. op zijn eigen plaats precies is neergezet").
„ ... cumque in ea — sez. sapientia of philosophia — tantum profeceris, ut jam
nee cuiusvis incommode fortuiti nec ipsius mortis ... horrore terrearis, quam summam
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weet, dat zulk een interesse geborneerd en beneden het niveau van de
man van eruditie en van de wij sgeer is. Want het verraadt, dat iemand nog
hangt aan de verstrooiIng in het vele zintuigelijke en zinnelijke: kenmerk
voor de massa. Zowel de asceet, die zich zedelijk losmaakt uit de banden
van de zinnelijke wereld en haar verstrooung, als de wijsigeer, die zich
dank zij zijn rede orienteert aan de eeuwige waarheden van de intelligibele
wereld, staan boven het kwaad als probleem.
Men vergisse zich hier niet. Zij staan er niet boven, omdat zij het kwaad
intelligibel en rationeel zouden achten, als strokend met de Orde der voorzienigheid Gods, maar zij staan er boven reeds voordat de voorzienigheid
Gods in zicht is -gekomen. Zij staan er dank zij hun neoplato^niserend denke'n
boven, omdat het kwaad zich voor hen oplost in de schone harmonie
van het geheel. Wie tot zulk een wijs1gerige beschouwing niet in staat is,
kan — zo leert AUGUSTINUS in deze dialoog — tech aan het probleem van
de verhouding van Gods voorzienig bestel tot het kwaad als probleem ontkomen, indien hij gelovig Gods universele voorzienigheid met haar zeer
verborgen orde aanvaardt: Hij komt dan aan de probleemstelling niet toe,
omdat hij dit geloof verbindt met het ,bene vivere" (het Aeugdzaam —
n.l. het ascetisch — leven"), en het daarbij laat 52).
De door AUGUSTINUS in deze dialoog ontwikkelde anthropologie geeft
hem bier steun. De mens — zo leert hij — is een „animal rationale mortale"
(een redelijk, sterfelijk levend wezen 53 ). Zijn redelijkheid beduidt datgene,
naar welks ontploaiing hij streven, zijn sterfelijkheid datgene, wat hij ontvluchten moet -). Met zijn redelijkheid staat de mens op afstand van het
dier, met zijn sterfelijkheid op afstand van God 55 ). Deze ,prioriteitsleer" in
de anthropologie 56 ) — zsj komt in de moderne tijd weer bij GABRIEL
MARCEL naar voren 57 ) brengt hem in neoplatoniserende trant er toe
de wereld van het zintuigelijkee en zinnelijke te diskwalificeren, en aan de
mens de roeping toe to kennen deze wereld te transcenderen: door geloof
—

(en gebed), door wij sgerige opklimming tot God endoor ascese. hij i
De menselijke geest staat dan ook boven deze tijdelijke wereld; hij is
bij machte haar te transcenderen. Goed platonise rend leert AUGUSTINUS,
dat de wereld der getallen, dok al zou de zichtbare wereld instorten, ongedeerd en onbewo^gen dezelfde zou blijven. Hij staat in de traditie van
het hellenistisch platoniserend denken, wanneer hid als filosoof slechts belangstelling vraagt voor de ziel en God. Voor de ziel, of liever haar hoger
philosophiae areem omnes esse confitentur ... („en als ge zulke vorderingen in haar
hebt gemaakt, dat ge niet door het schrikkelijke van een toevallige ramp of zelfs van
de dood verschrikt wordt — dit nu is, naar aller oordeel, het hoogtepunt der filosofie —
a.w., p. 356.
2) a.w., p. 440.
a.w., p. 416; c.f. ook de uitdrukking „anima mixta corpori” (,,de ziel, vermengd met
het lichaam") a.w., p. 424.

5

54) a.w., p. 416.
a.w., p. 418.
55) zie voor deze anthropologische onderscheiding : D. H. TH. VOLLENHOVEN, Geschiedenis der wiisbegeerte, I, Grieksche Philosophie. T. Wever, Franeker, 1950,

biz. 304 e.v.
Zie voorts voor AUGUSTINUS ' „animal rationale mortale" de studie van M. F.
SCIACIA, S. Augustin et le Neaplatonisme, La possibilite d'une philosophie Chretienne,
Publications Universitaires de Louvain, 1956.
57 ) Men leze b.v. zijn Le Mystere de l'Etre, Aubier, Paris, I en II.
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deel, omdat haar ratio 5 $), dank zij de goddelijke illuminatie (verlichting),
een onaantastbare en onveranderlijke kennis kan bezitten van al het intelligibele 59 ). Tot dit intelligibele nu behoren wel allereerst het getal en de
getalsverhoudingen 60 ). Het getalsmatige in, deze zinnelijke werkelijkheid
is maar een zwakke nabootsing, een schaduw van de eigeniijke getallen in
de intelligibele wereld, het onveranderlijke rijk der eeuwige waarheden in
de Logos . PLATO 's anamnesis (de herinnering der ziel aan de in haar voorbestaan door haar geschouwde ideeen en getallen), die aan de mens de
gelegenheid ontsloot betrouwbare kennis omtrent dit terrein van het
eeuwige, onveranderlijke intelligibele te verkrij gen, speelt bij AUGUSTINUS
geen rol. Hij kan haar niet gebruiken, omdat hij als christen niet aan een
praeexistentie der ziel kan vasthouden, ook al schuwt hij soms niet een
uitspraak als die van het „redire' der ziel „in semetipsam" 61 ) — het
weder-keren der ziel in zichzelf. Maar wat de anamne'sis voor PLATO een
tijdlang betekende, betekent de illuminatie voor AUGUSTINUS. Het intellect
van de mens, dat, als intellect van een animal rationale mortale niet boven
alle onzekerheid en veranderlijkheid verheven is, kan, dank zij de verlichting van het verstand door God, tot vaste, onveranderlijke kennis van
het onveranderlijk intelligibele komen.
Ook bier valt christelijk-synthetisch denken te constateren in diens neoplatoniserende conceptie van de ordo divinus in de onderhavilge dialoog.
De scherpe te^genstelling tussen de massa, die aan het zintuigelijk-waarneembare blijft hangen en de ,vix plaucissimi" 62 ) (de hoogst enkele), die bij
het innerlijk licht tot intellectueel inzicht en overzicht van het geheel en de
eenheid komen, wordt door AUGUSTINUS ten behoeve van de eenvoudige
gelovigen verzwakt. Want het geloof kan, gelijk wij zagen, voor degenen,
die niet bij machte zijn, zware intellectuele geestesarbeid te verrichten,
bewerken, dat zij, evenals de christen-wijsgeer, toch niet met het probleem
inzake de mogelijkheid van het kwade under Gods albestuur blijven worstelen: de gelovige immers gelooft in de zeer verborgen providentiele orde
Gods, en kom,t dientengevolge niet meer aan dit probleem toe.
De christen-denker volgt een andere weg. Hij overschouwt immers
het geheel, en doorziet vanuit zijn boven-kosmisch standpunt in het licht
der ontisch-ontologische eeuwige waarheden, dat het kwaad nooit in de
voile zin des woords een kwaad is. Dit laatste is slechts zo voor de geborneerden, de massa. Vandaar de zo onbillijke critiek der massa-mensen, die
hun eigen ziel en afortiori God G 3 ) niet kennen 64 ). Zo komt ook een
christen-denker niet meer aan het probleem toe. Bovendien volgen zowel de
eenvoudige gelovige als de christen-denker de, weg der ascese, die hen
aan het lagere leven onthecht en boven het rampspoedskarakter van de
fortuin in dit lagere leven uitheft. Op deze manier raakt het probleem van
het kwaad buiten beider horizont: het verdwijnt.
58) De Ordine, p. 444; 438; 366, 368
59) De Ordine, p. 412 ev.; c.f. F COPLESTON, a.w., p. 62-67; c.f. ALLER, a.art. in
Augustinus Magister, c.f. G. VERBEKE, ,Spiritualite' et Immortalite' de lame, art. in
Augustinus Magister, I, p. 329-355.
60) De Ordine, p. 436 e.v. Zie hiervoor ook ALLERS, a.art., p. 482., en COPLESTON,
a.w., p. 64.
62) De Ordine, p. 388.
63) a.w., p. 366, 416, 438.

64) a.w., p. 304/306; 380/382.
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Er bestaan, in dit licht bezien, a.h.w. drie standen onder de mensen:
de laagste stand is die van de massa, die van geloof noch van wijs!gerig
inzicht weet 65 ); de volgende stand is die van de gelovigen, die houvast
hebben aan de zeer verborgen Orde der goddelijke providentie; de hoogste
stand is die der christenndenkers, die zich betrouwbare kennis verwerven,
door met hun intellect zich al meer te verankeren in de eeuwige waarheden
en in de Logos, als de ,plaats der eeuwige waarheden", de Zone Gods, en
du s doende in God Zelf, , het beginsel van al het zijnde 66) .
In het algemeen is AUGUSTINUS van oordeel, dat een vrouw niet bij
macht is intellectueel bezig te zijn en te filosoferen. Maar voor zijn
moeder maakt hi' toch een uitzondering: haar wijsheid geef t haar toegang
tot de stand en de discussie der intellectuelen 67 ). Toch blijft ook Monnica
in dit opzicht een dubieus ,,geval". Want wanneer AUGUSTINUS de scale
der ,artes liberates" behandelt, en de beoefening dezer wetenschappen als
een weig van toenemende eruditie aanprijst, komt het hem toch voor, dat
al deze geleerdheid Monnica te zwaar wordt: arithmetica, grammatica,
historiekennis, dialectiek, rhetorica, musica, poetica, geometric en astronomie zijn tezamen Been kleinigheid. Hij troost haar er dan echter mee,
dat deze studien ook niet absoluut onmisbaar zijn, en dat zij er goed
aan doet, wanneer zij in haar geloof en in haar zedelijke levenswandel
volhardt en het hierbij laat 68 ).
Daarmede is zij dus niet teruggeworpen in de stand der massa, die op
het laagst denkbare niveau der zinnelijkheid en van het zintuigelijk waaren, zoals wij
neembare hun leven slij ten. Want geloof en moraliteit heffen,
zagen, de mens daar boven uit. Er komt plaats voor een tussenstand 69).
Maar staan blij f t, dat eruditie en het wijsgerig overzicht en inzicht boven
alles gaat. Het geloof en de gelovige kunnen als zodanig dit niveau niet
bereiken. De christen-denker is in deze bedeling het menselijk ideaal.
Een aanmerkelijk deel van De Ordine is aan dit thema gewijd. Als
christen-denker is de mens „met God" 70 ). Al het andere en al de anderen
zijn wel niet ,zonder God" 71 ), maar ook niet „met Hem". In zijn door
de Logos verlichte wij sgerige contemplatie antecipeert de christen-denker
op het gelukzalig leven en op de Godsgenieting. Zijn wijsheid is de wet
Gods zelve, getranscribeerd in zijn geest 72 ). Zijn ratio heeft als object het
65) In onderscheid van deze stand worden gelovigen door goddelijk openbaringsgezag en intellectuelen door redelijk inzicht bevrijd van de obscuritas rerum, (de
duisternis in de werkelijkheid), a.w., p. 388.
ss) a.w., p. 408: ... quid sit ipsa ratio ... et quid intellectus in quo universa sunt,
vel ipse potius universa, et quid praeter universa universorum principium. Ad quam
cognitionem in hac vita pervenire pauci, ultra quam etiam post hanc vitam nemo
progredi potest" („ ... wat de ratio zelve is ... en wat de ,Nous" is, waarin alles is
omvat en die — beter — zelf 'alles is, en wat het beginsel van het universele van al het
universele is. Tot zulk een kennis komen in dit leven slechts weinigen, en na dit leven
kan niemand het verder dan tot deze kennis brengen"; p. 388: ,quod sit omnium rerum
principium sine principio ..." („ wat alley dingen beginsel is, zonder zelf een beginsel
te hebben").
67) a.w., p. 352-356.
ss) a.w., p. 440.
69) a.w., p. 438.
70) a.w., p. 358 e.v.
71) a.w., p. 362, 364.
72) a.w., p. 404.
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intelligibele, voorop het onveranderlijke en eeuwige getal en de onveranderlijke en eeuwige getalsverhoudingen 73 ).
De ratio nu is onsterfelijk. ,Nec si omnis iste mundus concidat potent
ista ratio ... non esse" („O ok al stortte heel deze wereld ineen, dan nog
zou het niet mogelijk zijn, dat deze rede niet zou bestaan") 74 ). De aprioriteit van het rationele, die meer dan koismologisch, wijl ontisch-ontologisch is
en georienteerd aan de eeuwige waarheden in de Logos, is hiermeee door
AUGUSTINUS duidelijk aanvaard.
Daarom is oak onze intellectuele Godskennis boventijdelijk, bovenruimtelij k en derhalve bovenkosmisch. De onnveranderlij ke God wordt door het
onsterfelijke zieledeel des mensen (het rationele denken) bij alien, die de
zinnelijkheid ontvluchten en zichzelf a.h.w. meer en meer met hun onsterf elijk zieledeel door eruditie en ascese vereenzelvigen, op onveranderlijke
wijze gekend, daar God aan dit onsterfelijk zieledeel altijd en overal tegenwoordig is 75 ). Zo is de weg gebaand voor een theologie, die het geloof
achter zich laat en die, naar zij pretendeert, in principe tot in God doordringt, „God bereikt" 76 ), en daarom „met God” is en aan Gods boventijdelijkheid en bovenruimtelijkheid a.h.w. participeert.
Vandaar dat 's mensen streven naar God, dat zich actualiseert als ,,demens-als-historie", een ontologisch-anthropologisch karakter aanneemt. Hier
spelen goddelijke voorzienigheid en creatie geen rol meer, omdat zij plaats
hebben moeten maken voor de idee van de „twee werelden": „deze" wereld
en daarboven de intelligibele wereld, waarop Christus zou hebben gedoeld,
toen Hij zeide: ,Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld". In die intelligibele
wereld komt de mens eigenlijk eerst tot zijn bestemming. Naar Naar tendeert
of streeft hij, als zijn ziel naar God uitgaat. De lichamelijkheid wordt dan
waardeloos, zodat de ware f ilosof ie alleen belangstelling, heeft voor God
en de ziel, resp. voor God en het onsterfelijk zieledeel.
Het is geen wonder, dat zodra deze laatste gedachtenrichting gaat overwegen, het probleem i.z. de verhouding van het kwaad tot de goddelijke
voorzienigheid, dat toch bij het opsommen van de nog resterende moeilijkheden in het laatste gedeelte van de dialoog zich weer krachtig bleek op
te dringen, geen eigenlijke belangstelling meer kan vinden. Immers het
kwaad heeft volgens de leer der twee werelden slechts een plaats in de
zinnehjke wereld, niet in de intelligibele. Wanneer dus de ware belangstelling van de christen-wij sgeer slechts uitgaat naar God en het redelijk,
onsterfelijk deel van de ziel, dan heeft hij in de weg van de geestelijke
opklimming tot de inschouwing in de eeuwige waarheden binnen de
giddelijke Logos en vandaar tot de goddelijke Eenheid, het kwade reeds ver
achter zich gelaten. En al heeft AUGUSTINUS in de neoplatonische opvattinigen een aantal ,coirrecties' aangebracht, om ze aan de christelijke denkwijze aan te passen, zij brengen desalniettemin een gedachtensfeer met
zich, die zich niet innerlijk liet christianiseren, omdat zij Naar oorsprong
vond in een on-bijbelse en zelfs anti-schrif tuurlijke grondvisie.
-

,

73)

a.w., p. 436, 448 e.a.
a.w., p. 448.
75) a.w., 366, 268, 370, 394.
76) a.w., p. 44: ,pervenire ad Deum"; c.f. p. 364; ,intelligere Deum" en p. 396:
,,Deo perfrui" en ,Deum habere".
'T4 )
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De mens als historie. Deze conceptie, in de eerste orde-idee van de
dialoog De Ordine vervat, is, nader bepaald: de mens als ontologische
historie, die zijn bestemming gearienteerd vindt in de zekere kennis van
de ontisch-ontologische eeuwige waarheden en van God als de goddelijke
Eenheid boven deze waarheden. Dit is tenslotte de centrale idee van de
filosofische gedachtengang van de dialoog. In de Middeleeuwen zou Anselmus van Canterbury op deze idee teruggrijpen als grondslag voor zijn ,,ontologisch Godsbewij s". De derde, in de f ilosof ische gedachtengang van de
dialoog doorwerkende, neo-platoniserende orde-idee heeft tenslotte de
eerste, door AUGUSTINUS als gespreksleider geformuleerde, innerlijk geheel
doordrongen. En daardoor is de tweede, door de gesprekspersoon LICENTIUS omschreven orde-idee, die aan de voorzienige leiding Gods georienteerd was, steeds meer op de achtergrond geschoven, zodat zij in het
eigenlijk filosofisch deel van het gesprek geen rol meer speelt.
Daaruit valt to verklaren, dat deze dialoog filosofisch eindigt met een
lofdicht op PYTHAGORAS en VARRO, terwijl hij begonnen was met het
,,Deus humans curat" (God draagt zorg voor de menselijke zaken").
,

,

HIMANISME EN „ANTIHUMANISME"
DOOR

PROF. DR. K. J. POPMA

1. Plan van dit artikel
In dit artikel hopen wij enige opmerkingen te maken over humanisme in
zijn verhouding tot ,antihumanisme". Wij betwijfelen of hier van een echte
tegenstelling sprake is, en hebben daarom het woord ,antihumanisme"
tussen aanhalingstekens geplaatst. Vaor, tijdens en na de tweede wereldoorlog was het vrij gebruikelijk, zowel fascisme als nationaal-socialisme 1 ),
soms ook communisme in stalinistische trant (oak wel in het algemeen),
vanwege de terreur en onmenselijkheid die deze ideologiee-n (op deze term
hopen we nog terug te komen) aan Naar aanhangers opdringen, onder de
samenvattende term ,,antihumanisme" te begrijpen. Dit woordgebruik was
niet geheel „zindelijk", want men wilde ermee zeggen dat genoemde ideologieen verontschuldiging en zelfs verdediging bevatten niet tegen humanisme, maar tegen humaniteit: het ging er nl. om, dat deze ideologieen
onmenselijke, inhumane daden en maatregelen aanprijzen, en niet dat zij
zich tegen humanisme kanten. Ons eerste bezwaar tegen de term ,,antihumanisme", is wel, dat het met humanisme van velerlei gading op een
wortel stoelt. Daarbij is van belang er op te letten, dat het woord ,humanisme" meer dan een betekenis beef t. Allereerst kunnen we een smalle en
een brede betekenis onderseheiden, terwijl in de derde plaats een theolog
isehe betekenis min of meer gangbaar is, die met de brede wel samenhangt, maar niet samenvalt. Er is uit de aard van de zaak ook enige
samenhang tussen humanisme in smallere en in bredere betekenis.
Wat de smallere betekenis betreft warden, we helder ingelicht door een
artikel van VOLLENHOVEN 2 ), waarin hij een vroeg en een laat humanisme
onderscheidt. Tot het vroege humanisme rekent hij als typische representanten DANTE en PETRARCA 3 ); beider kerngedachte ziet hij in een bewonderend omkijken naar de christelijke oudheid, met name in belangstelling voor tijdgeest en levensgevoel van de Latijnse patres. Om deze
reden spreekt VOLLENHOVEN dan ook van „p,aedagogisch humanisme" 4 ),
een term die hij zowel op het vroege als op het late humanisme toepast.

1) Voor verwantschap en verschil tussen deze beide ideologieen vgl. H. DOOYEWEERD,
A new critique, III, 415: het fascisme „state-minded", het nazisme daarentegen ,,folk
minded"; vgl. de aldaar vermelde literatuur.
2) Christendom en humanisme van middeleeuwen tot reformatie,
ormatie, in Phil. ref. XI
(1946), pp. 101-140.
3) a.a., 120.
4) a.a., 120, 122.
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VOLLENHOVEN vestigt er de aandacht op, dat reeds voor de tijd van de
Latijnse patres een paedagagische orientatie van Romeins denken aan de
geimporteerde Griekse cultuur bekend was: hij gewaagt daarbij terecht van
de kring van de SCIPIONEN, die een philhelleens opvoedingsideaal huldigde.
We mogen daaraan toevoegen, dat (indien we bij de SCIPIONEN van humanisme kunnen spreken) een zeker antihumanisme op te merken valt bij
enkele leden van de gens PORCIA, met name MARCUS PORCIUS CATO de
oudere en MARCUS PORCIUS CATO van Utica, van wie eerstgenoemde
bekend geworden is door zijn uit angst geboren, onmenselijke haat tegen
het politiek onbeduidend geworden Carthago en door zijn stugge en wat
hysterisch aandoende herhaling ,ceterum censeo Carthaginem delendam
esse" de derde Punische oorlog ontketende.
In VOLLENHOVENS artikel wordt even melding gemaakt van het verschil
tussen de smallere en bredere betekenis van het woord ,humanisme" 5 ):
hij wil in zijn artikel de term reserveren voor die bepaalde stroming in de
geschiedenis, welke de overgang tussen het denken der middeleeuwen en
dat der renaissance bepaalt. In dit verband vraagt VOLLENHOVEN waarop
dit humanisme terugging en antwoordt: op de oudheid. Daarbij wil hij dit
nader preciseren met: tot de vroeg-, midden- en laat-hellenistische tijd 6).
O.i, is de antieke stroming, als we letten op paedagogie met imitatie-thema,
iets ouder: we treffen het nl. reeds aan bij ISOCRATES, die weliswaar iets
van de hellenistische periode nog beleefd heeft (hij overleed in 338), maar
toch tot de klassieke tijd behoort 7 ).
DOOYEWEERD vestigt meer de aandacht op het verband tussen humanisme in smaller en breder betekenis 8 ), en geeft zo een gelukkige aanvulling
op VOLLENHOVENS artikel. We vinden vermelding van ERASMUS' ,Bijbels
humanisme" 9 ), waarin geen typisch moralistische trek valt te onderkennen 1 0 ). Voor ERASMUS bestond het opvoeding-ideaal in het toeleiden
naar eruditio et eloquentia, beschaving en taalmacht, op te vatten als een
eenheid; een paedagogisch ideaal, waarin we een voor die tijd geheel
originele taalfilosofie- inn-kiem begroeten, pas in de tweede helft van de
20ste eeuw overtroffen
en door de analyses van menselijk taalleven enerzijds
als pure uiting-door-woord, anderzijds als blijvende dialoog. ERASMUS'
Bijbels humanisme had stellig een estheticistische trek, maar wat ons nog
5)

a.a., 118.
s) a.a., 119.
7) Vgl. het op aansporing van ENGELBERT DRERUP door de predikant AUGUST BURK
geschreven Die Padagogik des Isokrates, 1923; vgl. mijn De idee der rhetorische
geschiedenisbeschrijving in de oudheid, Phil. ref. II (1937), 129-155.
8) A new critique, I, 188 vv.
9) Vgl. het o.i. voortreffelijk artikel van ds. S. J. POPMA, Desiderius Erasmus, in
Baanbrekers van het humanisme, z.j., 11-57.
10) Vgi. ERASMUS' De utilitate colloquiorum, in de niet gedateerde Colloquiaeditie (Lipsiae, Otto Holtze) II, 273: ,mihi non arbitror vitio verti debere, quad simili
studio iuventutem, illecto, vel ad elegantiam Latini sermonis, vel ad pietatem". Vgl.
CAPITO's oordeel, geciteerd in HUIZINGA's Erasmusboek (4de dr., 1947), p. 121:
„Autorem cum renascentium literarum turn redeuntis pietatis". Bij nader inzien ben ik
gaan twijfelen, of we ERASMUS wel moralist mogen noemen. Hij staat niet in de
geschiedenis van het moralisme, waarvoor de vermenging van ethiek en religie typerend
is. De vraag „wat moet ik doen?" was voor ERASMUS niet beantwoordbaar buiten
het Evangelie om of er aan voorafgaand. Vergelijken we het paedagogisch ideaal van
ERASMUS met de kern van het rinascimento bij GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA
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meer verrast is zijn politieke strekking: er behoren geen oorlogen te zijn 11).
Oorlog is voor ERASMUS uitsluitend een barbaarse aangelelgenheid. Wie
door inwijding in de bone litterae ,Latijnser en beter" wordt, wordt z.i. als
het ware automatisch pacifist. Men kan zich begrijpen, dat velen de voorkeur
voor blued, oorlog en militairisme ,,antihumanistisch" (bedoeld is: inhumaan)
vinden. Nazisme en fascisme waren en zijn bepaald door renaissancistisch
humanisme, verbonden met andere trekken, waaronder irrationalisme en
neoromantiek. Geen wonder, dat de HITLER- Kreis niet van de echte
oorspronkelijke erasmiaanse idee wil(de) weten. Ook een betrekkelijk gematigd man als de straks te noemen LOTHAR HELBING stelde het ,echte
humanisme" tegenover het Bijbelse. Dat ERASMUS' militant pacifisme een
inwendige contradictie bevat, zal hemzelf ontgaan zijn. Wij willen deze
politieke trek in ERASMUS' denken good onthouden, als we straks ontdekken
dat aan diverse aanhangers van het zgn. derde humanisme ,politieke besmetting" wordt verweten. Van meet aan is deze trek in ERASMUS' denken
geweest: reeds voor zijn dertigste jaar voltooit hij zijn Antibarbari 12 ); en
is niet de Lof der zotheid een strijd tegen barbaars antihumanisme? Daarbij
lijkt zijn positiekeuze meer tot verzet tegen onhumanistische dan tegen
inhumane, anmenselijke factoren te zijn, of schoon het laatstgenoemde niet
ontbreekt.
s

in zijn De hominis dignitate, dan blijkt dat het daar antithetisch tegenover staat (een
antithese die HUIZINGA niet gezien heeft). De renaissancistische zelfwederbaringsgedachte is nauwkeurig het tegendeel van wat ERASMUS beoogde met rediens pietas.
Hiermee stemt overeen, dat ERASMUS het woord renascentia uitsluitend in christelijke
betekenis gebruikt. Het is juist, dat ERASMUS' humanitas al vroe g met het renaissancistisch ideaal in verband werd gebracht. Dit is hoogst verwarrend. ERASMUS staat
heel wat dichter bij CALVIJN dan bij Pico. Men vergete niet, dat CALVIJNS commentaar
op de De clementia van SENECA gepublicieerd werd vier en een half jaar n a dat
hij zijn subita conversio (waarvan we niets weten behave de simpele vermelding in de
voorrede op het commentaar op de Psalmen) had beleefd.
11) Over de Querela pads maakt STEFAN ZWEIG in zijn overigens weinig betrouwbaar
Erasmus-boekje Triumph and Tragik des Erasmus von Rotterdam (Nederl. vert.,
,

Meulenhoff-pocket, 1959) enkele goede opmerkingen, p. 85 v. — Zeer belangrijk is

nog steeds VOLLENHOVENS artikel Erasmus in de eerste jaargang van Philosophia
reformata,
ormata, waarin hij voor de politieke trek in ERASMUS' humanisme verwijst naar
dr. F. GELDNER, Die Staatsaffassung
f assung and Furstenlehre des Erasmus von Rotterdam,
Berlijn, 1930. — Over ERASMUS' pacifisme vgl. oak dr. ANTOON VLOEMANS, Erasmus,
Den Haag, 1937, pp. 60-61. — Wij willen goed onthouden dat ERASMUS' humanisme
een - duidelijke politieke trek had, en daarin het werk van ISOCRATES voortzette, vgl.
o.m. Antidosis, 285. In
der latere paragrafen van dit artikel zullen we kennis maken
met de stelling, dat JAEGERS Paideia ,politiek besinet" was. Een wat wonderlijke
term, die we evenwel menen te gaan begrijpen als we denken aan het onvermijdelijk
conflict tussen humanisme en antihumanisme (waarbij we telkens naar de betekenis
van ,antihumanisme" moeten vragen). In het vervolg hopen we een vrij groot aantal
voorbeelden te bespreken. Het is ons niet duidelijk, hoe een paedagogisch humanisme
zich buiten de sfeer van de politieke belangstelling zou kunnen houden, of zelfs zich
daarboven verheven achten! De vrij recente voorbeelden van tekort aan politiek inzicht
schijnen dikwijls samen te hangen met een bepaalde opvatting van humanistische
idealen, waardoor betrokkenen blijk geven van politieke onmondigheid en soms, dientengevolge, zich aan wonderlijke positie-keuzen en publikaties te buiten te gaan. Er is
o.i., zoals verderop nader besproken moge worden, geen aanleiding om deze politieke
onmondigheid alleen maar dom te vinden: zij fungeert in de vreemde complicaties van
de controvers humanisme-antihumanisme.
12) Cf. HUIZINGA, a.w., p. 19.
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2. Het woord ,humanisme"
DOOYEWEERD wijst er op, dat humanistisch denken in brede zin het
religieus dialectisch grondmotief van natuur en vrijheid als wortel heeft.
We komen een stapje verder, wanneer we de geschiedenis van het woord
,,humanisme" pogen na te gaan, waarbij we echter sterk de indruk krij gen,
dat die geschiedenis slechts fragmentarisch bekend geworden is: voor zover
than bekend, was het woord ,humanisme" in de dagen van ERASMUS
en het voor het eerst aan in een week van de! pedagoog
onbekend; we treffen
F. J. NIETHAMMER 13 ), die het in tegenstelling ziet met ,philanthropisme"
of ,philantropinisme" (vgl. noot 13), die richting in de paedagogiek, die,
gestimuleerd o.a. door BASEDOW en zijn Aufklarungs-gestemdheid, in Duitsland aanleiding gaf tot het ontstaan van de Realschule, in Nederland ongeveer een eeuw later tot het opkomen van de Hogere Burgerschool. Beide
schooltypen, het Duitse en het Nederlandse, bedoelden aanvankelijk als
vakscholen te fungeren, maar neigden al vrij spoedig tot het uitdragen van
een opvoedings-ideaal van eigen stempel, dat — veelal bewust — in tegenstelling gezien werd en wordt tot het oudere ideaal van een erasmiaans
paedagogisch humanisme: ook bier duikt de controvers humanisme-antihumanisme op. Daarbij trekt het de aandacht, dat deze controvers geen
echte antithese betekent, maar veeleer als een interne spanning en polemiek
binnen een school, groep, volksverband en zelfs beschavingskring kan optreden.
3. Het woord ,ideol ogie"
Voor een wat helderder inzi.cht in de controvers humanisme-antihumanisme kan een korte beschouwing van het woord ,ideologie7 nut afwerpen.
We ontmoeten het in de historische roman „Julien ou la fin d'un siècle" van
13) F. J. NIETHAMMER, Die Streit des Philanthropinismus and des Humanismus in
der Theorie des Erziehungsunterrichtes unserer Zeit, verschenen in 1808, cf. ANDRE
LALANDE,Vocabulaire technique et critique de la philosophic, 5de ed., 1947, Appendice,
p. 1223 (deze bijdrage is van de hand van E. BREHIER), waarin uit W. RUEGG, Cicero
and der Humanismus, Zurich, 1946, aangehaald wordt: ,Mit Humanismus bezeichnet
NIETHAMMER das bisherige Bildungssystem, welches durch das Mittel der ,Humanioren"
eine Bildung des Gesamtpersonlichkeit and der Menschlichkeit erstrebe, und das nun
durch die Fachschulen, die sich zu Unrecht ,menschenf reundlich" nennen, wahrend
sie eigentlich zur Animalitat statt zur Menschlichkeit fiihrten, stark in die Opposition
gedrangt wird". Ook bier stuiten we op een bepaalde vorm van het conflict tussen
humanisme en antihumanisme; waarbij het zeer opvallend is, dat NIETHAMMER een
visie van ISOCRATES gebruikt, die reeds voor diens dagen gangbaar moet zijn geweest,
nl. de tegenstelling humanisme — animalisme, cf. a.m. Nicocles, 5; en het reeds vermeld
artikel van K. J. P., De idee der rhetorische geschiedenisbeschrijving in de oudheid,
Phil. ref. II (1937), p. 147. Voor de controvers humanisme-philanthropinisme, vgl. het
het sterk nazistiseh beinvloede Padagogisches Worterbuch, 1941, s.v. Philanthropismus,
BASEDOW, en NIETHAMMER; en dr. H. BAVINCK, Paedagogische beginselen, 1904,
99 vv., en Opvoeding der rijpere jeugd, 1916, 36. Inderdaad k a n de controvers
humanisme-antihumanisme de gestalte aannemen van de controvers gymnasium-H.B.S.
Opnieuw zien we dan, dat deze controvers ons voor een vals dilemma plaatst. De oude
en nog actuele tegenstelling tussen de homo sapiens en de homo faber, waarbij ook
ten onzent de universiteit steeds driester voor de laatste kiest, kan ons helpen, de
geesten te leren onderscheiden. De modeme homo faber is duidelijk antihumanistisch
in levenshouding en denkwij ze: hij weet zelfs van de wijsbegeerte een ambacht te
maken, elke waarachtige bezinni,g is hem vreemd, ook, en mogelijk het allermeest, het
nadenken over de zin van zijn eigen faber-werk. Vgl. HEIDEGGERS onderscheiding
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14 ), waar de predikant Rab aut op reis
een jong officier ontmoet, op Corsica geboren, die juist zijn opleiding aan

LAURENCE LOUIS FELIX BUNGENER

de krijigsschool had beeindigd. Het is de nog zeer jonge Napoleone Buonaparte. Hij verzekert de predikant: je ne crois pas, aux idees, voyez-vous,
et tout ideologue me fait, suivant les cas, ou pitie ou peur. Les theologiens,
ideologues; les philosophes, ideologues; les politiques, ideologues". Als
Rabaut hem vraagt, wie dan niet ideologen zijn, noemt de jonge officier de
namen van Alexander, Caesar en Augustus; waarop de predikant invalt:
Nero. Maar de ander antwoordt: ,,Du tout! Ne'ron e'tait un philosophe, et
l'eleve d'un philosophe". Na of loop van het gesprek peinst Rabaut: „Voila
bien le resume de notre siècle. La philosophi a meprisee autant que la
religion, les droits de la conscience reconnus, mail avec dedain, la force
eri
' 'g'
ee en
unique!
loi un^ ue.! C'est le chdtiment qui commence ..."

In een populaire studie van dr. P. VAN OVERZEE, komen we de term
„ideologie" herhaaldehjk tegen in gunstige, of op zijn minst neutrale betekenis 15 ). De eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk, pp. 11-13, draagt
als titel „humanisme als ideologie". De auteur doelt hier o.i. met het woord
„ideologie" op humanisme in brede zin, in onderscheiding van het paedagogische humanisme als historisch verschijnsel; hij verdedigt een erasmiaans Bijbels humanisme in min; of meer vrijzinnige geest, en blijkt daardoor
oog te hebben zowel voor het verschil als het verband tussen humanisme in
smalle en brede betekenis. Op p. 114 ontmoeten we de uitdrukking „twee
totalitaire ideologieen": ook hier is het woord ,ideologie" niet ongunstig
tussen „das besinnliche Denken" en „das rechnende Denken" (Zum Atomzeitalter).
Het is weinig waarschijnlijk, dat het woord ,humanisme" in 1808 zo maar uit de lucht
kwam vallen: het zeer knappe artikel van dr. J. D. MEERWALDT, „Anthropismos,
humanitas, humanisme" in de 7de jaargang van Hermeneus, nrs. 5 en 6, heeft wel
definitief aai getoond, dat „kynismos" en , anthroopismos" in de derde fase van de geschiedenis van het cynisme fungeerden als aanduiding van een interne polemiek, waarin,
merkwaardig, binnen een school humanisme tegenover antihumanisme stond. Vgl. mijn
,,Kl assiek, humaan, cynisch", Phil. Ref. I, 97-114.
14) L. L. F. BUNGENER, van Duitse afkomst, werd 29-9-1814 te Marseille geboren
en stierf 15-6-1874 te Geneve. Hij studeerde theologie en vermoedelijk ook oude talen
te Geneve, 1934-1838. In 1838 werd hij te Geneve tot predikant geordend. In 1835
kwam hij diep onder de indruk van een reveil dat openbaar werd tijdens het te

Geneve gevierde jubileum van de reformatie. In 1843 werd hij tot rector benoemd van
het Geneefse gymnasium, maar in 1848 als zodanig om ,politieke reden" ontslagen,
t.w. als schuldig aan pietisme! Het is o.i. te betreuren, dat de romans en andere gesehriften van FELix BUNGENER niet meer gelezen warden. De roman Julien ou la fin

d'un siècle, volgens enige encyclopedieen in 1853 verschenen, is in feite een modem
boek. De editie in het bezit van schrijver dezes draagt als jaar van uitgave 1854; we
vragen ons of of hier een vergissing in het spel is: het lijkt niet aannemelijk, dat een
zo omvangrijk romanverhaal binnen het jaar een tweede druk zou hebben beleefd.
De editie 1854, Parijs-Geneve-Leipzig, is in vier delen uitgegeven; men vindt de
ontmoeting van de predikant Rabaut met de jonge Napoleon in III, pp. 237-242.
Het woord ideoloog heeft hier een niet ongunstige betekenis; ideologie wil eenvoudig
zeggen: het onder woorden brengen van een samenhangend complex ideeen. Ideologie
wil dan vrijwel hetzelfde zeggen als levensbeschouwing, die zich tot wereldvisie kan
verbreden, die op haar beurt een filosofische uitwerking toelaat. De jonge Napoleon uit
BUNGENERS verhaal schijnt er geen erg in te hebben, dat zijn eigen militairistische
Fiihrer-gedachte oak een ideologie is.
15) Dr. P. VAN OVERZEE, Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden,
Amsterdam 1948. Dr. v . OVERZEE bepleit een erasmiaans-Bijbels humanisme in vrijzinnige geest.
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bedoeld. Evenmin als in de cursief gedrukte zin op p. 118: „W ij zien hier-

mee, dat het Calvinisme voorbestemd was om te dienen als ideologische
achtergrond voor de opstand tegen Spanje en het zegevieren van de Kerkhervorming in de Nederlanden".
Dit gebruik van de term ,ideologie" is des te opmerkelijker, omdat een
andere betekenis reeds in de twintiger jaren gangbaar was. Na de dood van
KUYPER schreef DAVID WIJNKOOP in zijn krant een waarderend bedoeld
In memoriam, waarin' a.m. vermeld wordt dat KUYPER aan een goed deel
van het Nederlandse yolk leiding had geegeven aan de hand van een valse
ideologie. Het woord „ideologic" heeft dan een vrij duidelijk pragmatistische
betekenis: een ideologie is een leer, die men er bij de massa instampt om
haar hanteerbaar te maken. De term is dan verwant aan het woord ,mythe"
in zowel fascistische als nazistische betekenis. Wat het nazisme betreft
denken we terstond aan bet boek van ALFRED ROSENBERG 16 ). Dat hij door
vakmensen niet; geheel serieus genomen is, blijkt uit bet boek van ERNST
VON BRACKEN, Meister Eckhart and Fichte 17 daarin wordt ROSENBERGS
boek en zijn naam eenmaal vermeld, nl. in het namenregister, met verwijzing naar p. 476; zoekt men die pagina op, dan blijkt ROSENBERG
aldaar niet genoemd te warden. Noot 2 op p. 637 luidt: Mythus, S. 228,
maar deze noot komt in de tekst tussen 476, waar neat 1 staat, en 478,
waar Hoot 3 te vinden is, nergens voor. Het is dan ook een oorlogsboek: het
Vorwort is gedateerd ,z.Zt. bei der Wehrmacht, September 1943". Het lijkt
ri et onmogelijk, dat ERNST VON BRACKEN in ALFRED ROSENBERG een
antihurnanist gezien heeft, en zichzelf als een humanist heeft beschouwd,
zij het dan ook een Duitse: „Der Kern aller Vbereinstimmungen zwischen
Eckhart and Fichte ist die hohe and freie Haltung dem Leben gegeniiber,
die bei beiden zuletzt auf dem germanischen Ehrbewusstsein beruht" (476).
Op dit punt zijn fascisme en nazisme het met elkaar eens, terwijl
MUSSOLINI de nazistische rassen-idee verfoeide, zoals blijkt uit zijn retie
te Napels van oktober 1922 18 ): ,Wij hebben een mythe geschapen; een
mythe is een geloof, een edele geestdrift; hij behoef t geen realiteit te zijn;
hij is een impuls en een toekomstverwachting, geloof en moed. Onze mythe
is de natie, de grote natie, die we tot concrete werkelijkheid willen maken".
Uit het feit, dat MUSSOLINI niet terstond herkend is als „antihumanist"
zien we, dat de controvers humanisme-antihumanisme niet zo eenvoudig is
als ze lijkt: in feite zijn ze tweelingen, zoals Eroos en Anteroos. De levensbeschouwing en haar uitbouw tot wereldbeschouwing zijn nog geen wetenschappelijke wijsbegeerte 19 ). We kunnen zowel fascisme als nazisme ideologieen noemen, in de moderne zin van dit woord: beide dragers waren
zich er van bewust, dat hun ideologieen geen verklaring van de werkelijkheid gaven of beoogden, maar een stimulans wilden zijn naar een ,betere
,

):

,

,

16) Der Mythus des 20. Jahrhundert, eine Wertung der seelisch-geistigen Gestalten-

klimp f e unserer Zeit, Munchen, 6. Aufl., 1942. ROSENBERG citeert, zonder de vindplaats te noemen, een ,racistische" uitspraak van ISOCRATES (Mythus, 51) n1. De pace, 89.
ISOCRATES was echter helemaal geen racist, cf. Paneg. 50; BURK, a.w., 194; LOTHAR
HELBING, Der dritte Humanismus, 1935, 60.
17) Wiirzburg 1943.
18) Vgl. DaOYEWEERD, A new critique, III, 414 v. Zowel HITLER als MUSSOLINI
was het te doen om een wederoprichting van een sacrum imperium, maar ze verstonden er niet hetzelfde onder.
19) Cf. DOOYEWEERD, An new critique, III 414 met de noot, en I 156 vv.
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to'ekomst". De ideologie is ook bij de communist WIJNKOOP niet op de
werkelijkheid betrokken, en ze heeft bij marxisten zowel als bij nazisten
en fascisten een pragmatische inslag: haar ,waarheid" wordt gerechtvaardigd door haar nut, nl. haar geschiktheid om de massa te bezielen
en tot een collectivistische, bovenpersoonlijke eenheid samen te smeden.
4. Antihumanisme in theologische zin
In Calvinism in times of crisis 20 ) vinden we een referaat van „The Rev.
Gerrit C. Berkouwer, Th. D." getiteld Calvinism and Humanism. Het werd
uitgesproken op het derde Amerikaanse Calvinistencongres van 12 en 13
augustus 1946 te Grand Rapids. „We see it again and again", schrijft
BERKOUWER op p. 64, „in history: from chaos and ruin, from the impossibilities of man he advances to new possibilities. At the crossroads we see
two ways: the way of a renewed Humanism, and the other, the way of
antihumanism". Op pp. 65 blijkt, dat hij een antihumanistische tendentie
toekent aan het nazisme, maar ook aan de eerste fase van de dialectische
theologie. Op p. 73 v. spreekt hij van „the antihumanistic conceptions of
National Socialism and of Communism". Tegen het eind van zijn referaat
roept hij uit: „Anti-humanism and humanism! That is the strange problem
of our day", p. 75. De gedachte van de „crolss-roads" heeft klaarblijkelijk
BERKOUWER zeer geboeid: hij gaf aan een aantal verzamelde opstellen
de titel „Op de tweesprong" 21 ) . In het referaat van 1946 noemt hij het
nazisme „a new ideology" (67), en deze gedachte keert terug in Op de
tweesprong, 23: „Het is eenvoudig niet vol te houden dat het nationaalsocialisme niet een bepaalde ideologie had". BERKOUWER levert daar
kritiek op een gedachte van KARL BARTH, en die we eerder aantreffen bij
HERMANN RAUSCHNING 22 ), die aannemelijk poogde te maken, dat de
nazistische beweging helemaal geen ideologische achtergrond bezat, doch
dat zijn geestelijke achtergrond het pure niets zou zijn geweest — inderdaad
een hoogst ernstige vergissing van RAUSCHNING, die samenhangt met de
merkwaardige eigenschappen van de controvers humanisme-antihumanisme.
Spreekt BERKOUWER van antihumanisme bij nazisten en communisten, dan
betekent o.i. dit woord iets anders dan wanneer hij het toepast op de eerste
fase van de dialectische theologie: t.a.v. nazisme en communisme doelt hij
blijkbaar op het inhumane, het onmenselijke in de praktijk van deze bewegingen; gewaagt hij echter van een antihumanistische tendentie in de
eerste face (en ook later wel) van de dialectische theologie, dan doelt hij
o.i. op een verzet tegen elk humanisme: „there is no way at all from earth
'

20) Grand Rapids, Mich., 1947 (met referaten van vijf calvinisten, twee Nederlanders,
twee Zuid-Afrikanen en e'en Amerikaan).
21) Wageningen z.j. (1951).
22)
Die Revolution des Nihilismus, 1938. Dat RAUSCHNING dit niet gezien heeft, is
begrijpelijk: hij had te exclusieve aandacht voor het negatieve element in de nazistische
beweging, en ken moeilijk opmerken, dat dit ,antihumanisme" een — moderne -- vorrn
van humanisme is. Dat zovelen deze mening van RAUSCHNING hebben overgenomen,
is minder verstaanbaar. Terecht merkt BERKOUWER op, dat het in communisme en
nazisme ging en gaat om een idee en een ideologie; „Over het „f ormaat" van Hitler en
Stalin zou ik niet eens willen twisten", merkt hij niet zonder humor op (Tweesprong, 25).
Het was in de tijd toen er in Amsterdam een brede en lange laan naar Stalin genoemd
werd.
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to heaven" 23 ). Natuurlijk is er verband tussen beide betekenissen van de
term ,antihumanisme": het humanisme van ALFRED ROSENBERG en ADOLF
HITLER zijn niet alleen antihumanistisch in de zin b.v. van: gekant tegen
alle erasmiaans en Bijbels humanisme, maar tevens onmenselijk. We verstaan deze onmenselijkheid echter weer als een uitdrukkingsvorm van deze
vorm van humanisme: ROSENBERGS Mythus is niet alleen historistisch en
irrationalistisch gedacht, maar ook mystiek-wereldverachtend. Vandaar dat
deze ideologie het er voor over heeft als eerst „die ganze Welt in TAimmer
f alit", opdat men op de puinhopen een ,nieuwe en betere wereld" kan
oprichten. Dezelfde gedachte treffen
en we aan in fascisme en communisme.
Er schuilt in de geschiedenis van het humanisme, en met name in de tegenste 'ng tussen humanisme en antihumanisme iets, waarop Openbaringen
17 : 16 een licht werpt: „En de Lien horens die ge zaagt, en het beest,
dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt,
haar vlees eten en haar met vuur verbranden" 24 ). De wereidse macht in
de zin van Openbaring 17 is innerlijk tegenstrijdig, dialectisch gespannen
in een soms hevig oplaaiende religieuze dialectiek, die eventueel de vorm
van een wereldoorlog of wereldrevolutie kan aannemen. Het door
BERKOUWER in 1946 gestelde „strange problem of our day" is inderdaad
van groot belang. Het is een gelukkige omstandigheid, dat men de controvers
waarover dit artikel handelt, evenzeer in de theologie ontmoet als in de
wijsbegeerte en in de ,Altertumswissenschaft": in alle drie gevallen blijkt,
dat de idee van antihumanisme eerst to hanteren valt, als we de innerlijke
spanning van het humanistisch dialectisch grondmotief hebben leren zien 26).
We vinden daarvan een Alassiele' voorbeeld in de interne spanning en
polemiek in de cynische school van de tweede eeuw na Christus, zoals die
uitkwam in de botsing tussen de (humanistische) DEMONAX en de (cynische,
ruige, antihumanistische) PEREGRINUS 26 ). Wij menen, dat BERKOUWER
in 1946 en 1951 een uitermate belangrijk probleem aan de orde gesteld
heeft; en al zal hij zich vandaag mogelij k iets meer , genuanceerd" uitdrukken, dat neemt de waardij van zijn referaat uit 1946 niet weg. Zijn
conclusie: „Calvinism, in its consistent scriptural character, must reject all
modern antihumanism and all brands of Humanism" (73) is ons uit het
hart gegrepen. Zij wil o.i. ook zeggen: wie in CALVIJNS lijn wil voortwerken,
mag de geschriften van de diverse groepen binnen de modern-humanistische
bewegingen noch nege'ren noch onderschatten. Met het Bijbels humanisme
van ERASMUS staat de zaak anders. Reeds tijdens zijn leven word er verband gelegd tussen zijn Bijbels humanisme en een verzwakt renaissanceideaal. ERASMUS en de renaissance staan echter antithetisch tegenover
elkaar. Het misverstand heeft school gemaakt en leeft tot in onze dagen
23) Calvinism in times of crisis, p. 65.
24) GREIJDANUS' antipapistische exegese, K.V. 261, voldoet even weinig als EDELKOORTS aansluiting bij een volksf antasie, die Rome door Parthen ziet verwoest worden.
Openbaring van Johannes, 151, en HENDRIKSEN, Visioenen der voleinding, 172: het
beest keert zich tegen de vrouw, ziende welk een dwaas het geweest is. De zaak ligt
werkelijk wat dieper.
25) Cf. J. P. A. MEKKES, Scheppingsopenbaring en wijsbegeerte, 1961, met name
de hoofdstukken II, VII en VIII.
26) Cf. mijn artikel „Klassiek, humaan, cynisch" in de eerste jaargang van Phil. Ref.,
speciaal pp. 110 v.
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rustig voort. ERASMUS' ideaal was dat van een human pietas, en vertoont
geen spoor van moralistische krampachtigheid. Men heeft hem dan ook
nooit met evangelische argumenten kunnen bestrijden: dat lukte alleen
met theologische middelen, nadat men uiteraard eerst ERASMUS tot theobog had gebombardeerd. Hij had evenwel van theologie een even grondige
en gezonde afkeer als CALVIJN. Maar we moeten de religieuze ernst van
bv. de Laus stultitiae aandurven.
De fatale vergissing van HERMANN RAUSCHNING zij ons een oaken in
zee. Wij hopen in een latere paragraaf er aan te herinneren, ten eerste
dat antihumanistische afdwalingen van degelijke humanisten begrij pelijk
zijn, en ten tweede, dat deze dingen vandaa g ten minste zo actueel zijn
als in de dertiger en veertiger jaren (om even vooruit te grijpen: KURT
HILDEBRANDT vraagt zowel in 1959 als in 1960 nieuwe aandacht voor het
werk van de zgn. GEORGE -Kreis, en kan er op rekenen dat hij een aandachtig gehoor vindt). Het zal daarom nuttig zijn, heden ten dage goed te
luisteren naar wat de dichter J. B. CHARLES (prof. mr. W. H. NAGEL) ons
te zeggen heeft, en ons te laten onderwijzen door zijn profetische toorn.
Wij hopen daarop, als de ruimte voor dit artikel het m.ogelijk maakt, nog
terug te komen.
,

5. Klassieke opvoeding. a. Antisthenes redivivus?
BERKOUWERS referaat uit 1946 maakt ons duidelijk, dat wie in CALVIJNS
lijn wil voortwerken, de controvers humanisme-antihumanisme als een vats
dilemma moet herkennen. Een, hetzij pietistische hetzij methodistische,
m ij ding van erasmiaans humanisme ligt bepaald niet in de lijn van
,,Calvinism in its consistent scriptural character": het is wel duidelijk,
dat zulk een mijding een wereldse zaak is, daar ze de mijders onvermijdelijk in de armen van een of ander antihumanisme drijft. Merkwaardig
genoeg vinden we lets van deze mijding ook wel eens bij hartelijke voorstanders van de klassieke opvoeding. De ontvangst, die in Nederland en
elders te beurt viel aan de PLATO -opvatting van de legions en socioloog
dr. K. R. POPPER had vrij bedenkelijke kanten. Zelf hebben we ernstige
bezwaren tegen het eerste deel van POPPERS The open society and its
enemies; en wij kunnen de denkbeelden van JUSTUS MEIJER, die POPPERS
boek in het Nederlands vertaalde en een enkele maal een verklarende noot
gal, niet delen; maar misschien nog ernstiger zijn onze bezwaren tegen
de brochure van prof. dr. G. J. DE VRIES uit 1952, „Antisthenes redivivus,
Popper's attach on Plato ". Wij hebben grote bewondering voor prof.
DE VRIES' begaaf dheid als classicus en docent, en, wat een zeldzaamheid
is bij een filoloog van formaat, voor zijn kennis van de geschiedenis der
wijsbegeerte. Zozeer echter als zijn ,Spel bij Plato" ons een blijvende verheuging is, zozeer werd ,Antisthenes redivivus" ons een teleurstelling.
DE VRIES ziet in POPPER uitsluitend, en met enig recht, de antihumanist.
Hij doet hem echter geen recht met de aanduiding ,,Antisthenes redivivus",
en hij doet o.i. ook Antisthenes daarmee geen recht. Of men ANTISTHENES
al dan niet tot de cynische school wil rekenen (wij zouden voor het eerste
kiezen), hem primair logicus noemen is tech wel wat mal: het lijdt o.i. geen
twijfel, dat ANTISTHENES allereerst ethicus was. Bovendien meet men met
zulke ,redivivus"-aanduidingen oppassen: HEGEL en BERGSON worden
beiden, hoezeer Bien e'tonnes de se trouver ensemble, als ,Heraclitus
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redivivus" aangeduid. Hier komt bij, dat De Vries de logicus en so-cioloog
POPPER vrij ernstig onderschat. POPPER is, zelfstandig, verwant aan de
Wiener Kreis. Hoe men nu verder over het logisch positivisme denken
moge, men kan o.i. moeilijk ontkennen dat zijn aanhangers met hun typische
voorkeur voor lolgische activiteit boven logisch resultaat wegen gevonden
hebben tot beter verstaan van meer dan een figuur uit de geschiedenis
van de wijsbegeerte. Het heeft al de schijn, dat de controvers DE VRIESPOPPER iets te maken heeft met de controvers humanisme-filantropisme.
Het is niet onmogelijk, dat de Oostenrijkse neopositivist ANTISTHENES
juister ,gezien" heeft dan de Nederlandse Graecus. Wij houden het er
voorlopig op, dat ANTISTHENES' logica afhankelijk is van zijn ethiek, zoals
met meer dan ée'n zgn. ,ethische school" het geval is. Het is DE VRIES'
goed recht, een andere ANTISTHENES- opvatting te huldigen, natuurlijk.
Maar o.i. maakt hij het zich te gemakkelijk, als hij ANTISTHENES primair
als logicus ziet en zo als voorloper van de neopositivist POPPER. Wij zoeken
in DE VRIES' brochure tevergeefs een serieuze filologische verantwoording
van zijn ANTISTHENES -visie. Daar komt bij, dat POPPERS methode blijkbaar voor DE VRIES iets zo zonderlings is, dat zijn polemiek tegen de gedachten van POPPER niet een wezenlijk dialogisch karakter draagt. Collega
DE VRIES voelt zich gegrief d door POPPERS PLATO- opvatting, en dat is
verstaanbaar. PLATO heeft de liefde van zijn hart. Mag deze liefde ertoe
leiden, dat hij van een geheel andere PLATO -visie een karikatuur maakt?
In een artikel uit 1947 in het Nieuw theologisch tijdschri f t schrijft prof. dr.
W. DEN BOER, dat een zeker „sub jectivisme in de filologie" onvermijdelijk
is: maar de ,persoonlijke toepassing" mag niet een herm,eneutische regel
warden. „Ieder filoloog allegoriseert de antieke teksten voor zich; daartegen moeten we ons in onze wetenschappelijke arbeid verzetten". Ons
lijkt dit hermeneuticaal dualisme van allegorese en wetenschap niet aantrekkelijk. Maar het kan ontdekkend zijn. We kunnen omtrent POPPERS
PLATO- opvatting vragen: in hoeverre is ze allegorese, en in hoeverre wetenschappelijk verantwoord? Dezelfde vraag kunnen we stellen t.a.v. de
PLATO -opvatting van prof. dr. G. J. DE VRIES.
Weinig gelukkig lijkt ons voorts het brede KANT- citaat, waarmee DE
VRIES zijn brochure besluit. Het is ontleend aan een Engelse vertaling
van de Kritik der reinen Vernunftt A 314, B. 371 vv. Wij willen van onze
kant hier tegenover plaatsen een korte passage uit OTTO WILLMANNS
Geschichte des I dealismus, III, 524. We raadplegen de tweede druk,
uit 1907. Dat is een halve eeuw geleden; maar WILLMANN is nog uitermate
lezenswaardig, en dikwijls opmerkelijk „modern": men denke aan zijn
s", III, 208-284.
uiteenzetting over de , Sukjektivierung des Ideenbegriffs",
In paragraaf 106, getiteld Der uuwissenscha f tliche Charakter von Kants
Philosophieren, vinden we op p. 524:
,,P1 a t on erhalt die E rkennung, ein Vorlduf er der Vernunftkritik gewesen zu sein: „Ihm schwebte ohne Zweifel, obzwar auf eine dunkle Art,
die Frage vor, die nur seit kurzem deutlich zur Sprache gekommen: Wie
sind synthetische Satze a priori moglich? Hatte er damals auf das raten
konnen, was sich allererst spaterhin vorgefunden hat, dass es allerdings
Anschauungen a priori, aber nicht des menschlichen Verstandes, sondern
sinnliche gebe, dass daher alle Gegenstande der Sinne von uns bloss
Erscheinungen, and selbst ihre Formen ... nicht die der Dinge an sich
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selbst, so+ndern (subjective) unserer Sinnlichkeit sind ... so wiirde er die
reinen Anschauungen (deren er bedurfte, um sich das synthetische Erkenntnis a priori begreiflich zu machen) nicht im gottlichen Verstande and dessen
Vorbildem aller Wesen als selbstandiger Objekte gesucht and so zur
Schwarmerei die Fackel angesteckt haben" ' 27 ). WILLMANN gaat verder:
,,Die platonische Ideenlehre, ein verungliickter Vorstoss auf die Synthesis
a priori! Der gottliche Verstand als Platzhalter fur den menschlichen, den
Platen bei scharf eren Nachdenken in seine Rechte einzusetzen beruf en
gewesen ware! Solcher Konstruktionen hat Hegel sich nicht schuldig ge-

macht."
Deze dingen zijn te controleren, vgl. noot 27. Maar dan begrijp ik DE
VRIES' „tender admiration" voor KANT niet

28

).

6. Klassieke opvoeding. b. De controvers
Na de oorlog hebben enige ,goede" (de aanhalingstekens zijn niet misprijzend bedoeld) Duitsers zich ingespannen om aannemelijk te maken, dat

diverse Duitse classici, onder wie JAEGER, DRERUP, WILAMOWITZ en
andere coryphaeen, zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een politiek
besmette PLATO -interpretatie. Nu is de uitdrukking , ,politiek besmet" al wat
vreemd: also f de humanist boven iets zo naars als politiek verheven zou
zijn. Het is waar, de HITLER -Kreis is er vrij snel in -geslaagd een groot aantal
Duitse classici tee compromitteren, zo in de trant van CRITIAS c.s., de ,dertig
tyrannen", die gepoogd hebben, naar PLATO 's eigen getui^genis in de
Apologie, SOCRATES tot hun medeplichtige te maken. SOCRATES bleef
onwrikbaar. De Duitse filologen in de dertiger jaren niet; zelfs DRERUP,
teen hoogleraar te Nijmegen, ging door de knieen.
De vraag is niet, of men door politiek als zodanig ,besmet" is, maar of
men zich op sleeptouw laat nemen door een verkeerde, goddeloze politiek.
Dit onderscheid wordt door POPPER over het hoofd gezien, maar ook door
de filologen die hem vonnissen en in ,politiek besmet" zonder meer al een
reden tot hautaine afwijzing zien. En we vragen ons af, of de HITLER-Kreis
niet een sterke bondgenoot had in het hart van deze begaafde
de humanisten.
De opvatting van KURT HILDEBRANDT, dat PLATO tot in zijn o uderdo ms
dialogen toe, gepoogd heeft het yolk van Athene politiek op te voeden, is
niet onjuist. Zo heeft het ook weinig zin, WERNER JAEGERS Paideia te
brandmerken als een boek, dat in zijn PLATO-visie ,politiek besmet" zou
zijn. In het reeds vermelde boek van Dr. OVERZEE wordt een aanduiding
-

van het paedagogisch humanisme van JUST HAVELAAR vermeld, waarin

deze de aandacht o.m. ook vestigt op de politieke betekenis van deze
stroming. JUST HAVELAAR zoekt het in de richting van „de democratische
gedachte", maar vergeet dat het paedagogisch humanisme zich met ui -teenlopende politieke richtingen laat combineren, ook met aristocratische.
Het blijft een opmerkelijke zaak, dat PLATO zijn neef CRITIAS, een sterk
dominerende figuur onder de ,dertig", en in feite een vuig landverrader,
enige tientallen jaren later een soort posthuum eerherstel geeft door hem
27) Ed. HARTENSTEIN, VI, 467, Anm.; vgl. BRUNo BAUCH, Immanuel Kant , 1917,
338, waaruit blijkt dat WILLMANNS citaat ontleend is aan „Von einem neuerdings
erhobenen vornehmen Tone in der Philosophie".
28) Antisthenes redivivus, p. 64.
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in de Timaeus en de Critics als volwaardig gespreks-partner te laten optreden. Vennoedelijk heeft dr. KARL R. POPPER uit dit gegeven te verregaande conclusies getrokken; maar een bestrijding als van dr. G. J. DE VRIES
is o.i. niet billijk: natuurlijk is dit gegeven aan hem, ook bekend.
Deze en dergelijke dingen moeten we in het oog houden en pogen in hun
ware betekenis te schatten. Persoonlijk achten we het verheugend, dat het
in Nederland geen usance geworden is, te spreken van „het humanistische
gymnasium", zoals dit bij onze Oosterburen het geval is. Maar dit voordeel heeft ook een schaduwzijde: daardoor staat het ons niet steeds helder
voor de aandacht, dat het gymnasium blijkens zijn geschiedenis inderdaad
een erasmiaans-humanistische instelling is.
Een yolk dat geen begaanbare toegangsweg tot de klassieke oudheid
meer heeft,t, is al bezig aan eigen culturele ondergang..
Het is nog niet zo heel lang geleden, dat jhr. mr. HERMAN ADRIAAN
VAN KARNEBEEK, toentertijd minister van buitenlandse zaken (hij was dat
van 1918-1927, na zijn functie van burgemeester van Den Haag, 1911-1918)
aan prof. dr. F. MULLER JZN. meedeelde, dat eerstgenoemde ISOCRATES
las om zijn parlementaire redevoeringen in goede stijl te houden.
Hieruit blijkt, dat jhr. mr. VAN KARNEBEEK in aanzienlijke mate klassiek
,,gevormd" was, en waarschijnlijk ook, dat. hij de politieke betekenis van
ISOCRATES' werk gezien heeft. We danken dit gegeven aan een mededeling
van prof. dr. F. MULLER JZN. op college omstreeks 1924. MULLER was
niet alleen brillant latinist en graecus, maar ook zeldzaam veelzijdig
classicus en etruscoloog van internationale vermaardheid; tevens, zegt men,
in politiek inzicht onvoigroeid: hij onderhield relaties met de Kulturkammer
en drong er in zijn functie van president-curator van het Leids gemeentelijk
gymnasium op aan, dat het lerarencorps van die school deelnam aan een
nationaal-socialistische studieconferentie. De rector weigerde zijn medewerking en werd beboet met een bedrag van ± een halve ton, welke som
binnen enkele dagen bij een kwam. Vroeg in 1945 kwam MULLER, geheel
vereenzaamd, door suicide om het leven. We hebben dit gegeven nodig,
omdat het weer op andere wijze dan in vorige paragrafen een licht werpt
op de controvers humaxusm.e-antihumanisme. Geen zinnig mens zal het in
zijn hoofd halen, dr. F MULLER JZN. vanwege zijn N.S.B.-sympathiee-n
een ,,antihumanist" te noemen. Welnu, dan hebben we in dit gegeven een
sterke aanwijzing, dat humanisme-antihumanisme geen echte antithese is 29).
We spreken bij voorkeur van ,klassieke opvoeding": dit lijkt ons de meest
juiste term. Zij is inderdaad een educatie, en een onmisbare. Wie liever
van Alassieke opleiding" spreekt, mogelijk om gevoeligheden te ontzien,
maakt o.i. van een weinig duidelijke term gebruik; en naar onze mening
is de uitdrukking Jdassieke vorming' geen vleess en geen vis.
In dit verband mag niet geheel onvermeld blijven, dat de grote classicus
dr. J. WOLTJER (1849-1917) in zijn verde 'iging van het gymnasium wel
eens een argument gebruikte dat ons verwondert: zo verdedigde hij het
gymnasiaal onderwijs eens met een beroep op de zgn. fylogenetische grond29) In het Gedenkboek 1930-1955 ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van
het ,Genootschap van leraren aan de Nederlandse gymnasia en lycea" wordt de tragische
ombuiging in MULLERS leven met de mantel der pieteit bedekt, d.w.z. verzwegen. We
hebben daar vrede mee, maar verstaan dan niet goed dat op p. 47 enige „beruchte
namen uit de bezettingstijd" wel worden genoemd.

31

HUMANISME EN ,ANTIHUMANISME "

wet (oak door haar voorstanders als niet meer dan een werkhypothese
beschouwd) in deze zin: zoals volgens deze f ylogenetische „wet" elk dier
(inclusief de mens) heel de stamigeschiedenis die achter hem ligt tijdens de
embryonale periode als een bekorte repetitie zou doormaken, zo moet de
mens in zijn• opvoeding, en dan in historische zin, de geschiedenis van zijn
cultuur in het kort herbeleven. Dezelfde gedachte vinden we bij
LOTHAR HELBING, a.w., p. 27: j ede Erziehung vollzieht sich mit einer
,

gewissen Gewaltsamkeit, gilt doch auch fur sie das biogenetische Grundgesetz, insofern der ganze Ablauf der Kultur in unendlicher Verkiirzung
nachzuholen ist". Voor Jdassieke opleiding7 vgl. het ook heden nog
actuele opstel van dr. HERMAN BAVINCK in Verzamelde opstellen, 1921,

pp. 220-261 . BAVINCK maakt voortreffelijke opmerkingen (die vandaag
vergeten zijn!) over de geestelijke achtergronden en cultuurfilosofische
betekenis van de klassieke opvoeding . Zien we WOLTJERS opmerking als
een uiting van speels vernunft, akkoord, dat is denkb aar; we zijn heden
echter niet helemaal gelukkig met dit vernunft; en groter wordt ons bezwaar nog, als we denken aan WOLTJERS opvatting van de (vooral klassieke) filologie als logologie 30 ), die ons nogal speculatief voorkomt en als
blijk van poging tot christelijke wetenschapsbeoefening eigenlijk niets meer
zegt. Daarentegen is het opstel Overlevering en kritiek, van 1886, in
dezelfde bundel opgenomen, nog altijd lezenswaard; en tal van goede opmerkingen vinden we in de bundel Ut cognoscant Te 31 ). We leven snel:
met de inzichten en studiemiddelen van vandaag zouden we veel dingen

anders zeggen dan WOLTJER in zijn tijd deed.
7. Kurt Hildebrandt
Hoeveel waardering wij hebben voor het gymnasium-nummer 32 ) van
Herme'neus, we zijn evenzeer van mening dat het nut heeft, de , gymnasiumkwestie 66k cultuurhistorisch , of, wil men, cultuurfilisofisch te bezien. Een
zo exelusief in de praktijk gewortelde beschouwingenreeks als genoemd
gymnasium-nummer geeft, roept vragen op; en geen gemakke lijke . Een
poging om deze vragen onder ogen te zien, levert uiteraard het risico op,
dat men in het oeverloze belandt. Wil men dat vermij den, dan moet men
zich beperken, en die beperking lukt alleen als men een selectie toepast, die
onvermijdelijk iets will.ekeurigs moet hebben. Dat is in het voorgaande al
gebleken, en zal vermoedelijk in wat nu volgt nog iets sterker blijken. Deze
dingen liggen niet gemakkelijk, en het gevaar is niet denkbeeldig, dat we
ze op onverantwoorde wij ze ^gaan, simplificeren. De keuze van ons onderwerp wijst ons de weig naar beperking. In feite behandelen we maar e'en
facet van de kwestie, nl. dit: de geschiedenis van het paedagogisch
humanisme is, reeds in de oudheid , verwant aan en verbonden met de
geschiedenis geweest van iets, dat men eventueel antihumanisme, kan
noemen. We denken even aan het leerzame conflict tussen D EMONAX en

PEREGRINUS. Laatstgenoemde, overtuigd aanhanger van een ruig cynisme,
vertegenwoordigt deze school als cultuurvijandige macht . DEMONAX daar 30)Verzamelde redevoeringen en verhandelingen, Amsterdam, 1931.
31)Amsterdam, 1923, met de ondertitel ,Verhandelingen over onderscheidene Gymnasiale Leervakken; vgl. b.v. pp. 20, 52, 100, 112.
32) Jrg . 33, nrs. 6 en 7.
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entegen, even overtuigd cynicus, zocht een interpretatie van het dogma
der behoefteloosheid in humanistische richting. Vandaar de zo boeiende,
maar tevens wat tragische interne polemiek.
De Christen wil deze dingen graag verstaan bij het licht, dat de Goddelijke Woordopenbaring op zijn pad, ook zijn pad-van-studie, werpt. Dan;
worden veel dingen duidelijk. Allereerst, dat hij zich niet aan, biblicisme
te buiten mag gaan. Daarna, dat hij, rijk in God, de geestelijke arrnoede
van de cynische school ontwaart en weet, zich daaraan nooit gewonnen te
mogen geven. Ten derde dat hij, f ilosof erend in Christus, steeds intenser
belangstelling krijgt voor alles wat de historie van 's mensen filosofisch
nadenken opgeleverd beef t. Verder zal hij zich, diep overtuigd van de
centrale betekenis van de Idassieke opvoedin g in onze beschavingskring,
rekenschap willen geven van de blijvende waardij van; deze educatie. Zo
komt een ieder, die voort wil werken in de lijn van CALVIJN , tot de ontdekking dat geheel de geschiedenis van; het humanistisch denken, zowel in
smalle als brede betekenis, enerzijds uitermate boeiend is en aan de andere
kant zo veelomvattend, dat het korte mensenleven ontoereikend is om deze
historie ook maar te overzien. Wij menen een drastische beperking te
hebben gevonden door ons te bepalen tot de controvers humanisme-,,antihumanisme".
Met igenoegen willen we verklappen, dat we tot het concipieren van dit
artikel gekomen zijn door een pogin g tot recensie van het PLATO -boek van
KURT HILDEBRANDT 33 ). Dit werk, dat o.i. go ede eigenschappen hee ft, verscheen in 1933 en beleefde in 1959 een ,,zweite, durchgesehene and durch
ein Nachwort erganzte Auflage". In dit Nachwort lezen we op p. 369:
„Stefan George hatte 1932 das Manuskript gebilligt". Ze^ggen we hiervan,
dat KURT HILDEBRANDT van STEFAN GEORGE een ,imnprimatur" en een

,,nihil obstat" kreeg, dan drukken we ons nog mild uit. Deze dichter, van
wie het Oosthoek-encyclopaedia-artikel opmerkt 34 ) ,amoreel waren zijn
levenshouding en zijn werk" en hem aanduidt als „aartsvij and van alle
naturalisme, burgerlijkheid, politiek en filosofie", oefendee over de vrij vaak
wisselende leden van zijn ,Kreis" een ware dictatuur uit, zodat meer dan
een der leerlingen zich dermate in zijn ontwikkeling beklemd voelde, dat
hij de ,Kreis" verliet. KURT HILDEBRANDT moet een van de trouwste

volgelingen zijn geweest, en nog: niet alleen toont hij in 1959 een naar het
infantiele neigende onderworpenheid aan de toen al bijna 26 jaar te voren
overleden meester, maar bovendien schreef hij in 1960 een omvangrijk boek
over he 35 ) en zijn werk. De Fuhrer-idee zat GEORGE in het bloed; hij
werd dan, ook door de HITLER-Kreis en de nazistische propaganda hooglijk
vereerd, zeer waarschijnlijk terecht: hij was aan deze ideologie zeer verwant.
We willen niet, psychologistisch, een verklaring zoeken in zijn ,karakterstructuur": psychologisme verklaart nets, en karakter is primair niet een
psychische, maar een religieuze aangelegenheid: wilden we karakterfactoren
in rekenin g brengen, dan zouden we, wilde onze beschouwing enige zin
hebben, toch terug moet grijpen naar het religieus grondmotief.
Ook hier blijkt, dat de controvers humanisme-„antihumanisme” geen
33) Platon, Logos and Mythus, Berlijn 1959, 396 pp.

34) 5de druk, 1961, VI, p. 242.
35) Das Werk Stefan Georges, Hamburg 1960, 473 pp.

HUMANISME EN ,,ANTIHUMANISME"33

echte antithese kan zijn: STEFAN was in even sterke mate antihumanist als
humanist. Dit opent ons een weg naar het inzicht, dat we ons ernstig
vergissen, indien we menen dat de los-vaste verkering tussen de nazistische
beweging en ettelijke Duitse humanisten-classici van grote faam enkel te
verklaren zou zijn uit de politieke onvolwassenheid van de laatsten.
Om ons wat nader te orienteren raadplegen we twee studies van beperkte omvang: een van FRANZ JOSEF BRECHT uit 1929 36 ), en een van
WILLI KOCH 37 ) uit 1933. Eerstgenoemde studie verscheen in de reeks Das
Erbe der Alten, Zweite Reihe, XVII, aan welke reeks de naam verbonden
is van OTTO IMMISCH. Deze reeks doet ons meermalen denken aan een
andere, Studien zur Kultur und Geschichte des Altertums, waaraan ENGELBERT DRERUP meegewerkt heeft, tijdens de verschijning van de XIX. Band
reeds hoogleraar aan de Keizer-Karel-universiteit to Nijmegen: wat hem niet
belet heeft, aan de tweede van zijn Vier V ortrage een merkwaardige
Nachtrag toe te voegen, waarin hij, mogelijk wat nalef, enige opmerkingen
maakt over Die Bedeutung des Rasseproblems fdr den Humanismus 38 ).
Daarbij moeten we er van zeif even aan denken, dat we de naam van de
zoeven genoemde F. J. BRECHT eveneens ontmoeten in enkele vergeten
jaargangen van de periodiek Das humanistische Gymnasium, waaruit we
straks een beetje uitvoerig hopen te citeren.
Vraagt men of dit de moeite loont, dan antwoorden we zonder aarzeling:
Jal We komen met netelige moeilijkheden in aanraking: meermalen wordt
in de verdediging van het zgn. derde humanisme, en in publikaties vanuit de
GEORGE-Kreis, een beroep op wijsgeren gedaan, o.m. NIETZSCHE en HEIDEGGER, dat we niet zo maar kunnen vertrouwen: te zeer dragen deze
uiteenzettingen soms het karakter van propaganda-lectuur. Maar we willen
op onze hoede zijn en niet vervallen in de vergissing van HERMANN
RAUSCHNING. Daarbij komt nog dit voordeel, dat deze Duitse humanisten
dikwijls, als echte enfants terribles, samenhangen doen zien, die men elders
niet zo gemakkelijk vindt.
Nog eens: we geloven niet zo maar, dat de talrijke filologen-buigingen
voor de historische macht van de HITLER -Kreis alleen maar uit politieke
onvolwassenheid en onmondigheid voortspruit.
8. Het beroep op Nietzsche
Eer we wat nader op het Plato-book van KURT HILDEBRANDT ingaan,
willen we, ter voorbereiding daartoe, een ogenblik aandacht geven aan
diverse PLATO- opvattingen, waaronder ook die welke in de GEORGE -Kreis
verdediging vonden. FRANZ JOSEF BRECHT noemt er enkele in zijn zoeven
vermelde studie van 1929: HEINRICH FRIEDEMANN, KURT SINGER, EDGAR
SALIN en PAUL LUDWIG LANDSBERG. KURT HILDEBRANDT noemt hij niet,
om de eenvoudige en afdoende reden, dat diens PLATO -boek (eerste druk)
pas in 1933 verscheen. De „Einleitung" van BRECHTS „Platon and der
36) Platon and der George-Kreis, Leipzig, 1929, 84 pp.
37) Stefan George, Weltbild, Naturbild, Menschenbild, Halle/Saale, 1933, 114 pp.
(STEFAN GEORGE overleed 4 december 1933). Voor het werk en de ,Kreis" van STEFAN
GEORGE vgl. ook Dr. J. ELEMA, De tuin van Algabal (inaug. oratie R.U. Groningen,

12-11-1957).
38 )

Der Humanismus, Vier Vortrage, 164 pp. De ,Nachtrag" vindt men op pp. 83-88.
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George-kreis" heeft tot titel "Ober die methodische Grundfrage der Geschichtserfassung". Daama volgt het hoofdstuk "Die scienza nuooa des
George-Kreises": daarin vinden we een merkwaardig beroep opl het werk
van NIETZSCHE, en weI in deze zin: STEFAN GEORGE is (uiteraard) verregaand oorspronkelijk, maar tevens cultureel erfgenaam van het werk van
NIETZSCHE, BACHOFEN en BURCKHARDT. Met deze verwijzing maakt
F. J. BRECHT het zich wat moeilijk, want hij weet al te 'goad dat de PLATOopvatting van NIETZSCHEgeen genade kon vinden, noch bij de "rationalistische" en "zerspaltende" klassiek-filologen, noch bij de irrationalistischhistoristische vleugel, waartoe de GEORGE-Kreis dan behoort en die geen
last zoo hebben van een "ganzheitsblinden Analyse", p. 7. Deze lieden,
luidt de verklaring, werken met analytisch maar synthetisch; zo komen
ze aan hun PLATO-beeld. Dit synthetische gaat zover, dat men de "synthetiserende filologen" ook "holisten" mag noemen, een term die we aantreffen
in het genoemde en nog te vennelden artikel van dr. W. D,E'N BOER uit
1947. Uit de termen "methodische Gmndfrage" en "scienza nuova" blijkt
aI, dat het F. J. BRECHT te doen is om een theoreiische verantwoording
van een filologische werkwijze, ofweI een theorie van de hermeneuse, en
in die zin een hermeneutiek. Daarvoor heeft ook MARK ROZELAAR gepleit in zijn LUCRETIUS-dissertatie van 1941 39). Ook MARK ROZELAAR
verdedigt een henneneutiek, die zou voortbouwen op .gedachten van
NIETZSCHE. F. J. BRECHT verzekert, dat de GEORGE-Kreis erfgenaam is
van NIETZSCHES werk, maar zit met dit beroep toch een beetje in zijn
maag: NIETZSCHES PLATO-opvatting is aan die van de G·EORGE-Kreis
"entgegengesetzt" 40), evenals die van BURCKHARDT. In dit verband ontmoeten we twee maal de naam van KURT HILDEBRANDT 41), die blijkbaar
reeds in 1912 enige relatie met de GEORGE-Kreis onderhield. Dat is met
zo verwonderlijk; want reeds op het filologen-congres 1902 gaf W. G. C.
BIJVANCK een referaat "Oude en nieuwe richtingen in de filologie". D'EN
BOER merkt op, dat "oud" en "meuw" met behoeft samen te vallen met het
verschil tussen humanisme en historisme. Naar onze mening is het zelfs niet
mogelijk, een tegenstelling tussen humanisme en historisme te zien. Het
beroep op NIETZSCHE schijnt een wat wankele zaak, te meer daar men
vragen moot: welke NIETZSCHE? Vermoedelijk die van zijn vitalistische
periode. Maar die tach niet alleene Zijn vitalistische periode ging zich
omstreeks 1882 duidelijk aftekenen; en we denken bij het beroep op
NIETZSCHE door een representant van de GEORGE-Kreis onwillekeurig
aan "Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik" 42), dat
in 1872 verscheen: dit werk \getuigt niet van de vitalist, maar van de

39) Lukrez, Versuch einer Deutung, diss. A'dam, 1941. Daartegenover een opmerking
in de dissertatie van W. J. VERDENIUS, Parmenides, Utrecht '42, die, naar DEN BOERS.
mededeling, DILTHEYS Erlebnis-theorie als henneneutisch beginsel afwijst.
40) F. J. BRECHT, a.w., 7, noot 2,.
41) Platons Gastmahl, neu iibertragen; 1912, S. 110: "Dass Nietzsche zu Platon kein
inniges Verhaltnis gehabt hat, ist fiir uns eine ewige Lucke". Cf. KURT HILDEBRANDTS
Nietzsches Wettkampf mit Sokrates und Plato, 1926.
42) Vgl, Dr. H. WAGENVOORT, Die Etustehung von Nietzsches Geburt der Tragiidie,
Mnemosyne, 1959, pp. 1-23 (= Openingsrede op de 181ste jaarlijkse vergadering van
het provinciaal Utrechts Genootschap van kunsten en wetenschappen, 13.-5-'58).
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romanticus NIETZSCHE. F. J. BRECHT pleit zowel voor als tegen een beroep
op NIETZSCHE als een der voorlopers van de GEORGE-Kreis-idealen, zodat
ons houvast ter zake wat wankel blijft. Er rijzen vragen: zijn BRECHTS

uiteenzettingen wel geheel verantwoord? Volgt hij wellicht ook bier zijn
,,holistische geschiedkunde"? Za ja, wat houdt dit precies in?

9. Het beroep op Giambattista Vico
In het hoofdstuk „Die scienza nuova des GEORGES-Kreises" ontmoeten
we allereerst een beroep op GIAMBATTISTA VICO, die in zijn boek van
1725 43 ), reeds een ,holistische" geschiedkunde bepleit zou hebben. De
anti-cartesiaan VICO neemt zijn plaats in de geschiedenis van het filosofisch
denken in als Aufklarungs-man, nader Aufklarung-humanist: we ontmoeten
in hem een verbinding van paedagogisch humanisme en Aufklarung, zodat
we met enig recht kunnen spreken van een combinatie van humanisme en
antihumanisme. In zijn geschiedenisfilosofie maakt hij gebruik van een
mytheninterpretatie en taalstudie, ten einde achter de geeschiedschrijvers
terug te grijpen naar de geschiedenismakers (auctores); en zo kunnen we het
beroep op VICO enigermate verstaan. Intussen: VICO is bepaald geen irrationalist, hij staat in de geschiedenis van het (vroege) rationalisme ongeveer
tussen de scientisten en HEGELS (oude) idealisme in 43 a). In het betoog van
F. J. BRECHT heeft het beroep op VICO ten doel, een z.i. belangrijke historische ,wortel' van de GEORGE -Kreis aan to wijzen en daarbij speciaal aandacht to vragen voor beider belangstelling voor de mythe en het mythische.
Deze aandacht met de mythe.-opvatting van ALFRED ROSENBERG, vgl. onze
paragraaf over het woord „ideologie". Wat nu voorts ons onderwerp betreft:
steeds duidelijker wordt, dat de kwestie humanisme-antihumanisme bijzonder gecompliceerd ligt (we zouden bijna gaan twijfelen aan de cultuurf ilosof ische zin van de zo aangeduide controvers, die in f eite minder een
controvers schijnt dan wel een innerlijke spanning binnen éen school of
richting). Zullen we dan nog meer -gaan simplificeren? Dat zij verre! We
denken onwillekeurig aan een woord van DE SOPPER: ,Goedkoper lean ik
het u niet leveren" 44 ). Onze slotsom moet dan ook wel zijn, dat BRECHTS
beroep op GIAMBATTISTA VICO wat ondeugdelijk lijkt, mode omdat het
meer in de trant van retoriek dan van wijsbegeerte gelanceerd schijnt to zijn.
Deze indruk wordt versterkt doordat F. J. BRECHT onder de vruchten van
het work van de GEORGE -Kreis o.a. ook het POSIDONIUS -boek van KARL
REINHARDT vermeldt 45 ), nadat hij zich even ,gedekt" heeft door op te
merken, dat diverse boeken van betekenis als GEORGE -Kreis-vruchten gezien
,

43) Principi di una scienza nuova d'intorno alle commune nature Belle nazione,
Napels, 1725; herdrukken in 1730, 1744 en 1911; ten minste twee Duitse vertalingen,
van W. E. WEBER, 1822, een van E. AUERBACH, uit 1924.
43 a)Vgl. VOLLENHOVENS artikel Vito
in Qosthoeks Encyclopaedie, Ode druk, XV,
p. 147 (1953). Uit de aard der zaak betekent ,mythe" voor de rationalist VICO jets
anders dan voor de irrationalistisch-romantische GEORGE -Kreis.

een

44) Wat is philosophie, Haarlem, 1950, p. 8.

45) BRECHT meet het oo g hebben op REINHARDTS POSIDONIUS -boek van 1921, waar
we in het begin van het eerste hoofdstuk enkele opmerkingen betreffende REINHARDTS
,,Innere-Form-theorie" aantreffen; cf. ook de dissertatie van dr. S. BLANKERT over
SENECA's 90ste brief, 1941, inleiding.
,
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mogen worden, ,wenn, auch mit jeweils verschieden hohem Rechte". Niet
minder ondegelijk dunkt ons het beroep van HEIDEGGER, waaraan we in de
nu volgende paragraaf enkele woorden wijden.
10. Het beroep op Heidegger
Reeds in zijn ,Vorwort" noemt F. J. BRECHT de naam van MARTIN
HEIDEGGER, met name diens hermeneutische phaenomenologie in Sein and
Zeit, en herinnert aan een artikel van JULIUS STENZEL. Daar BRECHTS
kleine studie in 1929 verscheen, kon zijn beroep op HEIDEGGER niet verder
komen dan Sein and Zeit, met even een heel korte verwijzing naar Kant
and das Problem der Meta f ysik (p. 2). FRANZ JOSEF BRECHT is wel verplicht, zich bij voorbaat te verdedigen tegen het verwijt van subjectivisme
in de filologie (een verwijt dat DEN BOER dan ook MARK ROZELAAR
prompt voor de voeten werpt; we maakten al even kennis met DEN BOERS
eigen voorslag, n1. een dualisme van ,objectieve" wetenschap en ,subjectieve" allegorese). Niet alleen DEN BOER houdt zich met dit probleem bezig:
het is 1geheel de 19de eeuw niet van de lucht 46 ). En in de 20ste eeuw
houden o.m. WILAMOWITZ, DRERUP, JAEGER, G. J. DE VRIES en W. J.
VERDENIUS zich in den brede of kort, maar steeds: intensief met deze kwestie
bezig. Er komt echter zo weinig steekhoudends te voorschijn, dat ons somwijlen de neiging bekruipt, een
parturiunt montes, nascetur ridiculus mus
aan te halen. Toch ware dit onbillijk. Voor een voldragen theorie omtrent
het filologenwerk, een methodologie dus, of, wil men, een theorie inzake
de hermeneuse, die dan, ,hermeneutiek" genoemd mag worden, staan de
handen van de begaafde filoloog bhjkbaar scheef. Hij doet ons (en we
pogen generlei „S chadenf reude ' te plegen) even denken aan een man, die
in zijn vrij e tijd heel knaphandig naaimachines repareerde, maar op de
vraag „hoe doe je dat nu?" (in feite een methodologische vraag) niet meer
kon antwoorden dan ,vlug". Het is ook opmerkelijk, dat men een voortreffelijk filoloog kan zijn, en op het terrein van de methodologie slechts
veterdrop baren. Ten onzent hebben H. J. POS en K. KUYPERS het probleem
in voile omvang gezien en in zijn diepte gepeild, maar zulk inzicht blij f t
uitzondering. Hulp van theologische zijde is niet te verwachten, zoals
ZUIDEMA in een recensie uit 1947 aantoonde 47 ). MISKOTTE komt wel wat
verder 48 ), maar zijn beschouwingen, op het voetspoor van BARTH en tevens
origineel, worden gedrukt door het bezwaar dat de waardschatting van de
theologie niet uit de verf komt, het radikale onderscheid tussen theologiseren en verkondigen uitermate wazig blijft, en, dientengevoige, de bezinning op eigen standpunt ten enenmale ontbreekt.
FRANZ JOSEF BRECHT is van oordeel, dat de GEORGE -Kreis dc weg naar
een ,, berwinding dens Subjektivismus" inzake een theorie omtrent de
4

46) Vgl. mijn artikel Wetenschappelijke philologie contra philologische wetenschap,
in Phil. Ref. XII, 145 vv., en XIII, 1 vv. (jrg. 1947 en 1948).
4 '7 ) Bespreking van dr. S. GREIJDANUS, Schri f tbeginselen ter Schri f tvverklaring, in
Phif. Ref. XII (1947) pp. 94 vv.
48 ) Om het levende Wood, opstellen over de practijk der exegese, 1948; met name
het tweede hoofdstuk, „In de werkplaats", pp. 115-170.
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hermeneuse, en inzake de f eitelijke hermeneuse zelf, gevonden heeft. Wij
verbazen ons bovenmate over zijn beroep op HEIDEGGER: diens Sein and
Zeit is wel in huge mate subjectivistisch in wij sgerige zin, wat wel overtuigend daaruit blijkt, dat hij in zijn HOLDERLIN- orpste1 49 ) uit alle macht
worstelt om dit filologisch subjectivisme te overwinnen. In dezelfde bundel
treffen we een ANAXIMANDER- interpretatie aan, die ons omtrent ANAXIMANDER nets zegt en veel omtrent MARTIN HEIDEGGER; zolals we in
Sein and Zeit een PARMENIDES- exegese ontmoeten, die, wat filologisch
subjectivisme aangaat, voor die van KURT RIEZLER 50 ) bepaald niet onderdoet. In de vijftiger jaren wordt het er niet beter op 51 ). Het doet wat
zonderling aan, dat F. J. BRECHT, na zijn aanvankelijke waardering voor
de hermeneutische fenomenologie van HEIDEGGER (IX en 2 v), zich enkele
bladzijden verderop erg opwindt over lie-den, die GUNDOLF, door BRECHT
„der the erreichte Archeget der Bewegung" genoemd, een fenomenologische
methode toekennen b2 ). F. J. BRECHT meent, aan de hand van HEIDEGGERS
theorie omtrent de hermeneuse een ,erweitertes Ich" te vinden 53 ), en meent
49) Wozu Dichter?, in Holzwege, 1950, pp. 248-295.
50) Parmenides, 1933.
51) Cf. K. KUYPERS, Heidegger en het Griekse denken, in Algemeen Ned. Tijdschr.
voor wijsb. en psychologie, jrg. 47 ('54—'55) pp. 34-44.
52) Noot op p. 10 van F. J. BRECHT, a.w.: „Die Methode Gundolfs phanomenologisch zu nennen, wie es haute auch von ernsthaften Mannern geschieht, verrat nicht
nur eine betrubliche Unkenntnis der Phanomenologie, sondern ist auch ein beklagenswertes Zugestandnis an jene neugienge and unverantwortliche Vielwisserei eines unecht
geschaftigen Geistes-„betriebs", die alle neuen Erscheinungen mit der jeweils zugkraftigsten Etikette versieht." Het klinkt wel steer, maar F. J. B. diskwalificeert zo zijn
beroep op HEIDEGGER, en schijnt niet op te merken, dat het woord „fenomenologie”
veel betekenissen heeft, waaronder exacte, vage en rommelige.
53) A.w. p. 5. BRECHT is van oordeel, dat HEIDEGGER in Sein and Zeit de theorie
omtrent de hermeneuse gegeven heeft, en in Kant and das Problem der Metaphysik
zijn hermeneutische beginselen nu ook zelf voorbeeldig in praktijk brengt. Wij willen
niet vergeten, dat MARTIN HEIDEGGER ondanks zijn hermeneuticale malheden toch een
groot wijsgeer en groot filoloog is. Dat zijn hermeneuse-theorie in verbalisme ontaardt,
mogen we o.i. niet zeggen. Zijn dogma, dat de taal de behuizing is van het Zijn, lijkt
een taalfilosofisch grondmotief, dat aandacht verdient. F. J. BRECHT wil de hermeneutische fenomenologie van HEIDEGGERS Sein and Zeit zien en gebruiken als het middel
tot een tberwindung des (philologischen) Subjektivismus: z.i. heeft de jonge HEIDEGGER
,,in der primären Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins den existentialen Ursprung
aller Geschichtsbetrachtung erkannt (p. 2) and im Zusammenhang der Verstehensprobleme die dreifache Gegrundetheit aller Auslegur g in einer Vor-habe, einer Vor-sicht
and einem Vor-griff aufgewiesen"; SZ, p. 150. Cf. A. DE WAELHENS, La philosophie
de Martin Heidegger, Leuven, 1946, pp. 88-100, de onderdelen L'interpretation, l'explicitation, l'expression, le langage. F. J. BRECHT is blijkbaar diep overtuigd, dat
HEIDEGGER met zijn hermeneuse en hermeneutiek de steen der wijzen gevonden heeft,
en zijn eigen leer in deze in praktijk heeft gebracht in „Kant and das Problem des
Metaphysik": „Er hat nun selbst den kronkreten Vollzug einer bewusst von ,Vorgriffen"
geleiteten produktiven Interpretation vorgelegt." Een interpreet die weet wat hij doet,
die het historisch document benadert vanuit eigen Geschichtlichkeit, ,schneidet das
in Vorhabe Genommene auf eine bestimmte Auslegbarkeit Mn an". Daarmee is naar
F. J. BRECHTS mening het subjectieve ik, ,ohne aus seiner eigenen Geschichtlichkeit
herauszukonnen", gevrijwaard tegen (filologisch) subjectivisme, terwijl het subjectieve
het voile pond krijgt. D e interpreet die zijn taak verijdelt, wordt gestraft doordat ,sich
das Seiende gemass seiner Seinsart widersetzt". De documentaire materie ,verlangt selbst
nach bestimmten Auffassungsweisen", en als het interpreterende „ik" mal gaat doen
gebeurt dit: ,das Objekt wurde mit vernehmlicher Stimme das Subjekt Lugen strafen".
GUNDOLF echter is een conscientieus interpreet, met name in zijn CAESAR -boeken:
,
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in GUNDOLFS CAESAR -boeken een gelukkige toepassing van HEIDEGGERS
hermeneuticale theorie te ontdekken. Het is gelukkig en ongelukkig tegelijk,
dat hij nu net de figuur van GAIUS IULIUS CAESAR noemt: uit eenvoudige
en betrouwbare SUETONIUS- berichten leren we CAESAR kennen als genie
en psychopaat in enen, terwijl de lectuur van de Commentarii de Bello
Gallico, dat merkwaardig politiek propagandageschrift, ons de echte
CAESAR doet zien, een man die in heerszucht, wreedheid, machtsbegeerte
en gewetenloosheid niet onderdeed voor de zoveel eeuwen later levende
ADOLF HITLER. Men wil er niet aan, dat HITLER in meer dan een opzicht
met CAESAR vergeleken kan worden: wij noemen hem verversknecht en zo,
ofwel ,een geniaal spullebaas" 54 ). Dat is stellig niet onjuist, maar als we
niet meer zien, verzakken we in de fatale vergissing van HERMANN
RAUSCHNING, in een der vorige paragrafen aangestipt. Wil men HITLER
antihumanist noemen, het is ons wel; mits we daarbij niet vergeten, dat
humanisme en antihumanisme op een wortel stoelen. Laat ons ophouden
te pogen onszelf wat moed in te praten door te verzekeren dat HITLER
toch eigenlijk niet meer dan een sombere idioot was. Zo versperren we
ons de weg om de talrijke buigingen van filologen van wereldf aam te
begrijpen, buigingen jegens HITLER en de HITLER -Kreis verricht. Wij
willen bier wat uitvoeriger op terugkomen in onze straks volgende HITLERparagraaf; maar moeten eerst even een kijkje nemen in de merkwaardige
polemiek tussen dr. W. DEN BOER en dr. MARK ROZELAAR uit 1947. Daar
vinden we nl. een aanknopingspunt, dat onze voile opmerkzaamheid verclient.
-

,

11. Dr. W. den Boer versus dr. Mark Rozelaar
De LUCRETIUS- dissertatie van dr. M. ROZELAAR heeft dr. W. DEN BOER
geinspireerd tot een artikel in het Nederlands Theologisch Ti/dschri f t 55 ). De
hij volgt een advies, dat SCHELER (,,allerdings in etwas anderer Wendung"!; ook hier
dekt F. J. BRECHT zich) gegeven heeft, en bereikt daardoor ,das sozusagen um eine
ganze Kultursituation erweiterte Ich". Op deze manier openbaart zich een geheel nieuw
wetenschaps-ideaal, dat radicaal versehilt van de idee van een wetenschap om haars
zelfs wil. Dat ideaal acht de GEORGE -Kreis decadent: deze „Kreis" worstelt om een
nuova scienza, en ziet een bepaalde samenhang tussen hermeneutiek en antropologie,
en wel in deze zin, dat de „Daseinsweise von Blut and Geist" de onderstellin,g is van
de mogelijkheid der ,Auslegung"; wat dan meebrengt, dat de nieuwe geschiedenisvisie
gevonden wordt langs de weg van een erotische beweging in „mammmiinnlicher Freundschaft, gesehen and stilisiert nach dem Idealbilde griechischer Erzieherfreundschaft,
das Platen im Symposion, and fin Phaidros darstellt". F. J. B. zinspeelt hier op het zgn.

Maximin-erlebnis.
54) C. E. A. MOWRER, Duitsland zet de klok terug, Ned. vert. 3de druk, 1933, pp.
275 vv. Uit dit boek van een journalist is veel te leren, evenals uit het boekje van de
Engelse journalists E. 0. LORIMER, in Ned. vert. ,Wat Hitler wil", Zeist 1939. Het
is opmerkelijk dat toentertijd praktisch niemand naar dit ernstig waarschuwende boekje
luisterde. Als we niet willen geloven, dat de HITLER -Kreis, nauw verwant aan de
GEORGE -Kreis, sterke ideologische betekenis had (een betekenis die weer in kracht en
aanhang wint) en als antihumanisme tot de geschiedenis van het humanistisch leven en
denken behoort, verstaan we ook de betekenis niet van het feit, dat KURT HILDEBRANDT
in 1960 een lijvig boek uitgegeven kon krijgen over het werk van STEFAN GEORGE,
wat zeggen wil dat hij op een belangstellende lezerskring rekenen kon en dat zijn uitgever dit zeer goed weet: een zakenman neemt geen risico omdat een hoogleraar in
de wijsbegeerte b.v. een fraaie kuif heeft.
55) Subjectivisme als methode in de klassieke filologie, Nederlands theologisch tijdschrift, 1947 (I, 3).

HUMANISME EN ,,ANTIHUMANISME"

39

aangevallene kreeg gelegenheid tot een weerwoord, en heeft daarvan op
elegante wijze gebruik gemaakt. Om onze bespreking van deze pennestrijd
zo beknopt mogelijk te houden, beperken we ons tot het uitlichten van
enkele o.i. typische delen. DEN BOER kan ROZE'LAARS pleit voor de noodzaak ener congenialiteit tussen document en filol.00g, waarbij hij zich op
DILTHEY beroept, niet waarderen. Het klinkt ook wat vreemd dat de
f iloloog zich zodanig zou moeten identificeren met de door hem, bestudeerde
auteur, dat hij, in beginsel, nu ook zelf diens werk zou kunnen schrijven.
Merkwaardig is daarbij evenwel, dat de resultaten van; ROZELAARSLUCRETIUS -onderzoek niet heel sterk afwijzen van die ener meer ,wetens chappelij ke" filologie; zodat DEN BOERS kritiek eigenlijk neerkomt op een
afwijzing van ROZELAARS hermeneutiek en niet op diens hermeneusetechne.
In de tweede plaats willen we kart aandacht geven aan een opmerking
van DEN BOER betreffende een ,vemietigende kritiek" van BRUNO SNELL
op het eerste deel van JAEGERS Paideia. Met BRUNO SNELL acht DEN
BOER JAEGERS opvattingen politiek besmet, en hij zal gedacht hebben
aan zo menig artikel in Das humanistische Gymnasium uit de jaren 19331935. Dichters, wijsgeren, geschiedschrijvers, klaagt BRUNO SNELL, ze
worden bij JAEGER allemaal paedagogen 56).
In de derde plaats maken we even melding van DEN BOERS kritische
bemerking, dat men gepoogd heeft WILAMOWITZ voor het wagentje van
het ,,derde humanisme" te spannen, omdat hij in zijn PLATO -boek
de klassiek-filoloog de „Interpret einer Seele" noemt en grote nadruk
legt op het biograf is ch karakter van dit filologenwerk. We willen daarom
in de nu volgende paragraaf aandacht wijden aan, de verhouding van
WILAMOWITZ en het ,derde humanisme", aan zijn gedachte over ,,Preussenehre", waarin humanisme en antihumanisme elkander ontmoeten, alsook
aan zijn verwantschap met de ideologie van HITLER -Kreis en GEORGEKreis.

12. W ilamowitz, het derde humanisme, en de „Preussenehre"
In de eerste plaats willen we er even aan, herinneren, dat ENGELBERT
DRERUP de in 1925 publiek gemaakte naam ,derde humanisme" verre van
gelukki g vindt 57 ). Dit humanisme brengt z.i. niet lets nieuws, maar plaatst
,

56) In Gott. gel. Anz. Bd. 37, pp. 329-253. Wat SNELL zelf ender ,paideia" verstaat,
vinden we in zijn Entdeckung des Geistes, 1948, 236, waar hij terecht, enkele typische
ISOCRATES -plaatsen vermeldt. Zulks doet LOTHAR HELBING, Der dritte Humanismus,
Berlijn, 1935, p. 60, overigens ook. Wij vragen: zou een opvoedings-ideaal dat het
politieke aspect niet verwaarloost, geen nut gehad hebben in de voor vele Duitsers
moeilijke dertiger jaren? DEN BOER vindt ook een opstel van R. BULTMANN, Polis
and Hades in der Antigone des Sophokles (in de feestbundel ter ere van KARL BARTHS
50ste verjaardag) „politiek besmet". Kan men niet uit puur pacifisme bijdragen
tot het uitbarsten van een grote oorlog? Wij hebben er reeds melding van gemaakt,
dat KURT HILDEBRANDTS PLATO -opvatting bijzondere aandacht geeft aan PLATO'S
doel, het yolk van Athene politiek op te voeden. Het dunkt ons wat reactionnair, deze
visie zonder meer als, PLATO- vervalsing of te wijzen. Wel vraagt natuurlijk de diepe
en verregaande geestverwantschap tussen de GEORGE -Kreis en de HITLER -Kreis onze
wakkere aandacht, ook, ja juist vandaag.
57) E. DRERUP, Der Humanismus, Vier Vortrdge, 1933, p. 63, Arum. 1 en pp. 84-85.
De laatste opmerking is te vinden in de merkwaardige ,Nachtrag" met de titel Die
Erneuerung des Humanismus. DRERUP was toen reeds hoogleraar aan de Keizer-Karel-
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de neohumanistische idealen van W. VAN HUMBOLDT weer in het voile
licht. In zijn opstel Die Erneuerung des Humanismus spreekt DRERUP van
een „Erneuering eines autoritären Humanismus" waarbij we ons afvragen
wat ,autoritair in dit verband wil zeggen. Mogelijk komen we een zwaarwegend antwoord op deze vraag op het spoor, als we eens rustig nalezen,
wat WILAMOWITZ d.d. 22. XII. 1919 nog op het laatste moment voor het
definitieve afdrukken van zijn PLATO -boek schreef. We pogen goed te onthouden, dat de aanhangers van het ,derde humanisme" een tamelijk bont
gezelschap vormen: men vindt er, wat Duitsland aangaat, zowel ,goede" ais
,,verkeerde" Duitsers onder; en ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFFS ,Preussenehre" is een alleszins kwalijke zaak: „Ich habe die Selbstzerstbrung, Selbstentmannung meines Volkes erleben mussen. In der Ochlo
kratie and ureter den feigen Oder feilen S chmeichlem, die sie in allen Standen
findet, ist fur einen alten Mann, der sich seine Preussenehre von keinem
Gott and keinem Menschen aus dem Herzen reissen lasst, kein Platz mehr.
Er hat nur abzusterben." WILAMOWITZ heeft deze tirade uit het diepst van
zijn Pruisenhart gemeend, en het komt ons zinloos voor, te beweren dat hij
geen neohumanist was (de mening van DEN BOER). Zijn opmerking over
.

universiteit te Nijmegen, en heeft zijn Erneuerung-referaat voorgedragen voor de
„Societal classica" te Arnhem op 2 september 1933, en voor de ouders-vereniging
van het Arnhems gymnasium. We lezen daar a.m.: ,Wir wissen heute, dass die
gesamte westliche Kultur nich nur tatsachlich aus der des Altertums hervorgewachsen
ist, sondern auch, Bass ihre Entwicklung ohne jene Kultur i berhaupt unmoglich gewesen ware", a.a., p. 85. Tot zover gaat het nog. Maar dan: ,Denn die aus der
Naturanlage des griechischen Volkes erstmals geschaffene Kultur konnte nur von den
blutsverwandten Volkern des europaischen Lebensraumes, den Romern zuerst, danach
den Kelten and Germanen, nich nur ausserlich ubernommen, sondern auch mit der
Seele erfasst and aus der eigenen differenzierten Volksanlage immer wieder neugestaltet
werden"; p. 87: „So ist in der Tat das Kulturproblem in semen Wurzeln ein volkisches
Rasseproblem, das uns auch die Abhangigkeit der modernen Kultur von der des
Altertums in einem neuen Lichte zeigt". Op p. 89 komen weer „der europaische Lebensraum" en racisme opdraven: onze culturele ontwikkeling zou ondenkbaar zijn ,ohne die
grundlegende Arbeit des rassischen Prototyps dieser Kulturschopfung, der Griechen". Het
is wel bijster opwekkend. LOTHAR HELBING, die nog vrij gematigd is in zijn racisme, stelt
met enige nadruk de kwestie van de onopvoedbaarheid (a. w., 103) : hij citeert
GOETHE'S ,Ein Lump bleibt freitlich ein Lump" (103) en vindt zelf: „der reine „pauper"
and der internationals Nomade bieten keine Voraussetzung fur eine humanistische Form"
(85). Men zegt dat er ook ,goede" Duitsers zijn (vgl. Nederlandse gedachten van 18 maart
1961) en wij geloven het gaarne. Daar zit de moeilijkheid niet. De eigenlijke moeilijkheid zit hierin, dat een ,goede" Duitser zo maar een foute wordt, hij is daartoe met
een natte vinger te lijmen. Dr. KONRAD ADENAUER . heeft op een persconferentie te
Bonn (vgl. Nederl. gedachten van 18 maart 1961) een vreemde geschiedenisbeschouwing
ten beste gegeven, waarin hij melding maakte van het Duitse sentimentalisme en verzekert, dat het Duitse yolk net zo erg onder het nazisme geleden heeft all het Joodse.
Van onopvoedbaarheid gesproken. ADENAUER beweerde dit naar aanleiding van het
proces-Eichmann. Het genoemde nummer van het weekblad van de A.R.P. merkt op,
dat de Joden nooit geprobeerd hebben de Duitsers uit te roeien; het omgekeerde is
wel het geval geweest.
Over de gezindheid en geestelijke kwaliteit van Duitsers schreef niet alleen
NIETZSCHE. Er zou een treffende bloemlezing uit HEINE samen te stellen zijn.
,,Experiment ohne Menschlichkeit" en het daarbij behorende ,Befehl ist Befehl" zijn
reeds bekend voor het jaar 1200. Wat het heden betreft willen we op twee auteurs
wijzen. In J. B. CHARLES, Van het kleine koude front (Bezige Bij, 1962) lezen we op
p. 62. ,,De individuele duitsers zijn vaak de moeite waard, en dat soms zelfs bijzonder.
Maar ik kon hoogst zelden volstrekt onbevangen er een ontmoeten. Zij plaatsen de
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Preussenehre had zo maar uit een propagandaredevoering van wijlen
JOSEPH GOEBBELS weggelopen kunnen zijn. Die Preussene hre is precies zo
antihumanistisch als Mein Kamp f . Op dit punt was de grote WILAMOWITZ

inderdaad onopvoedbaar. Hoe gek deze mentaliteit is, merken we pas als
we verder lezen: „Aber das Reich der ewigen Formen, das Platon
erschlossen hat, ist unzerstorbar, and urn dienen wir mit unserer Wissenschaft"; dan volgt er jets over de absentie van ,Miasmen der Verwesung",
en (vreemd) over de afwezigheid van haat en nijd, en vervolgens over het
vechten ,unter dem Zeichen Platons"; en het verhaal eindilgt met een
citaat uit een koorlied uit EURIPIDES ' Heracles furens (een aangrijpend lied,
waarin de filoloog als „Interpret der Seele" alle moeite en verscheurdheid
van de dichter kan proeven), Her. fur. 673-675 en 678 v.:
ou TcaOaottau TaS XapiTaS

MoucycnS auyxaTa iyvuS

a6iaTav au^uyiay.
ETi To yapC)V aotboS

KEXahE1 Mvatoouvay.
D.i., in de vertaling van WILAMOWITZ zelf (Berlijn, 1899, Griechische
Tragodien, I, 322):
Allzeit will ich zu holdem Vereine
Chariten laden and Musen.
reiziger, die ze in de oorlog heeft leren kennen, nog altijd voor deze moeilijkheid, die op
de achtergrond het gesprek blijft stremmen: men is nooit zeker hoe ze geweest zijn,
hoe ze nu zijn en hoe ze morgen zullen zijn" (cursivering van K. J. P.). Id., 216-217:
,,De onderscheiding die wij terecht maken, als we zeggen dat er, behalve slechte, ook
goede duitsers geweest zijn in de nazitijd, is daarom zo weinig zeggend, omdat van
veel grater gewicht die massa geweest is welke zich in het begin met bezwaard
gemoed, en langzamerhand fatalistisch bij een nieuwe orde pleegt neer te leggen, zich
al spoedig aan deze orde overgeeft, zijn bestaan ermee identificeert
ceert en zelfs fanatiek
loyaal wordt". Daarbij is het glad onmogelijk uit te maken, wie tot „die massa" behoort
en wie niet. De Duitse filologen uit de eerste wereldoorlog behoorden stellig we'l
tot „die massa". Eveneens voorstanders van het „derde humanisme" als DRERUP,

JAEGER en POHLENZ. De mentaliteit van . Befehl ist Befehl" was en is er niet alleen
in het leger, maar ook in de filologie. Die mentaliteit wordt ens ietwat duidelijk uit een
bericht van J. B. CHARLES (a .w. 31): de onweerhoudbare dwang „prima werk" of te

leveren, onverschillig of het veer de vijand gedaan werd of niet; Duitse communisten,
die als ingenieurs, technici en metaalbewerkers in het concentratiekamp moesten werken,
waren onmachtig om een klein beetje te knoeien, wat toch hun beginsel en hun mensenplicht van hen eisten, en zeiden: „Aber die Arbeit soil doch klappen!" Uit deze en
dergelijke gegevens worden bewegingen als het ,derde humanisme" als representant
van een speciaal soort renaissancistisch humanisme, tevens een vorm van scherp antihumanisme enigszins duidelijk . Een onverdacht getuige is GUDRUN TEMPEL, wier boekje

„Deutschland.2 aber wo liegt es? in Nederlandse vertaling luidt ,Duitsers blijven
Duitsers" (A'dam, 1962). Dit boekje, waarin de Duitsers tot op het merg van hun

gebeente uitgekleed worden, verscheen in Duitsland als „Rowohlt Taschenbuch" en is
dus in tienduizenden, zo niet honderdduizenden exemplaren verkocht; aber die Arbeit
soil doch klappen! Zeer verhelderend, de gegevens van J. B. CHARLES aanvullend en
bevestigend is in dit boekje het hoofdstuk over de afgod Tuchtigkeit, pp. 69-76. De
Duitser maakt zich druk om Tuehtjgkeit en om gehoorzamen, 71, en alleen dan. Voor
wie zijn bekwaamheid en prima werk bestemd zijn, laat hem koud. Zo verstaan we
het ,,derde humanisme", de kynismos van WILAMOWITZ, de geest van de GEORGE-Kreis
en de HITLER-Kreis.
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Grau ist der Sanger: doch toilet sein Lied,
tint der Erinn'rung der Mutter der Musen.
Laten we tot onze lering even herinneren aan een voorval uit de eerste
wereldoorlog. Teen J. J. HARTMAN in die dagen in Mnemosyne iets had
klap, zo'n Pruisische
geschreven over de furor teutonicus, zeiden met
soldatenlaarsklap, alle Duitse abonnees hun abonnement op. Zeker, er zijn
oak goede Duitsers, vgl. noot 57. Maar de eigenlijke moeilijkheid zit
daarin, dat (vgl. LESSINGS Literaturbriefe) de zevende geest aan Faust
de grootst mogelijke snelheid ter beschikking stelt, nl. ,Nicht mehr and
nicht weniger als der tYbergang vom Guten zum Bosen", waaropp Faust
juicht: ,,Ha! Du bist mein Teufel! So schnell als der Obergang vom Guten
zum Bösen! Ja, der ist schnell; schneller ist nichts als der!"
We menen nu enigermate rijp te zijn om enkele eigenaardige bij dragen
in de jaargangen 1933-1935 van Das humanistische Gymnasium te veren het verstaan
staan. Dat is nodig, en wij zien de noodzaak, maar treffen
niet aan. Toch zal dat moeten, in onze overpeinzingen van humanisme
en anti-humaisme. Gaan we dus aan de slag: wij zijn niet voor ons
plezier op de wereld.

een

13. Das humanistische Gymnasium, Hitler-Kreis en George-Kreis
Het erasmiaanse paedagogisch humanisme biedt ten gevolge van de reeds
in de 16e eeuw intredende verwarring van renaissance met humanisme
geen enkele waarborg tegen een opkomende antihumanistische vloed als
elen
die van het nazisme. Dat warden we gewaar, als we even gaan snuffelen
in de jaargangen 1933-1935 van Das humanistische Gymnasium. Laat ons
pogen hiervann iets te leren. Foutieve verklaringen zijn er bij de vleet. Als
daar zijn: och, deze Duitse geleerden hebben de HITLER -Kreis aanvankelijk niet doorzien. (Neen, ze waxen gek, nietwaar? Politiek onmondig
en zo. Intussen waren het de knapste koppen van de Altertumswissenschaft,
en dat is geen makkelijk vak). In de jaargang 1933, pp. 193-201, komt een
merkwaardig artikel voor, ondertekend met ,,F.B.", d.w.z. FRITZ BUCHERER.
Hij was toentertijd met HERMANN OSTERN redacteur van Das humanistische Gymnasium. Van dit artikel kon men voor een spotprijs overdrukjes
krij gen, nl. 10 exemplaren voor 0,80 RM, 25 exemplaren voor 1,50 RM en
50 exemplaren voor 2 1 z RM. Het is te geef.
Dit artikel is in paragrafen met telkens een aparte titel ingedeeld. De
eerste beet „Der Fuhrer"; de tweede „Der Reichminister", daarin krijgt
JOSEPH GOEBBELS (genaamd: die Torpedoschnauze) het woord. De 5de
paragraaf is bijzonder interessant; hij draagt als titel „Der Philosoph" en
die filosoof is niemand anders dan MARTIN HEIDEGGER; het brede citaat
is ontleend aan HEIDEGGERS Freiburger Rektoratsrede, „Die Selbstbehauptung der deutschen Universitut ", Breslau 1933. In de 7de paragraaf
komt onder de titel „Der Professor der klassischen Philologie" niemand
minder dan MAx POHLENZ aan het woord.
Dit aardige artikel begint met een Grieks distichon, nl. het grafschrift
voor de Thermopylae-strijders 57 a):
,

57a) Het distichon is zo bekend, dat men gewoonlijk verzuimt de vindplaats te
noemen. Het is te vinden in HERODOTUS, VII, 228, die het toeschrijft aan de ziener
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Direct daaronder staat een citaat uit HITLERS Mein Kamp f , p. 224 58 ):
,,Wanderer, der du nach Deutschland kommst, melde der Heimat, dass
wir hier liegen, treu dem Vaterlande and gehorsam der Pflicht". Het lijkt
een niet onverdienstelijke parafrase van het grafschrift voor de Thermopylae-strijders. We komen nog weer Grieks tegen in deze paragraaf, n1.
een citaat uit THUCYDIDES, t.w. I, 22. Dan volgen maar liefst vier citaten
uit Mein Kamp, en daarmee is paragraaf I ten einde. Wij willen de verleiding weerstaan om te citeren uit de .Rektoratsrede" 1933 van MARTIN
HEIDEGGER. Want we gaan tot een tweede gegeven over: een zekere
ARTHUR PREUSS publiceert in dezelfde jaargang, p. 235, een Latijnse
vertaling van het Horst-Wessel-lied, in onberispelijke distichons, als we
Hitleri in de voorlaatste regel met een large e lezen:
,

Sursum signa tenete, cohortes claudite densas,
Progreditur stabili firma caterva gradu.
Et quos rubra acies adversaque turba cecidit,
Horum animae comites agmina nostra tenent.
Cedite. Nostra via est. Sagulis nunc cedite fulvis
Cedite centuriis. Nunc aperite vias.
Hamatamque crucem tot milia laeta salutant.
Libertatis adest frugifer ille dies.
Ultima tota manus tune inspicienda vocatur,
Stamus compositi, fortis ad arma phalanx.
Omnibus inque viis H i t l e r i signa nitebunt,
Tempora servitii non diuturna manent.
Er zijn aardige vondsten bij: S.A. wordt „firma caterva"; Rotfront: rubra
acies; Reaktion: adversa turba; den braunen Bataljonen: sagulis fulvis; die
Strasse frei: Cedite. Nostra via est; der Tag fur Freiheit and fur Brat
ist da: Libertatis adest frugifer ille dies; schon flattern Hitlerfahnen fiber
alien Strassen: Omnibus inque viis Hitleri signa nitebunt 58 a).
Megistias. In de oudheid werd het aan de dichter SIMONIDES toegeschreven, vgl. het
commentaar van HEINRICH STEIN ter plaatse; dit is evenwel ook de mening van
C. M. BOWRA, vgl. OXFORD CLASS. DICT., 1949, s.v. SIMONIDES. CICERO gaf er een
Latijnse vertaling van (Tusc. I over de doodsverachting), 42, 101:
Die, hospes, Spartae, nos te hie vidisse iacentes,
dungy sanctis patriae legibus obsequirnur.
58 ) Het in ons bezit zijnd exemplaar, een dunblad-editie uit 1941, heeft voorin een
in gothische letters geschreven opdracht, het was een cadeautje van een Nederlands
echtpaar aan een ander Nederlands echtpaar. We verzwijgen hun namen. Het is een
beetje sneu, dat dit fraaie exemplaar na dolle dinsdag, september 1944, voor twee
dubbeltjes op de Apeldoornse boekenmarkt te koop was. Het bier gegeven citaat doet
sterk denken aan de opdracht in, louter hoofdletters in de ed. 1942, van ROSENBERGS
Mythus: DEM GEDENKEN DER ZWEI MILLIONEN DEUTSCHER HELDEN /
DIE IM WELTKRIEG FIELEN FUR EIN DEUTSCHES LEBEN UND EIN
DEUTSCHES REICH DER EHRE UND FREIHEIT.
58 a) Het zal niet meevallen, als „Interpret der Seele" over ATHURR PREUSS iets
steekhoudends te zeggen. Was hij nazist? Of alleen maar ,tiichtig"? Heeft hij in de
nazistische beweging een beschermster van het gymnasium gezien, en bonne mine a
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14. Werner Jaeger, Franz Josef Brecht, Stefan George

De RAUSCHNING -mythe is misschien nog machtiger geweest (en nog!)
dan de mythe van ALFRED ROSENBERG en BENITO MUSSOLINI. Daarom
is de HERMANN-RAUSCHNING -mythe uit Die Revolution des Nihilismus
bepaald gevaarlijker dan Der Mythus des 20 Jahrhunderts. J. B. CHARLES,
die helaas in Van het kleine koude front, Amsterdam 1962, nazisme en
fascisme een beetje door elkaar haalt, s chij nt een der zeer weinigen te zijn,
die het nazistisch en neo-nazistisch 'gevaar onderkent en deze ,,antihumanistische" ideologie peilt: hij is een roepende in de woestijn. Zijn
prof etis ch bezield proza maakt het hart gezond.
In jaargang 1934 van Das humanistischeGymnasium, pp. 131-152
geeft de reeds genoemde - FRITZ BUCHERER een uitvoerig excerpt van
JAEGERS Paideia I; en een zekere KURT HUBERT vermeldt een artikel van
JAEGER in Volk im Werden, getiteld „Die Erziehung des politischen
Menschen and die Antike". Dezelfde FRITZ BUCHERER geeft in jrg. 1934
een artikel ,,Humanistische Bildung im nationalsozialistischen Staate", pp.
1-7, en daarmee is iets geks aan de hand. Er staat nl. een een LUTHERcitaat boven: „So lieb nun als uns das Evangelium ist, so hart lasset uns
uber den Sprachen halten. — Und lasst uns das gesagt sein, dass wir das
Evangelium nicht wohl werden erhalten ohne die Sprachen (die hebraische
and die griechische). Die Sprachen sind die Scheiden, darinnen dies Messer
des Geistes steckt." FRITZ BUCHERER noemt geen vindplaats, maar we
mogen aannemen dat het citaat juist is. Dat wil dan evenwel zeggen, dat
voor LUTHER „die Sprachen" het Hebreeuws en het Grieks waren (zoals
later voor SPENER), en hij doelt daarmee op de taaltheologie van deze
talen als de talen van de Heilige Geest: dat is in LUTHERS uitspraak ,,dies
Messer des Geistes" 68b). GOETHE 59 ) heeft deze uitspraak geheel ,,umgedeutet", voor hem heeft deze spreuk puur humanistische zin gekregen,
de geest is dan 's mensen geest: Das musst du als Knabe leiden, Dass dish
die Schule tiichtig reckt, Die alten Sprachen sind die Scheiden, Darin das
Messer des Geistes steckt ".
mauvais jeu gepleegd? Is ARTHUR PREUSS misschien een veelbetekenende schuilnaam?
Wij hebben de kwaliteit van de Preussenehre van deze ARTHUR niet kunnen opsporen.
Mogelijk zou het de moeite ook niet lonen.
58b) De taaltheologische gedachte, dat Hebreeuws en Grieks de „talen van de Heilige
Geest" zouden zijn, heeft een vrij lange geschiedenis doorgemaakt. De invloed van dit
theologoumenon is vandaag nog in diverse commentaren te merken: gaarne past men
het dogma van de taalvohnaaktheid toe, b.v. door de betekenis-slijtage van voorzetsels,
die al bij SOPHOCLES intreedt, m.b.t. het N.T.-isch Koine-Grieks te verwaarlozen.
Dan rijst het ,,theologisch probleem", hoe ver de ,dienstknechtsgestalte" van het verbum
inscripturatum wel gaat.
59) Vgl. LOTHAR HELBING, a.w., 26 v. HELBING blijkt zeer goed te weten, dat
het woord in kwestie van LUTHER stamt, en dat GOETHE het in de geest van zijn
romantisch klassicisme principieel heeft omgebogen. Merkwaardig is LOTHAR HELBINGS
afwijzend oordeel over het erasmiaans-Bijbels humanisme (a.w., 27), omdat dit laatste
die ,Einheit von Geist and Sprache" niet ontdekt zou hebben. Wij vrezen dat HELBINGS
LUTHER -interpretatie rijkelijk voorbarig is, of erger nog: hij betoont zich niet de
„Interpret dieser Seele", m.a.w. de voor een verantwoorde exegese onmisbare congenialiteit ontbreekt. Dat FRITZ BUCHERER dit LUTHERwoord aanhaalt dunkt ons niet meer
dan een — onwaarachtige — propaganda-stunt. Van een onwaarachti,ge stunt kan men
nog niet ten voile spreken, waar een ,subjectieve eerlijkheid" aanwezig geacht mag
worden. Bovendien bestaat er, zoals we in dit artikel menen aan te tonen, een innerlijke
geestverwantschap tussen ,derde humanisme" en nazisme.

HUMANISME EN ,,ANTIHUMANISME"

45

We ontmoeten in jaargang 1935, pp. 13-26, de reeds een- en andermaal
Platon and der GeorgeKreis, en wel in een referaat, op 1 december 1933 te Heidelberg uitgesproken, dat de titel draagt „Alte and neue Wissenscha f is f ormen" en gehouden werd voor de Gesamtschaft der Kulturwissenschaftler der Universita t Heidelberg. In dit referaat wordt melding gemaakt van MARTIN
genoemde FRANZ JOSEF BRECHT , de auteur van

HEIDEGGERS Rektoratsrede van 1933; op de vraag, hoe de Duitse mens

sedert begin van de 19de eeuw zijn houding wetenschappelijk bepaalt
tegenover wereld en existentie, antwoordt F. J . BRECHT door het noemen
van drie ,wurzelhaft verschiedene Grundweisen", tevens perioden: 1. klassicisme, romantiek en Duits idealisme; 2. de trits materialisme, positivisme
en specialisme; 3. de tastende pogingen om terug te keren tot een holistische
visie, waarbij de namen genoemd worden van graaf PAUL YORCK VON
WARTENBURG, NIETZSCHE en STEFAN GEORGE.
F. J. BRECHT prijst, tamelijk idolaat, het -geniaal dichterschap van zijn
Fi hrer STEFAN GEORGE

60 ).

Ook DRERUP betaalt zijn tol, zij het erg kort s1).

Wij willen, op gevaar of eentonig te worden, er nog eens aan herinneren,
dat het nazistisch ,antihum.anisme" niet anders dan een variant in de geschiedenis van het West-Europees humanisme kan zijn: men zou zeggen,
dat het erasmiaans pedagogisch humanisme met een zekere noodzakelijkheid het evenzeer pedagogische ,antihumanisme" oproept, zodra dit humanisme vermengd wordt met het religieus grondmotief van de renaissance.
Humanisme in brede zin (dat nooit zonder samenhang is met humanisme
in smalle betekenis) ontstaat en leeft voort in innerlijke tweespalt, een
religieuze dialectiek 62 ). Hoezeer beide elkaar verwant zijn blijkt uit het
felt, dat het erasmiaans pedagogisch humanisme wegens het moralistisch
karakter, dat het door de vermenging met de renaissance-idee (en niet bij
ERASMUS zelf) 63 ), een hard juk en een zware last oplegt; dan denken we
aan Jezus' woord: „M ij n juk is zacht, en M ij n last is licht", Mt. 11 : 30.
De hardheid van het antihumanistisch" juk is overbekend: zij is waarlijk
demonisch. En het heeft ge en zin om b.v. MOMMSEN en WILAMOWITZ als
humanisten to onderscheiden van de leden van de. HITLER-Kreis als
0

,,antihumanisten": MOMMSENS CAESAR-vererin g is inhumaan en ,,antihumanistisch", evenals zijn beruchte sneer tegen de ijdele, maar niet
onedele CICERO, als ware deze ernstige vaderlander een man geweest
,,ohne Einsicht, Ansicht and Absicht". Hoeveel menselijker is het oordeel
van dr. H. WAGENVOORT: ,Hij stierf als later Seneca: na een merkwaardig
rijk leven, maar vol van weifelmoedigheid, ging hij gelaten en dapper in
'60 ) Das hum. Gymn, jrg. 1935, p. 24 : „Im Dichter aber, in STEFAN GEORGE, lebte
schon das Ja einer neuen geistigen Welt, als die alte noch den Karnaval ihres Untergangs
als den Fortschritt pries". F. J. B. kent aan de GEORGE -Kreis ,das neue Fiuhlen fur
Mensch and Ding, Geschichte and Staat, Held and Volk" toe. Op toereikende grond:
het is niet juist, aan deze merkwaardige Kreis een onpolitieke gezindheid en een
onfilosofische gestemdheid toe te dichten. W. KOCH schrijft in 1933 een beknopte studie
over GEORGE 'S Naturbild, Weltbild, Menschenbild: dat is tech op zijn minst levensvisie,
en vermoedelijk tevens een — di.chterlijke maar evenzeer filosofische — wereldbeschouwir^g.
61) Der Humanismus, 2de referaat (Kulturwerte des Humanismus), pp. 62, 75.
62) DOOYEWEERD, Vernieuwing en bezinning, 1959, hst. III, par. 2 en 9; en. A new

critique, o.a. I 465.
63) A new critique, I, 190.
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den dood" 64). Ret opmerkelijke is, dat een beoordeling als die van WAGENVOORT, in tegenstelling tot het keffen van MOMMSEN, geschiedkundig verantwoord is. Ook WILAMOWITZ kon hitleriaans blaffen, met name tegen
NIKOLAUS WECKLEIN, die de euvele mood had er een eigen mening op
na te houden in een Duitse filologenwereld die boog voor de Fuhrer
ULRICH VON WILAMOWITZ-MoEILLENDORFF: men denke aan zijn opvallend onbeschaafde opmerking "mit einen solchen ist nicht zu reden", vgl.
de bepaald hondse uitval van 19-11-1898 65 ) . Wij noteren daarbij "Ulrich,
ouk anthroopizeis" - want, inderdaad, hier 'grijnst ons een kynismos regen,
dat door geen lid van de HITLER-Kreis ooit overtroffen werd; zelfs al mocht
WILAMOWITZ zakelijk gelijkgehad hebben, dan nog bewijst zijn cynisme,
dat zijn pedagcgisch-filologisch humanisme een "antihumanistische" kern
in zich bevat. Opnieuw zien we, dat humanisme en "antihumanisme" geen
echte antithese betekenen. We kunnen dan ook KURT HUBERT rustig
bijvallen, als hij 66) wijst op WILAMO\VITZ' eigen uitspraken uit zijn PLATOboek en aantoont, dat deze PLATO meld voor een pedagoog en tegelijk politi.cus. Als men, met DEN BOER, WERNER JAEGERS Paideia (en dus ook KURT
AUGUSTUS, Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd, 1931, p. 46.
Griechische Tragodien, 1899, p. 184: "Gestem ist der Text, den Nikolaus Wecklein
eben auf Grund fremder, nicht revidierter Kollationen hat drucken lassen, vor meine
Augen gekommen; ich habe die ersten Hundert Verse gelesen; das geniigte. Ich habe
schon friiher erklart, dass ich mich zu einer Auseinandersetzung met diesen Herrn nicht
herablasse" (cursivering van K. J. P.). We denken aan LUCIANUS' bericht omtrent
PEREGRINUS in de Demonax. Ret filologisch-paedagogisch humanisme in zijn renaissancistische omvorming bevat de kiem van kynismos in zich, ja meer dan slechts een
Idem. Wie verband zien tussen het filologenwerk van \VILAMOWITZ en dat van het
derde humanisme en de GEORGE-Kreis, zeggen allerminst onzin. Ret is o.i, allermerkwaardigst, dat deze en dergelijke feiten - uiteraard - algemeen toegegeven moeten
worden, terwiji praktisch niemand hun wereld-beschouwelijke betekenis opmerkt.
66) Das hum. Gymn., p. 10. We mogen iets willen leren nit een controleerbare
mededeling van KURT HUBERT (Das hum. Gymn., jrg. 19'34, p. 12): "Keine Zufall,
dass der grosste Erforscher des Griechentums den Gehalt dieser Grabschrift (t.w, op
de tragediedichter AESCHYLUS) uns nahebrachte, WILAMOWITZ: in dem selbstverfassten
Leb ensabriss, den er als hochbetagter fiir die Verlesung in seiner alten Schule Pforte
nach seinem Tode bei der Eccefeier bestimmte, wusste der gefeierte Gelehrte keinen
schoneren Augenblick in seinem Leben zu nennen als den, "da er als schliessender
Unteroffizier des rechten Fliigels am 16. Juni 1871 voor seinem Konige voorbeimarschierte". Naar onze mening zouden de ernstige waarschuwingen van J. B. CHARLES
in Van het kleine koude front (A'dam, 1962), zoals "Die HITLER is een interessante
psychopaat geweest en hoe meer mien over hem denkt, hoe meer men beseft dat hij
nog lang niet dood is" (p. 68; cursivering van K. J. P.) onthouden en overdacht moeten
worden. In feite was HITLER net zo veel en net zo weinig psychopaat als NAPOLEON,
(vgl, C. LOMBROSO, Genie und Irrsinn, Reklam-ed. z.j., p. 7: "NAPOLEON litt unaufhorlich an Krampfen in der rechten Schulter und in den Lippen, wozu sich, wenn er
zomig erregt war, noch solche in den Wadenmuskeln gesellten") en HITLER vrat
vloerkleden als hi] "zornig erregt" was. Celukkig gaat J. B. CHARLES voort: "Hij is
namelijk veel meer geweest dan een willekeurige psychopaat met veel ektoplasma,"
Maar dan vervolgt de auteur, wat psychologistisch: "Hij voldeed aan de emotionele
behoeften van miljoenen duitsers en van Diet weinig westeuropeanen buiten Duitsland".
We vorderen zo weinig met zulke "psychologische" of, mijnentwege "psycholo...
gistische" verklaringspogingen, want het eventueel "psychopatische" in NAPOLEON
en HITLER verklaart n i e t s, daar het afhankelijk is van religieus-ideologische
kernen en samenhangen. Daarom menen we op een verkeerd spoor te zijn en belangrijke waarheidselementen aan de aandacht te onttrekken, als we niet "doorstaten" naar wat er in de laatste ernst op aan komt, nl. de religieuze ideologie.
We hebben in dit opstel er al eerder aandacht voor gevraagd, dat o.i. de RAUSCHNING64)
65)
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HILDEBRANDTS PLATO-boek) ,politiek besmet" acht, uit welk motief ontzegt men dit predikaat dan aan het werk van ULRICH VON WILAMOWITZMOELLENDORFF? Er schijnt toch een vrij duidelijke continu:iteitslijn te
lopen van de grote Duitse filologen, sedert pl.m. 1850, via het ,derde
humanisme" dat inderdaad ouder is dan 1925 (vgl. DRERUP, Vier V ortrage,
p. 63, Anm. 1 en p. 85). naar de GEORGE -Kreis en de daaraan sterk verwante
HITLER -Kreis. Over het algemeen schijnt men met deze dingen niet goed
raad te weten en verzekert dat de barbaarse HITLER -Kreis toch werkelijk
niets met het oeuvre van NIETZSCHE te maken heeft 67 ), waarbij we (het
moge eentonig worden) nog eens herinneren aan de i 'l-mythe van
HERMANN RAUSCHNING. Hoezeer deze zaken niet maar een nationals of
nationalistische, maar een ideeenhistorische betekenis hebben, moge
blijken uit het feit dat JAEGERS Paideia een Engels-Amerikaanse vertaling
beleefde 68 ). Het curieuze feit, dat JAEGER naar de U.S.A. emigreerde,
kan betekenen dat hij het in Hitlerdeutschland bepaald niet -gezellig meer
vond, maar verandert aan zijn ideologische positie en ,politieke besmetting"
niet het minste.

15. Stefan George en zijn kring
Toen ERNST TR OELTSCH Bens als onderwerp voor een academische prij svraag voorstelde „Die Wissenschaf tstheorieen des George-Kreises" zei een

mythe in zijn effect gevaarlijker is dan de Mythus van ALFRED ROSENBERG: het is
dwaas en onverantwoordelijk, op de vraag „en wat zit hier nu eigenlijk achter?", te
antwoorden ,er zit helemaal nets achter, het is slechts (!) een Revolution des
Nihilismus". Naar onze mening staat J. B. CHARLES niet op dit vrij oppervlakkige standpunt (waarmee men de vijand fraai in de kaart speelt); maar hij verzwakt o.i. zijn
vlammend profetisch getuigenis enigermate, als hij de dingen een weinig naar een
populair-medisch vlak trekt. Zo b.v. ook op p. 85: (de nu 66-jarige HEINRICH GRUBER
is aan het woord, en we hebben de indruk dat de auteur met hem instemt) „Probst
GRUBER gelooft niet, dat het kommunisme voor Duitsland het grote gevaar is.
Sommige mensen hebben aanleg voor reumatiek, ze,gt hij, anderen voor leverziekten,
zo is ens yolk boven alles ontvankelijk voor de ziekten van het nationalisms en
militarisme". Dit is geen onzin, maar we worden van deze populaire geneeskunde niet
wijzer. Ideologische samenhangen vergen geen medische, maar een religieuze ,duiding".
67) Vgi. o.a. EUGEN FINK, Nietzsches Philosophie, Stuttgart, 1960, p. 8
v. (al doet
hij kalmpjes aan).
118 ) Londen, 1946 en 1947. Het eerste deel beleefde zelfs drie Engelse drukken:
1939, 1945 en 1946. Het tweede en derde deel elk twee drukken, resp. 1944, 1947
en 1945, 1947. (Mogelijk zijn er nadien nog herdrukken verschenen). De Engelse en
Amerikaanse lezers hebben zich blijkbaar niet gestoten aan JAEGERS ,derde humanisme",
noch aan . zijn opvatting van paideia als politiek gerichte paedagogie (en het verband
tussen ,,derde humanisme" en nazisme schijnt hun geheel te zijn ontgaan!). De Engelse
vertaling is van de hand van GILBERT HIGHET, hoogleraar Latijn en Grieks aan de
Columbian University. Hij is bekend geworden door zijn charmant boek The classical
tradition, Greek and Roman influences on Western literature, Oxford, 1949. Vgl. voor
het werk van JAEGER o.m. DOOYEWEERD, A new critique, III (1957), p. 13, waar we
in de noot lezen van JAEGERS „splendid analysis of the Metaphysics" in diens
ARISTOTELESboek. Er is niets tegen, de resultaten te gebruiken van aanbidders van
de afgod Tuchtigkeit. Duitse auto's, vulpennen, schrijfmachines en sigaren zijn inderdaad
beter en goedkoper dan anderee: waarom zou men zich niet bedienen van de noeste
vlijt van houthouwers en waterputters? Maar Duitsers blijven Duitsers, en dat ligt
dieper dan GUDRUN TEMPEL bevroedt. — Voor de stand van de ARISTOTELES- kwestie
vgl. dr. C. J. DE VOGEL, in het tweede deel van haar Greek philosophy (1953), pp. 10-19,
waarbij de noot onder p. 19 o.i. speciale aandacht verdient.
,
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collega tot hem:. ,,Mit solchem Mist Beschafti'gen wir uns nicht" 6 $a). Wij
kunnen ons goed indenken, dat bewonderaars van STEFAN GEORGE zich
hieraan hebben geergerd. Een andere kwestie is, of iemand als F. J. BRECHT
een bruikbaar testimonium o'mtrent GEORGE geeft als hij zegt: „ ... hier (t.w.
in het werk van GEORGE) sind G e i si t and B l u t ideal-antikisch als
Einheit erlebt. Den schlimmsten Missbrauch mit Georges tiefen Dichterworten treiben darum nicht jene etwas harmlosen Interpreten, welche die
wirklich vorhandene, aber gdnzlich unchristliche, vielmehr rein paganistische Glaubigkeit and Religiositat des Fiihrers (l, d.i. STEFAN GEORGE)
ins Christliche umdeuten (was immerhin teilweise sinnvoll moglich ist),
sondern vielmehr Manner wie Hanes B l u h, e r, der sich in seinem Buche
,,Die Rolle der Erotik in der mannlichen Gesellschaft" nicht gescheut hat,
seine arrogante Zusammenkoppelung eines missverstandenen Platon mit
einem ebenso missverstandenen Sigmund Freud durch Verse Georges aufzuputzen" 69 ). Hoe wonderlijk daarbij de interne polemtiek verloopt, blijkt
uit een opstel van KURT HILDEBRANDT uit 1910, „Hellas and Wilamowitz" 70 ). Wat HILDEBRANDT met WILAMOWITZ gemeen heeft is meer dan
wat scheiding brengt. Niettemin kwam HILDEBRANDT in 1910 tot de
conclusie, ,dass „Wilamowitz zum Verstandnis Platons die Grundlagen
fehlen" " 71) In gelijke geest schreef KURT HILDEBRANDT polemisch tegen
WILAMOWITZ' aanval tegen NIETZSCHES Geburt der T ragodie 72 ).
F. J. BRECHT meent de stand van zaken te kunnen verhelderen, door aan
HEIDE'GGERS idee van de Geworfenheit een plaats in te ruimen 73 ), en de
heideggerse gedachte vaxi de Geschichtlichkeit, in welke ,Geschichte als
Funktion der Gegenwart" dienst doet. W. KOCH begint zijn beknopte
GEORGE -studie 74 ) met een uiteenzetting omtrent ,das Andere" dat zowel
,,gestaltlos" als ,wirksam" is, en welks boze vijandigheid herkend wordt
als raadsel, magische uitstraling, „Toten-Grauen" en als het demonische.
In dit laatste schijnt het te culmineren: we hebben bier met een typisch
romantisch trek te doen 76).
GEORGES irrationalisme erkent enerzijds de ambivalentie van de natuur,
aan de andere kant een, dualisme van natuur en vrijheid, dat hier het
romantische type vertoont: meer nog dan later bij MERLEAU-PONTY is
de kern van; romantiek en neoromantiek er in geslaagd, dit dualisme
ineen te denken, of liever: ineen te dichten. Dit ineendichten onderstelt
een voorafgaande erkenning: het fungeert als een ,Vberwindung". Dit lij kt
ons tamelijk puur nietzscheaans gedacht; niet alleen in verband met
NIETZSCHES vitalistische, maar ook met zijn romantische periode. Wij
TROELTSCH, Ges. Schr. IV, 676.
69) F. J. BRECHT, a.w., 20.
70) id. 25 w.

68a)

71) id. 27.
72) id. 29.
73) id. 21.

74) W KOCH, Stefan George, Weltbild, Naturbild, Menschenbild, 1933, pp. 1-9.
.

Het zal ons niet zozeer verbazen, dat GEORGES demonie-gedachte ambivalent is: ook
dit is (neo)romantiek. Zijn (noch naturalistisch, noch pantheIstisch bedoelde) „Natur"
(zoals bij GOETHE, vgl. noot 75) is zowel ,zerstdrerisch" als moederlijk-barend. Deze visie
is afhankelijk van de homofiele houding, die nauw verband doet leggen tussen
paedagoog en paederast; vgl. het zgn. Maximin-Erlebnis en zijn mythe.
75 ) Vgl. dr. R. F. BEERLINGS, Kratos, 1956, pp. 47-65.
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menen dan ook, dat het werk van de GEORGE -Kreis tot een zekere zel f herkenning komt in zijn aanspraak op erfgenaamschap van het oeuvre
van NIETZSCHE. Op een ander punt laat de zelfherkenning verstek gaan:
KURT HILDEBRANDT meent, blijkens zijn Nachwort in de tweede editie
van zijn PLATO -boek, dat de gedachtenwereld van de GEORGE -Kreis
antithetisch staat tegenover die van de HITLER -Kreis. Dit grenst aan
verblinding: in de nazistische beweging zijn fundamentele GEORGE- motieven gerealiseerd; Mein Kampf en Per Mythus des 20. Jahrhunderts zien
de oorlog als een duistere en vruchtbare, „zerstorerische" en „mutterliche" macht. De mythe-idee bij ROSENBERG hangt innig samen met die
van STEFAN GEORGE. ROSENBERGS beroep op NIETZSCHE is dan ook
geenszins ongerechtvaardigd, al heeft NIETZSCHE ook duidelijk gezegd 76),
dat het Duitsland van zijn dagen wel knappe geleerden, maar geen grate
geesten kent, en ,wij Duitsers van heden" aan zwakte van persoonlijkheid
lijden 77).
Op deze ,Natur"-idee is GEORGES wereldbeeld gebouwd. Rooms-katholiek opgevoed, beschouwt hij zelf zijn renegatie als een blijk van ,,Fortentwicklung". Daarvan getuigt misschien het duidelijkst zijn doodsproblematiek: verrassend lang duurt de strijd tussen Bijbelse en ,antiekheroische" doodsvisie. Het schema van natuur en vrijheid krijgt de
gedaante van een dualisme van het raadselachtig-demonische tegenover de
„geest": hij transcendeert de ,Natur", maar wordt ook door haar bedreigd;
de romantisch-neoromantische éenwording van natuur en vrijheid gaat,
irrationalistisch, gepaard met het niet alleen aanvankelijk erkende, maar
ook telkens weer opduikende dualisme. Daaruit wordt enigermate verstaanbaar, dat GEORGE een ontwikkeling doormaakt, waarin zowel een tot
solipsisme neigend individualisme, als de idee van een onpersoonlijke
menselijke natuur een rol spelen, die niet tot synthese en voldragenheid
komt. Waarschijnlijk is deze rel gieus-dialectische conflict-situatie typisch
voor GEORGES Fuhrer-idee. Ook in de HITLER -Kreis ontmoeten we de
dialectiek van de onpersoonlijke leider en de allerindividueelste nieuwewegen-wij zer, die zich steeds meer verstrikt in zijn eigen wijsheid en zijn
eigenwijsheid. Daar hebben foutieve HITLER- interpretaties hun aan-

knopingspunt en betrekkelijk recht. Het schijnt overbodig, speciale aandacht te vragen voor het feit, dat het werkelijk demonische noch door de
GEORGE -Kreis noch door de HITLER -Kreis is herkend.
Intussen zijn we door onze vluchtige beschouwing van GEORGES wereldbeeld reeds midden in zijn mensbeeld beland. Daarin speelt het manlijke
76) Wille z. Macht (Kroner, Taschenausg.), p. 531 (aph. 792): „Deutschland, welches
reich ist an geschickten and wohlunterrichteten Gelehrten, ermangelt in einem solchen
Masse seit langer Zeit der grossen Seelen, der machtigen Geister, dass es verlernt zu
haben scheint, was eine g r o s s e Seele, was ein m a c h t i g e r Geist ist".
77) Unzeitgem. Betr. (ed. Kroner), 130: „Ich will nur geradezu von uns Deutschen
der Gegenwart reden, die wir meter als ein anderes Volk an jener Schwache der
Persbnlichkeit and an dem Widerspruche von Inhalt and Form, zu leiden haben". Uit
dergelijke sarcasmen of te leiden, dat NIETZSCHE principieel tegenstander geweest zou
zijn van ,,antihumanistische" barbarij, berust op misverstand: een nauwgezette overWeging van de gecompliceerde relatie tusen humanisme en ,antihumanism.e" kan verheldering brengen. Het spreekt van zeif, dat dit een onderneming is die bij herhaling
gewaagd meet warden: een eerste ontwerp blijft noodzakelijk min, of meer onrijp,
wat jets anders is dan: ijdel.
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de rol van geest en vrijheid, terwijl „Symbol für die dumpf-triebhafte
Naturkraft this Weib ist" 78 ). Het ligt voor de hand, dat we in deze mensvisie de bepalende invloed van een homof' 'sche gestemdheid vermoeden 79 ), die haar voldragenheid vindt in het Maximin-Erlebnis.

16. Kurt Hildebrandts Plato-boek
Er ligt jets van — onvermij delij ke — willekeur in het feit, dat we onze
78) W. KOCH, a.w., p. 35.

79) Wij erkennen graag, dat het moeilijk is zich over deze materie een oordeel te
vormen. Dit vooropgesteld, menen we het boekje „De homosexuele naaste" Baarn, 1961,
een onbevredi,gend werk te mogen noemen, dat eenzijdig en daardoor verkeerd inlicht.
De gedachtengang is o.i. typisch onhistorisch en klinisch. Geneeskundige gegevens
komen eerst ietwat tot helderheid in het licht van een medische anthropologie, die
primair anthropologie is en daarom allereerst op menselijke wijze over 's mensen
menselijkheid wil spreken: een poging die haar zin openbaart in een taalwording, die
wel niet uitsluitend filosofisch kan zijn, maar wel heel duidelijke filosofische aspecten
heeft. Het genoemde pocketboekje had toch op zijn minst kunnen herinneren aan
ARISTOPHANES' rede over de eroos in PLATO'S Symposium (189a- 193d5) (p. 121
spreekt over deze dialoog, zeer terloops, zonder deze rede te vermelden); en aan
SHAKESPEARES twintigste sonnet (vert. BURGERSRIJK, 1888, XII, 127; Cassel's
illustrated Shakespeare, Londen-New York-Toronto-Melbourne z.j., p. 1019). Stellig
hebben we hier met een anthropologisch onderwerp te doen, wat geenszins zeggen wil
dat het anders dan, in het raam van afwijking van een ethische norm, besproken kan
worden. Een sociologische, of liever sociologistische beschouwingswijze brengt ons in
dezen geen stap verder (ef. MARGARET MEAD, Seksualiteit en temperament, Aulapocket 1962, pp. 280 v.), daar we bier te maken hebben met een gegeven, dat noch tot
het sociale, noch tot het psychische, nosh tot het biotisch-organische beperkt is: het
sexe-verschil is niet een modaal, maar een individueel verschil en betreft dan ook de
totale menselijkheid; terecht spreken we van manlijke en vrouwlijke beroepen, manlijke en vrouwlijke logica, taalmacht, vriendschapstype e.d. Ten overvloede zij verzekerd, dat het ons ongeoorloofd voorkomt de literatuur ter zake ongelezen te laten
(verhelderende opmerkingen zijn te vinden in 0. SPURGEON ENGLISH en G. H. J.
PEARSON _ Emotional problems of living, Londen, 1952; en, merkwaardig, ook in de
Encyclopaedia of sexual knowledge, New York, 1940, die door de wat snorkerige titel
en wijze van uitgaaf aanvankelijk niet een betrouwbare indruk wekt). Wij willen niet
vergeten dat het terrein van de sexuele ,ethiek" (reeds de naam is misleidend) vol
voetangels en klemmen zit, b.v. in de moeilijke kwestie van een eventueel verband tussen
homofilie en masturbatie. Dat deze laatste door JOHANNA BREEVOORT in haar .,Stomme
zonden" op onwaardige en dwaze manier besproken wordt, weten we langzamerhand
wel; geen haar beter dunkt ons de vandaag met aplomb voorgedragen populairmedische zienswijze, als zouden we, althans in de jeugd-masturbatie, te doen hebben
met een ,normale overbrugging". Deze visie is getypeerd door een volmaakte vervwaarlozit g. van het getuigenis der zelfervaring, en deze verwaarlozing schijnt typisch voor
menige pagina van dit pocket-boek. Voor het verstaan van de ideeen van de
GEORGE- en de HITLER -Kreis lijkt ons nuttig om, op zijn minst bij wijze van werkhypothese, aansluitend bij het aanwijsbaar verschil tussen vrouwlijke en manlijke logica,,
nit te gaan van de ,mogelijkheid" van een geperverteerde logica. Wie de proef neemt,
zal ontdekken dat daardoor meer iewat duidelijk wordt dan hij had durven verwachten. Het aannemen van verband tussen homofilie en artisticiteit is o.i. in zijn
algemeenheid niet houdbaar. Willen we hier verder komen (en dat zal dienen, want hoe
quaestieus een eventueel verband tussen masturbatie en homofilie zijn moge, beide
gegevens spelen sinds onheuglijke tijden een rol in mythe, rite en cultus, en in de
geschiedenis van het filosoferen ten minste vanaf de dagen van PARMENIDES), dan
moeten we o.i. beginnen, scherp te zien dat, voorzover homofilie een ethische aangelegenheid genoemd moet worden, de benadering van de gegevens moet mislukken
als we geen oog hebben voor het aspectueel karakter van het ethische als een
modaliteit: we zetten de zaak op haar kop, als we wanen dat het sexe-verschil een
centrale figuur zou zijn die naar velerlei modale bepaaldheid ,uitstraale'. Het onder
leiding van dr. A. L. JANSE DE JONGE geschreven pocket-boek, waarin veel stimu-

51

HUMANISME EN „ANTIHUMANISME"

toch al zo summiere beschouwing over STEFAN GEORGE en zijn kring afbreken om tot een, hoewel verwant, toch ander onderwerp over te gaan:
de tweede editie van KURT HILDEBRANDTS PLATO -boek. We zagen al,
hoe merkwaardig vasthoudend deze filosoof is in zijn adoratie jegens de
in 1933, overladen dichter STEFAN GEORGE: zozeer, dat hij in 1960 een
boek van 475 pagina's het licht deed zien: Das Werk Stefan Georges. Over
de ideologisch-politieke betekenis van deze verschijning behoeven we ons
geen illusies te maken: zonder een krachtige herleving van nazistische
sentimenten waxen ze glad onmogelijk geweest. We lezen daarin de naam
van ALBERT VERWEY (128) ,im kleinen Holland", en van GEORGES vertaling van werk van VERWEY, KLOOS en GORTER; het is werkelijk , interessant. Waarom echter op dezelfde paging in de naam Tweemaandelijksch
Tijdschriftt de sch van het bijvoeglijk naamwoord door een onnozele e
vervangen werd, is niet duidelijk.
We vinden in het Nachwort van 1959 een leerzame en zielige opmerking:
,,Der Untertitel „Der Kampf des Geistes um die Macht"ist auch ein gen,
die mein Buch lieben, bedenklich geworden, denn so Bittres haben wir
Deutschen unter der Masslosigkeit, der Hybris einer politischen Diktatur
gelitten, dass schon das Word ,Macht" unsere emp f indlichen Nerven
schmerzt". Evenals KONRAD ADENAUER laat KURT HILDEBRANDT Michel,

,

,

lerende opmerkingen te vinden zijn, ademt o.i. als geheel gezien, de steriele geest van
de Realschule. Zo ontmoeten we ook bier de niet authentieke tegenstelling tussen
humanisme en antihumanisme! — BORDEWIJKS roman ,Tiiding van ver" laat een
hoofdpersoon (p. 140) spreken van „Urania de vuile bruid"; voorzeker een harteloze
opmerking, die allerminst wordt goed gemaakt door de subjectivistische context. Zien
we uit naar een Bijbelse visie en een. Bijbelse oordeelsvorming, dan dunkt ons het een
en andermaal genoemde pocket-boek vrijwel over de gehele linie een teleurstelling. Het
beste wat over deze materie geschreven is, lijkt ons nog steeds de roman van WILMA
,,Gods gevangene": daar ontmoeten we lief devolle aandacht en een barmhartig oordeel.
Zulk een aandacht en oordeel passen ons uiteraard evenzeer tegenover GEORGE- en
HITLER-Kreis, maar dan ook in een waarachtige onderwerping aan de leer van de
Schriften: in beide „Kreise" ontmoeten we niet zozeer gevangenen. Gods, als wel
demonische deliranten; waarbij niets ons belet, in gezette aandacht kennis te nemen
van de merkwaardige retoriek van JOSEPH GOEBBELS („Wir gedenken mit Bitterkeit ...) en deze, tot verheldering van inzicht, to vergelijken met het ,gouden Latijn”
van GAIUS IULIUS CAESAR. Ontdekken we dan in beide „Kreise", dat de echte
paid-agoogos tevens paid-eraste's zou moeten zijn, dan kan o.i. ook een voldragen
kritische gestemdheid niet loochenen, dat dit platonisch is gedacht: amicus Plato, magis
amica veritas. Het is bepaald zinloos, te ontkennen dat HITLERjugend-fuhrer een zo
verpestende invloed uitgeoefend hebben, dat men die slachtoffers die in de oorlog
gesneuveld zijn, gelukkig mag prijzen. Even zinloos is het te capituleren voor de
GEORG E-Kreis-visie, als zou er een radikaal onderscheid bestaan tussen ,triebhafte
Verliebtheit" en ,geistige Mannerfreundschaft": deze distinctie homers is, zelfss in haar
georgeaanse context, een illusie en een uitvlucht. Ten slotte willen we graag aandacht
vragen voor de moralistische trek in de huidige, soms wat zelfgenoegzame, psycholpathologieen en -therapieen. Het is natuurlijk een bepaald type van moralisme, en de
geschiedenis van het westers moralisme kent een zo groot aantal typen (van ANTISTHENES t/m BOLLNOW) dat de term niet alleen in sterke mate verzamelnaam is geworden, maar ook een door strenge scholing bereikbare bantering vereist, zal het
woord niet wegzakken in de vaagheid van een bijkans animale kreet. En laat ons toch
liever niet vergeten, dat de apostel PAULUS in Rom. 1 : 26 v, d.i. in die te Corinthe
geschreven brief, opmerkingen maakt (die niets van hun actualiteit verloren hebben
nosh verliezen kunnen) over de lesbische afwijking en de homofilie. De apostel met
de ,dubbele horizon", Jood en Griek tegelijk, gewaagt van Goddelijk gericht, en in
vs. 28 van een ,verwerpehjk denken" (mogelijk beter: vervalste gestemdheid — adokimos
nous) als de duidelijke realisering van dit gericht.
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de-zielepoot opdraven, en bij KURT is dat nog erger dan bij KONRAD: de
steun van de GEORGE -Kreis heeft aan de HITLER -Kreis kansen gegeven,
die hij anders niet gehad zou hebben, en we vragen ons af, of niet juist
de'ze steun het nazidom gevrijwaard heeft tegen een e'chec in 1935 in plaats
van 1946. En dat durft waarachtig nog te prevelen van ,unsere empf indlichen Nerven"! Indien BOLLAND terecht Duitsland „het hart van Europa"
genoemd heeft, dan is het toch wel een hart met een ooze kwaal.
Over de inhoud van dit PLATO -boek kunnen we kart zijn: de politieke
paed.agogie staat voorop, sterker dan in JAEGERS Paideia. Men kan dit
niet onplatonisch noemen; wel echter antihumanistisch, omdat de renaissancistische trek in dit humanisme antithetisch staat tegenover het religieus
grondmotief in ERASMUS' Bijbels humanisme. Het werk is verdeeld in
drie boeken: I. Platons Kampf um Athen; II. Die Staats grundung im ;Geiste;
III. Denken and Tun (waarbij hst. XX, Politik and Religion, en XXII,
Der Re 'igionsigrunder, de aandacht trekken).
He boek vond zijn Sitz im Leben in de GEORGE -Kreis, d.w.z. in een
neoromantisch !gevoel dat nauw verwant is aan de nazistische ideologie.
„STEFAN GEORGE hatte 1932 das Manuskript gebilligt" (Nachw., p. 369).
Also: wir verdanken es dem Fuhrer STEFAN, dass KURT HILDEBRANDTS
PLATON -Buch uberhaupt gedruckt worden.
Merkwaardigerwijze excuseert KURT zich een beetje, dat de editie 1959,
hoewel een Aurchgesehene- Auflage", praktisch niet verschilt van de editie
de boek zijn, dat door Stefan Georg in
1933. Het zou en moest hetzelfde
1932 ,gebilligt" is. Zijn excuus luidt: mijn standpunt van 1932 en 1933 was
goed. Hij spant in dit Nachwort o.a. ROMANO GUARDINI, HEIDEGGER,
JASPERS en KIERKEGAARD voor zijn georgeaans wagentje. We denken
onwillekeurig aan de uitdrukking „die grosse Tauschung'.
,

17. Conclusie's
We hebben ons veroorloofd, een enkele maal in de conclusie het resultaat
van, een paragraaf nog lets reader toe te spitsen.
a) Hoewel de naam. ,humanistisch gymnasium" in Nederland — geelukkig — niet gangbaar is geworden, mogen we niet vergeten, dat het
werkelijk gymnasium een primair Nederlandse, secundair internationale
creatie is van DESIDERIUS ERASMUS en zijn paedagogisch-Bijbels
humanisme.
b) De zaken die bier aan, de orde zijn, kunnen met vrucht (en niet
zonder complicaties) wat duidelijker worden als we ons rekenschap pogen
te geven van de controvers humanisme-„antihumanisme". Deze laatste
term ontmoeten we zowel in theolo)gie, Altertumswissenschaft en wij sbegeerte, alsook op het niveau van de praktische politiek.
c) Het verdient aanbeveling, telkens na te gaan of het woord ,,antihumanisme" bedoeld wordt als protest tegen humanisme, dan wel tegen
humaniteit.
d) Het woord ,humanisme” sehijnt het eerst in 1808 gebruikt te zijn,
maar moet lang te voren al geleefd hebben, zoals blijkt uit de in de tweede
eeuw na Christus gangbare termen ,anthroopizein" en ,anthropismols"
(vgl. par. 2).
e) Voor een nadere beschouwing is nuttig, het woord „ideologic" te
bezien, en zich rekenschap te geven van zijn gunstige betekenis (taal-
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wording van een complex ideeen) en van zijn minder gunstige zin (pragmatistisch middel om een ,massa" hanteerbaar te maken).
f) De minder gunstige betekenis ontmoeten we in de geschiedenis van
het marxismne; ze schijnt vrij nauw verwant aan de zin die gehecht wordt
aan ,mythe," in nazistische en fascistische trant.
g) De term ,antihum,anisme," in theologische zin valt goeddeels buiten
ons onderwerp.
h) De „Attack on .Plato" van de Oostenrijker K. R. POPPER, logicus en
socioloog, kan, hoe criticabel ook, geen blijk van ,antihumanisme" genoemd
worden, en heeft geen acceptabele bestrij ding gevonden.
i) Paedagogisch humanism.e roept bijna automatisch antihumanistische
tendenties op, die zelf van humanistisch karakter blijken: humanisme en.
„antihumanisme" vormen geen echte antithese. DDaarbij mogee er aan herinnerd worden, dat het Bijbels humanisme van ERASMUS geen moralistische
strekking had, maar reeds tijdens zijn leven besmet werd door een radikaal
tegengesteld grondmotief, het renaissancistische. Daardoor zijn voor ons
de termen ,humanisme" en ,Bijbels humanisme" onbruikbaar geworden.
I) Op reformatorisch standpunt wordt de onechte antithese van humanisme en ,antihumanisme" als een vals dilemma herkend. Het renaissancistisch besmette humanisme roept vrijwel automatisch vormen van
aggressief antihumanismee op (het bekendst is „die Wiedergeburt der
deutschen Nation" onder leiding van HITLER), die zich niet zozeer tegen
enig humanisme, als wel tegen de humaniteit verzetten, en dat met wapengeweld.
k) Er is duidelijk verband tussen het ,derde humanisme", (dat ± driekwart eeuw ouder is dan de publiek-wording van deze naam) en het werk
van de HITLER -Kreis.
1) RAUSCHNINGS nihilisme-theoriee, die leert dat de nazistische beweging
helemaal geen ideologische achtergrond had, is een fatale vergissing.
m) Voor een psychologistisch-def aitistische hooding tegenover de dreigende afbraak van de klassieke opvoeding bestaat noch aanleiding, noch
excuus.
n) De tweede editie (1959) van KURT HILDEBRANDTS PLATOboek verwijst naar een intensieve geestverwantschap tussen GEORGE -Kreis en
HITLER -Kreis.
o) Het beroep op NIETZSCHE, door beide ,Kreise" gepleegd, bevat
meer juistheid dan ons aangenaam is. Het beroep op GIAMBATTISTA VICO
lijkt zwak, dat op het werk van de jonge FIEIDEGGER daarentegen gefundeerd.
p) De pennestrijd tussen dr. W. DEN BOER en dr. M. ROZELAAR leverde
geen resultaat op t.a.v. het zgn. ,subjectivisme in de filologie".
q) In 1918 bleek ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF goed
herkenbaar als geestverwant aan de GEORGE- en de latere HITLER -Kreis.
r) De jaargangen 1933-1935 van Das humanistische Gymnasium leveren
innitructief materiaal t.a.v. het complex humanisme-„antihumanisme".
s) Het heeft weinig zin JAEGERS Paideia een ,politiek besmet" boek
te noemen, daar het paedagogisch humanisme van huis uit een belangrijk
politiek facet heeft, dat eerst verwerpelijk wordt als het oorspronkelijke
erasmiaanse humanisme gemengd wordt met daaraan tegengestelde renaissancistische elementen.
,
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t) Het complex humanisme-„antihumanisme” is allerminst een specifiek
Pruisische aangelegenheid; wel is zijn Pruisische interpretatie belangwekkend wegens haar enfant-terrible-karakter.
u) Instructief in WILAMOWITZ' kynismos jegens N. WECKLEIN.
v) In GEORGE- en HITLER -Kreis is een niet onplatonische homofilie
bepalend voor de visie op natuur, wereld en mens; het ineenvloeien van
paederastie en paedagogie is typisch voor deze vorm van paedagogisch
humanisme, die evenzeer ,antihumani.stisch" als humanistisch blijkt.
w) KURT HILDEBRANDT wordt herkenbaar door zijn klacht over de
,,gevoelige zenuwen" van „goede" Duitsers, evenals ADENAUERS tirade betreffende
ende de zielepoot Michel.
SUMMARY
A controversy between humanism and antihumanism represents an
inauthentic antithesis; at the same time seems this couple of words usable
in an investigation of the history of pedagogical humanism and classic
education. The word "antihumanistic" is current in theology, philosophy
and classical philology; sometimes it means a protest against humanism,
at other times against humanity. The internal school-polemic between
DEMONAX and PEREGRINUS (2d century of our era) proves that the word
must be much older than the official date of its first use indicates, viz. by
F. J. NIETHAMMER in his book of 1808 (the term acquired currency in
England not before 1860).
Folk-minded nazism and state-minded fascism have both an ideologic
background which makes the form of pedagogic humanism in our century
to a certain degree understandable. The so-called "third humanism" of
JAEGER, DRERUP, HELBING a.o. shows clearly, that this ideology is some
75 years older than its proclamation in 1925, and, moreover, that it has an
obvious congeniality of mind with both the " GEORGE- Kreis" and the
"HITLER- Kreis". The second edition of KURT HILDEBRANDTS book "Platon,
Logos and Mythos' is instructive on this point, just like a number of
essays in the review Das humanistische Gymnasium from the years 19331935. Nevertheless this is by no means a specific Prussian affair (though
the Prussian interpretation proves instructive as an enfant-terrible-minded
expression;), as is obvious from the matter of fact, that JAEGERS Paideia
obtained. an English edition in 1946 and 1947. In this context may be
mentioned the remarkable book of KARL R. POPPER, The open society
and its enemies, specially his attack on PLATO. POPPERS book is indeed
contestable in many respects, but did not encounter an acceptable contestation, because his critics did not judge rightly his, ideological place as
logician and sociologist and considered his attack as a proof of ugly antihumanism.
On the point of view of the Reformation the inauthentic antithesis of
humanism and antihumanism is recognizable as a false dilemma, unfit
the clear up the complex of questions which are under discussion
here. Antihumanism in philosophical and philological sense is understandable as a special and never totally absent form of pedagogical
humanism. We must, however, recognize a fundamental difference between
,
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ERASMUS' biblical humanism and the renaissancistic humanism, which

early was confounded with it, and still continues to be hold as if it was
the authentic humanism. Indeed, existentialism is a humanism, as well as
communism and neonazism; but they are by no means Erasmian.
There is a statable historical and structural affinity between the "third
humanism" on the one side, and the ideas of the GEORGE- and the HITLERKreis on the other hand. All three of them, defend an irrationalistic
"subjectivism" in philology; appealing to NIETZSCHE in his romantic and
his vitalistic period they seem right, but less in the referring to the nuova
scienza of GIAMBATTISTA VICO. However, the use of HEIDEGGERS theory
of hermeneusis in his Sein and Zeit seems to make a passable sense, though
in this way philological subjectivism is not at all vanquished. The standpoint
of dr. W. DEN BOER, however, who advocates a dualism of scientific
philology and an allegorical interpretation of the philologist as a person,
seems not so much more preferable. As early as 1918 WILAMOWITZ
manifested himself as a congenial spirit to the ideas of nazism and GEORGEKreis. Instructive is his cynic attitude against NIKOLAUS WECKLEIN.
It makes little sense to call JAEGERS Paideia a politically infected work,
because pedagogic humanism has from the beginning of its history a
political aspect (e.g. in ERASMUS' Querela pads).
Both GEORGE- and HITLER -Kreis are determined by an not unplatonic
idea of homop ' 'a, in such a manner that the notions of pedagogy and
pederasty merge into each other. From this the nazistic and the -georgean
views on nature, world and man are understandable, just like their idea
of heroism. The, strange result is now, that third humanism and nazism
and georgeism prove, all the three of them, a form which is humanistic
and antihumanistic at the same time.
,

SUMMARIUM
Humanismus and Antihumanismus bilden keine authentische Antithese,
sondem verweisen auf eine interne Schulpolemik innerhalb der Geschichte
des padagogischen Humanismus, die bereits im zweiten Jahrhundert
unserer Zeitrechnung anweisbar ist im Zusammenstoss zwischen Demonax
and Peregrinus in der damailgen zynischen Schule. Somit erscheint das
Wort Humanismus betrachtlich :alter zu sein als das fruheste schriftliche
Gebrauch im Buch F. J. Niethammers, 1808. Dem Terminus Antihumanismus begegnen wir in der Theologie, der Altertumswissenschaft and der
Philosophie; der theologische Gebrauch aber f alit grosstenteils ausser dem
Rahmen unseres Aufsatzes. Es empfiehlt sich, jedesmal zu untersuchen,
welche Bedeutung diesem Terminus beigelegt wird: bisweilen bringt er
einen Protest gegen einen Humanismus zum Ausdruck, manchmal aber
gegen die Humanitat; beide Bedeutungen stehen in Zusammenhang zueinander. Fiir eine nahere Untersuchung erweist es sich als niitzlich,
das Wort „Ideologie" genau zu beobachten: manchmal hat es es einen
gunstigen, mitunter aber auch einen ungunstigen Sinn; wir finden den
ersteren wenn gezielt wird auf die Sprachwerdung eines Komplexes von
Ideen, den letzteren wennen, pragmatistisch, ein Instrument zur Hantierung and FuhrFung grosser Volksigruppen gemeint ist. In letzterer Be-
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deutung zeigt es eine deutliche Affinitat mit dery modernen Wort Mythus,
zo wie es von ALFRED ROSENBERG and BENITO MUSSOLINI angewandt
ward.
Der Angriff KARL R. POPPERS auf PLATON im ersten Band seines Buches
The open society and its enemies ist zwar an vielen Punkten anf echtbar,
hat aber keine gerechte Bestreitung ggefunden, weil die Kritiker den
geistes geschichtlichen Platz des österreichischen Logikers and Soziologen
nicht bemerkt and somit seine Methode nicht verstanden hatten.
Der padagogische Humanismus in seiner grundsatlichen renaissanzistischen Umbildung raft fast automatisch antihumanistische Tendenzen wach,
welche eben auch selbst einen humanistischen Charakter zeigen: Humanismus and Antihumanismus bilden keine authentische Antithese. Auf
reformatorischen Standpunkte wird these unechte Antithese erkenntlich
als ein falsches Dilemma. Er gibt im humanistischen Denken eine religiose
dialektische Spannung, zum Ausdruck kommend in einer merkwtirdigen
Polemik. Im Hintergninde verbirgt zich der Dualismus von Natur and
Freiheit.
Es besteht eine anweisbare Zusammenhang zwischen dery solgenannten
dritten Humanismus (welche Bewegung etwa 75 Jahren :alter ist als die
feierliche Proklamatian des Namens (1925)) einerseits, and die Gedankenwelt des GEORGE- Kreises and des HITLER- Kreises auf der anderen Seite.
Die Nihilismus-Theorie HERMANN RAUSCHNINGS, welche lehrt dass der
Nazismus uberhaupt keine ideologische Hintergrund hatte, erweist sich
als eine fatale Irrung, die erhebliche Wirrung angestiftet hat.
Die zweite Auflage des PLATON- ouches van KURT HILDEBRANDT (1959)
weist'auf eine intensive Geistesverwandtschaft zwischem dem GEORGE- and
dem HITLER -Kreise. HILDEBRANDTS Buch fiber das Werk STEFAN
GEORGES (1960) ware ohne ein Wiederaufleben nazistischer Sentimente
kaum möglich gewesen.
Wenn these historischen and strukturellen Zusammenhange von Vielen
richtig beurteilt werden k6nnen, soli der Platz der sg. klassichen Erziehung
ungefahrdet bleiben, damit der jungen Generation das Gefuhl fiir Humanitat
and Geschichte nicht abgehe. Sohwohl GEORGE- als HITLER -Kreis melden
sich als Erbnehmer nicht nur des vitalistischen, aber auch des romantischen
NIETZSCHE, allerdings mit gewissen Rechte; and des jungen HEIDEGGERS
in seiner Theorie der Auslegung in Sein and Zeit; schwdcher hingegen
steht der Beruf auf die scienza nuova des GIAMBATTISTA VICO.
Mit diesem Beruf wollte der GEORGE -Kreis ein neues Wissenschafts-ideal
promulgieren, das im Gegensatz zu der nach seiner Meinung ,ganzheitsblinden" Analyse die Realisierung einer dichterisch-irrationalen Synthese
erstrebt(e). Auf dieser Weise kam das Problem des philologis'chen Subjektivismus an der Tageso'rdnung. Eine interessante Polemik. zwischen dr. W.
DEN BOER and dr. M. ROZELAAR (1947) zeitigte kein Ergebnis; Dr. DEN
BOER verfocht einen nicht sehr reizvoillen Dualismus von wissenschaf tlicher
Philologie and allegorischer Interpretation des Philololgen als Person.
Bereits im Jahre 1918 erwies sich ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF dem GEORGE- and dem HITLER -Kreise igeistesverwandt. Ein Vierteljahrhundert fruher wies seine kynisch-herablassende Haltung dem NIKOLAUS WECKLEIN gegeniiber in dieselbe Richting. Die Jahrgange 19331935 der Zeitschrift Das humanistische Gymnasium enthalten reiches
,
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Material fur unsere Kenntnis des nazistischen and georgischen Humanismus,
das merwurdigerweise auch unleugbare Beweise eines antihumanistischen
Geistes aufweist. Es hat keinen guten Sinn, WERNER JAEGERS Paideia als
ein; ,politisch infiziertes Buch" zu brandmarken, erstens weil der p.ada,gogissche Humanismus von Anfang seiner Geschichte an einen politischen
Zug hat, and zweitens weil JAEGERS Buch in 1946 and 1947 eine Erscheinung in englischer Sprache erlebte.

Der Komplex Humanismus-Antihumanismus ist keineswegs eine spezifisch
preussische Angelegenheit, wiesehr seine preussische Interpretation interessant' bleibt wegens ihres Charakters einer enfant-terrible-Rolle.

Im GEORGE- sowoh l als HITLER-Kreise ist eine nicht unplatonische,

neoromantische Idee der Homophilie bestimmend fur die Anschauung von
Natur, Welt and Mensch. Von dieser Idee aus: verstehen wir die merkw irdige Schwarmerei fur Heroismus, Krieg and Tod, welche sich in beiden
Bewegungen als typisch erweist. In diesem p^adagogischen Humanismus
fliessen die Begriffe ,Padagog" and ,Pdderast" zusammen, wahrend beide
Kreise ebensosehr humanistisch als antihumanistisch genannt werden
diirf en.
Der geistesgeschichtliche Platz KURT HIL DEBRANDTS wird erkenntlich
durch sein e Klage, die Deutschen haben unter der Masslosigkeit and Hybris
einer politischen Diktatur zo Bittres rgelitten, dass schon das Wort ,Macht"
ihre empfindlichen Nerven schmerzt. Zu einer nuchternen Selbstwieder-

erkenning reicht das georgische Wissen HILDEBRANDTS nicht zu, so wenig
als KONRAD ADENAUERS Klage uber den s.E. bedauern swerten Michel .

ANTWOORD AAN MEKKES
DOOR

PROF. DR. C. A. VAN PEURSEN
Het artikel van prof . MEKKES („Wet en subject in de W.d.W.” in het
vorige nr. van Phil. Ref.) geeft mij aanleiding tot enkele opmerldngen t. a.v.
A. zijn bestrijding van sommige van mijn stellingen, en B. door hem zelf
geformuleerde stellingen. Mogen zij tot beter onderling begrip bijdragen!
A. 1) In het geding blij kt de term , standen van zaken", M ij n argument
was ongeveer: er is geen neutraal terrein, ook ontologisch niet, van pure
Jeften"', ,standen van zaken" e.d., want het gaat, ook D OOYEWEERD , om
de onrustige zijnswijze van de verwijzende zIn. Prof . MEKKES ;gaat op
dit punt in (152-155 en o.a. 163), zonder een duidelijk antwoord te geven:
enerzijds is hij van oordeel, dat het eigenlijk om de vragen naar het subject
(155), de voor-theoretische denkhouding (155-157) en de geschiedenis (o.a.
169) gaat en dat daar , standen van zaken" zijn, anderzijds s chrijf t hij: „Of
zijn beide(n) het er over eens, dat in de igrond er geen zaken staan?" (164).
2) De verhouding van theoretische tot voor-theoretische houding hangt
bier mee samen. Door mij" was ongeveer gesteld: er is geen voorlopige
opschorting van oordeel mogelijk; de dagelijkse ervaring is niet ,naief",
want altijd is er reeds een doorleven van de zintotaliteit, welke niet los
te zien is van het heenwijzen naar de Oorsprong (zie ook 157). Dit kardinale
punt wordt door prof. MEKKES niet weerlegd, hoewel hij anderzijds meent
dat in het begin van de denkwe^g we'l opschorting van oordeel, epoche',
mogelijk zou zijn voor de Christen (184 vgl. 154).
3) Centraal gewicht wordt toegekend aan mijn uitspraak, dat men niet,
objectivistisch, van een voorhanden „wet" moet spreken, maar van de echte
werkelijkheid, die pas zichtbaar is als zij gezien wordt als Gods presentee,
Gods geschiedenis met zijn yolk (ook het woord „wet" in het O.T. heeft
deze betekenis) . Prof . MEKKES gaat hierop, in (162-165 en o.a. 170), maar
op, naar het mij voorkomt, ontoereikende wijze. Ten eerste omdat hij, tegen
xnijn duidelijke uitspraken in, deze heilsgeschiedenis meent te mogen identif iceren met een bepaalde „S chicht" uit het schema van de W. d. W., en wel
met de modaliteit der cultuurhistorische vorming (163 i.f. vgl. 170). Ten
tweede culmineert het betoog van prof . MEKKES in de weerlegging van
mijn visie door ... bestrijding van THEVENAZ (165-172, 181-182); zelfs
THEVENAZ ' , gebeurtenis" wordt ident gesteld met mijn uitdrukking ,geschiedenis van Gods trouw" (182). Het is m.i. onjuist omn mij te weerleggen
met iets wat ik in deze discussie nie't gezegd heb. Vooral terwijl dan bovendien de vragen die ik wel gesteld had geen beantwoording verkrijgen (zie
a.h. begin van deze alinea). (THEVENAZ visie is hier reset in het geding,
maar ik mag niet nalaten erop te wijzen, dat de beschrijving die prof.
,
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MEKKES ervan, geeft op twee centrale punten, p. 166: ,competentie van
het bewustzijn^" en p. 169: „het filo sofisch laatste woord", precies het tegengestelde is, van wat THEVENAZ ze lf uitvoerig en klaar betoogt).
4) Een „kritieke vraag" stelt prof. MEKKES als hij mijn mening weergeeft met de woorden „de 'geschiedenis', welke de tijd is" (165). Dit is
onjuist, daar ik deze gelijkstelhng met hetgeen in de W.d.W. ,kosmische
tijd" genoemd wordt juist Wilde bestrijden. En wel op grond van de
dringende vraag, door mij gesteld , of de. W.d.W. de tijd niet objectivistisch
en dualistisch scheidt van wat zij ,boventijdelijk" noemt. Prof . MEKKES
,

,

vermeldt later deze vraag expliciet (169), maar zonder Naar te beantwoorden.
5) Tenslotte gaat prof . MEKKES in op de verhouding van christelijk
en niet-christelijk denken (antithese, communicatie) (180-186). Door mij
was dit punt ongeveer als volgt gesteld: er is géen immanente grond, geen
neutraal gebied van standen van zaken, waarop christen en niet-christen
elkaar zouden kunnen ontmoeten — er is wel een transcendente grond, t.w.
Gods bemoeienis met alle mensen (in del theologie op ontoereikende wijze
wel gemene gratie genoemd), die dan echter mnaakt dat er geen antithese
is in de zin van een lijnrechte tegenstelling tussen ,grondmotieven" (wel
als radicale opstand van de mens tegen God , zelf s nog in de formulering
van een grondmotief door de christenen doorwerkend). (D e beschouwingen
van BRUMMER zijn bier niet aan de orde, maar het komt mij voor dat er,
althans op dit punt, geen tegenstelling tussen hem en mij bestaat, in de
zin als prof. MEKKES meent te kunnen ontdekken op p. 161). Het antwoord van prof. MEKKES hieropp schijnt mij ontoereikend te zijn, en wel
omdat hij nalaat te ze^ggen wat hij onder ,antithese"' verstaat. These
tegenover wat of wie? „ .. , die zij de, waartegen God Zij n antithese beef t
gesteld" (180) biedt uiteraard geen antwoord en de slotuitdrukking „ ... gemeenschap door deze antithese gesticht" begrijp ik niet, omdat zij mij
innerlijk tegenstrijdig lijkt, terwijl ik ook niet zie, op dezelfde pp. 186, hoe
er in christelijke zin geesproken kan worden van een , f undamenteel onverzoenli1ke antithese". In de christelijke verkondiging van het evangelic der
Verzoening is toch de these, de goddelijke liefde, fundamenteel en niet de
,

antithese?
Anderzijds valt prof. MEKKES mij bij op een heel centraal punt door te

erkennen (180 i.f.), dat het motief ,scheppling, zondeval, verlossing" de
invloed van theologie kan verraden: Dan; is er op dit punt dus niet van een
volkomen antithese tussen grondmotieven sprake, omdat ook een christelijke
theologie nog onvolkomen blij f t. Maar dan verplaatst prof . MEKKES dit
vraagstuk naar de uitdrukking „het-kruis-als-hoeksteen" dat dan echter
geen voorwerp: van exe^gese zou kunnen en mogen zijn (181 pr.) Het komt
mij voor dat zulk een fundamenteel onderscheid tussen MEKKES' f ormu-

lering en die van, DOOYEWEERD niet evident is. Het gaat immers niet om
het uitspreken van een aan de bijbel ontleende formule, maar om de manier
waarop deze f unctioneert en gehanteerd wordt. Welnu „het-kruis-als-hoeksteen" kan onjuist gehanteerd en igeexegetiseerd worden, bv. wanneer men
deze van de opstandirig isoleert. DDaarom schreef ik „het kruis ais hoeksteen
van de kennisleer". Prof . MEKKES erkent de cursivering van dit laatste
woord niet te begtijpen, maar de bedoeling is toch wel duidelijk: de christen
zal nimmer het centrale getuigenis van de S chrif t omtrent de verlos s ende
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lief de, het kruis, de opstanding, het komende Rijk, enz. relativeren, maar

wel zijn eigen, steeds onvolmaakte, levensuitingen („al wat de mens doet”,
prof. MEKKES), zoals zijn levenswandel, zijn theologie, zijn f ilols of ie, zijn
kennisleer, enz., ook al worden deze 1gedreven door de centrale bewegende
kracht van het s chriftuurlij k 1getui_genis . M ij n verweer t.a.v. de in het geding
zijnde uitspraken binnen de W. d. W. 1ging tegen het absoluut stellen van
menselijke uitspraken, ook die van vrome en christelijke mensen, zelf s als
zij in een bepaald verband en met een bepaalde bedoeling de Schrift
citeren — een verweer dus juist vanuit de erkenning van de absoluutheid
der Schrift.
B. 1) Een innerlijke tegenspraak vertoont, naar het mij voorkomt, de
wijze waarop prof. MEKKES de term ,standen van zaken" hanteert. In de
W. d. W. betekent deze uitdrukking voorhanden zaken ,onafhankelijk van
ens christen en of niet-christen zijn" (DOOYEWEERD). Daartegen richtte
zich mijn kritiek (zie A, 1) en in deze zin gebruikte prof. M E KKE S de term
ook (o.a. 153). Maar elders (154/5) wordt „stand-van-taken" genoemd
hetgeen nie't buiten het geloof om beantwoord kan worden (afwijzen van
autonomie, de ,bodemvraag der discussie", enz.). Dit laatste tendeert naar
mijn opvatting.
2) Deze laatstgenoemde tendens wordt bij prof. MEKKES, zo krijg ik
voorlopig althans de indruk, geremd door een zekere antinomie tussen ,,zijn"
en ,zin". Het is alsof een ontologisme zijn invloed doet gelden: „in die
dingen ... standen-van-zaken verdissconteerd ..." en ,Relaties die op verschillende wijze wederzijds worden geinterpreteerd, maar die in feite
Bezel f de zijn?" (16 3). Wat is dit feitelijk zijn? Wat is in de dingen verdisconteerd? is, dat niet, juist in de visie van DOOYEWEERD, niet een zijn,
maar een onzelf standige zIn? Inderdaad, zo zou ik hier 1. g. willen bijvallen,
het laatste Jeit' is geen ontologisch verdisconteerde of kentheoretisch
constateerbare feitelijkheid, maar in het geloof ontwaarde, naar de Oorsprong heenwijzende zin.
3) Genoemd punt wordt du.idelijker als men let op vragen te stellen
bij de term ,interpretatie" door prof. MEKKES 1gebezigd. Een uitspraak
van mij vermeldend, schrijft hij dat de mens nooit los komt van zijn interpretaties (168). Men zij echter voorzichtig: ik bedoel niét dat de mens, in
zijn subjectieve interpretaties bevangen blijft, maar, po sitief, dat het ware
„feitelijke zijn" (om deze woorden even over te nemen) zó ver of staat van
constateerbare standen van zaken, zo zin-vol tendentieus (naar God tenderend, verwijzend) is, dat men het slechts recht doet vanuit de radicale
interpretatie, of beter onthullende duiding, die de Schrift geeft. Vandaar
dat de „vraag der ,interpretatie' " niet niet ergens ,aanvangt" (173), maar
elk mensenbestaan als igoddelijke oproep voorafgaat.
4) Dit hangt weer samen met interpretatie en Schrift. Prof. MEKKES
schrijft dat de idee der wet noch met oud-Helleense nosh met oud-Joodse
gedachtengangen mag samenhangen (184). Akkoord t.a.v. het eerstgenoemde en daarom opgepast met het hanteren van ,nomols", ,kosmos",
„idee", ,orde", „sub-ject", enz. Maar waarom hetgeen ik daartegenover
aangaande „wet" in het O'.T. stelde, ,oud-Joods" genoemd? Welke Schriftinterpretatie ligt daaraan ten grondslag?
5) Waarom verkiest prof. MEKKES meer onpersoonlijke formuleringen
(bv. „het-kruis-als-hoeksteen" i.p.v. de Gekruisigde of Opgestane; of subject
,

,

,
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als onderworpen aan Gods orde — hetgeen een M ohammedaans wij s!geer
ook kan zeiggen — i.p.v. de mens bepaald door deze God van de unieke
heils► ges chiedenis in de bijbel verkondigd) ? Al zijn zij goed. bedoeld — in
diepp-christelijke zin — is het gevaar van ontologisme er geheel afwezig?

NASCHRIFT
DOOR
PROF. DR. J. P. A. MEKKES

Wij zijn professor VAN PEURSEN dankbaar voor zijn bereidheid tot
reactie op wat wij meenden te moeten schrijven. Dus zijn wij hem een
kleine repliek schuldig en het is goed, daartoe de situatie waarover het
ging, even juist in het oog te vatten.
Tussen de hoogleraren DOOYEWEERD en VAN PEURSEN is een nog niet
of gesloten gedachtenwisseling gaande. Op zichzelve staat deze buiten
mijn artikel in Philosophia Reformata 1962/3, 4. Onderwijl waxen er nit
Zuid-Afrika twee verhandelingen over de wijsbegeerte der wetsidee verschenen, welker kritiek voor haar in verschillende opzichten van belang is.
Zulke kritiek was ook van de zij de van prof. v. P. uitgebracht, evenzeer
van veel belang dock ogenschijnlijk vanuit een lijnrecht tegenover die der
Z.-A. geschrif ten gelegen basis opererend. Onderdehand heeft de wij sbegeerte der wetsidee Naar eigen problemen van ontwikkeling in deze tijd.
Filosofisch onderzoek kan slechts plaats vinden binnen de gemeenschap
van alle f ilosof erenden. Deze werkelijkheid spreekt to sterker wanneer zij
zich doet gelden binnen een gemeenschap van christelijk filosoferenden,
vooral wanneer deze gemeenschap, gelijk bier, gespecificeerd karakter
draagt.
De vragen Welke zich voor de christen voordoen omtrent de betekenis
van en het werken op het historisch opgekomen en verder ;gevormde
gebied, dat wij sbegeerte beet, gaan in het bijzonder binnen zulk een kring
zich op een eigen wijze toespitsen. Zij blijven evenwel heel de wijs!gerige
gemeenschap betreffen.
en.
Het probleem, dat zich nu bij uitnemendheid aanmeldt, is dat van de
communicatie, t.w. van de f ilosof erende christenen onderling, zomede van
hen met anderen. Welke is de regel, waarn{aar f ilosof erende communicatie
als communicatie kan gelden? Als communicatie, in waarheid en niet slechts
naar wens of woorden. Het is bv. bekend, hoe Jaspers zich daarover niet
onduidelijk heeft uitgesproken en wij menen, dat ook prof. v. P. hieraan
in gelijke zin omvattende betekenis toekent. De w. d. w. heeft er zich niet
minder duidelijk over uitgelaten.
Intussen: valt het te verwachten, dat men binnen filosofische kring het
juist over deze norm van meetaf eens is? Of moeten wij integendeel er op
rekenen dat juist f ilosof en, die hun roeping ernstig nemen, precies op dit
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punt zowel voor zichzelf als t.o. de gesprekspartner tot het volledig openleggen der kaarten worden genoopt? Naar de structuur van het wijsgerig
denken als zodanig.
Bij de diepten welke de West-Europese continentale wijsbegeerte de
laatste decennia gezocht beef t, kan men zich in dezen niet al to vlot meer
van de eigen uitdaging losmaken. En bij de bestudering zowel van onze
Z.-A. auteurs als van de discussie in ons tijdschrift sprong dit topprobleem
vanzelfsprekend voor christenen als centrum der vragen in het oog.
Het was to belangwekkender, wijl de Z.-A. geschriften blijkbaar zonder
kritiek aan de logos van het denken, zij het in uiterste instantie van het
theologisch denken, het laatste woord toekenden en prof. VAN PEURSEN,
der auteurs zich op een beslissend punt akkoord verklaarde,
met wie
van geheel andere zijde de centrale vraag scheen to benaderen.
Nu is het zoeken van wij sgerige communicatie in concreto, en wel zoveel
to meer als juist de daaraan verbonden vragen in geding zijn, iets meer dan
een discussie op onderdelen. Immers de kwestie der discussie also discussie
is in geding. Men kan daartoe de tijd slechts nemen, als hij er is, en wel
van beide zij den.
Prof. VAN PEURSEN schijnt hetgeen wij met betrekking tot de door hem
en prof. DOOYEWEERD gevoerde bespreking hebben aangevoerd, to hebben
opgevat als een bestrijding van stellingen zijnerzij ds en het formuleren
van enkele eigen opvattingen. Natuurlijk vindt de lezer jets dergelijks in
een verhandeling, als door ons bedoeld, geimpliceerd doch wij zijn van
oordeel, dat de eenmaal mede door prof. v. P. aan de orde gestelde en
inderdaad zo gewenste gedachtenwisseling op deze wijze niet tot stand
kan worden gebracht, vooral nu in controntatie met het proefschrift van
dr. BRUMMER en het werk van mevrouw CONRADIE de gron vragen verder
tevoorschijn kwamen.

een

Een fundamentele (in de zin van „de 1grondslagen rakende") aangelegenheid in de gedachtenwisseling DOOYEWEERD-VAN PEURSEN was die
van de standen-van-zaken. Daarachter school immers de idee der wet in de
wijsbegeerte der wetsidee. Deze laatste •verstaat heel goed, dat veer
prof. v. P. een, ,standen-van-zaken"-ergens-regelende,, wet debijna onverbrekelijke associatie aan een universeel rationele (onto-logische) orde oproept, alsook dat „subject" hem in de nabijheid voert van alley wat in, de
geschiedenis der wijsbegeerte bij opvolging zo geheten heeft.
Maar wanneer wij het debat over „stand-van-zaken" c.a. in een uitgebreid en, naar wij hopen, niet al to oppervlakkilg betoog poogden terug to
voeren op de vraag naar de regel (,,wet") der communicatiemogelijkheid,
gevolgd door een onderzoek naar een mogelijk schri f tuurlijkee idee van wet
(voor alien zin), dan kan dit niet worden tegengetreden met verwijzing
erente onderdelen.
naar aan het betoog noodwen 'ig
Het niet tot stand komen van een werkelijke discussie schijnt ons deswege to bedreigen in het door prof. v. P. onder A 1-4 geformuleerde
antwoord, waarbij wij, o.i. ten overvloede, naast het slot van 2) nog willen
verwijzen naar het door ons biz. 177 Ph. R. '62 gestelde en onze verwondering willen uitspreken over het alsnog bezigen van de term ,Schicht'
onder 3). Wellicht mag dit laatste als een, in een moeizaam wijsgerig
bouwsel of en toe hard nodige, scherts worden opgevat. Moeilijker wordt
,

' h
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het wanneer onze geachte opponent, tegen onze uitdrukkelijke aankondiging in, het aanhalen van THEVENAZ' gedachten als een bestrijding van
zijn eigen visie qua tails blijkt te willen opvatten. Dat hij overigens
meent, bij ons een uitdrukkelijk tegen THEVENAZ' eigen betoog ingaande
conceptie van dat betoog te vinden, wijst ons terug naar de transcendentale
vragen, waarover ons artikel handelde en welke in die van de communicatieregel uitmonden. Hetzelf de is het geval wanneer in punt 4) over geschiedenis, tijd, ,kosmis che" tijd wordt gesproken en aan de belangrijke verhandeling over de dynamische zin der modaliteiten welke, van de transcendentale vragen ten nauwste afhankelijk, tussen prof. v. P. en ons
immanent-f ilosof is ch in gelling was - en in zekere zin het wijsgerig
stramien gespannen had -= wordt voorbij^gegaan.
Hoe kan onzerzijds nu opnieuw aanraking worden gezocht? Wij willen

verschoning vragen voor eventuele vergissing, maar menen dat wij
moeilijk anders kunnen aanvangen dan met het verzoek tot herlezing van
het onzerzijds gges chrevene zodra de tijd daartoe ruimte laat.
Van overwegend belang is echter hetgeen onder A 5 wordt aangevoerd:
antithese en grondmotief. . Moge het spreken over en formuleren van grondmotieven nog binnen het wijsgerig domein vallen, de grondmotieven zelve,
en voor alles de ,antithese", reiken daarboven uit.
Nu treffen
en wij in prof. v. P.'s betoog, niet alleen in het onderhavige
maar passim, de immer terugkerende vereenzelviging aan van het grondmotief en zijn formulering. Dit kan zeker niet euvel worden geduid, waar
zelfs binnen de kringen van de W.d.W. datgene waarop prof . DOOYEWEERD
met deze term heeft gedoeld, allerminst aan alien helder voor ogee blijkt
te staan. En ook in dezen zouden wij tot herlezing van ons betoog — dat
integraal op dit punt gericht was — willen uitnodigen. Van het gevolg
geven aan zulke uitnodiging zouden wij intussen zdlang niet meer dan
een hulpdienst kunnen verwachten als de bovenwij sgerige vraag der
antithese niet tot klaarheid (van underling verstaan) zou zijn gekomen.
Maar: bovenwij sigerig, dat is in dit geval: geestelijk. Wij komen daarmee
in de sf eer, waar niet meer ,wijsgerig", doch slechts gelovig gesproken kan
warden, en van waaruit het f ilosof eren zijn richting neemt.
Prof . VAN PEURSEN poo 'gt ook bier zo lang mogelijk wijsgerig te blijven,
begrijpt niet „hoe er in christelijke zin gesproken kan worden van een
„ f undamenteel onverzoenlijke antithese". In de ehristelijke verkondiging
van het evangelie der Verzoening is toch de these, de goddelijke liefde,
fundamenteel en niet de antithese?" zo betoogt hij.
De christelijke verkondiging van het evangelie der verzoening. Wanneer
wij daarover handelen, kan ik dan nog met de termen „these", ,antithese"
enz. werken naar analogie van hun wijsgerig gebruik? De term ,antithese"
is een treffend voorb eld van DOOYEWEERD's en VAN PEURSEN's ge,

,

zamenlijke gedachte, hoe resultaten, woorden en verbindingen van het
theoretisch denken in het voortheoretische kunnen binnen dringen. Doch
dan moet door de gebruikers gekozen worden, of zij in het gebruik al dan.
niet de zinbepaling van de term enz. bli/ven verwachten uit de theorie.
Dit was niet de bedoeling van het gebruik van de term ,antithese" der
Kuyperse gedachtenwereld. Hier was van een religieuze, radicale, antitheses
sprake.
,

,
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Doch ook indien wij het tot in de grond met het religieuze voortheoretische gebruik van de term i.e. Bens zijn, brengt dit ons nog geenszins tot
een beslissing over de vraag, welke prof. v. P. ons voorle'gt. Wij zijn verheugd over die vraag. Vrager staat allereerst vragend tegenover de uitdrukking: dies zij de, waartegenover God zijn antithese heeft gesteld. Wij
zijn verheugd over die vraag, omd at zij vanuit de filosoferende redenering
als vraag bhj f t staan.
Moeten wij nu naar een rationeel Mare beantwoording zoeken? Dan
zouden wij zo ver voorbij grijpen aan hetgeen prof. v. P. sub B 3 de ,,onthullende duiding die de Schrift geeft" noemt, dat de aanhechting van ons
betoog aan zijn oorsprong, en daarmee het betoog zelf, in waarheid in, de
lucht zou komen te hangen. Want die aanhechting draagt geen wijsgerig
of theologisch te verantwoorden karakter.
ende invloed der theologie nogmaals in g&Prof. v. P. heeftt de vraag betreffende
ding gebracht wanneer hij meent, dat ik het vraagstuk van het grond motie f
door middel van een andere formulering zoek te verschuiven (en dan op
,,niet evidence" wijze), iii. van schepping, zondeval en verlossing naar ,,hetkru.is-als-hoeksteen". Nu lijkt het ons „niet evident", waarom de door ons
bedoelde religieuze concentratie op het Kruis als zodanig binnen de emlijsting „hoeksteen der kennistheorie" gevat meet blijven. Wij, hadden deze
concentratie juist uit die omlijsting gelicht. Prof. v. P. verduidelijkt zijn
bedoeling door te verwij zen naar de onvolmaaktheid van ook alle christelijke uitingen, bv. de kennisleer, „ook al warden deze gedreven door de
tuurlijk getuigenis" (curs. v. ons,
centrale bewegende kracht van het schriftuurlijk
M.). En maakt van daaruit de grondthese zijner wijsgerige positie inzake
het christelijk f ilos of eren enz. stork door de uitspraak: „M ij n verweer t.a.v.
de in het geding zijnde uitspraken binnen de W.d.W. ging tegen het
absoluut stellen van menselijke uitspraken, ook die van vrome en christelijke mensen, zelfs als zij in een bepaald verband en met een bepaalde
bedoeling de Schrift citeren — een verweer dus juist vanuit de erkenning
van de absoluutheid der Schrift".
Het wil mij voorkomen, dat wij het bier opnieuw tevoorschijn tredende
taaie ,misverstand" toch met wortel en tak zouden dienen uit te roeien,
zal de belofte welke de discussie inderdaad in zich draagt, vervulling
kunnen verwachten.
Immers:: alle f ilosof ische en theologische formuleringen doen alleen
binnen de sectoren, waar zij optreden, ter zake, maar nooit t.a.v. het gelovig
inzicht in de centrale religieuze stellingkeuze, waar het in ons geval om
gaat. De kennisleer kan nooit hoeksteen voor de conceptie van het Kruis
zijn en dat was, het gevaar dat prof. v. P. duchtte (absoluut stellen van
menselijke uitspraken).
Maar waar „b lif f t" nu de „erkenning van de absoluutheid der Schrift"?
Stellig gaat het „niet om het uitspreken van een aan de bijbel ontleende
formule, maar om de manier, waarop deze functioneert en gehanteerd
wordt". Welnu, dat was het einddoel, waarop ons artikel, toch zeker niet
onduidelijk, gericht was. En daarom hebben wij, na haar aanhaling, de
omlijsting van het kruis door de verbinding er van met kennistheorie
terzijde gelegd. En willen wij zelfs niet spreken over „bewegende kracht"
van een schriftuurlijk ,,getuigenis".
De Schrift valt net door „vrome mensen in een bepaald verband en met
,
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een beplaalde bedoeling", c.q. getuigend, te ,citeren", doch slechts te
geloven of niet te geloven, en dan wel of niet te volgen. En die Schrift is
Jezus Christus, gekruisigd, of zij is het niet. Daarom zeiden wij, dat er een
interpretatiegrens is. Aan deze grens ontmoeten wij de vraag naar de
regel voor het ,,interpreterend" communiceren, waarop wij, onafhankelijk
van eigen willekeur, antwoord moeten geven en dat dus doen. En een
andere inzet der keuze dan, de gekruisigde Christus is er niet. Ook niet
voor de' praktijk der f ilosof ie.
Deze stelling kan onmogelijk met ,ontologie"' in verband worden gebracht (zie v. P. sub B 5), maar wel moet dringend de vraag worden
gesteld, waar de ,goddelijke oproep" (sub B 3) de mens de basis en bijlgevolg
het erode zijner interpretatie wijst. Waar voor ons het niet meer theore.tisch te benaderen aanhechtingspunt der wijslgerige discussie ligt.
In dit punt wordt de door VAN PEURSEN en ons beleden orde Gods — die
niet de menselijk ontologische, maar wel de soevereine is — samengetrokken en wij willen, met voorbijlgaan aan nog enkelee misverstanden
inzake ondergeschikte kwesties (sub B 1, 2, 4), tenslottee op dat beheersend punt ons concentreren.
Het gaat dus om de voor alle wij sgerige, betogen grondleggende boventheoretische vraag naar de zin van bet Evangelie, die de zin der schepping
en daarmee het schriftuurlijk religious grondmotief zeif is. Waarbinnen
onze gewaardeerde gesprekspartner de, evenzeer voortheoretische, vraag
aan de orde heeft gesteld van het al of niet prevaleren ener these voor
antithese en — impliciet maar voor de consequenties zijner conceptie niet
minder belangrijk — die naar kruis en verrijzenis.
Professor VAN PEURSEN ducht de moge hjkheid , dat het kruis van de
opstanding wordt geisoleerd. Wij zijn er eigenlijk bijzonder benieuwd naar,
welk verband er kan bestaan tussen deze vrees en prof . DOOYEWEERD's
uitdrukking : het kruis als hoeksteen der kennisleer. Eerlijk gezegd zien
wij geen ruimte voor zodanig ,isoleren", wil men aan het „kruis" onzer
belijdenis nog enige zin toekennen. Doch het omgekeerde, t.w. een

praktisch- f eitelijk distancieren van de opstanding en van onze verlossing
t.o.v. hot kruis van de Verlosser, valt niet minder te vrezen, dient zich in

onze tijd onder „culturele" en intellectuele christenen als een levend en

concreet gevaar aan.
Prof. v. P. schrij f t (sub A 5) : „er is ge'én immanente grond, geen neutraal

gebied van standen van, zaken, waarop christen en niet-christen elkaar
zouden kunnen ontmoeten". En wij antwoorden van ganser harte: akkoord.
her staan wij samen tegenover elk rationalisme, o.m. wanneer het theolo^gisch vanuit een „idee" van schepping poo gt te redeneren. Of dr . BRUMMER
bier zo dicht bij prof. v. P. staat als deze meent zou wel dieper bekeken
dienen te worden.
Wanneer nu echter prof. v. P. vervolgt: „er is wel een transcendente
grand, t.w. Gods bemoeienis met alle mensen (in de theologies op ontoereikende wijze wel gemene gratie genoemd), die dan echter maakt dat er
,

geen antithese is in de zin van een lijnrechte tegenstelling tussen „grondmotieven"," dan sprin gt onverwij ld del in de aanvang van dit Nas chrif t opgeworpen vraag naar het contact in de discussie weer naar voren.
Over het volhardend misve rstand inzake de formulering dan wel daad-
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werkelijkheid der grond-motieven willen wij niet opnieuw spreken. Men
zal elgen en anderer grondmotieven moeten bli/ven peilen, onderzoeken,
waar nodig formuleren. Van 's mensen zij de is relativiteit universeel en
permanent aan de orde.
Maar waartegen wij ons verzetten is datgene wat onze gesprekspartner
benadert met de door hemzelf theologisch ontoereikend geachte term
,,gemene gratie" (God bemoeienis met alle mensen).
Is er dan geen bemoeienis Gods met alle mensen? Wie dat zou loochenen,
zou het Evangelie zelf ontkennen. De communicatie aller mensen — ook
wetenschappelijk! — berust juist in de „wet" van het Evangelie. Om hen
te redden uit „deze wereld", die door hun schuld is geworden wat zij is.
En deze redding vindt slechts plaats door deze wereld te kruisigen.
Ziehier de antithese.
Alles wat uit ,deze wereld" zich in hellenisme, judaisme, humanisme
aandient, wordt tegengetreden door het kruis. Hieronder behoort de
f ilosofische wijsheid van die wereld, niet als wij sbegeerte, maar als wij sbegeerte met de pretentie van laatste (= openbaringswoord) woord. Deze
pretentie nu is geboren unit de hoogmoedig-tragische grondmotieven die,.
hoe ook geformuleerd, de daadwerkelijke beweeggronden zijn, waaruit
onze afval in de loop zijner historie gestalte ontvangt.
Daarom blij f t uit de cultivering der schepping in de opstanding slechts
over wat zich door het kruis zelf zijn weg heeft laten wijzen.
Daarom kan slechts de door het kruis gestichte en in het dragen van
het kruis zich manifesterende antithese de weg der opstanding wijzen,
waarop heel de schepping genodigd wordt en mede door ons genodigd
moet worden. Al wat uit de autonomie van de afval zich aandient is buiten..
Moeten wij alsnog antwoord geven op de vraag naar wat in deze woorden
„absoluut" of „relatief ' is?
De mens, ook de gelovige, is over eigen inzicht niet de laatste arbiter..
Doch als de Heilige Schrift, de verkoncliging van de Gezondene Gods,

absoluut is, dan reikt dit van top tot bodem en kan ook de norm, die de
zin der intermenselijke communicatie vaststelt, niet worden ontdekt dan
in de brand, die ontstoken is door het vuur dat Hij op de aarde heeft
geworpen.
Filosofisch communiceren, ook onder christenen, vordert spreken en/of
schrijven. Woorden, hoe „relatief" ook op zichzelf, kunnen hindernissen
zijn. Moge het aan prof. VAN PEURSEN en de W.d.W. gegeven zijn,
geleidelijk deze hindernissen te ,nemen", om gezamenlijk door te dringen
tot de kern waar beiden willen zijn, en aldus voort to gaan.
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Prof. Dr. K. J. POPMA, Levensbeschouwing. Opmerkingen naar
aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel III.
Uitgave Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1961.

In het ,Woord vooraf" constateren uitgever en schrijver dankbaar, dat dit
werk — gezien de ingang die de beide eerste delen gevonden hebben — kon
worden voortgezet. 'k Geloof, dat diezelfde dankbaarheid zal leven in de harten
van verreweg de meesten — zo niet alien —, die de vorige delen hebben gelezen;
en dat die dankbaarheid zich ook zal uitbreiden tot nog zeer velen, die met dit
grootse werk in aanraking zullen komen.
In de rest van dit ,Woord vooraf" worden enkele vrijmoedige en pittige woorden gezegd in verband met wat sommige critici over de vorige delen geschreven
hadden.
Daarna komen dan in den brede de opmerkingen naar aanleiding van de
zondagen 20 tot en met 24 van de Heidelbergse Catechismus. Deze beslaan de
pagina's 13 t/m 371. Het boek wordt gecompleteerd eerst met een lijst van
vreemde woorden, die in 't kort verklaard worden; dan met een gedetailleerde
inhoudsopgave; om te besluiten met een register van enkele zaken.
Het is m.i. niet mogelijk de indruk, die de aandachtige lezing van dit werk
gemaakt heeft, in een woord weer te geven. Want elke aanduiding is niet alleen
onvolledig, doch ook eenzijdig. Wie zou zeggen: wat een mooi boek!, die zegt
aan de ene kant te weinig en aan de andere kant te veel. Te weinig, omdat ,mooi"
zo'n veelzinnig woord is, zodat het zonder nadere toelichting vrij vaag is. Maar
't zegt ook weer to veel. Want beweringen van de auteur, die vanwege hun

onjuistheid of onbillijkheid tegenspraak oproepen bij de lezer, kunnen mooeilijk
met ,mooi" gekwalificeerd worden.
Als ik het toch waag de totaal-indruk, die dit werk op mij gemaakt heeft, in
een woord samen to vatten, dan zeg ik: het is een ri/k boek. En dat niet in de
eerste plaats, omdat de schrijver daarin een rijkdom van gedachten aan zijn lezers
biedt; noch, omdat hij talloze zaken op een diep-indringende wijze behandelt;
ook niet wegens de grote zeggingskracht, waarmee allerlei beweringen op overtuigende wijze aan de lezers worden doorgegeven, maar een rijk boek is het
voor mij vooral in deze zin, dat het ons veel, ja verrassend-veel laat zien van de
rijkdom van het Woord van God.
Daar voert de schrijver zijn lezers steeds weer been, zo, dat zij de goddelijke
woorden van de H. Schrift beter en dieper gaan verstaan, terwijl alle mensenwoorden aan dat enig kriterium van de waarheid worden onderworpen.
,,Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus", aldus typeert de auteur zijn eigen werk. Soms gaan deze „opmerkingen" rechtstreeks
in, op de inhoud van deze gereformeerde confessie. En dan gebeurt dat
meestal zo, dat de overbekende bewoordingen van dit oude belijdenis-geschrift door de belichting vanuit het Woord Gods, weer op een nieuwe wijze
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gaan spreken en door middel van het geloof het geloof versterken en verdiepen.
Vaak echter staan de ,opmerkingen" slechts in een min of meer verwijderd
verband met het aan de orde zijnde stuk van de belijdenis. Toch zijn ook deze
gedeelten even boeiend en instructief; niet slechts vanwege de veelzijdige en
grondige kennis en wijsheid van de schrijver, die op het gebied van verschillende
wetenschappen een gezaghebbend man is, maar omdat hij ook dan a'llerlei motieven uit wijsbegeerte, theologie en praktisch leven religieus doorlicht met de
heldere lamp van het Woord van God.
Afwezig is hier elk spoor van confessionalisme, van wetenschapsverheerlijking
en intellektualisme, die in protestants-christelijke kringen hun duizenden hebben
verslagen en nog verslaan. De diepe Schrift-gebondenheid van de auteur bewaart
hem daartegenover ook voor een verzeild raken in irrationalistische wateren. Hij
ziet en hij laat zijn lezers zo prachtig zien, dat alles wat God ons in Zijn openbaring te geloven gegeven heeft de begrijpelijkheid door het verstand ten enenmale te boven gaat en daarom nooit in een logisch schema noch in enige wetenschappelijke systematiek kan gevangen warden.
Tot zover de algemene typering van dit werk.
Nu wil ik iets nader ingaan op enkele afzonderlijke motieven, die in dit boek
een belangrijke rol spelen.
Herhaaldelijk geeft de schrijver uiting aan zijn overtuiging, dat het onjuist
is het geloof te zien als een van de vele modale aspekten van de kosmos, zoals
van meet of aan door de vaders van de wijsbegeerte der wetsidee geponeerd is.
'k Citeer bier enkele uitlatingen. ,,Het geloof is de mens zelf: de Schrift wijst
geen weg naar uiteenbreken in totale religie en, tijdelijke geloofsfunctie, die niet
meer dan een ,zijde" • van de mens zou zijn; ook zo wordt de vrijheid verspeeld",
pag. 16 v.v. ,Ook het voorstel, de kerk gekwalificeerd te zien door een aangenomen ,tijdelijke geloofsfunctie" brengt generlei uitkomst, omdat men, om
tot het aannemen van zulk een functie te kunnen komen, het geloof van de
gemeente in de trant van een nieuwe scholastiek gewelddadig uiteenbreekt in
een centrale en ietwat boventijdelijke religie en een tijdelijke en met die religie
verbonden geloofsfunctie. De feiten leren, dat met het aannemen van zulk een
geloofsfunctie niets gewonnen is, omdat men op dat standpunt niet kan ontkomen
aan een verjuridisering van kerkgemeente", pag. 11. „En een geloof als ,tijdelijke
functie" is een figuur, die in de ervaring niet is te vinden", pag. 112. ,Wie het
geloof een functie acht, ziet het en ziet het niet, doordat hij iets vreemd er in
projecteert, en hij is op weg, bijna onbewust en tegelijk stevig willend naar een
scholastiek die onderscheidingen aanbrengt, waar ze niet zijn. Het geloof is
door zijn menselijkheid in de tijd en het is zozeer een draagvlak dat het in zijn
duurzaamheid aan de tijd ontsnapt, want er is, iets van een tegenstelling tussen
tijd en duurzaamheid zo, alsof de duurzaamheid de tijd a.h.w. overwint", pag.
264. Wear op een andere plaats zegt hij van de zgn. ,schijn-onderscheiding"
tussen geloofsfunctie en religie: „want het geloof moge een functie schijnen,
bet kan dat niet zijn, omdat geloof en religie zonder enige denkbare of bestaanbare grens te passeren in elkaar overgaan. Dat ze verschillen is duidelijk: als ze
niet verschilden zou ook bet aanknopingspunt voor een schijn-onderscheiding
ontbreken; verbondenheid is iets anders dan betrouwen. Maar verbondenheid
functie-praedifferent noemen en betrouwen een functie, dat is mal en sticht
geen nut; wat alleen betekenen kan dat het schadelijk is. Men denke eens zonder
vooringenomenheid na over de volheid van menselijkheid die in bet geloof aan
de dag treedt; dan zal men niet zo makkelijk meer spreken van een ,geloofsfunctie"," pag. 272.
Ergens anders omschrijft hij bet geloven als „de totale en centrale menselijkheid zelve. Alle menselijke handeling staat onder leiding van een geloof, dat wil
zeggen: alle menselijke handeling is geloofsdaad", pag. 302.
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Sprekend over de vrouw uit het evangelie, die door haar geloof in de Heiland
genezing vond voor haar kwaal, zegt POPMA: ,Dit geloof is heel wonderlijk, en
we kunnen die wonderlijkheid niet wegredeneren door to zeggen dat de centrale
religie zich bier verbijzondert in een geloofsfunctie, waarvan er dan nog bij
gezegd moet worden dat die functie in dit geval rechts was gericht. Zulk een
beschrijving, die het onbegrijpelijke ietwat begrijpelijk wil maken, is vrucht van
een speculatieve, min of meer scholastische analyse. Wat bier in werkelijkheid
gebeurt, is voor analyse niet vatbaar; deze .analyse werkt met onderscheidingen,
waaraan geen verscheidenheid in de stand van zaken beantwoordt", pag. 323.
Nog een laatste citaat in dit verband. ,Zeer vermoedelijk schuilt er een theoontologische nawerking in de analyse van het geloof, die tot het resultaat leidt
dat het geloof een functie zou zijn. Geloven is uit onze dood op Gods liefdebevel opstaan tot een nieuw leven; daarbij valt niets to analyseren en niets to
begrijpen ... Want het geloof is het nieuwe leven, nieuwe schepping zijn ...
Het feit, dat wie Gods reddende hand van zich stoot, zich daardoor noodzaakt
voor God to houden wat niet God is en in die zin een religieus wezen blijft, kan
zeker niet naar recht onder woorden gebracht worden door de stelling, dat elk
mens gelooft, en dat het geloof als ,tijdelijke bewustzijnsfunctie" of ,tijdelijke
werkelijkheidsfunctie" bij de een links en bij de ander rechts gericht is. Zo gaat
men leven en dood voor de kennis systematiseren tot rechts en links, alsof die
twee op een niveau lagen", pag. 362 v.v.
Ik heb bier heel wat moeten citeren, omdat de zaak, die bier in geding is,
m.i. een zeer belangrijke kwestie is, een van de Cardinale punten van de wijsbegeerte der wetsidee; en omdat ik aan de auteur vo'lledig recht wil doen door
al zijn argumenten, die hij aanvoert tegen de onderscheiding van geloofsfunctie
en centrale religie, serieus to willen overwegen. Hij heeft mij echter op dit punt
niet kunnen overtuigen; en ik ben nog steeds van mening, dat we de realiteit
van kosmos en mensenbestaan beter benaderen met deze onderscheiding dan
zonder haar, omdat ze ons in de ervaring onder de belichting van goddelijke
openbaring gegeven is.
Hoe ziet de schrijver van ,L.evensbeschouwing" de relatie tussen religie en
geloof? Uit veel uitspraken over het geloof krijgt men de indruk, dat geloof en
religie feitelijk geldentificeerd worden. Toch wil POPMA dit niet, volgens wat
hij schrijft op pag. 272, zie boven. Maar wie e'n het modaliteitskarakter van het
geloof ontkent e'n ook van een samenvallen van geloof en religie niet weten
wil, heeft m.i. de weg, die tot een zinvol spreken over het geloof leidt, gebarricadeerd.
Als de schrijver zegt, dat de Schrift geen weg wijst naar uiteenbreken in
totale religie en tijdelijke geloofsfunctie, dan meen ik daar tegenover to kunnen
stellen, dat de Schrift ons leert, dat alle levensuitingen hun diepe wortel hebben
in het menselijk hart, dat de religieuze drijfkracht is van al ons doen en laten.
Terwijl de ervaring ons leert, dat een van onze menselijke levensuitingen het
geloven is, dat wel met alle overige levensuitingen nauw verbonden is en zelfs
een leidende rol speelt, doch niet van centraal karakter is. Immers elke akte en
handeling is wel religieus bepaald door de centrale drijfkracht van het menselijk
hart, maar niet elke handeling en akte is door het geloof gekwalificeerd. Een
denkakte is wezenlijk anders dan een geloofsakte. In het denken van POPMA
echter is — voorzover ik zie — voor specifieke geloofsakten geen plaats meer.
En waar blijven in zijn beschouwing alle retrocipaties van het geloof, waarin
we ons wijsgerig rekenschap mogen geven van heel wat pisteutische ervaringsf eiten?
Dat er bij de onderscheiding tussen geloofsfunktie en religie scholastiek aan
het woord zou zijn, wil er bij mij beslist niet in, omdat Schrift en ervaring m.i.
ons tot doze onderscheiding geleid hebben.
De auteur heeft ook geschreven, dat het geloof door zijn menselijkheid in de
,
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tijd is, maar dat het als ,draagvlak" in zijn duurzaamheid aan de tijd ontsnapt.
Ja, het geloof als ,draagvlak", zo mogen we op grond van Hebreeen 11 : 1
inderdaad over het geloof spreken. Maar ligt die duurzaamheid, dat fundamentzijn in het subjektieve geloofsfungeren van de christen? Dan zou de gelovige
zijn eigen draagvlak zijn. Dit is m.i. volledig in strijd met de zin van Hebr. 11,
daar de bijbelschrijver juist door te wijzen op het onaantastbare van het christelijk
geloof zijn lezers wil aansporen tot geloofsvolharding. Deze duurzaamheid, dit
draagvlak van het geloof ligt alleen in Hem, in wie we geloven, in de onwankelbaarheid van Zijn beloften. Maar de fides qua creditur is menselijke beweeglijkheid in de tijd en wat is dat anders dan fungeren?
De volheid van menselijkheid treedt in het geloof aan de dag, zegt de auteur.
En dat is ongetwijf eld ook zo. Maar dit kan toch geen gegronde reden zijn om
het funktie-karakter aan het geloof te ontzeggen. In de eerste plaats is de goloofsfunktie natuurlijk te onderscheiden van een konkrete individuele geloofsakte, waar heel de mens met zijn hart en ' al zijn funkties bij betrokken is. En
in de tweede plaats treedt de volheid van menselijkheid evenzeer aan de dag
in ons denken en liefhebben, enz., zonder dat we daarom aan het analytische,
het ethische, enz. het funktioneel karakter ontzeggen.
Is inderdaad de onderscheiding tussen religie en geloofsfunktie een poging om
de wonderlijkheid van het ware geloof weg to redeneren, zoals beweerd wordt?
Geen sprake van! Wie zal ooit jets kunnen verklaren van de omzetting van het
afvallig mensenhart door Gods Geest en door Zijn overmachtig Woord, zodat
de mens, die eerst dood was, het leven vindt in het gelovig leren vertrouwen op
zijn Verlosser en Heer? Het mysterie blijft hier aanbiddelijk groot en diep. Maar
God, die in genade wonderen doet, handhaaft in Zijn genadevol handelen met
Zijn mensen de strukturen van hun schepsel-zijn. Het opmerken van die struktuur laat het wonder van Zijn redding volledig in takt.
POPMA merkt ook nog op, dat men leven en dood voor de kennis niet systematiseren kan tot rechts en links, alsof die beide op een niveau lagen; want geloof
is: nieuwe schepping zijn. Deze redenering mag misschien op 't eerste horen
overtuigend schijnen, toch is zij dat niet. Immers als men de tegenstelling
tussen ware en valse religie ziet als de antithese tussen het zich toewenden tot
de Verbondsgod en het zich afkeren van Hem met zijn hart; en dienovereenkomstig het ware geloof, dat zijn drijfkracht put uit een levend gemaakt hart,
typeert als een naar rechts fungeren, tegenover alle afvallig geloof, dat zich
naar links beweegt, dan heeft dit m.i. met systematisering niets to maken, evenmin als de woorden rechts en links eenzelfde niveau of levensplan zouden
suggereren. De zin van deze typeringen is, geloof ik, slechts deze, dat beide
antithetische soorten van religie en geloof, die als leven en dood elkaar uitsluiten,
zich in het mensenleven voltrekken binnen dezelfde
de creatuurlijke mensstruktuur.
Binnen die struktuur geschiedt het wonder van het zijn van een nieuw schepsel
door levendmaking van het hart en door de schenking van het ware geloof uit
de H. Geest.
Door heel dit book heen voert de schrijver een goede en zeer noodzakelijke
strijd voor de mondigheid van de gelovige en van het yolk van God, voor het
grote goad van de christelijke vrijheid, dat tot het wezen van het christen-zijn
behoort. Jammer is alleen, dat hij soms in zijn beweringen to ver gaat, b.v. als
hij ergens zegt, dat or geen wezenlijke grens is tussen kerkorganisatie en hierarchie, pag. 70. Is or dan kerkelijk leven op aarde mogelijk zonder kerkorganisatie?
Is kerkorganisatie niet noodzakelijk verbonden met de kerkelijke ambten, de
eredienst en met de opdracht door de Heer van de kerk aan Zijn yolk gegeven
om het Woord Gods to verkondigen en de sakramenten to bedienen?
Hier begrijp ik werkelijk niets van, zodat ik een groot vraagteken zet achter
wat ik lees op pag. 93: ,,Het typische van de kerk is juist, dat we haar niet een
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structurele bepaaldheid kunnen toekennen, zoals we die moeten toekennen aan
school, staat of gezin. Organisatie en formatie zijn in strijd met het ,wezen"
van de kerk .als mysterium magnum."
Prachtige dingen worden in dit verband gezegd over de onbegrijpelijkheid
van de kerk, die nooit in enige theorie te vatten is. Maar als POPMA nu vanuit
dit gezichtspunt een streep haalt door alle onderscheidingen die men t.a.v. de
kerk gemaakt heeft, dan meen ik, dat hij ook bier weer te ver gaat en met het
badwater het kind weggooit. Want de realiteit van Christus' kerk, die wij bij
het licht van Gods Woord geloven en waarvan we iets ervaren mogen, dwingt
ons bier tot onderscheiden, laat ons zeggen tusen de Kerk met een hoofdletter
en de kerk met een kleine letter; tussen de kerk van antwoord 54 van de H.C.
en het kerkelijk instituut, in welks ledenregister mijn naam staat; tussen de
kerk, die we geloven, die in haar oorsprong en wijdheid, in haar grootheid en
blijvendheid onze ervaring te boven en te buiten gaat en de kerk in haar
konkrete individuele gestalte, wier realiteit een tijdelijke struktuur heeft;
tussen de e'ne kudde van de Goede Herder en de schapen van een bepaalde stal,
Joh. 10 : 16.
POPMA zal toch niet ontkennen, dat het gedeelte van Gods kerk, dat nu op
aarde is, een subjektieve werkelijkheid is; en — hoewel in Christus een nieuwe
schepping — toch onderworpen is aan de strukturen, die God aan Zijn wereld
in haar subjektiviteit gesteld heeft. Is de Heiland Zelf bij Zijn vleeswording
niet in de strukturen van ons mens-zijn ingegaan? Is Zijn kerk dan meer dan
Hijzelf? Is het lichaam meer dan het Hoofd, zodat wij van Zijn gemeente

mogen zeggen, dat zij „in haar bestaan en leven alle structuur-beginsel kortweg
te boven gaat"? pag. 115. In dit alles wreekt zich m.i. het feit, dat de schrijver
het geloof vanuit de modale dimensie heeft overgebracht naar de praefunktionele
sfeer van de religie. Dan gaat ook de kerk als vergadering van de geovigen in
Christus haar „lichamelijkheid", haar modale en individualiteitsstruktuur verliezen
en vervluchtigt tot iets zonder organisatie-vorm, tot iets, dat ook niet meer
voor een klein gedeelte kenbaar of ervaarbaar is.
Mijn bezwaar tegen POPMA's uiteenzettingen over de kerk, die ik vaak indrukwekkend mooi en juist vind, kan ik aldus samenvatten. Paulus schrijft in 1 Cor.
13 : 12: nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. De auteur van dit
boek legt nu alle nadruk alleen op die raadselen, terwijl hij m.i. uit het oog
verliest, dat wij in die onvolkomenheid van ons ^ kennen in deze bedeling, temidden van al het raadselachtige, van het onnaspeurlijke, van wat ons kennen
hier te boven gaat, toch een spiegelbeeld van God ontvangen hebben in het
licht van Zijn Woord, dat voor het oog van het geloof onze gebroken wereld
beschijnt.
Diep indringend en ontdekkend zijn die bladzijden van het boek, waar de
schrijver spreekt over organisatie. !Scherp laat hij zien, dat zwaar gemaskeerde
gruwelijkheden op het organisatie-terrein welig tieren, terwijl niemand van de
georganiseerden zich er verantwoordelijk voor voelt, ja, in zeer veel gevallen de
immoraliteit van wat zich in al'lerlei opzicht in het organisatieleven afspeelt niet
eens beseft. Vooral de bladzijden 223 en 224 zijn staaltjes van diepe mensenkennis en fijnzinnige ontleding.
Helaas, ook Kier gaat de auteur weer te ver en beweert hij m.i. meer dan
bewijsbaar is, bv. in deze uitlatingen, ,dat we onze menselijkheid verijdelen
in alles wat een factor van organisatie bevat," pag. 350. „In de organisatie bestaat
geen reele menselijkheid," pag. 351. „De organisatie leeft van onbetrouwbaarheid
en kunstig nagemaakte rechtschapenheid," pag. 352. Deze en andere beweringen
maken de indruk, alsof, volgens de schrijver, iedere organisatie op aarde noodzakelijk een wandelen is op de heilloze weg en geen processie kan zijn op de
eeuwige weg. Maar dan zeg ik: is organisatie, en met name die van hen, die in
de opgestane Heer geloven, dan een stuk creatuurlijkheid, waar de verlossings-
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macht van de Christus niet triumferend kan binnendringen? Blijft de boze hier
oppermachtig? En is Gods toezegging, dat Zijn gebod niet te moeilijk is, ook
niet geldig voor het georganiseerde christelijk leven?
Kort wil ik zijn over wat POPMA hier en daar in dit boek schrijft over het
bekende konflikt binnen de Gereformeerde kerken, dat aanleiding geweest is
tot een heilloze kerkscheuring. Kerkistisch zijn zijn uitlatingen over deze verschrikkelijke zaak gelukkig nergens. Scherp en fel zegt hij hier goede en ontdekkende dingen, bv. dat geen kerk ooit onderworpen mag zijn aan enige
theologie of aan het gezag van welke theoloog ook; en dat de onderlinge liefde
tussen hen die toch samen leden waren van het lichaam van Christus, in dit
konflikt heel ver te zoeken — zo niet onvindbaar — is.
Maar hij schrijft hier ook dingen, die m.i. niet te verantwoorden en per se
onjuist zijn. Niet te verantwoorden zijn gezegden als: „het was pure dwaasheid
om SCHILDER en anderen er uit te wippen"; „en BARBERTJE moet hangen",
pag. 278. Wie zoiets zegt, suggereert, dat er in het hart van hen, die SCHILDER
schorsten, een immorele opzettelijkheid was, die met alle christelijkheid vloekt.
Maar wie zijn wij, die over elkanders motieven en diepste intenties zouden
oordelen? Onjuist is, als gezegd wordt, dat de ,synodalistische" Gereformeerden
gebonden zouden zijn aan het wedergeboortebegrip van MACCOVIUS (pag. 94);
en dat de Gereformeerde kerken ,niet meer te redden zijn van Naar steeds milder
toegepaste, maar principieel niet veranderde theologie", pag. 95. Ik behoef toch
POPMA niet te vertellen, dat in bedoelde kerken niet alleen „1905", maar ook
de zgn. ,vervangingsformule" niet meer bestaat.
Bovendien, wie in deze tijd over deze heel donkere episode uit de geschiedenis
van de Gereformeerde kerken kritisch schrijft, mag — meen ik — niet onvermeld
laten, dat de vrijgemaakte kerken tot nu toe hardnekkig geweigerd hebben om
de uitgestoken hand van de ,synodalen" aan te grijpen en zonder enige binding
— behalve die aan Schrift en gemeenschappelijke belijdenis — met elkander te
praten.
Ook in dit boek spreekt de auteur meermalen over de theologie en wel voornamelijk over de vraag, of de theologie een wetenschap is. Deze vraag beantwoordt hij met alle beslistheid, soms ook met f elheid, ontkennend. Als de theologie
wetenschap zou kunnen zijn, zo is POPMA's redenering, dan zou de theoloog zich.
los kunnen maken in zijn wetenschappelijk bedrijf van de Heilige Schrift, die
als norm voor religie en geloof het het hele leven van een christen beheerst, om
met zijn analytische aktiviteit de goddelijke Woordopenbaring vanuit een afstand
koel-beredenerend te gaan onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek in
een systeem te verwerken, al of niet met de bijgedachte, dat aldus de zin van
het goddelijk spreken pas echt geopend zou zijn. Hiermee gaat dan nog vaak
samen de opvatting, dat zulk een theologie in Christus' kerk een legitieme autoritaire rol zou spelen.
Ik ga met de schrijver volkomen accoord, als hij met kracht en klem betoogt,
dat zulk een theo'logische wetenschap inzake het goddelijk Woord een absurditeit
is, eery gevaarlijk hybris, die het kinderlijk geloven in de weg staat. „Het moest
de eer en glorie van alle theologie zijn, dat ze geen wetenschap is, maar dat
de Christen door haar, ook als hij daarbij Bijbelfiloloog is, in de eerste plaats
in bovenwetenschappelijke activiteit luistert naar de woorden Gods om die te
verstaan", pag. 61. POPMA wil wel spreken van wetenschappe'lijke theologie, niet
van theologie als wetenschap, om daarmee aan te duiden ,haar dienende taak
om met alle bereikbare filologische hulpmiddelen het Bijbelwoord leesbaar te
houden", pag. 99.
Het zou te wensen zijn, dat deze dingen onder ons eens open en eerlijk in
discussie kwamen. Het is bitter noodzakelijk. Onze auteur mag op dit punt niet
blijven de stem van een roepende in de woestijn. Het is nodig tot eer van God
en tot beveiliging van het leven van Christus' kerk, waarin theologie-verering en
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theologische hiërarchie geen legitieme plaats kunnen en mogen hebben, omdat
zij leeft onder het gezag van haar enige Heer.
Alleen vraag ik mij af, of er nog niet een plaatsje overblijft voor een theologische
wetenschap naast en onder de bovengenoemde bovenwetenschappelijke theologie,
die wetenschappelijke hulpmiddelen gebruikt, een theologie als wetenschap inzake de sub/ectszijde van de pisteutische modaliteit.
Het wordt tijd orn de bespreking van dit boek te beëindigen. 'k Ben er mij van
bewust slechts enkele punten uit dit rijke en veelomvattende werk te hebben
aangesneden. Er zou nog zo heel wat meer te noemen zijn.
Mooi, heel mooi, vind ik talloze uitspraken en uiteenzettingen over de onbegrijpelijkheid van de kerk. Zegenrijk acht ik POPMA'S onophoudelijk strijden
voor de mondigheid van de christen, voor de christelijke vrijheid, waarin hij door
zijn Heer en Koning gesteld is.
Het-in-de-kerk-zijn als menslijke grond-situatie is een pakkende formulering
voor een bijbelse gedachte. Fijne dingen worden geschreven over de historie
en over het mysterie van de tijd; over het geopende Woord van God, dat geen
mens ooit kan of hoeft te openen; over God, die doden beveelt op te staan; over
het dernonische in menselijke werkdrift; over het Schriftgebruik, dat pas daar
aanwezig is, waar men in het geloof gaat doen wat Jezus zegt; over de mogelijk
held van wetenschappelijke zekerheid, die in een boven-wetenschappelijke zekerheid geworteld is; over de onbeantwoordbaarheid van de vraag, die een christen
zich soms stelt aangaande de echtheid van zijn geloof; over de alles-doordringende,
zonde-vernietigende en onze menselijkheid genezende macht van Gods genade;
ook over de griekse theooria, enz. enz.
'k Heb hier en daar ook wel eens een vraagteken gezet, by. bij de bewering,
dat het sacrament een plaats zou hebben op de nieuwe hemel-en-aarde. Ook
bij de uitspraak, dat elk kind dat gedoopt wordt net iets te laat gedoopt wordt.
Speculatief lijkt mij de uitlating dat het voor God ,,de grootste opoffering" is
,,in te zien in de duisternis van het zonde-raadsel", pag. 138. Hiertoe zou ik ook
wil!en rekenen de gedachte van de ,,goede dood", die er voor de zondeloze mens
in het paradijs zou geweest zijn. En niet minder een bewering, dat in de ver
werping door God van de onwil!igen zou liggen ,,de ontroering van de radeloosheid Gods", pag. 79. Kan men op bijbelse grond volhouden wat op pag. 296
beweerd wordt, ,,het eigen leven van Christus' kerkgemeente is niet present in
theologieen en niet present op meerdere vergaderingen"? Meermalen doet de
schrijver, helaas, van die boude uitspraken, die de kracht van zijn betoog ver-

zwakken. Of - in diepe verontwaardiging over iets dat bar en boos is - generalieert hij in een afkeurende boutade en wordt daardoor onbillijk.
De stijl van de auteur is soepel, !evendig en markant, zodat het ook uit literair
oogpunt een genot is om al lezend naar hem te luisteren. Met zulk een fijne wijze
van zeggen, die linguaal ook up to date is, vloeken m.i. archaIsche woorden, zoals
vagelijk of ure, enz.
Summa summarum: dit werk is van bijzonder grote waarde. Elk, die het
uitgangspunt van de schrijver, nl. het christelijk geloof deelt en daarom slechts
buigen wil voor het Woord van onze God, dat eeuwig standhoudt, zal door het
lezen en herlezen ervan ongemeen verrijkt worden. Dit is een vrucht van de
gemeenschap der hei!igen, als de één zijn gaven aanwendt tot hell en zaligheid
van de anderen. J. M. SPIER
s

74

BOEKBESPREKING

Levensbeschouwing. Opmerkingen naar
aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel IV.
Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1962.

Prof. Dr. K. J. POPMA,

Dit vierde deel van POPMA's grate werk Levensbeschouwing cirkelt zich em
de zondagen 25 tot en met 31 van de H. Katechismus en wordt afgesloten met
een Korte verklaring van enige vreemde woorden, een gedetail'leerde inhoudsopgave en een Register van enkele zaken.
Voor de lezers van de vorige delen is dit deel enerzijds nieuw en aan de
andere kant oud. Nieuw, omdat de bier aan de orde zijnde katechismus-zondagen
nieuwe stof tot overdenking geven, m.n. de kerkelijke belijdenis van de sakramenten en van de sleutels van het hemelrijk; oud, voorzover de auteur in dit
boek telkens oude problemen, die in de voorafgaande reeds herhaaldelijk aan
de orde waren, bv. de kwestie van het geloof, dat geen funktie kan zijn, de
onmogelijkheid van een theologie als wetenschap, het valse onderscheid tussen
een zgn. heilige en profane tijd, de mondigheid van de gelovigen, het perfide
van organisaties, enz., opnieuw voor het voetlicht brengt. Doch — zo wil ik or
onmiddellijk aan toevoegen — zonder vervelend te worden. Want, al zijn de
uiteenzettingen van POPMA lang niet altijd gemakkelijk te volgen, m.n. daar, waar
hij zich wetenschappelijke excursies veroorlooft op de gebieden van filosofie,
theologie, ethiek, filologie en psychologie, toch is wat hij schrijft altijd levend en
boeiend.
Dit laatste heeft m.i. twee oorzaken. Eerst, dat het hem gegeven is zo to
schrijven, dat de lezer diep doordrongen wordt van het feit, dat hier levenskwesties aan de orde zijn; dat beschouwingen niet een verdord stuk leven
zijn, iets dat we beter kwijt dan rijk kunnen zijn, omdat onze menselijkheid zich
ook denkend moet uitleven; en de wijze, waarop we dit doen juist de richting en
gang van ons leven bepaalt. Want levensbeschouwing is een niet onbelangrijk
stuk leven, dat em onzes levens wil niet verwaarloosd of in discrediet gebracht
mag worden.
En de tweede oorzaak van de levenstinteling en het fascinerende, dat dit werk
doortrekt, is de soepele en ongelooflijk-verrassende stijl, waarin de schrijver zijn

gedachtengangen uitdrukt om zijn lezers or deelgenoot van to maken. De wijze,
waarop dit gebeurt, heeft iets meeslepends, zodat de genietende lezer or steeds
op bedacht heeft to zijn dat onder het geestelijk consumeren van dit rijke levensbeschouwelijke menu zijn kritisch vermogen niet in slaap valt.
In dit verband moet mij de opmerking van het hart, dat voor mijn gevoel de
levendige taal van de auteur ontsierd wordt door archaismen, zoals naievelijk,
in genen dale, to onswaart, aangelaat, bijzonderlijk, hogelijk, zelve, die tech zeker
in de hedendaagse gesprekstaal niet passen.
Ook dit deal van Levensbeschouwing is een bizonder rijk boek; een boek, waaruit ik meer geleerd heb dan uit heel wat andere samen. En die rijkdom vindt zijn
bron niet in menselijk vernuft of scherpzinnigheid of vindingrijkheid of belezenheid of fijnheid van analyse (hoewel al daze deugden de auteur ook sieren), maar
in het diepe verstaan van de goddelijke Schriften. We worden steeds weer bij
de bijbel gebracht, welks woorden zo in onderling verband geexegetiseerd worden, dat ze goddelijk licht doen schijnen over alle echte levensvragen. Want —
ook dat komt telkens weer zo heerlijk uit — de ware wijsheid komt niet van
de kant van de wetenschap, die nooit meer dan een dienende funktie heeft,
maar van de zijde van Hem, die als de Wijsheid, de Waarheid en het Leven
ons de Vader verklaard heeft. Daarom geloof ik niet te veel to zeggen, als ik
beweer, dat de verschijning van dit werk in zijn geheel een evenement is in
de geschiedenis van de christelijke kerk.
Natuurlijk heb ik ook kritiek, in de zin van het opmerken van beweringen,
die m.i. niet juist zijn, of waarvan de waarheid op goede grand kan botwijfeld
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worden. Hoe zou 't ook anders kunnen! De schrijver zelf zal dit ongetwijfeld
verwachten en aan zulke kritiek goede aandacht schenken. Immers hijzelf is
er diep van overtuigd, dat zijn beweringen nooit anders kunnen zijn dan menselijk-subjektieve gedachten, die als zodanig niet normatief kunnen zijn, maar zelf
aan de norm zijn onderworpen.
'k Wil echter niet beginnen met zulke kritiek, doch met wat om zijn juistheid
te prijzen is.
De wortel daarvan heb 'k al genoemd: dit boek brengt ons altijd weer bij het
Woord van God als de enige vastheid van ons leven. Niets kan daarmee op
een lijn gesteld worden, noch wetenschap en geleerdheid, noch menselijke autoriteit of traditie, zelfs niet de belijdenis van de kerk, hoe eerbiedwaardig ook.
Maar hoe scherp deze grens ook gezien en overal doorgetrokken wordt, het doet
goed te ontdekken, dat de auteur nooit vervalt tot diskwalificatie van genoemde
zaken, die met Gods Woord niet gelijkgesteld mogen worden. Hij weet ze onder
de norm en bij het licht daarvan te waarderen en te gebruiken; en hij doet dat
met een kennis van zaken, die grote bewondering afdwingt.
Het is geestelijk bevrijdend, dat POPMA de strijd voert tegen de spekulatie
van de onmiddellijke wedergeboorte, die een wrange vrucht is van een theologie,
die meer wil weten dan God ons geopenbaard heeft. Daarom zegt de schrijver
terecht „dat we ... niet kunnen zeggen, dat er ergens een begin is van dit
Neil, waar dan ook. Want als God tot ons en met ons spreekt, zijn we heel
zeker dood in onze zonden, en we horen zijn stem. De doden die in hun
graven liggen horen de stem van de Zoon des mensen ... Men kan in sluwe
heilstheorie verzekeren, redenerend, dat wie hoort al levend is gemaakt, want
doden horen niet, en ... ge gaat toch geen platen-Bijbel opslaan voor iemand,
die blind is? Het is te vrezen dat zulke sluwe redeneringen, die de wonderlijkheid van het heil vol vlekken maken, een typisch gereformeerde goddeloosheid
te zien geven ... We weten dat het om leven en dood gaat, en hun bantering
door ons, maar we weten bepaald nie't hoe het levendmakend Woord van Gods
liefdebevel in zijn werk gaat,' pag. 44 v.v. ,Voor de praktijk kan men het best
zeggen, dat naar de leer van de Schriften wedergeboorte hetzelfde is als bekering, met de toevoeging, dat wat wij zien als discontinue dagelijkse bekering
in de Bijbel getekend wordt als een continu werk van God en daarom wedergeboorte beet," pag. 142.
De zondige neiging van een theologie, die wetenschap wil zijn, om de goddelijke mysteries verstandelijk te willen doorlichten, is een poging, die gelukkig
nooit slaagt, om de blijde boodschap te ontgoddelijken en om Jezus' Woord
om te keren, dat het heil voor de kinderen verborgen is en aan de wijzen en
verstandigen geopenbaard.
Uit het bovenstaande blijkt, dat ik mij volkomen gewonnen geef aan de m.i.
onweersprelcelijke visie van de auteur op een verkeerde theologie, die als heilstheoretische wetenschap recht meent te hebben om door te dringen achter wat
geopenbaard is. Dit is een goddeloze poging van menselijke hybris in de afval,
die — helaas — alszodanig door de nude kerk niet herkend is en sedertdien de
eeuwen door het gelovig verstaan van de Schriften heeft verduisterd.
In onze studententijd werden wij met een afschuwelijk specimen van zulk een
ontologistische dogmatiek geconfronteerd en het bracht ons _tot afgrijzen. Deze
afkeer was destijds alleen intuitief, zonder dat we ons van de verderfelijkheid
van zo'n theologie behoorlijk rekenschap konden geven en daarom ook niet op
onze hoede waren tegen minder eclatante uitwassen van deze gifplant. Het is
de grote, maar nog veel te weinig erkende verdienste van POPMA, dat hij de
historische wortels van dit theologische kwaad op een grondige wij ze heeft
blootgelegd en dat hij ook in dit werk een rusteloze strijd voert tegen dit
diep-ingevreten euvel. Maar het bevrijdende van deze goede strijd voor ieder,
die het gevaar van zulk een theologisch ontologisme gezien heeft, is, dat dan de
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majesteit en de heerlijkheid, de betrouwbaarheid en eeuwige vastheid van het
Woord Gods des te overweldigender gaan stralen, waarbij alle menselijke vonden —
hoe vernuf tig ook — in het niet zinken.
Op paging 46 v.v. staat een treffende satyre op de blinkende ondeugden, die
in christelijke organisaties bedreven worden. Minder juist acht ik het echter, dat
de auteur de schuld daarvan bij de organisatie als zodanig zoekt, a'lsof men in
organisatorisch verband wel noodzakelijk tot zulke gecamoufleerde perversiteiten
moet komen. 'k Geloof, dat in Gods scheppingsorde gegeven kultuur-patronen, die
voor ons een roeping inhouden, i.e. de roeping tot organisatie, niet aansprakelijk
mogen gesteld worden voor de zonden, die de mensen, als ze zich georganiseerd
hebben, bedrijven. M.a.w. het is toch mogelijk, dat een organisatie — krachtens
de vernieuwende werking van Christus' Geest — zich houdt aan. Gods geboden
en in waakzaamheid strijdt tegen de zo meesterlijk getekende perversie.
Even treffend en ontdekkend is op pagina 116 v.v. de satyre op hen, die zich
vergrijpen aan de ethische normen van het debat. Wie deze dingen in christelijke
kring met droefheid waarneemt, wordt er wel heel diep van overtuigd, dat, waar
humanisten vaak veel ,christelijker" optreden, er voor zelfroem van christenen
geen enkele reden is; en dat het hebben van een goede bijbelgetrouwe confessie
nog geen garantie van vroomheid geeft.
Lezing van dit deel van ,Levensbeschouwing" verkwikt ook door de gave en
eerlijke houding tegenover de confessie, i.e. de H. Katechismus. Aan de ene kant
wordt de belijdenis als een machtig stuk geloofsuitdrukking en exegese van de
kerk der eeuwen hooggehouden. Maar aan de .andere kant wordt die belijdenis
scherp belicht vanuit het Woord Gods en haar menselijke ongenoegzaamheid aan
het licht gebracht.
Haast dichterlijk zijn de woorden, waarmee de overdenking inzake de doop
besloten wordt: „Het past ons te belijden, dat we omtrent de Doop met een
kennis die alle kennis te boven gaat pogen te zeggen hoe grout zijn hoogte en
diepte en breedte en 'lengte zijn: hij is zo hoog als de hemel waaruit hij gekomen
is, en zo diep als het mensenhart, dat alleen door God gepeild kan worden
(Jer. 17 : 9), zo breed als de mensenwereld en zo- langdurig als ons leven,"
pag. 144.
Magistraal acht ik de typering van de R.-Katholieke kerk op pag. 197 v.v.,
waaruit ik een enkele zin citeer: ,Zij is een vergaarbak van onoprechte diplomatie, tomeloze heerszucht en aanmatigende bemoeienis. Tevens is ze een beschutte ruimte waar het Evangelie bewaard wordt en een plek waar de fundamentele dogma's der kerk een erkenning vinden die geenszins onoprecht is."
„Zij is de erfgenaam van een volmaakt heidens imperialisme, en ze kent een
levenstoon die eerbiedwekkend is als een gregoriaans lied. Ze heeft plaats voor
evangelische eenvoud, en daarnaast voor vormen van mystiek die ten enenmale
vreemd zijn aan de leer van de Schriften. Ze erkent de religieuze geldigheid van
een bijna onvoorstelbaar minimum des ge'loofs, en ze maakt in theologiserende
bespiegeling de zin van de kerkleer zo ingewikkeld dat geen mens ter wereld
het meer kan overzien."
Zeer instruktief is de uitvoerige analyse van de mystiek, waarmee in christelijke
kring nog al te vaak gedweept wordt op een meestal oppervlakkige en onwetende
manier. Tegen het slot van zijn beschouwing zegt de auteur: „In Naar strijd
herkent de gemeente (het zou m.i. juister zijn om te zeggen: moge de gemeente
herkennen, J.M.S.) haar aartsvijandin, de mystiek die altijd liegt: ze noemt zich
wakkerheid, maar bouwt Naar inslapen kunstvaardig op, ... ze noemt zich opstijgen, maar is een indalen in de diepte en gewrongenheid van het eigen hart;
ze noemt zich gebed, maar ze zoekt zichzelf geraffineerd; ze wil hoger dan het
Woord, maar bouwt een ontmoetingsstructuur op waarin niets ontmoet wordt ...;
ze noemt zich openbaring maar werkt naar een omhulling die alles omwolkt met
diepe duisternis; ze noemt zich verheldering en jaagt naar verduistering en ver,
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schemering; ze noemt zich eenvoud en is pure kunstmatigheid; ze zegt ruimte
to zoeken, maar sluit zich op in een in diepe slaap afgesloten individualiteit; ... ze
spreekt universalistisch van het opgenomen worden in een oceaan, maar streeft
daamaar in een individualistische ommuring ... ze pronkt met nederigheid en
is pure hoogmoed ... niets doet zozeer als zij denken aan de boze in de gedaante
van een engel des lichts," pag. 220.
Zeer noodzakelijk is de opmerking, die m.i. nooit genoeg gemaakt kan worden:
,,Dat exegese een theologische aangelegenheid zou zijn, is een bij uitstek afschuwelijk misverstand." Want de gemeente buigt zichzelf maar al to gemakkelijk
en gedwee onder het gezag van „de" theologie, die men alleen bevoegd en in
staat acht de Schriften to ,openen", daarmee prijsgevend eigen kinderreehten in
het huis van de Vader om de woorden van de Vader to verstaan. Zo bukt men
zich onder een vreemd juk, dat in het Vaderhuis geen ander recht kan laten
golden dan dat van een dienende slavin. Neen, zegt POPMA terecht: ,,Bijbel
exegese is ... het werk van Christus, de volvoering van Zijn enige taak: het
begaan van het pad waarlangs de helderheid van de wil des V:aders, bereikt
en gezien wordt, een andere weg is er niet ... ," pag. 228.
Behartigenswaardig acht ik ook wat er staat op pag. 258: ,Voor zover de
gemeente in de puntjes geregeld is, en de antwoorden op alle vragen met een
handbeweging in een karthotheek te vinden zijn, in zoverre is de gemeente overleden.' Kerkelijke organisatie -- en systematiek-maniakken kunnen m.i. ook geen
oog meer hebben voor de mysteries van Gods Woord en werken, voor de
,,wonderen van Zijn wet," die tot aanbidding dringen. De schrijver is blijkbaar
van dezelf de mening, omdat hij op de bovenstaande uiting onmiddellijk laat
volgen: ,Zij (d.i. de gemeente) leeft in zoverre zij niet weet. Wij weten, dat het
Avondmaal een onmisbaar iets is, en dat de zelfwerkzaamheid van ons als gemeente daarbij is betrokken. Maar het eigenlijke van het sacrament is ons onbekend; het gaat het verstand van ons geloof te boven."
Prachtig is ook de tekening van het moralisme op pagina 297 v.v. 'k Onthoud
me echter van verdere citaten. Er zou nog heel wat meer to noemen zijn wat
opbouwend, geloofssterkend en daarom verkwikkend is. Maar ik heb aan enkele
voorbeelden voldoende laten zien hoe belangrijk dit boek is, zodat ieder die het
niet leest, iets mist wat hij ergens anders niet gemakkelijk en zeker zó niet zal
vinden.
Ik kom nu tot het laatste gedeelte van mijn beoordeling, nl. tot die punter,
waarbij 'k of een vraagteken moet zetten, Of waarover 'k met de auteur van
mening moet verschillen.
In de eerste plaats: POPMA bestrijdt op verschillende plaatsen de gedachte,
die in reformatorische kring algemeen is, dat de sakramenten er alleen zijn om
der zonde wil, om in deze bedeling, waarin ,grovigheid en zwakheid" de gelovigen nog aankleven, hun geloof to versterken. Hij beweert: „Gods Woord en
Zijn sacrament behoren bijeen, zowel in de tussentijd als in de perioden van
het eerste en laatste paradijs ... De Bijbel zegt duidelijk dat Gods Woord in
eeuwigheid blijft bestaan als de bemiddelende band tussen God en Zijn yolk;
en even duidelijk spreekt de Heiland over „de vrucht van de wijnstok nieuw
drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader", pag. 67. Hij voegt er nog aan toe:
,,Wanneer nu het sacrament vanwege onze zwakheid is ingesteld, blijkt daaruit
niet dat het van voorbijgaande aard is zoals de hardigheid der harten, maar
veeleer dat het duurzaam moet zijn. Want wat aan onze zwakheid tegemoet
komt is edeler en duurzamer dan wat met die zwakheid geen rekening houdt ... ,
dan mag uit de deugdelijkheid ook voor wie zwak zijn, de duurzaamheid worden
afgelezen," pag. 69.
Deze laatste redenering, dat uit de deugdelijkheid ook de duurzaamheid kan
worden afgeleid, zegt m.i. niets. Zo zou door een genezen patient uit de deugdelijkheid van het gebruikte medicijn mogen worden afgelezen de noodzaak om het
-
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nu levenslang te blijven gebruiken. De auteur, die vaak waarschuwt tegen verstandelijke slimheid, is hier zelf voor dit gevaar niet op zijn hoede geweest. Dat
voorts de eeuwigheid van het Woord Gods ook die van het sakrament insluit,
is een subjektief-menselijke gedachte zonder bewijskracht. Zaken, die God ons
niet geopenbaard heeft kunnen wij met onze redenering niet bewijzen.
Het enige houvast in deze schijnt te zijn het nieuw drinken van de vrucht
van de wijnstok. Maar wie zegt, dat dit een sakramenteel drinken is? Kan het
niet een heenwijzing zijn naar de bruiloft van het Lam? Wat de doop betreft,
dit sakrament behoort m.i. wel degelijk tot deze bedeling. Want in het tweede
paradijs is er niet meer het discipelen van Jezus maken en het leren onderhouden van wat Hij ons geboden heeft. Bovendien, dat er in het eerste paradijs
al sakramenten zouden geweest zijn, daarvan vinden we in de bijbel geen spoor.
Onze conclusie behoort daarom, dunkt me, deze te zijn, dat we van een
eventuele prolongatie van het sakrament in de toekomende eeuw niets afweten.
De verborgen dingen zijn voor de HERE.
In de tweede plaats, dat het huwelijk in zijn kerkelijke bevestiging een sakrament zou wezen, ,althans als iets, dat dicht in de nabijheid van het sacrament
ligt," pag. 70, zoals het — volgens POPMA — in ons (wie zijn dat?) huwelijksf ormulier zou worden beschouwd, is een bewering, die ik — wat het formulier
betreft — vermoedelijk niet kan kontroleren, maar waarvoor ik bijbels geen
enkele grond zie. We moeten m.i. sterk vasthouden aan wat de Katechismus zegt,
dat een sakrament als pand van Gods genadebeloften door de Here moet zijn
ingesteld. Deze goddelijke iristelling betreft wel het huwelijk, doch niet zijn
bevestiging.
Een volgend punt is de uitlating: ,alle christelijke kerken erkennen nog elkanders Doop,' pag. 115. Dit is echter, he'laas, niet het geval met de Baptisten, die
door andere kerken gedoopte kinderen overdopen, als zij tot geloofsbelijdenis
komen in een baptistische gemeente. De Baptisten beschouwen dus het overgrote
deel van de christenheid als ongedoopt. Dit is een zeer droevige zaak, waardoor
het weinige, dat er nog op aarde van de openbaring van de eenhei4 der gelovigen is overgebleven, verbroken wordt.
Op pagina 122 lees ik de wonderlijke uitlating: „Hoe kan een gelovig man
het in zijn malle hoofd halen, dat de geschiedenis bepaald zou zijn door een
machtsvormingsnorm? Als zodanig is de macht niet beter dan haar meest typische
representant, de mammon: ongerechtig, onpersoonlijk, ,afgodde'lijk, onpeilbaar
wreed." Als ik dit goed begrijp, wat 'k haast niet geloven kan, ziet de auteur de
macht als zodanig als iets uit de boze. Maar is de historische vormingsmacht
dan niet een goede menselijke funktie, door de Schepper aan Zijn mensenkinderen gegeven, om — in hun mensenambt — deze macht gelovig te gebruiken
in de dienst van Zijn Koninkrijk? Het afgoddelijke en ongerechtige zit toch niet
in de macht, maar in het boze hart van de mens, die deze goede gave misbruikt?
Een andere zaak. De schrijver zegt: ,Onze grondsituatie van het in-de-kerkzijn ... betekent het in-de-hand-des-Vaders-zijn. We kunnen dat onze individualiteit noemen, mits we eraan denken, dat deze individualiteit, dit individueelmens-zijn het in-de-hand-des-Vaders-zijn is," pag. 201. 'k Vraag me af: is dat
wel juist? Want in deze omschrijving van de menselijke individualiteit ligt opgesloten, dat alle gelovigen dezel f de individualiteit hebben, omdat ze alien samen
als lichaam van Christus in de hand van de Vader zijn. Maar individualiteit wil
toch een aanduiding zijn van datgene, wat ons van ieder ander mens onderscheidt,
het geheel-eigene van dit persoonlijk mens-zijn van mij in afwijking van alle
anderen? Wil men aan de menselijke individualiteit een religieuze uitdrukking
geven, dan zou men m.i. dit moeten zeggen: zij is het in-de-hand-van-de-Vaderzijn elk op zijn eigen plaats. Alleen blijft ook zo nog de vraag onbeantwoord: hoe is
het dan met ongelovigen en afvalligen? Missen die hun individualiteit? Die laatste
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vraag is moeilijk in bevestigende zin te beantwoorden, terwijl ze toch ook weer
niet op de wijze van Gods kinderen gezeten zijn in de schuilplaats van de
Allerhoogste.
Voorts. „In het Nieuwe Testament, met name in de zendbrieven, wordt de
gemeente het lichaam van Christus genoemd: daarmee is de saamhorigheid van
de leden aangeduid," zo lezen we op pag. 202. Die dit zegt, beweert m.i. te
weinig, doordat hij wat in de uitdrukking „lichaam van Christus" primair is niet
noemt. Ging het om de saamhorigheid van de leden, dan zou in beeldspraak
gezegd kunnen worden: de gemeente is een lichaam. Dat staat er echter niet.
De term het lichaam van Christus wijst allereerst en vooral op de onuitsprekelijke
binding en eenheid van alle gelovigen samen met hun Heiland. En dit is, zo
komt het mij voor, geen beeldspraak, niet iets van een „net zoals". Neen, dit moet
letterlijk genomen worden. Die gemeente is niet ,zoiets als een lichaam", doch
zij is het lichaam van Christus. Die beide zijn ident. De gemeente is iets van
wat de Heiland Zelf is en Hij Zelf is in zekere zin Zijn gemeente. Dit is een
mysterie, dat ook in de woorden, waarin het geopenbaard en aangeduid is, een
aanbiddelijke verborgenheid blijft, onuitsprekelijk in ,wezen" en heerlijkheid.
Wat ge aan een van deze kleinen gedaan hebt, dat hebt ge aan Mif gedaan.
Hij Zelf is het licht van de wereld; en: gij zijt het licht van de wereld. Het
nieuwe testament is van deze verborgenheid vol. Zo zouden we misschien
mogen zeggen: de groei van de gemeente en de ontplooiing van het Koninkrijk
Gods is te zien als de voortgaande vleeswording van het Woord, de groei van
dat lichaam, welks leven de Geest van Christus is.
Wanneer de auteur beweert, dat het wel zeker is, ,dat de geneesheer die
bezoek krijgt van een in zijn menselijkheid grotendeels verwoest mens, die
gerepareerd wil worden ten einde zijn benedenmenselijke levensgang in diepere
demonie voort te zetten, door zijn Zender verplicht wordt zo iemand eenvoudig
de deur te wijzen," pag. 302, dan stel ik daar tegenover, dat een patient zich
er wel voor zal wachten de dokter deelgenoot te maken van zijn immorele voornemens; en dat — ais de geneesheer, hoe dan ook, van die perverse plannen, op
de hoogte zou zijn — het dan m.i. zijn roeping is deze patient zoveel mogelijk
te helpen in diens lichamelijke nood met de vermaning erbij om voortaan te
waken en te strijden tegen een nieuwe invasie van de demonische macht. Wat
de gewaarschuwde mens dan later duet, ligt voor z'n eigen verantwoording en
niet voor rekening van de dokter, die hem hielp. Het ligt toch niet in de bevoegdheid van een medicus iemand slechts te helpen op voorwaarde van een goed en
ernstig voornemen.

Over de bantering van de sleutels van het hemelrijk, zegt de schrijver: ,als de
sleutels van het hemelrijk nu eens werkelijk gehanteerd zullen worden, dan
wordt dat gedaan door twee, die eenparig iets begeren ... het gaat om twee, om
twee of drie ... Waar de gemeente oordeelt over zichzelf en haar leden, daar
zijn het er twee of drie ... het bestaat niet, dat de sleutels van het hemelrijk
gehanteerd worden door dertig of veertig ...", pag. 332 v.v. Als ik dit lees,
vraag ik mij twee dingen of. . Eerst: wat is — ziende op het feit, dat Christus,
volgens Matthews 16 de sleutelmacht opdraagt aan de apostelen — bij de uitoef ening van deze opdracht vandaag de verhouding en het verband tussen het
algemene en het bizondere ambt? Het schijnt, dat POPMA hier in wat hij boven
zegt het bizondere ambt uitschakelt. In elk geval vermeldt hij de bantering van
de sleutelmacht niet als een roeping van het bizonder ambt. Men mag zich met
enig recht afvragen, wat dan wel het bizondere is van deze bizondere ambten.
Doch gezien de feitelijkheid van hun funkties in de empirische kerk gaat het
toch niet aan de roeping van de bizondere ambtsdragers in dit opzicht stilzwijgend
vo:orbij te gaan.
Mijn tweede vraag betreft die twee of drie. Is dat nu hews als een limiet
bedoeld, zoals POPMA suggereert, als hij zegt: beslist geen dertig of veertig?

80

BOEKBESPREKING

Hoe is dat te rijmen met het eigen woord van Jezus: zeg het aan de gemeente,
Mattheus 18 : 17? Is dat een loutere kennisgeving, of is dat de oproep aan alle
dertig of veertig of vierduizend om aktief mee te werken in de hantering van
deze sleutelmacht t.o.v. een dwalend kerklid?
Nog een enkel woord over de zgn. vervangingsformule, die , in de gereformeerde kerken een tijdlang heeft gefungeerd, doch nu gelukkig is afgeschaft.
Ik wil het voor die formule in geen enkel opzicht opnemen. Ze heeft — hoewel de
bedoeling anders was — de breuk met de ,Vrijgemaakten" verstevigd en nodeloos
verlengd. Ze was ook volmaakt overbodig, ja schadelijk, omdat ze uitging van
de idee van de ,onmiddellijke wedergeboorte", die de Bijbel niet leert. Maar ze
is beter dan de auteur ons wil doen geloven. Want als hij opmerkt — in verband
met de renaissancistische gedachte van de zelfwederbaring van de soevereine
mens —, dat de gereformeerde kerken in 'haar ,zich een theologische beschikkingsmacht over het heil van God (hebben) aangematigd, waarbij naar het recht Gods
niet gevraagd wordt," pag. 142, dan geloof ik, dat deze beschuldiging veel te ver
gaat. Wie hier van heilstheorie spreekt — en deze kwam niet naar voren in de
centrale woorden, dat men de gedoopte kinderen moet ,beschouwen. en behandelen
als zu'lken die delen in de wederbarende genade van de Heilige Geest," wat
m.i. volkomen bijbels is, doch slechts in een voetnoot, die zeide, dat deze centrale
formulering ruimte wilde maken zowel voor de opvatting, dat de kinderen
te beschouwen zijn als reeds wedergeboren, als voor de opvatting, dat zij te
beschouwen zijn als kinderen, die wedergeboren zijn of zullen worden —., wie
hier van heilstheorie spreekt, doet dat m.i. terecht. Doch wie hier iets van
de renaissance in leest, van een soevereine beschikking over het goddelijk heil,
en dat ziet uitkomen in de uitdrukking „totdat het tegendeel blijkt" vergeet, dat
de gereformeerden steeds hebben beleden, dat de wedergeboorte het werk van de
Heilige Geest; en ook, dat de gewraakte woorden slechts willen zeggen, dat niet
ieder die gedoopt is een levend gelovige wordt, terwijl hij, die het wel wordt
daarvan blijk zal moeten geven in de vruchten.
Even onbillijk acht ik wat gezegd wordt op paging 156: „De leer dat de
gedoopte kinderen van de gemeente wedergeboren worden, hetzij voor of tijdens
of na de Doop, zegt ... dat die wedergeboorte ondateerbaar is omdat ze niet
tot de geschiedenis behoort." De bedoeling van wie zo'n uitspraak deden was in

geen geval de wedergeboorte te plaatsen buiten het historisch verloop van een
mensenleven op aarde — daarmee zou ze tot een fantoom vervluchtigd zijn —,
doch alleen om daarmee te zeggen, dat het ogenblik, waarop in de levensgeschiedenis van een mens dit werk van de Geest plaats grijpt door ons niet
geweten wordt.
Tenslotte kom ik tot wat ik in de boeken ,Levensbeschouwing" het hete hangijzer zou willen noemen, nl. dat de wijsbegeerte der wetsidee het geloof een
funktie noemt, in de orde van de funkties de laatste en de hoogste en daarom
de leidende funktie in ons hele menselijk bestaan. Het geloven een funktie, dat
wordt door de auteur hartstochtelijk bestreden. Hij komt er telkens weer op terug.
We lezen op pag. 35 o:a.: „Het geloof is niets, want het is openheid, ont
vankelijkheid, luisteren. Het is bepaald geen functie, want het omvat de totale
en voor ons onbegrijpe'lijke, onbereikbare en ondoorgrondelijke menselijkheid ...
Als we ons geloof een functie noemen, pogen we het radikaal onbegrijpelijke
begrijpelijk te maken, en dat is wat alle scholastiek steeds weer probeert, tot
geestelijke schade en onheil van een ieder, die in plaats van het levende en
blijvende Woord van God zijn betrouwen stelt op scholastische theologie."
Een volgende uitlating op pag. 61 v.v. is de volgende. „Het is uiteraard te
mal om over te praten dat het Christgeloof zo iets als een functie zou zijn. Het
woord ,pistis" heeft in het Nieuwe Testament die betekenis nooit ... De opvatting dat het geloof ecu functie zou zijn, is in strijd met alles wat de Schrift
over het geloof zegt; daaruit blijkt dat deze opvatting het licht van de Schrift
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niet gebruikt, maar de duisternis verkiest. Hoe geheimzinnig ons geloof ook
blijft, het is toch altijd enigermate verstaanbaar ... als gehoorzaamheid aan
Gods liefdebevel dat we dienen op te staan uit onze dood tot een nieuw en
eeuwig 'leven. Met functionaliteit heeft dit niets uitstaande. Wij vieren eredienst
en Avondmaal niet in een bepaalde functie, geloven is geen vak; ons geloof is
geen kwaliteit. Ik kan iets doen of zeggen in mijn kwaliteit van huisvader,
soldaat, onderwijzer, burger en zo voorts, maar ik kan nooit iets doen in mijn
kwaliteit van gelovig Christen, want dat moet ik altijd zijn, vier en twintig uur
per etmaal, zodat het woord „functie" hier elke zin en elke taalwaarde verliest.
In de geloofsdaad treedt de totale mens op, en het is zin'loze slimheid om de
geloofsdaad op te splitsen tot een kern van boventijdelijke religie en een verbijzondering genaamd geloofsfunctie ... Het leven is waarlijk te ernstig voor
zodanige dwaasheden."
Omdat het hier zo'n uiterst belangrijke zaak is, geef ik nog een laatste citaat.
POPMA schrijft op pag. 174: „De idee van geloof als functie is ontworpen naar
aanleiding van de rijke scala van functies, van de arithmetische t/m de ethische.
Maar voor deze uitbreiding ontbreekt elke grond. De poging om te filosoferen
bij het licht van de Schriften dient bij elke stag aan te tonen, dat ze dit inderdaad
poogt. Met betrekking tot een geloofsfunctie kan dit niet aangetoond worden.
Zij heeft zich te ver verwijderd van het licht van de Woordopenbaring, dat
toch haar enige mogelijkheid is. Dat de Schrift nergens het woord geloofsfunctie gebruikt en ook niet anderszins over geloofsfunctie spreekt, is dermate
vanzelfsprekend dat het moeite kost ernstig te blijven bij de vermelding. De
uitzonderingspositie van de geloofsfunctie in de wijsbegeerte der wetsidee bestaat
daarin, dat zij op geen enkele manier steun vindt in de Schrift: dat door de leer
van de Schriften nergens in die richting wordt gewezen; sterker nog: dat de idee
van geloof als functie op alle punten en over geheel de linie met de leer van de
Schriften in stri/d is ... Elke menselijke daad staat onder leiding van een geloof;
dat kan omtrent geen functie gezegd worden. ,Onder leiding van" wordt in de
w.d.w. alleen van geloof gezegd en van niets anders. Daardoor veroordeelt deze
filosofie zelve de idee van geloof als functie."
Aanvankelijk was ik bij het lezen van POPMA's veelvuldige uitlatingen over
— soms uitvallen tegen — de idee van geloofsfunktie, zowel in dit als in de vooraf gaande delen van ,Levensbeschouwing", erg sceptisch gestemd inzake zijn
kritiek, die erop neerkomt, dat in onze beschouwing het geloof dient te verhuizen vanuit het gebied van het funktionele naar de religieuze sfeer van het
prefunktionele. Maar hoe meer ik erover nadacht, des te meer werd ik — ondanks

een innerlijke weerstand van voorkeur voor hetgeen waar men jarenlang mee vertrouwd is geraakt — ervan overtuigd, dat de auteur in deze zaak gelijk heeft en dat
hij ons met zijn kritiek een waardevolle dienst bewijst, waardoor ons christelijk
filosoferen op dit punt meer getrokken werd in het licht van de Schrift. Doorslaggevend was voor mij de gedachte, die onder ons op grond van Gods Woord volkomen vaststaat, dat het drievoudig mensenambt van profeet, priester en koning
een prefunktioneel ambt is. Dit religieuze ambt toch, door God in Adam aan Zijn
mensheid gegeven en in Ghristus uit genade hersteld ,staat niet met onze funktionele
ambten op een lijn als een apart levensterreintje naast zoveel andere, doch doortrekt al onze kwaliteiten vanuit de diepte van het hart. Maar dit prefunktionele
ambt is het ambt van de gelovigen, het ambt dat aan het geloof vastzit, dat met
het geloven gegeven is, ermee s a m e n v a 1 t. Daarom druist het tegen alles in
om het drievoudig ambt als religieus te zien, behorend tot de wortel van het leven
en het geloof te doen ressorteren onder de levensuitingen als een van de funktione'le uitlopers van de religieuze wortel.
'k Geloof dat bij deze visie meer dingen in het gelid komen. Er wrong m.i.
altijd ook iets in de voorstelling, dat het dubbelgebod van de liefde de religieuze
wet is, terwijl Gods Woordopenbaring in de Heilige Schrift de funktionele geloofs-
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wet zou zijn. Als Christus zegt: aan deze twee geboden hangt het hele Oude
Testament (de wet en de profeten), dus heel de Bijbel, waar halen wij dan de
moed en het recht vandaan om een paar zinnetjes uit de Bijbel religieus te
noemen en de rest, die er een mee is, funktioneel?
In de visie van het geloof als primaire religieuze daad is het geloof ook meer
dan een leidingsgevende instantie. Immers leiding is hier een veel te zwak begrip.
Men kan zich aan de leiding van een leider onttrekken, er zelfs dwars tegenin
gaan. Maar geen mens kan zich, juist krachtens zijn religieuze menselijkheid die
in het geloven uitkomt, ooit aan de drijfkracht van zijn geloof onttrekken. Het
veer van ons hele leven. Zander die drijfveer zou het
geloof is de religieuze drijfveer
leven geen mensenleven zijn. Ons leven is pas leven bij de gratie van het geloof.
Een vraag wil ik in dit verband nog stellen. Het geloof kan geen funktie, geen
kwaliteit zijn. Maar het kerkelijk-godsdienstig leven is toch wel een funktionele
levenskwaliteit naast vele anderen. Alles wat een mens doet is uit het geloof.
Doch niet al z'n doen en laten is kerkelijk-godsdienstig. Volgt daaruit niet de
noodzaak om boven de ethische modaliteit een kerkelijk-godsdienstige te stellen?
Hierbij wil ik het laten, de auteur dankend voor zijn zeer-instruktief werk,
hopend dat hij ook de nog volgende delen mag voltooien en daarbij de wens
uitend, dat zeer velen door het lezen en herlezen van dit prachtige werk e'n
religieus e'n funktioneel mogen gebouwd warden.
J. M. SPIER

Dr. J. VAN DER HOEVEN , Kritische ondervraging van de f enome-

nologische Rede, I. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam
1963.
Op het proefschrif t van deze naam is de schrijver op 27 februari 1963 aan
de Leidse Universiteit met lof gepromoveerd. Vanuit het standpunt van ons
tijdschrift aarzelen wij in geen opzicht, wanneer wij de verschijning van dit
boek van het grootste belang zeggen te achten.
De Inleiding geeft hieromtrent integraal verantwoording.
De filosofieen van het Westen, uit de antieke wereld, de scholastiek en het
humanisme geboren, schijnen toch historisch haar niet meer te overstijgen top
en daarmee haar historisch einde te naderen. Gelijk de religies, waaruit zij ge -

boren zijn. Nieuwe machten maken zich op, de cultuurhistorische gestalte der
aarde te veranderen. Slechts langs de omtrekken van de praktische machtsstrijd,
die de wetenschappelijke arbeid in zijn dienst stelt, schijnt de zgn. angelsaksische
wijsbegeerte een korte bloeiperiode tegemo et te gaan, uiting als zij is van de
pragmatistische tijdgeest. Continentaal Westeuropa heeft, sneller dan een grote
als EDMUND HUSSERL verwachtte, de weg van zijn „telos uitgelopen en de
spitsen zijner redelijke dialectiek bereikt.
Het is het karakter van deze dialectiek in haar modernste gestalte, dat
Dr. v. d. H. aan een deskundig onderzoek onderwerpt. Hij vindt daarin direct
tegenover zich degenen die, aan elke idee van souvereine zin-bepaling ontzonken,
achter de fundamentele dia-loog niet meer teruggevraagd willen zien.
Het onderzoek is in de richting ener transcendentaal-immanente kritiek aangezet tegen de grondp osities der fenomenologie. De wijsbegeerte der wetsidee
getijd
ti'd te verwachten tweede deel van deze
v^ndt in dot p roefschrift en het over enige
Ondervraging haar natuurlijk-legitieme voortzetting temidden van de
,

vraagstukken van het midden onzer eeuw.
Om te verstaan wat met kritiek der fenomenologische rede wordt bedoeld,

dient men ten eerste te bedenken dat van kritiek der rede op enigerlei manner
eerst sprake kon zijn, nadat binnen het autonoom verabsoluteerde subject-objet
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dualisrne de aandacht van de filosoof zich op de subjectiviteit was gaan concen
treren. Doch vervolgens dat zulk een kritiek haar scherpte eerst kon verkrijgen,,
nadat deze subjectiviteit in haar onvervangbare individuele gestalte zich was
gaan opdringen. Dan ontstaan achtereenvolgens twee problemen: le hoe kan
nu in het vervolg .alsnoig wettig over de subjectiviteit worden gehandeld; 2e inthen men op deze vraag langs wijsgerig, immanent-dialectische, weg een antwoord zoekt, hoe verantwoordt dan de wijsgeer zelf zijn, op stilzwijgend algemeengeldige wijze afgekondigde, positie binnen de door hem gestelde dialectiek?
Anders gezegd: hoe vindt de dialectiek van de wijsgeer en zijn wijsbegeerte zich
terug onder de dialectische grondnoemer van diens wijsgerig stelsel? Aldus blijkt
het probleem der fenomenologische reflectie met haar idee van stroom, historiciteit, presence •a, enz. het sleutelprobleem der fenomenologie te zijn. Alle
moderne wijsbegeerten hebben daaraan dan ook ernstige en diepgravende aanda.cht besteed, zonder aan de er in vervatte grond antinomie te kunnen ontkomen.
Vooral in de op de existentie-idee toegespitste stelsels neemt deze bijzonder
scherpe vormen aan en de op deze stand van taken gerichte kritiek heeft het
meesterschap van de schrijver der Kritische Ondervraging ondubbelzinnig vastgesteld.
Deze dissertatie legt, als eerste deel, de filosofis'che situatie in de fenomenologie
open aan de hand van een kritische beschouwing op de centrale punten bij
vooral de vader der fenomenologie, HUSSERL en, relatief kort, bij SCHELER,
gevolgd door een telkens met de door dezen getrokken grondlijnen in nauw verband gezette bestudering van de groei en de wisseling in de problematiek bij
de richting gevende existentialistische fenomenologen, HEIDEGGER, SARTRE,
MERLEAU-PONTY.
Het gaat daarbij niet om een filosofie-historisch verhaal omtrent wat deze
denkers hebben gepubliceerd en dat reeds door tientallen auteurs met meer of
minder diepte is gedaan, maar om de uitstalling der reele problemen in hun
fundamenteel wijsgerige betekenis. Aan niets hebben wij heden meer behoefte,
nu een geletterde bovenlaag in onze oeconomiserende omgeving het hare gedaan
denkt te hebben door een eindweegs mee te zweven in de ruimte tussen mens-rest
en ,wereld" en aan beweringen inzake ,ambiguIte' de lof van breedheid en
werkelijkheidszin toe te kennen.
Het spreekt vanzelf, dat bij het aanhechten van de keten van het betoog
aan de bekende wijsgeren, vele andere schrijvers hetzij in de tekst hetzij in de
noten aan het woord komen, waardoor de hoofdlijn een gesloten baan goat volgen,
Welke niet licht te kruisen valt. Overal geeft de auteur blijk, op de meest verrassende ontmoetingen voorbereid te zijn zonder eigen visie uit het oog te verliezen. In dit verband is treffend, hoe de religieuze dialectiek binnen het humanistisch kamp, tussen fenomenologie en neo-positivisme, telkens opnieuw in het
oog wordt gevat en gehouden, vooral wanneer de fase der ,ambiguIte" zich
aanmeldt.
Tussen Inleiding en Voorlopige Conclusie heeft de schrijver, om zo te zeggen,
alle uitgangen der door hem gecritiseerde wijsbegeerte op aan hun betekenis
evenredige wijze onder scherpe bewaking gesteld. Tegelijk is hij de strijd aangevangen in aansluiting op de eerste ontwikkelingsfase der fenomenologie sinds
de tweede oorlog (bij HEIDEGGER reeds tevoren begonnen), en heeft bereids de
projecten op tafel gelegd voor b.ehandeling der tweede fase. Het onderscheid
der beide fasen zou men kortheidshalve kunnen aangeven in het markeren dan
wel maskeren van de innerlijke polariteit der fenomenologische dialectiek. In de
tweede fase begint deze laatste in de richting der mythe te wijzen (HEIDEGGER,
MERLEAU-PONTY) dan wel wordt zij binnen politieke omraming scherp onder
controle der (evenzeer dialectisch) kritiserende „rede" gesteld (SARTRE).
De schrijver zegt onomwonden dat de verschijning van SARTRE'S laatste boek
de definitieve stoot gegeven heeft tot de opzet van zijn werk. Het 27 februari
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in de openbaarheid tredende deel is dus ,vanuit de toekomst" bepaald. Moge
het Dr. VAN DER HOEVEN, wie ons tijdschrift hier zijn hartelijke gelukwens
aanbiedt, gegeven zijn, dit zijn werk bepalende vervolg in de periode waarin
voor nog serieus denkenden de onderwerpelijke vragen branden, aan hen voor
te leggen.
Wij hopen, dat de oefenschool in reeel christelijk f iiosoferen, welke hier geboden wordt, door allen die wetenschappelijk hun roeping willen verstaan, snel
en doeltreffend zal worden benut en kunnen slechts eindigen met een woord
van diepe erkentelijkheid voor de verschijning van het onderhavig werk. M.

0. GIGON,
1962.

Vita Aristotelis Marciana, Walter de Gruyter, Berlin,

Wanneer men de commentaar van 0. GIGON op de Vita Marciana (een
neoplatoonse levensbeschrijving van ARISTOTELES) ter hand neemt, voelt men
een zweein van onbehagen opkomen. Zijn dit de problemen, waarrnede een
studeerkamerleven moet worden gevuld? De ,kleine" feiten uit het leven van de
Stagu~iet vragen veel tijdrovende aandacht. Zijn ze dat waard? Het wordt de
onderzoeker niet gemakkelijk gemaakt. De biografie van ARISTOTELES is namelijk,
voor een belangrijk deel althans, geboren uit een polemische. botsing van een
tradi.tie, die ARISTOTELES zeer vijandig gezind is (filosofen als EPICURUS, historici
als TIMAEUS 1 ) en een lijn van overlevering waarvan de objectiviteit evenmin
boven verdenking is verheven: de enkomiastische (van HERMIPPUS c.s. u)). Deze
polemiek gaat zelfs zover, dat zij. ook de status van ARISTOTELES' huishoudster niet
ongemoeid laat. Praktisch elk felt uit zijn leven is omstreden. De filologie vervult hier wel de uiterst nederige functie van ,ancilla philosophiae", een slavin
van wie men zich afvraagt, of zij haar meesteres niet potten en pannen aanreikt,
die zij niet nodig heeft, en daar . nog plezier in heeft ook. Er is immers maar
weinig in deze biografieen, dat, naar het schijnt, voor de wijsbegeerte en de
geschiedenis daarvan van belang is.

GIGONS commentaar op een der vele levensbeschrijvingen, de Vita Marciana,
die door COBET is ontdekt en hier in Nederland voor het eerst uitgegeven, is
voor een zeer belangrijk deel een bewerking van een eerder in 1958 gepubliceerd
artikel 3 ). Het was uw recensent liever geweest, wanneer alles in een publicatie
was aangeboden. Men is nu genoodzaakt twee versies van de behandeling van
een probleem te bekijken, een tijdrovende en nutteloze arbeid, omdat de commentaar, voorzover zij geen andere onderwerpen aansnijdt dan het artikel, weinig
nieuws bevat, ja zelfs de stof nog comprimeert. Men vraagt zich dan ook af,
voor wie deze commentaar bedoeld kan zijn 4 ). Want wie zich werkelijk serieus
met deze materie wil occuperen, grijpt al spoedig naar het artikel, dat meer
polemiek biedt en het ,audi et alteram partem" meer recht doet wedervaren.
Men vraagt zich trouwens in het algemeen af, of bij GIGON de oudere litteratuur
niet meer aan bed had dienen te komen, daar men niet de indruk krijgt dat zij tot
zw'ijgen is gebracht door zijn voorstellingen van zaken 5 ). Met name geldt dat

1) Vergelijk I. DURING, Aristotle in the ancient biographical Tradition, 376 sqq.
2) Verg. 0. GIGON, Interpretationen zu den antiken Aristotelesviten, Museum
Helveticum 15 (1958), 148, passim.
3) Verg. noot 2.
4) Wat de commentaar betreft: Polemik ist gemieden, obschon ich den alteren
Interpreten nur teilweise zu folgen vermag (GIGON, Komm. op de Vita Marc., 21).
5 C. M. MULVANY (bij wie ook verwijzingen naar nog oudere litteratuur), Notes
on the Legend of Aristotle. Classical Quarterly 20 (1926), 155 sqq. D. E. W.
WORMELL, The literary Tradition concerning Hermias of Atarneus, Yale Classical
)
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b.v. de mo i 'jkheden ten aanzien van ARISTOTELES' bemoleienissen aan het
Macedonische hof ten bate van de wederopbouw van zijn geboorteplaats
STAGIRA 6 ). Trouwens ook de banden met dit Hof worden m.i. door GIGON
wel wat ondergewaardeerd. Ook van de haat jegens de Macedoniers (en speciaal
tegen ARISTOTELES' vriend, de gouverneur van Griekenland tijdens ALEXANDERS
verblijf in het Oosten, ANTIPATER denkt GIGON te goring 7 ). Daarom vermag hij
niet te geloven 8 ), dat men serieus — voorzover een sycophant serieus kan zijn —
na de plotselinge dood van ALEXANDER in 323 een aanklacht of misschien wel
meer dan een, tegen ARISTOTELES heeft overwogen wegens zijn — vermeend —
overdreven godsdienstige verering van wijlen zijn echtgenote. Dit ongeloof siert
eerder de advocaat dan de historicus, die wel begrijpt, dat men in een dergelijk
emotioneel geladen sfeer als er na de dood van ALEXANDER in Athene heerste,
aanklachten heeft overwogen, die misschien hun succes eerder aan de situatie
dan aan hun degelijkheid moesten ontlenen.
De kritiek, die ik bier uitbracht, treft het gedeelte van de commentaar, dat
naar de inhoud samenvalt met het artikel van GIGONs hand. In de inleiding,
die nieuwe dingen bevat, staan vele wetenswaardigheden en interessante opmerkingen. Dat neemt niet weg, dat men ook bier een kritisch geluid niet kan onderdrukken. Is het wel zo zeker, dat in de (grotend.eels verloren gegane) dialogen
van ARISTOTELES biografische gegevens hebben gestaan? In de fragmenten, die
wij over hebben van deze geschriften 9 ), treft men ze niet aan. Ook CICERO's
navolging van de methoden, die ARISTOTELES to epast (eigen optreden als
gesprekspartner of -leider) wijst niet in de door GIGON gewenste richting.
Men zou nog vele punten te berde kunnen brengen, die twijfel wekken,
ook wat de commentaar betreft, in het bijzonder omdat de onzekerheid van de
gegevens boirg staat voor aantrekkelijke speculatie. Deze punten laat ik echter
rusten. Wanneer men zich orienteert in de oudere litteratuur, begrijpt men gemakkelijk, welke voorstellingen van GIGON voor twijfel vatbaar zijn of een
andere interpretatie toelaten. Dit alles wil evenwel niet zeggen, dat men niet veel
van de zeer scherpzinnige en de stof grondig beheersende GIGON zou kunnen
leren. Voor een eerste orientatie is deze commentaar dan ook wel geschikt.
Tenslotte noigmaals, wat is de waarde van deze biografieen? Vooralsnog ligt
deze, voor mij althans, voornamelijk in de er in opgenomen lijsten van ARISTOTELES' werken. Vergelijking van deze lijsten zoals die van vddr en na de grote
bewerking van ANDRONICUS VAN RHODUs bekend zijn, vergunt ons inzicht in
de wordingsgeschiedenis der geschriften 10 ). Hiermede lijkt mij het Aristoteles,

onderzoek nog het meest gebaat

11).

Leiden

P.

A.

MEIJER

Studies 5 (19 35), 57 sqq. Deze litteratuur wordt door GIGON niet besproken. Men
vraagt zich of waarom niet. Zij ontbreekt ook in de opgave van de „wichtigste
Literatur" in de commentaar, p. 8.
6) Vergelijk het standpunt van BRANDIS, geciteerd bij MULVANY, o.c. 164 met
GIGON, Vita Marc., 56.
7) De Atheners staan onmiddellijk op tegen ANTIPATER na ALEXANDERS dood, verg.
R. COHEN, Histoire Grecque, 447 en 465.
8) GIGON, Vita Marc., 75, 76.
9) GIGON, Vita Marc., 16.
10) Voor een poging zulks to doen voor de Politica: P. A. MEIJER, Chronologie
en Redactie van Aristoteles' Politica, Assen 1962, 121 sqq. In de Vita Marciana komt
zulk een lijst overigens niet voor. Ter vervanging daarvan dient een korte introductie,
die enige belangrijke werken opsomt, dit ten dienste van het onderwijs zoals dat in
de neoplatoonse school werd gegeven (cf. GIGON, Vita Marc., 29).
11) Nag dit: het trekt de aandacht, dat de ,Zerstorung" van STAGIRA op p. 23 in
349 wordt gedateerd, terwijl op de volgende bladzijde het jaartal 348 voor deze
gebeurtenis wordt aangewezen.
,
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Dr. J. J. LOUET FEISSER, Wetenschap in toga. Vakspecialisme en
wijsgerige eenheid in de toekomstige universiteit. Utrecht.
N.V. A. Oosthoek's uitgeversmaatschappij, 1962, 63 bladzijden.
De auteur van dit keurig uitgegeven geschrift is in de kring van onze calvinistisch-wijsgerige beweging geen onbekende. - Hij behoort immers als niet-calvinist tot de medewerkers aan de feestbundel „Perspectief", die door jongeren is
uitgegeven bij het zilveren jubileum van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte.
Hoewel hij in bedoelde bij1drage ook kritische geluiden laat horen, zegt hij
daarin vooral ook zeer waarderende dingen t.a.v. de grondslagen van de wijsbegeerte der wetsidee. Hij stelt zich rondweg achter DOOYEWEERD's transcendentale kritiek van het wijsgerig denken, waarin de onmogelijkheid van de autonomie
van dit denken wordt aangetoond. Hij is het met de W. d. W. ook hierin eens,
dat „binnen de wetenschappen van meet of aan met de aanwezigheid van niettheoretische en religieuze aspecten in de oordeelsvorming rekening dient te
warden gehouden". En hij verwijt ,bepaalde protestantse kringen", dat men
niet de moed heeft ,om tot een waarlijk bijbelse beoefening der wijsbegeerte te
komen". Hij acht dit ,een ernstige lacune ... in de door onze tijd zozeer aanbevolen apostolaire taak van Kerk en Theologie". En hij poneert, dat „het in
feite aanvaarden ener geseculariseerde wijsbegeerte en het daarmee samenhangend dogma ener ten opzichte van de geloof sbeslissing neutrale wetenschapsbeoefening ... ten enenmale in strijd (is) met wat de bijbel op dit levensterrein
van ons vraagt en in strijd met de aard der wetenschap zelf".
In het onderhavige geschrift voert de auteur het pleit voor het eerherstel van
de filosofie binnen de universitaire gemeenschap, omdat de wijsbegeerte het
fundament van alle vakwetenschap is.
De gedachtengang van de schrijver is in de vier hoofdstukken van dit boekje
de volgende.
In hoofdstuk I, dat tot opschrift heeft: het dilemma van de wetenschapsleer
wordt betoogd, dat het niet de specialisatie en methodische vertakking van het
wetenschapsbedrijf zijn, die de eenheid van de universiteit bedreigen, maar dat
dit gevaar veeleer o pkomt uit „de onwil of intellectuele onmacht om zich juist als

es ecialiseerdp
academicus l
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g
g
to geven", pag. 7.
De Wetgever echter blijft — aan de traditie trouw — het eenheidsgezichtspunt
in de wetenschapsontwikkeling als voornaamste doel van de universiteit vermelden. Wetenschap is gericht op ontdekking van de waarheid. Vanuit dit gezichtspunt blijft het van groot belang, dat de vakspecialist doorvraagt naar de
vooronderstellingen van alle onderzoek en onderwijs. Vragen als deze: wat is
eigenlijk een experiment; wat is waarneming, feitelijkheid, verificatie, o^bjectiviteit; wat is een wetenschappelijke uitspraak, behoren hem te interesseren.
En daarmee is hij aangeland op het terrein van de filosofie, die ook het weten
zelf ondervraagt en zich verdiept in de mogelijkheid van alle denken over de

werkelijkheid.
Vandaar, cat de Wetgever spreekt van „een centrale interfaculteit, waarbinnen
in ieder geval de wijsbegeerte behoort te zijn vertegenwoordigd", pag. 10. Men
mag dus verwachten, dat de wijsbegeerte zichzelf zal opvatten als „een unieke
wetenschappelijke aangelegenheid", ni. in de zin van „filosofie der wetenschappen".
De filosofen zijn het er onderling niet over eens, of wijsbegeerte wel een
wetenschappelijk karakter draagt. HUSSERL b.v. ziet haar als ,Strenge Wissensehaf t", terwijl JASPERS daarentegen volhoudt, dat de f ilosof ie niet kan en mag
voldoen aan de eis, die voor de wetenschap geldt om algemeen geldende uit-
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spraken te doen. Alle existentialistische denkers zijn het — om verschillende
redenen — hierin met JASPERS eens, terwijl veel fenomenologische denkers in
dit opzicht HUSSERL, de vader van deze denkrichting, niet meer volgen.
In 't algemeen kan dus gezegd worden, dat „in de kring der existentieel en
fenomenologisch georienteerde filosofie de opvatting domineert aangaande de
incongruentie van filosofie en wetenschap", pag. 12.
Het neo-positivisme steunt in zekere zin de opvatting van existentialisten en
fenomenologen. Want deze richting koestert het ideaal van een wijsbegeerte
als ,exacte wetensehap", terwijl zij a11e filosofie, die aan dit ideaal van ,,exactheid" niet beantwoordt, als speculatief ter zijde stelt.
De centrale vraag, waar 't nu om gaat is dus, „of wij in staat zijn de norm
der wetenschap zodanig te bepalen, dat de wijsbegeerte en de vakwetenschappen
gezamenlijk de door de universiteit gestelde denktaak kunnen volbrengen",
pag. 13.
De vraag is nu: wat verstaat men onder de exactheid van wetenschap? In
neo-positivistische kring is daaropp het antwoord: exact is iedere algemeengeldige uitspraak, die berust op instrumenteel gecontroleerde ervaring. Allen dus
wat niet empirisch waarneembaar is valt buiten de kwalif icatie van exacte kennis
te zijn. ,Waar haalt men de moed vandaan om zonder uitdrukkelijke wijsgerige
bezinning er van te voren zeker van te zijn, dat emotionaliteit en waardeschatting ... geen enkel wetenschappelijk gehalte bezitten?," pag. 15. Waarom
zou de natuurwetenschap het criterium van alle wetenschap zijn? Dit is scientisme.
In de gesehiedenisweten.schap of in de psychologie zou exactheid wel Bens
iets anders kunnen betekenen dan in de natuurwetenschap. De cultuurwetenschappen rusten voor een deel ook op introspectieve ervaring en daarbij spelen
b.v. emotionaliteit en waardeschatting een grote rol. Zulke persoon- en tijdgebonden beoordelingen zijn daardoor toch niet willekeuriger of minder m ededeelbaar en dus wetenschappelijk minder bruikbaar. Het neo-positivisme vat
het feit van het wetenschappelijk onderzoek te beperkt op.
Op de vraag: wat maakt nu eigenlijk spreken tot wetenschappelijke taal en wat
maakt denken tot wetenschappelijke theorie, antwoordt de auteur, dat binnen
de wetenschapsbeoefening moet vastgehouden worden aan de eis van een
objectief-mededeelbaar taalgebruik. „De geleerde dient zich in taal- en denkvorm permanent te verantwoorden en in discussie te treden met de te voren
aangetrof f en f ormulering of uitspraken", pag. 18. Veel denkers uit f enomenologische en existentialistische kring achten dit onmogelijk. Zij keren zich tegen
de abstractie van het wetenschappe'l.ijk taalgebruik. De schrijver is echter van
mening, dat het wetenschappelijk denken zonder abstraherende begripsvorming
niet rnogelijk is en dat alle theorie-vorming de onmiddellijkheid der ervaringen
enigermate miskent.
Concluderend zegt hij, dat noch het existentialisme nôch het neo-positivisme
in staat zijn om een integrale leer aangaande de wetenschap te funderen, omdat
beide van een te eng gesteld wetenschapsbegrip uitgaan. Daarom dreigt er voor
de wijsbegeerte een innerlijke tweespalt, een vervreemding van een groot gedeelte van de wetenschapsbeoefening. Men zou de wederzijdse bijdragen van
beide richtingen zo moeten trachten te verbinden, dat over het wetenschappelijk
karakter van de wijsbegeerte binnen de universiteit een consensus- wordt bereikt.
,,Het neo-positivisme moet zijn angst voor de „raison elargie" overwinnen en
de existentie-filosofie moet zijn afkeer van het wetenschappelijk taalgebruik prijsgeven; bovenal zal de bekwame vakgleerde
e
zijn afkeer van de wi l sgerige
bezinning op de grondslag zijner wetenschap moeten overwinnen en zich rekenschap gaan geven van de vooronderstellingen van waaruit hij zijn vak beoefent",
pag. 21.
Hoofdstuk II is getiteld: Wijsgerig perspectief op de integratie der weten,
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schap. De auteur gaat bier uit van de gedachte, dat, terwijl de vak-wetenschappen de verschijnselen op hun vak-gebied ondervragen, het typisch wijssgerig
is om zich rekenschap te geven van het vragen zeif. Maar als wij wijssgerig
doorvragen naar de grand van het wetenschappelijk vragen zelf, worden wij
verwezen naar ons zijn in de wereld, dat aan alle bezinning voorafgaat. Want
wij zijn als vragend subject gefundeerd in een omvattender bestaanswijze, die
buiten zichzelf op de wereld gericht is. Daarom is het vertrekpunt, waarvan
we moeten uitgaan, dat de mens bestaat als bewuste lichamelijkheid in de
wereld. Wij ervaren de wereld kennend en zintuigelijk, voelend en waarderend,
willend en verbeeldend. Dit al'les is voor-wetenschappelijk.
Wat gebeurt er nu, als wij vanuit die voor-wetenschappelijke ervaring wetenschap gaan beoefenen? ,,Dan nemen wij de moeite om die voor-wetenschappelijke
ervaring stelselmatig te ondervragen, d.w.z. het denken is dan niet meer verwikkeld in de totaliteit van het levensgedrag, maar het denkend ik stelt zich
tegenover het geincarneerde bewustzijn in de wereld ... Een van, de meest
opvallende dingen bij de wetenschappelijke probleemstelling is, dat de ervarings=
werkelijkheid van, mens en wereld niet in haar totaliteit ondervraagd wordt,
maar steeds vanuit een bepaalde vraagstelling of perspectief aan de orde gesteld
wordt", pag. 26.
Wie zich niet scherp genoeg rekenschap geeft van de begrenzing van zijn
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to verabsaluteren. Dan vereenzelvigt men bv, kennis met natuurwetenschappelijke
kennis. Hier is zelfinisleiding in het spel. Want alleen een natuurwetenschappelijk
geconstateerd feit wordt als felt gehonoreerd en iedere andere feitenconstatering
wordt als feitelijkheid miskend. Hieruit volgt, dat een beroep op de feiten
wetenschappelijk slechts verantwoord is vanuit een voorafgaande bezinning op
de verscheidenheid binnen de feitenconstatering.
Wanneer nu wetenschap omschreven wordt als theorie aangaande de werkelijkheid, theorie als intellectuele neersiag van de totale ervaring, dan is het duidelijk,
dat 't begrip ervaring niet alleen insluit de instrumentele ervaring in de zin van
de natuurwetenschappen, maar ook de lichamelijk bepaalde waarneming van
de zintuigen en evenzeer onze emotionele reacties, wensen, strevingen, enz.
Alle wetenschap is gericht op waarheid, die men vroeger graag omschreef
a'ls overeensternming tussen theorie en werkelijkheid. Als een uitspraak klopt
met de feiten is hij waar, zo beweerde men. Maar feiten bestaan niet op zichzelf.

Dat is een illusie. Immers de feiten in de werkelijkheid worden bepaald door
de wetenschappelijke vraagstelling. Daarom is elke waarheidsopvatting, waarbij
men de wetenschappelijke uitspraken ziet als een zekere afbeelding van een
onafhankelijk daarvan bestaande realiteit, in strijd met de aard van het wetenschappelijk onderzoek. „Immers ieder beroep op zgn. feiten komt in alle wetenschappen op verantwoording van hem, die het f eit als zodanig stelt", pag. 30.
Als criterium van wetenschappelijke waarheid stelt de schrijver voor: „het
streven am tot zo objectief mogelijke uitspraken te komen door middel van zo
groot mogelijke exactheid in formulering en ervaring", pag. 30.

Hoe verder men zich verwijdert van de methode van natuurwetenschap en
wiskunde, des te meer vermindert de exactheid en neemt de objectiviteit van
de uitspraken af, omdat het persoonlijke van de wetenschapsmens hier een
grotere rol gaat spelen. „Er is echter geen enkele reden om iedere tak van
wetenschap aan dezelfde norm van objectiviteit en exactheid te wi'llen onderwerpen", pag. 31.

Waarheid is primair gebonden aan uitspreekbaarheid in de zin van controleerbare mededeelbaarheid. Daarom ligt het criterium der wetenschappelijke waar-

heid in het bindend karakter van haar uitspraken; bindend in de zin van:
duidelijk gedefinieerd en berustend op afdoende ervaringcontrole.
Het is de taak van de wijsgeer binnen de universiteit om vanuit de
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specialisatie der vakgebondenheid de samenhang van alle wetenschapsbeoef erring
doorzichtig te maken.
Zo wordt de wijsbegeerte wel genoemd methodenleer of encyclopedie. ,Zij
onthult zichzelf als gronds'lagenonderzoek, wanneer zij tot op de voorwetenschappelijke oorsprongen van ons geincarneerd bewustzijn in de wereld terug
vraagt", pag. 32. 't Gaat om de grondslagen bij vragen als: wat is denken; wat
is een uitspraak; wat is een feit; wat is objectiviteit?, enz. Dit zijn zaken van
wetenschapsleer of kenleer.
Dan zijn er nog de diepste vragen, zoal: wat is het Zijn zelf? Hoe is de
verhouding tussen zijn en verschijning? In die laatste vragen stelt het denken
zichzelf tegenover het zijn van mens, wereld en God „als de omvattende
horizon van alle kennis der vakwetenschappen", pag. 32. In dit alles blijft
het contact met alle vakwetenschap voorondersteld.
Wijsbegeerte mag nooit worden opgevat als het totaal van alle vakwetenschappelijke kennis, omdat het wijsgerig grondslagen-onderzoek de specialiserende
kennis pas mogelijk maakt.
Daarom acht de auteur „het ideaal der universiteit als alzijdig toegewende
en dienovereenkomstig methodisch gespecialiseerde denkgemeenschap ... in de
20e eeuw eveng
oed verwezenlijkbaar
als in vroeger "d n" pag. 33.
^ g tijden",,
Het hedendaagse euvel, dat de vakwetenschappen steeds meer van elkaar
vervreemden, is niet te verhelpen door het ideaal van een mathesis universalis,
maar door een zich „nauwkeurig rekenschap geven van het verband tussen
de voorwetenschappelijke ervaring, de vakwetenschappelijke systematiek en de
wijsgerige fundering van alle kennis in de integrale wetenschapsleer", pag. 34.
Wat de grenzen van de wetenschap betreft, maakt de schrijver de opmerking,
dat alle wetenschap als menselijke activiteit door de tijdelijkeheid een historisch
karakter draagt. Alle wetenschap heeft een dimensie van niet-weten, omdat de
onderzochte werkelijkheid steeds het karakter van geheimenis behoudt. Dlaarom
is alle wetenschap vervat in een steeds voortgaand proces van waarheidsontdekking en is „het ideaal ener tijdloze algemeen-geldigheid der waarheid
onhoudbaar ... geworden", pag. 36.
Behalve door deze historische relativering van de waarheid, is zij ook
gerelativeerd door de ,methodisch gespecialiseerde vraagstelling", d.w.z. dat
de feitelijke werkelijkheid slechtss bestaat vanuit de ,zingeving" door het subject
der wetensichap. Dit is een ,relativering van alle object-gerichte kennis in
haar relatie tot het subject". Tenslotte komt daar nog bij de relativering „door
het individuele persoongebonden aspect der oordeelsvorming". Binnen de ge

-

noemde grenzen mag van algemeenheid en objectiviteit van de wetenschappelijke
waarheid gesproken worden.
Hoofdstuk III draagt als opschrift: Wijsger g pers peetie f op de integrative van

het levensgedrag.
Uitgaande van de onderscheiding tussen weten en doen, denken en handelen,
plaatst de auteur naast de wijsgerige wetenschapsleer een wijsgerige ethica als
theorie aangaande het handelen. Want het behoort tot de bevoegdheid van de
theoretische redo om zich rekenschap te geven van alle doen en daardoor het
menselijke levensgedrag te bbeinvloeden. Hierdoor heeft de universiteit eeuwenlang kunnen bestaan ,als het intellectueel geweten van de maatschappij en de
theoretische rechtvaardiging van het gehele cultuurproces", pag. 38.
Zo mogen de jongeren van de wijsbbegeerte als ethiek een bijdrage verwachten tot het verkrijgen van levenswijsheid.
Waarom geeft de moderne universiteit minder levensinzicht dan de vroegere?
Omdat ,een te beperkte visie op de zin van de wetenschap zelve ons de weg

blokkeert, om in grootse strijd het menselijk levensgedrag to toetsen aan de
norm der waarheid", pag. 39. Wetenschappelijke waarheid is veelal gereduceerd
tot een ,constaterende f eitenregistratie". De wetenschappen weigeren de vraag
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te stellen naar de norm van de echte staat en van ware gemeenschap en opvoeding tot waarachtig menszijn. Op die manier schiet men tekort om de grondvragen te beantwoorden en verliest men het uitzicht op onze totale ervaring
van de werkelijkheid met inbegrip van onze emotionaliteit en waardeschatting.
Men kan zich immers niet ,theoretisch rekenschap geven van goed en kwaad,
kunst en kitsch, van recht en onrecht, van God en afgoden, zonder een waarderingsoordeel uit te spreken". Uit deze voorkeur voor een waarden-vrije
obj ectiviteit blijkt daarachter een onkritische waardeschatting schuil te gaan.
't Is deze, dat men slechts als echt wetenschappelijk waardeert, wat resultaat is
van experimentele ervaring.
,,Wijsbegeerte als grondslagenleer aangaande de kennis is ten nauwste betrokken op de wijsbegeerte als grondslagenleer betreffende het levensgedrag",
pag. 40. Maar het denken heeft a'ltijd een voorsprong op het doen, doordat
het eerste, zich wel rekenschap kan geven van het laatste, doch niet omgekeerd.
,,Het leren .... blijft de grate voorwaarde, waaraan alle menselijk doen ...
onderworpen is", pag. 41. Alle praktische bezigheid op elk levensgebied rechtvaardigt zich voor het forum der wetenschappen, waarom de wet op het
wetenschappelijk onderwijs zegt, dat de universiteit door haar onderwijs opleidt
tot het bekleden
van maatschappelijke
functies.
Socratesg
heeft gelijk, dat het
t
et
pp
)
weten de deugdzaamheid bevordert, bekwaam maakt tot al ons handelen.
Die existentie-filosofie durft zich weer rekenschap te geven van de fundamentele houding, waarin de mens zichzelf binnen deze wereld aantreft, vergelijk
het ,Sorgen" van Heidegger: het mens-zijn is primair een bezigzijn met zichzelf
i " gaat vooraf aan het ,Vorhanden-sein" van
en de wereld. Het,Zuhanden-sem
de wereld als voorwerp van denken. De differentiatie van gedragsvormen is
correlaat met de differentiatie van wetenschappen. Zoals nu de wijsbegeerte
het verband en de totaliteit van de werkelijkheidsaspekten, die onderzoekvelden
van de wetenschappen zijn, in 't oog vat, zo moet zij ook vragen naar de totale
samenhang van het menselijk levensgedrag.
,,De wijsbegeerte als integrale bezinning op het menselijk levensgedrag
stimuleert de verscheidene cultuurwetenschappen, die zich allen met een aspect
van het mens-zijn bezig houden, om hen in hun deel-problematiek te doorzien

en zodoende het mens-zijn in de wereld opnieuw te ontdekken", pag. 43.
Gebeurt dit niet, dan zal een technisch-economische mensopvatting, die op
de technische- en economische wetenschappen steunt, het leven gaan beheersen.
Want de mens is — behalve homo faber en — economicus, ook homo ludens,
sapiens en orans, d.w.z. „dat hij in de onimoeting met mensen en dingen in de
w+ereld zichzelf ontdekt als schepsel van God.
In verband met de integrale wijsgerig-ethische kennis van het menselijk
gedrag als opvoedings-medium tot het bekleden van maatschappelijke funkties,
steekt de nederlandse situatie ,enigszins bedroevend of bij het gemak en de
organisatorische souplesse, waarmee in andere landen bijv. de opleidingen tot
beeldende kunst, maar ook tot de bekwaamheden van journalistiek, diplomatie
en lichamelijke opvoeding en nog tal van andere takken zich laten inschakelen
in het universitaire schema", pag. 44.
Wanneer de nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs ook nog spreekt
over het aankweken van maatschappelijk besef, dan constateren we hier — zegt
de auteur — ,een zwakke paging, om de cultuur-kritische en dus ethische normbepaling weer binnen de horizon der wetenschapsbeoefening te betrekken",
pag. 45. Dan zal er dus ook een „kritische cultuur-filosofie" of een ,ethisch"
gefundeerde anthropologie" gedoceerd moeten worden. Bij dit zoeken van de
waarheid aangaande de mens zap, dan het probleem van de vrijheid — „het
meest beduimelde woord van onze eigentijdse ideologie" — aan de orde moeten
komen in verband met bepaalde waarden, die nagestreefd worden, zoalss schoon
heid, huwelijk, spel, enz.
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Het existentialisme is van mening , dat de menselijke vrijheid als wijsgerig
probleem niet wetenschappelijk kan benaderd worden, terwijl het positivisme
niet verder wil gaan dan een constatering van het felt van de uit vrijheidsbesef
opkomende menselijke daden, waarbij de vraag, wat die vrijheid behoort te
zijn, voor geen wetenschappelijke benadering vatbaar is. Immers op 't gebied
van de wetenschap is ,waardebepaling" niet mogelijk.
Toch l.aat het ,wereldgeweten de moderne wetenschapsbeoefenaar niet met
rust en vraagt hij zich met toenemende zorg af, of waardebepaling en waarheidsontdekking nu wel werkelijk zo wezensvreernd aan elkaar zijn", pag. 47 vv.
Het existentialisme poneert, dat de fundering van 's mensen vrijheid zich aan elk
wetenschap pelijk oordeei onttrekt en een strikt persoonlijke zaak is,. M.a.w. wetenscha
ei
en i`sluiten
ig-elkander
i uit
^ ^eli'ke
ctL t t w ob'e
Jsger ^,'vi
eth sche
subjectiviteit
uit .
De schrijver is van oordeel, dat zulk een probleemstelling onjuist is. Hij meent,
dat het oolydeel over de vrijheid van de mens wel degelijk tot de wetenschap
behoort en dat de wijsgerige ethiek wetenschappelijk verantwoording doet
van de vrijheid naar haar formeel en materieel aspect.
,,Vrijheid en obbectieve waardebepaling sluiten elkaar niet uit, maar vooronderstellen elkaar', pag. 49. ,Wij hebben ons in Holland vaak veel te veel
gewonnen gegeven aan de positivistische veronderstelling, dat dit alles wereldbeschouwelijke zaken zijn, die buiten de wetenschap vallen", pag. 50.
In het vierde en laatste holofdstuk spreekt de auteur over de Didactiek der

wi/sbegeerte.
Hij bet000gt daarin, dat niet het monologisch betoog, nosh de geschreven
verhandeling, maar het levend gesprek tussen meester en leerlingen bij uitstek
het voertuig is van de wijsgerige didaktiek. In de plaats daarvan is er een
historische probleemstelling en tekststudie tot ontwikkeling gebracht, tengevolge
waarvan het wijsgerig gesprek bijna geheel uit het academisch onderwijs verdwenen is. Het kennis nemen van wat anderen gedacht hebben, mag geen doel
worden in het onderWijs van, de filosofie. Het kan alleen voorwaarde zijn tot
het zelf denken. Eenzijdig historische en tekstkritische scholing hebben de
tendens om het zelf-denken dood te drukken. Daarom „verdient de elementaire
responsorisch-dialogische oefening in het wijsgerig onderwijs een blijvende plaats",
pag. 53.
Deze nadruk op het gesprek vindt vandaag een moderne bondgenoot in de
zgn.
taalanaly
tische
richting
de filosofie,b
de semantiek,
elke t
i^n.
g
tl van
waa
y e waarbij
e u
spraak op haar zinvolheid getoetst wordt. Hier ,voltrekt zich ook de gewenste
integratie tussen het voor wetenschappelijk taalgebruik en de terminologie der
-

vakwetenschappen", pag. 54.
Daarmee opent zich het perspectief op de ,,filosofie als integrale taalkritiek".
Weten toch is ,scsheppen van betekenissen of zingeving aan alle werkelijkheid
door middel van taalvorming". Wie dan ook de taal ,,op de juiste wijze gebruikt,
die beantwoordt aan de gestelde norm van alle kennis". Want het taalgebruik
is „de beslissende factor in het proces der kennisgeving,", pag. 55.
De taal is niet alleen de grondslag van de kennis, ,zij is het ook met betrekking
tot het menselijk gedrag. Het is de taal, welke het gedrag zinval maakt". We

moeten ons gedrag kunnen verantwoorden en zijn daarom ,wetend-sprekend
betrokken ... bij ons handelen. Samenvattend: er is geen weten zonder taal,
or is geen wereld zonder taal, er is geen menselijk gedrag zonder taal en tenslotte:
er is geen Godsopenbaring z onder taal, want het is allerminst twijfelachtig, dat
de theologie het openbaringsgebeuren verstaat ,als het Woord van God tot de
mensen".
De schrijver is van mening, dat de noodoplossing van het zgn.. studium
generate aan universiteit of hogeschool kan worden vervangen door een zinvolle
vern.ieuwing, ,mits men de wijsbegeerte ... bevordert tot haar klassieke functie
als propaedeuse der gespecialiseerde vakstudies. Immers het is de wijsbegeerte,
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die ... joist in Naar didactische vorm van integrale taalkritiek ertoe geroepen
is om binnen de universiteit rekenschap of te leggen van de samenhang en
grondslagen der wetenschap en om bovendien de functie der wetenschap in de
totale levenssamenhang van mens en maatschappij doorzichtig te maken. Het
is ook de wijsbegeerte, welke rekenschap kan afleggen van de precaire relatie
tussen wetenschap enerzijds en religieus-politieke levensovertuiging anderzijds.
Zo opgevat, vormt de wijsbegeerte ... een integrerend bestanddeel der vakstudie
zelf , pag. 56.
,,Pas wanneer men door wijsgerige taalkritiek het bestaansrecht en de begrenzing der eigen vakterminologie blootlegt en vandaaruit doorvraagt naar
het onderscheid met alle andere wijzen van kennen, komt de gewenste integratie
der wetenschap in zicht", pag. 57. Want op die manier baant men zich een weg
van de gespecialiseerde naar de integrale wetenschapsbeoefening. Vooral de
anthropologische problematiek roept om een integratie. Die verschilende vakwetenschappen behoren zich onderling rekenschap te geven van het verschijnsel
mens, om samen bij te dragen tot het ontwerp van een anthropologische totaalvisie. Ieder student behoort te weten, dat ook het antwoord op de laatste vragen,
die betrekking hebben op onze plaats als mens in het geheel van alle werkelijkheid
en daarmee de vraag naar de eenheid en grond van alle zijn, geboren wordt uit
de wetenschapsbeoefening zelf..
Oak heeft men „vee'l te weinig beseft, dat juist door het integrale perspectief
belangrijke resultaten vanuit de wijsbegeerte ten behoeve van de vakwetenschappen zijn verkregen", pag. 61. De zelfstandigheid van methode heeft men
tot isolement doen verstarren en daardoor de uitwisseling van gedachten en
inzichten in de universiteit geblokkeerd.
Het klimaat voor een integrale visie op de werkelijkheid als eindperspectief
van de kennis is wel bijzonder ongunstig, doch het blijft uiterst zinvol om de
beoefening van de wetenschappen te stellen binnen het perspectief van een
zelfinterpretatie van de mens, zoals hij zich aantreft in de ontmoeting met God
en de wereld.
De schrijver eindigt dit belangwekkend geschrif t met de wens: ,Zo moge
het dan aan de wijsgeer binnen onze moderne universiteit gegeven zijn de
taal der wetenschappen te doen klinken vanuit een integraal perspectief op
alle werkelijkheid en, bovendien, buiten het strenge taalcriterium te verwijzen
naar het verband van alle schoolse kennis met het woord van de dagelijkse
levenswijsheid en met het woord van de dichter en het woord van de priester.
Want het is door het Woord, dat dichterschap, geleerdheid en Goddelijk getuigenis warden bijeengehouden, pag. 63.
In dit geschrift, waarvan de betekenis. om.gekeerd evenredig is met zijn lengte,
is heel wat te waarderen. Zonder valledig te zijn noem ik de volgende punten.
Wanneer bier een pleidooi gehouden wordt voor het eerherstel van de wij sbegeerte binnen de universitaire gemeenschap, omdat de filosofie gezien wordt
als fundament voor alle vak wetenschap, dan zal ons dat ongetwijfeld sterk
toespreken. D^aarom wordt ook terecht geponeerd, dat de man van vakwetenschap moet doorvragen naar de wijsgerige grondvragen van zijn vak. Zo dient
wijsbegeerte metterdaad ook een filosofie der wetenschappen te zijn.
Als de auteur op het neo-positivisme, dat alleen die filosofie als wetenschappelijk
erkent, die steunt op natuur-wetenschappelijke exactheid, deze kritiek oefent,
dat hier een verabso'lutering is van een wetenschappelijke methode, dan schijnt
ons dit wel juist te zijn, hoew!el wij hieraan m.i. moeten toevoegen, dat met
deze kritische bewering het diepste bezwaar tegen deze rationalistische denkrichting nog niet genoemd is. Want een afvallig religieus uitgangspunt is niet
,,gecorrigeerd" met het loslaten van een eenzijdigheid van methode.
Dat filosofie zich ook rekenschap zal moeten geven van het vragen zelf, dus
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o.a. ook kentheorie behoort te zijn, maar daartoe niet beperkt mag blijven,
omdat zij evenzeer moet vragen naar ,ons zijn in de wereld", is een loffelijke
bewering, voortvloeiend uit de s.tel'ling, dat wijsbegeerte de wetenschappelijke
vraag naar de totaliteit is.
't Doet goed te lezen, dat de schrijver zegt, dat wetenschap, dus ook wijsbegeerte, gebaseerd is op de voor-wetenschappelijke ervaring, zodat de filosofie
als grondslagen-onderzoek teru.gvraagt tot op de voorwetenschappelijke oorsprongen van ons ,g6incarneerd bewustzijn in de wereld".
Evenzeer s p reekt het ons toe, dat de wijsbegeerte niet gezien wordt ads een
totaal van vak-wetenschappelijke
eli'ke kennis • dat
het ideaal van tk
de universiteit o o
t
pp
^
nu nog mogelijk is; dat de wetenschap, die een historisch proces doormaakt,
daarin het karakter van begrensdheid vertoont en geen tijdeloze algemeengcldigheid bezit.
Voorts is het ongetwijfeld juist, dat naast de differentiatie van wetenschappen
er ook een differentiatie van ,gedragsvormen" is, en dat de wijsbegeerte daarbij
te maken heeft met het probleem van de vrijheid.

Wat de wijsgerige didaktiek betreft is het m.i. te waarderen, dat de hooggeleerde auteur het pleit voert voor een wijsgerig gesprek, dat tot zelf-denken
stimuleert, i.p.v. het een-richtingsverkeer in het doceren en van de uitsluitend
historische probleemstelling.
Tenslotte moet toegejuicht worden, dat de schrijver nadruk legt op het felt,
dat de vak-wetenschappen goede vruchten kunnen plukken van de wijsbegeerte
als ,integraal perspectief' op wetenschap en kosmos.
Dit alles neemt echter niet weg, dat ik bij het lezen van dit geschrift, waarvan de hoofdgedachte: het eerherstel van de wijsbegeerte binnen de universitas
scientiarum ons toespreekt en onze steun alleszins, waard is, verschillende bezwaren voelde opkomen. Het zijn mij vergund hier enkele van te noemen.
Enige malen spreekt de auteur kritisch over het neo-positivisme en de
existentie-filosofie. Ten aanzien van de eerste richting spreekt hij de wens uit,
dat deze de angst voor de „raison elargie" zou mogen overwinnen, terwijl van
de tweede gevraagd wordt, dat zij haar afkeer van het wetenschappelijk taalgebrusk zou prijsgeven. Mochten deze beide wensen ingewilligd worden, dan zou
dit m.i. hierop neerkomen, dat genoemde richtingen zichzelf likwideerden in
het lo slaten van hun grondslagen. Met andere woorden: men vraagt hier maar
niet een bepaalde ,correctie" binnen de grondlijnen en structuren van de beide
denkrichtingen, doch niet minder dan zelf-annulering.
Een ander punt is dit. De schrijver noemt als criterium voor wetenschappelijke
waarheid „het streven om tot zo objektief mogelijke uitspraken te komen door

middel van zo groot mogelijke exactheid in formulering en ervaring". Het voornaamste is — meen ik — hier vergeten, nl. dat waarheid, ook in de wetenschap,
slechts gevonden wordt daar, waar er gehoorzaamheid is aan de wet, die God
voor het denken — in casu: het wetenschappelijke denken — stelde; en daarbij
aan de norm, die voor ons hele leven geldt, nl. de goddelijke Woordo penbaring.
In dit verband zij tevens opgemerkt, dat de schrijver, die het woord wet
als bekendmaking van soevereine goddelijke wil over kosmos, en mensheid
niet noemt, wel bij herhaling spreekt van ,w'aarderingsoordeel" en ,waarden".
Ik vraag me af: komt in deze terminologie niet uit, dat de wet in bovengenoemde
zin gezien wordt als een menselijke zaak, terwijl m.i. het menselijke niet ligt

in de van God gegeven wet of norm als zodanig, maar in de religieuze
positie-name van de menss tegenover God en diens wet?
Hiermee hangt ook samen de bewering in dit boek, dat, als men zich verwijdert van de natuur-wetenschappelijke methode de exactheid en objectiviteit
vermindert omdat het persoonlijke een grotere rol gaat spelen. Volgens de
bovengenoemde omschrijving van het criterium voor wetenschappelijke waarheid zou dus in de wetenschappelijke benadering van de boven-fysische realiteit
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het wetenschaps- en waarheidskarakter van de niet-fysische kennis verminderen.
Is dit inderdaad het geval? Moeten we deze kwestie niet eerder aldus zien, dat,
waar de mens de goede religieuze houding aanneemt tegenover de Schepper
en diens wet, de houding van: spreek, Here, uw knecht hoort en daarnaar
ook in het bedrijven van wetenschap handelt, hij dan pas kom.t tot de ware
,,exactheid en objectiviteit" in plaats dat die verminderen zou?
Dit voorbijzien, in elk geval niet met zoveel woorden uitspreken van en
rekening houden met de religieuze ,dimensie" van 's mensen bestaan, dat in
al diens doen en laten door het religieuze beheerst en gedreven wordt, treft
mij ook in de bewering, dat waarheid prim1air gebonden zou zijn aan
n haar
controleerbare mededeelbaarheid.
Tot de diepste vragen van de wijsbegeerte rekent de schrijver vragen als:
wat is het Zijn zelf? hoe is de verhouding tussen zijn en verschijning? H,ij zegt,
dat het menselijk denken in die laatste vragen zichzelf stelt tegenover het zijn
van mens, wereld en God. Wordt hier aan de wetenschap niet een onm.ogelijke
taak toebedeeld, die haar grenzen ver te buiten gaat? Kan de kleine, afhankelijke
mens zich stellen tegenover wat het diepste fundament en de voorwaarde van
zijn bestaan uitmaakt? Heeft de vraag naar het wezen van het Zijn zin? Is
dat wel een echte vraag? Of staan we hier voor een ondoorgrondelijk mysterie,
waarbij we alleen belijden kunnen, dat God groot is en dat Hij, die al het
bestaande schiep, het draagt door het Woord van Zijn kracht? Daar mag de
wijsbegeerte in voor-wetenschappelijke, religieuze geloofservaring van uitgaan
maar zij kan daarover geen zinvolle theorie opbouwen, zonder te vervallen in
oeverloze speculatie.
Wanneer de auteur op pag. 36 spreekt over wat hij noemt de „relativering"
van de wetenschappelijke waarheid, zegt hij: ,tenslotte leidt ook het prijsgeven
ever feitelijke werkelijkheid los vande zingeving door het subject der wetenschap tot een re'lativering van alle object-gerichte kennis in relatie tot het
subject". Versta ik hem goed, dan bedoelt hij met deze ,zingeving van de
werkelijkheid door het subject der wetenschap", dat de wetenschap maar niet
waarheid vindt als een zaak, die los van de analytische functie van de onderzoeker kant en klaar ligt te wachten binnen het veld van onderzoek, doch dat
zij pas ontstaat als een synthese tussen het geabstraheerde veld van onderzoek
en de zich daartegenover stellende analytische denkfunctie van de man van
wetenschap. Dit is ongetwijfeld een juiste gedachte, die zich van het wonder
van de menselijke kennis beter rekenschap geeft dan geschiedt in de oude
definitie van de waarheid, die overeenstemming zou zijn tussen denken en. zijn.
Maar als deze synthese tussen analytische functie en niet-analytisch veld van
onderzoek begrepen wordt als een ,zingeving van de werkelijkheid door het
subject", dan geloof ik, dat het begrip van. ,zingeving" ern,stig misleidend is.
Hiermee toch zou gezegd warden, dat de werkelijkheid eerst haar zin ontvangt
vanuit het wetenschappelijk subject, zodat zij buiten de wetenschapsrela.tie
zinloos is. 'k Geloof, dat wij beter met DOOYEEWEERD kunnen blijven spreken van
de ,,zin-zijden der werkelijkheid", in deze betekenis, dat de geschapen aspecten
van de kosmische realiteit hun zin niet ontvangen van de wetenschappelijkdenkende mens, doch deze gekregen hebben van de Schepper, op Wie ze alle
ook heenwijzen.
Uitgaande van het onderscheid tussen weten en doers, p'laatst de schrijver naast
de kentheorie een wijsgerige ethiek als theorie van het handelen, die een
theoretische rechtvaardiging wil zijn van het hele cultuurproces . Hier is m..i.
nogal wat op aan te merken. 'k Meen, dat wij in een wijsgerige benadering van
taak en omvang en onderdelen van de filosofie niet moeten uitgaan van een
populaire onderscheiding van weten en doen, die in 't praktische leven soms
zin kan hebben, maar die hier weinig zinvol is, omdat het menselijk weten
toch ook ressorteert onder het menselijk doen.
,
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Wat bier ethiek genoemd wordt, verdient — dacht ik — een andere naam. Want
er is een levensaspect dat meer recht heeft op de naam ethiek, nl. het aspect
van de liefde in alle tijdelijke verhoudingen. Deze ethiek echter vomit geen
onderdeel van de filosofie, maar is een vak wetenschap, omdat zij geen totaliteitskarakter draagt, doch functioneel beperkt is. Wat de schrijver bedoelt met zijn
theorie van het menselijk handelen ressorteert onder wat DOOYEWEERD omschrijft
als de leer van de individualiteitsstructuren als onderdeel van de anthropologie.
Van de wijsbegeerte wordt een bijdrage in levenswijsheid verwacht. Ik vraag
me af, of in deze gedachte de rollen niet omgekeerd zijn. Is 't niet veeleer aldus,
dat echte levenswijsheid de bron zal zijn, waaruit op wetenschappelijk gebied zich
een goede wijsbegeerte ontwikkelen zal? Wie deze zaak omkeert, verwacht m.i.
van het filosofisch denken meer dan het naar zijn aard en bestemming geven kan.
Iets van deze overschatting van het analytisch denken ligt — dunkt me — ook
besloten in de bewering, dat het denken altijd een voorsprong heeft op het doen,
omdat wel het eerste zich rekenschap geeft van het laatste, maar niet omgekeerd.
Dit is een eigenaardige gedachte. Imm.ers, daar het denken zelf doen is, zou
het dus een voorsprong op zichzelf hebben, hetgeen absurd is. De zaak is m.i.
deze. Enerzijds is het de eigen aard van het analytische om zich zowel voorwetenschappelijk als wijsgerig rekenschap to geven van alle menselijk doen in
al zijn functioneel gekwalificeerde vormen. Deze eigen aard is: geen voorsprong,
doch een anders,zijn, berustend op Gods', wijze Schepperswil. Anderzijds: dat
het leren — zoals de schrijver zegt — de grote voorwaarde blijft, waaraan alle
menselijk doen is onderworpen, ook dat is geen zaak van voorsprong, doch van
kosmische wetsorde, daar in de akt-struktuur van de mens de analytische functie
de funderende is, waarop alle overige gebaseerd zijn. We gaan beslist de verkeerde kant uit, als we —praktikalistisch — met SOCRATES de deugd doceerbaar
achten, zodat elk, die weet wat goed is, het vanzelf ook doet. Want niet in het
intellect, maar in het hart zijn de oorsprongen van het levee.
Als de auteur voor de existentie-filosofie deze waardering uit, dat bedoelde
richting zich weer rekenschap durft to geven van 's mensen fundamentele
houding binnen deze wereld, daar het mens-zijn primair een bezig-zijn is met
zichzelf en de wereld, dan spijt het mij hem daarin niet to kunnen bijvallen.
Immers daar het existentialisme de religieuze verhouding van de mens tot God,
welke relatie fundamenteel en primair is en vanwaar uit de mens zijn plaats
in de wereld pas kan zien en innemen, volkomen miskent en daze religieuze
verhouding verbastert tot een relatie van de mens tot zichzelf, daar komt daze
wijsgerige stroming tot een volslagen mistekening van de mens in diens ambt
in daze wereld.

Wat de filosofie als ,integrale taalkritiek" betreft, wil ik mij bep erken tot
twee opmerkingen.
In de eerste
vraag ik l
mij af, of het zin heeft daze
p ,en.
g
plaatsg
integrale taalkritiek to zien als een apart onderdeel van de filosofie. Is het niet
juister daze taalkritiek to incorpereren in de kentheorie, daar de schrijver zelf
de opmerking maakt, dat het taalgebruik de beslissende faktor is in het proces
van. de kennisvorming?
Mijn tweede opmerking in dit verband heeft betrekking op de stelling van
de auteur, dat weten is ,,het scheppen van betekenissen of zingeving aan alle
werkelijkheid door middel van taalvorming". Heeft dan de werkelijkheid pas zin
en betekenis uit kracht van ons weten? Of is ons weten een bescheidener daad
als het ontdekken van en symbolische vorm geven aan en daardoor uitspreken
en mededelen van de zin en de betekenis, die de wijze Schepper in. Zijn zin.hebbende kosmos gelegd heeft?
Over de godderlijke openbaring worden een paar uitspraken gedaan, die niet erg
doorzichtig zijn, maar die — tenminste wanneer onze interpretatie ervan juist
is — een eigenaardige zin hebben. „Er is geen Godsopenbaring zonder taal",
zegt de schrijver. Indien hij hier onder taal menselijke taal verstaat, dus dat
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God Zich in al Zijn openbaren aan de mensen bedient van menselijke taal,
dan is hiermee ontkend de realiteit van wat vaak genoemd is de ,algemene
openbaring" in de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld
(art. 2 Ned. Geloofsbelijdenis). Dan komt bier o.a. Psalm 19 in, het gedrang:
,,het is geen spraak en het zijn geen woorden; hun stem wordt niet vernomen;
toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde
der wereld" (vs. 4 en 5a).
De auteur vervolgt: „het is allerminst twijfelachtig, dat de theologie het
openbaringsgebeuren verstaat als het Woord van God tot de mensen". Als het
de zin van deze ultlating is, dat de theologie de functie zou hebben om Gods
openbaring voor de mensen verstaanbaar te maken, dan wordt bier aan de
wetenschap een heersende i.p.v. een dienende taak toegeschreven in het geloof sleven van hen, die naar de Here willen luisteren om Hem te dienen. Tevens
schijnt hierin gezegd te worden, dat de menselijke woorden, waarin. God ons
Zijn Woordopenbaring gegeven heeft, niet rechtstreeks en zonder meer het
Woord van God tot de mensen zijn, doch dat daar een openbaringsgebeuren
in doorklinkt, waartoe de theologie ons de toegang verschaft. Of de schrijver
het echter zo bedoeld heeft, is niet zeker. Een verduidelijking van zijn opvatting op dit punt zou wel heel wenselijk zijn.
Als gezegd wordt, dat de integrale taalkritiek niet alleen rekenschap heeft
af te leggen van de samenhang en grondslagen der wetenschappen, maar ook de
functie van de wetenschap en de totale levenssamenhang van mens en maatschappij doorzichtig moot maken, dan wordt aan haar een taak toebedeeld, die
] p gaat.
het filosofisch nadenken over het linguale werkelijkheidsaspekt
ver te boven gaat.
tank, die slechts vervuld kan worden door een kosmologie. Deze had m.i.
aan kentheorie en aan wat de auteur ,ethiek" noemt vooraf behoren te gaan,
omdat kosmologie de grondslag is van alle andere ,vakken" binnen het corpus
philosophiae.
Dat ook het antwoord op de laatste vragen — zoals de plaats van de mens in
' naar
nheid
het geheel van alle werkelijkheid
en ded
vraag
aar „ e eeen
a grond van aIle
zijn" — uit de wetenschapsbeoefening zelf geboren wordt, is aan gerechte twijfel
onderhevig. Hier zijn n1. primair religieuze zaken in het geding, waarover buiten
het licht van de goddelijke Woordopenbaring geen verstandig woord te zeggen
is. En deze christelijke religie is het sine qua non van alle ware filosofie. Zonder
haar kan de wetenschapsbeoefening over de laatste vragen niet naar waarheid
spreken. Hier had m.i. de auteur het perspektief van een christelijke filosofiebeoef ening moeten openers. Misschien bedoelt hij dit, getuige de slotzin van zijn
boek: want het is door het Woord, dat dichterschap, geleerdheid en . Goddelijk
getuigenis worden bijeengehouden. Maar deze uitspraak is zo vaag, dat men naar
de zin ervan slechts gissen kan. Het zou in elk geval zeer verhelderend gewerkt
hebben, indien de schrijver, naar wiens belangrijk betoog wij met veel interesse
geluisterd hebben, van het begin af aan — zowel in zijn kritiek op verschillende
filosofische stromingen, alsook bij de opbouw van zijn eigen gedachten — had
vooropgesteld, dat de religie als diepste wortel van het menselijk leven ook de
drijfkracht is in alle wetenschappelijke en fYlosofische arbeid. J. M. SPIER
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PLATO'S REALISME*
DOOR
PROF. Dr. D. H. TH. VOLLENHOVEN
Zo is dan het uur aangebroken, waarop ik mijn werk aan de Vrij e
Universiteit, op de dag of zeven en dertig jaar geleden aanvaard, ga
beeindigen.
Dit werk droeg, wat de inhoud betreft, uiteraard deels een systematisch,
deels een historisch karakter.
Aanvankelijk vergde de systematische wijsbegeerte bijna alle aandacht.
Daarbij stand eerst de kentheorie op de voorgrond. Toch had ik reeds op
de Hardenbroekse conf erentie voor kentheorie in 1919 gewezen op de
noodzaak, achter het kennen door te stoten naar het zijn, waarvan ook het
kennen een onderdeel is. En dan niet alleen voor het funderen van eigen
visie, maar ook voor het verstaan van anderen. Met deze lijn kruiste
echter van meetaf een tweede. Daar was, eveneens al voor mijn benoeming,
mijn reeds oude belangstelling voor geschiedenis. Door mijn terugkeer
naar de universiteit werd deze habitus nog versterkt. Want onderricht
in de wijsbegeerte moge niet uitsluitend historisch kunnen zijn, de geschiedenis der filosofie verdient daarin toch een ruime plaats. Alweer,
zowel voor de versterking van eigen visie, als voor de kennis van wat
vorige eeuwen nastreefden.
In het begin richtte deze historische belangstelling zich nog vooral op
kentheoretische quaesties, getuige o.a. mijn inaugurele oratie. Het samengaan van ontologische en historische tendentie bbracht me echter na enkele
jaren als vanzelf ertoe, in de geschiedenis der wijsbegeerte inzonderheid
die der ontologie na to speuren. En deze, destijds als correctiee noodzakelijke
eenzijdigheid heeft me tot nog toe nooit gespeten: hoewel zij, gecombineerd
met de consequente doorvoering van de probleemhistorische methode,
uitermate veel tijd roof t, bleek zij buitengewoon vruchtbaar.
Van de onderwerpen, die ik behalve voor de studenten in de wijsbegeerte ook voor die der Classieke Sectie mocht behandelen, had van
meetaan vooral PLATO mijn aandacht. De onoverzienbare litteratuur op
dit gebied, hoe rijk ook aan gegevens, vermocht me echter niet te bevredigen: zij deed m.i. niet voldoende recht aan het verband van PLATO's
eigen problematiek met die zijner voorgangers. Bovendien kwam reeds
vroeg het vermoeden bij me op, dat in de ontwikkeling van zijn werk toch
grote lijn moest zijn te vinden. Zo stimuleerden al spoedig de
bestudering van hem en die van de, praeplatonici elkander. En ieder

een

* Studie, ten dele uitgesproken bij mijn afseheidscollege op 26 oktober 1963 in de
Woestduinkerk te Amsterdam-Zuid.
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jaar bracht de verdieping in beide onderdelen me een stap dichter bij het
ideaal, althans van dezen grote de voornaamste gedachten te verstaan.
Wat me daarbij voor ogen stond is uiteraard ook thans nog niet ten
voile bereikt. Toch acht ik het mogelijk, zonder u met details als de fund&ring van de chronologie lastig to vallen, de belangrijkste resultaten van dit
onderzoek in enkele hoofdlijnen te schetsen en u de betekenis van
zijn werk voor deze tijd duidelij k te maken.
Uiteraard vergt dit uur concentratie op de hoofdzaak. Daarom mage ik,
zijn vroegere werken terzijde latend, me beperken tot de periode vanaf
pl.m. 390, dus tot PLATO's realisme; daarbij valle dan de nadruk op zijn
vondst inzake de plaats der wet en op zijn opvatting inzake de subject-

object-relatie.

PLATO's vondst inzake de plaats der wet

In de geschiedenis der problematiek inzake de plants der wet staat PLATO,
terecht, bekend als de vader van het realisme, bier to verstaan in deze zin,
dat de wet zich buiten en achter de kosmos bevindt en daardoor een eigen
bestaanswijze bezit.
Dat men hier met een vondst to doen beef t, wordt duidelijk, wanner
men PLATO met zijn voorgangers vergelijkt. Ook de Griekse denkers voor
hem, . stelden het probleem van de plaats der wet. Maar zonder uitzandering hadden zij bedoelde plaats binnen de kosmos gezocht. Hoe ver subjectivisten en objectivisten, en binnen laatstgenoemde groep niet-matematisch en
matematisch gerichte geesten onderling mochten uiteengaan, in deze quaestie
waxen alle praeplatonici het met elkander eens. En op dit punt zou de
overeenstemming ook later niet wijken: de vroegere niet- realistische stromingen zetten zich dan voort in het anti-realisme.
Ook PLATO zelf leefde aanvankehjk bij daze problematiek. In de strijd
tussen subjectivisme en objectivisme koos hij in zijn jeugd, nog echt een
leerling van SOOKRATES, voor het laatste partij in niet-mathematische zin.
Te beginnen met de Gorgias blijkt hij echter bij de Pythagoreee"n aan to
sluiten. Doze wijziging was zeker niet van belang ontbloot: zij bewij st, dat
PLATO niet slechts in voor Grieken secundaire quaesties als technicisme en
monisme, maar zelf s op dit cardinale punt, niet „de grate Socraticus" der gangbare samenvattingen was, doch en SOOKRATES en eigen verleden durfde te
verloochenen. Maar een breuk met -geheel de traditie der . varige generaties
betekende daze overgang toch niet: de strij d voor en tegen het zoeken van
de wet in de metrische en arithmetische grens der zintuiglijk waarneembare
qualiteiten hield reeds sinds het optreden van PYTHAGORAS het kamp der
objectivisten verdeeld.
Eerst na de Menoon, wanneer de Phaidoon antstaat, blijkt PLATO een wet
te erkennen, die aan gene zijde niet slechts van het subject, maar ook van
het object li.gt: hij gebruikt dan niet maar de term „eidos" (species), wat hij
trouwens reeds voor de Gorgias, nl. in de Laches deed 1 ), doch poneert tevens
een dubbele correlatie: het sooma ziet „to aistheton" (het zintuigelijk waarneembare), de psyche daarentegen „to noe" tan;' (het slechts door de noes
1)

Laches 91 D:

V Eu47tavTL Trp noXEtLw Et6EL.

PLATO'S REALISME

99

ontwaarbare) 2 ). En dit laatste noert hij dan in de Eutyphroon ,,auto to
eidos" 3 ) (de specie s-zelf) .
In laatstgenoemd werk wisselt even later „het eidos-zelf" met „de ideazelf" of 4 ). Toch zie men ook in dit geval beide, termen niet als ident: ,eidos"
heeft, evenals het Latijnse „species", betrekking op jets universeels, bier op
het universele van de betreffende idea, die echter zelf als criterium client
Orr uit te maken, wat al of niet aan haar beantwoordt, welke strekking aan
de species als zodanig geheel en al vreemd is. Trouwens, ook uit historisch
oogpunt mist de vereenzelviging van eidos en idea iedere grond: PLATO
sprak reeds van eidos in zijn niet-realistische jaren en ARISTOTELES blijft
deze term rustig voor een zijner kernbegrippen gebruiken lang nadat hij de
ideeenleer verworpen heeft.
Wat bier van de wellicht niet in ernst aangenomen idee der correctheid
jegens de goden werd apgemerkt, geldt ook van de andere ideeen, als die
van waar, goed, schoon, rechtvaardig enz.
Intussen vereenzelvige men niet het intelligibele met de ideeenwereld:
het omvat meer. Tot dit meerdere blijken te behoren de archai zowel van het
arithmetische en het metrische als van het astronomische: men vindt bier het
evene- en het onevene-zelf, voorts de grootte- en de kleinheid-zelf,, drie
soorten van hoeken, de ,cirkel-zelf" en „de bol-zelf", voorts de relaties op
deze twee gebieden — PLATO spreekt van „het gelijke-zelf" en van „het
ongelijke-zelf" — en ten slotte het correlaat van het astronornische. Het
intellegibile valt dus niet met de ideeenwereld samen: het om.spant ongetwijfeld ook deze, maar bovendien de oercomponenten van het arithmetische
en van het metrische — de mathe'mata — en eveneens de archai van het
astronomische 5 ). PLATO spreekt dan ook herhaaldelijk van meer dan een
eidos in het intelligibele s).
Nu de topos noe'tos echter zó omvangrijk blijkt, laat de vraag zich niet
langer onderdrukken: ,Waarop is dit alles betrokken?"
Men onderscheide deze probleemstelling, die een ontologisch karakter
draagt, scherp van de kentheoretische. Laatstbedoelde valt als volgt te
formuleren: ,Langs welke weg valt het intelligibele te kennen?" Haar beantwoording levert weinig moeilijkheid op: men kan volstaan met een

analyseren van de term: het noe'ton of intelligibele valt slechts voor de nous
of het intellect te kennen.
De , gemakkelijkheid waarmee dit antwoord wordt gegeven, heeft echter
ertoe geleid zijn betekenis to overschatten. Men vergeet dan, dat tot het
niet-intellegibile ook psyche en nous behoren, die volgens PLATO zeker niet
zintuigelijk waarneembaar zijn 7 ), acht voorts met de tegenstelling van
„aistheton" en „noeton" de zaak, die bier in het geding is, uitgeput en glijdt
vervolgens al te licht over op kentheoretische paden.
2) Phaidoon 80 B, 81 B, 83 B.
3) Euthyphroon 6 D.
4 ) Euthyphroon 6 E.
) Phaidoon 106 D: ak6 to T-q Wf^S £tboq; vgl. Pol . VII, 532 A aura ... Ta a en
Tim. 30 C Ta voila (3a. Het verschil tussen subject en object was Plato trouwens reeds
in zijn niet-realistische jaren duidelijk: men denke aan de onderscheiding van de Menoon
tussen de erkenning van een plicht en de oplossing van een mathematisch vraagstuk.
6) O.a. Sophistes 246 B vorltr« thra Kai daWLiaTa O N.
7) Phaidoon 79 B, 80 D, 81 C.
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Opp deze manier te werk gaande loopt men bier echter meer dan
gevaar.
Voor de hand ligt al dadelijk de misvatting, dat de kentheoretische tegenstelling „Of voor de zintuigen of voor het intellect te ontwaren" bier in
individuele zin zou zijn op te vatten. Maar dan vergeet men, dat de quaestie,
of het intellegibile voor de eerste de beste individuele mens: kenbaar is,
bij PLATO kortweg niet ter sprake komt: zelfs de wij s geer brengt het z. i.
niet verder dan een ,voldoende toegelicht" en een ,niet voor hypothesen
bereikbaar".
Maar ook wie, dit in het oog houdend, toch de kentheorie primair wil
stellen, verwaarloost een belangrijk gegeven, nl. dat PLATO niet tot de
Hellenistische, maar tot de Griekse periode van de wijsbegeerte der Oudheid behoort en staat daardoor bloot aan het gevaar, de toch vrij duidelijk
te volgen geschiedenis der Academie van meetaf onleesbaar te maken. Stelt
men zich dan voorts nog het intellegibile als ontisch hoger dan het sensibele
voor, dan wordt, zelf s wanneer men het verwarrende, maar in de Angelsaksische litteratuur gangbare spreken van ,vormen" vermijdt, ook het verschil tussen het Platonisme en de platoniserende vleugel van het neoAristotelisme onontwarbaar.
Houden we ons daarom aan de ontologische problematiek.
Zij stelt, gelijk reeds gezegd werd, de vraag aldus: ,Waarop heeft het
intellegibile betrekking?" En dan kan het slechts zinvol zijn de bilk op het
niet-intellegibile te richten.
Gaat men in deze zin te werk, dan vergt in de eerste plaats de omvang
van het gebied, waarop het intellegibile is betrokken, de aandacht. Valt dit
gebied met dat van het niet-intellegibile samen? Anders gezegd: ,Omvat
het laatstbedoeld terrein geheel?"
Meer dan eens is deze vraag in bevestigende zin beantwoord. Maar dan
wordt het intellegibile een vrij zinloze doublure van al wat daarbuiten bestaat. PLATO's terminologie wijst echter in andere richting: het intelligibele
is immers een eidos, en het correlaat daarvan eveneens. Derhalve dragen
beide een universeel karakter.
Nu poneerde PLATO tijdens zijn realistische jaren ook binnen het nietintellegibile inderdaad iets universeels. Want kort voordat hij realist werd
was hij, blijkens het feit, dat de Menoon de theorie ter transmigratie huldigt,
tot het partiele universalisme overgegaan. En, gegeven het kosmogonakosmologisch karakter van al zijn werken, impliceerde dit, dat hij het thema
van makro- en mikrokosmos aanvaardde. Het intellegibile in zijn universaliteit heeft bij PLATO dan ook steeds primair op de makrokosmos betrekking.
Anders gezegd, men heeft bij het intellegibile met een gebied te doen, dat
de makrokosmos bepaalt, zoals de Pythagorese ,grens" dit het zintuigjijk
waarneembare en dit laatste he subject deed, dus, met een in bet verlengde
van de makrokosmos gezochte wet, waarbij men deze term neme in een
,

zin analoog -aan die bij PLATO's voorgangers.
De plaats van het intellegibile is dan ook aan gene zijde van de makrokosmos. En daar deze laatste zich niet boven-, maar naast de mikrokosmoi
bevindt, heeft men ook de topos noetos niet boven-, maar achter de makro
kosmos te zoeken. En dan niet als een doublure, maar als het terrein der
archai en der criteria voor de makrokosmos.
Met deze vondst was PLATO opnieuw verder van SOOKRATES vervreemd.
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En niet alleen van hem. Want met de overgang naar het realisme in deze
zin liet hij zelfs geheel het Pythagoreisme en daarmee al zijn voorgangers
achter zich.
De waardering voor deze wending, die de Griekse wijsbegeerte,
juist in haar kernprobleem, op hoger niveau bracht, stijgt nog, wanneer
men bedenkt, dat PLATO destijds de veertig nog niet was gepasseerd en
tijdens de rest van zijn leven, d.w.z. gedurende meer dan vier decennia,
ondanks tal van wijzigingen op andere punten, geheel een school voor zijn
leer van de „topos noe'tos" wist te bezielen.
II
PLATO's opvattingen inzake de subject-object relatie
Om te verstaan hoe PLATO, bij alle standvastigheid in de erkenning van

de topos noetos, toch in staat bleek, in zijn eigen conceptie herhaaldelijk
veranderingen aan te brengen, die nimmer van belang ontbloot en meer
dan eens zelfs bepaald ingrijpend waren, hebben we aan te knopen bij
een punt, dat reeds in het voorgaande even ter sprake kwam, nl. bij het
onderling verschil van de ideeeenwereld en de archai.
Het belang dat in dit opzicht aan deze dualiteit toekomt, wordt duidelijk,
wanneer men bedenkt, dat ook in den makrokosmos een tweeledigheid valt
aan te treffen,
en, en dan ene, welke met die in het intellegibile correlaat is.
De bier bedoelde dualiteit in den makrokosmos is die van wereldpsyche
en wereldsooma, welke ook in de realistische werken althans terminologisch
vrijwel steeds samenvalt met die van universeel subject en universeel object.
En de onderlinge correlatie tussen de dualiteit binnen het intellegibile
en die binnen de makrokosmos is dan deze, dat de ideeen betrekking hebben
op het universele subject, daarentegen de intellegibile archai op het
universele object.
Waar lag dan echter nog de molgelijkheid van variering? Uiteraard niet
in de correlatie tussen het intellegibile en de makrokosmos, die immers
de kern van PLATO's realisme uitmaakt. Maar we'l in de bepaling van de
relatie tussen subject en object binnen de makrokosmos.
Inzake deze relatie huldigden immers de aanhangers van het partiele
universalisme met makro-mikrokosmosthema onder PLATO's voorgangers
tal van onderling verschillende opvattingen, die ook in het kamp der Pythagoreeen, bij wie PLATO sinds de Gorgias aansloot, vertolking vonden. Daarom had PLATO in zijn leer omtrent de makrokosmos slechts een vroeger
door hem voorgestane conceptie voor een andere in te ruilen, om in de
leer omtrent het subject, het object, elk dezer twee of omtrent hun onderlinge verhouding voor een wijziging te komen staan, die hem, krachtens
zijn realistische visie op de correlatie van het niet-intellegibile en het
intellegibile, tot een overeenkomstige verandering in de leer omtrent het
laatste noopte.
Houden we de bier uitgestipelde lijn scherp in het oog, dan wordt
PLATO's ontwikkeling sinds de Phaidoon althans in de hoofdtrekken vrij wat
doorzichtiiger dan eerst mogelijk scheen.
Daar nu PLATO's realisme zes concepties telt, zijn er vijf wijzigingen te
onderscheiden. Uiteraard gingen echter niet al deze veranderingen even diep,
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zodat bier een nadere ordering mogelijk blijkt. Daar nu tijdens de aan de
orde zijnde jaren de scherpste incisie tussen de Kritias en de Parmenides
ligt, ontleen ik aan haar mij n hoofdindeling. Na was de wending, destijds
in) PLATO's denken voltrokken, er een van dualisme naar monisme.
Vandaar dat ik bier primair de dualistische en de nwnistische werken
onders cheid.

A. De dualistische werken
De dualistische periode van PLATO's realistische jaren omspant naar
schatting de jaren tussen 390 en 378. Zij valt uiteen in twee fasen, een korte,
waaruit alleen de Phaidon stamt, en een langere, in welke het Symposion,
de Politeia, de Timaios en de Kritias ontstonden.
Vooraf iets over de trekken aan al deze werken gemeen. Zij typeren
deels de verticale, deels de horizontale structuur van de kosmos.
Wat de verticale structuur betreft, verdient bij de analyse van de betref f ende werken een tweetal trekken de aandacht.
De voornaamste is, evenals bij ieder dualisme, het contrast van het
transcendente en het niet-transcendente, die elkanders eeuwige correlata
zijn. In het dichotomistische dualisme, waarmee men bij PLATO uitsluitend
heeft te maken, raakt deze indeling mede de anthropologie: ook een kleinere
of grotere groep mensen bezit bier iets transcendents.
Behalve dit contrast is er bij PLATO's dichotomisme nog een ander; n1.
dat van het idente en het niet-idente 8 ). Bij dit contrast, aan het dualisme
zonder dichotomie ontleend, ligt de scheidslijn zó hoog, dat zij bij het
dichotomistische dualisme binnen het transcendente een subdichotomie
fundeert, die bij de makrokosmos betrekking heeft op het contrast tussen
de vaste sterren en de planeten en bij de mikrokosm,oi op dat tussen de
leidinggevende figuren en hen die deze leiding hebben te volgen.
Scherp van de twee zoeven behandelde indelingen der verticale structuur
te onderscheiden is de dualistische trek die de horizontale structuur bepaalt.
Deze raakt de relatie van subject en object, welke bier met die van psyche
en sooma samenvalt 9 ). Het horizontale karakter dezer relatie karat daarin
nit, dat de psyche her niet boven het sooma staat, doch zich daarbinnen
bevindt. Doch dan in een zeer onafhankelijke verhouding: PLATO huldigt,
geheel anders dan teen hij nog vrij dicht bij de historische SOOKRATES
stond, het reeds in de Menoon aanvaarde thema der transmigratie,
hierop neerkomend, dat dezelfde manlijke, resp. menselijke psyche achtereenvolgens een reeks lichamen bewoont. Het betrekken en verlaten van
zulk een tijdelijke behuizing impliceert uiteraard een horizontale verplaatsing.
8) Dit contrast is reeds in de Laches aanwezig, die de kennis aan de arete inhaerent
omschrijft als „idente kennis omtrent idente zaken" - TLEpi TWV aOTC)v iv aOTl v ?LLQtT t1V
Kat tGOt VG)V Kat YLYvoLávwV Kat yEyovbTcv; ook in de dualistisch-realistische jaren bleed
het bewaard: Tim. 37 B en C: b Tou eaT you KOKXOS staat hier tegenover b too Tau roO KOKXOS.
9) De nadere typering van deze verhouding met de tegenstelling van eensoortig
(monoeides) en veelsoortig (polyeides) kan hier blijven rusten. Slechts zij opgemerkt,
dat zij het spraakgebruik bij PHILOLAOS en ARCHYTAS verheldert, die v en iovaS
(in niet-mathematische zin) promiscue gebruikten; PLATO volgt in de mathematische
opvatting van (ovac hier EURYTOS; vgl. ARISTOTELES, Metaphys. N 5, 1092 B 8, bij
DIELS KRANZ,

Fragmente der Varsakratiker°, I, 420, 3.
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Het thema der transmigratie, dat overigens uitsluitend de leer van de
mikrokosmoi raakt, betreft hier dus een geheel andere verhouding dan de
dichotomie en de subdichotomie. Een sooma komt dan ook niet slechts in
het niet-transcendente, maar evengoed in het transcendente voor 10 ), en dan
zowel in het idente, als in het niet-idente — men denke bier aan de
astrale wereld —, en een psyche, zij het een niet transmigrerende, ook bij
het niet-transcendente.
Dit wat het gemeenschappelijke der twee dualistische fasen betreft.
De aanduiding van het onderling verschil kan veel korter zijn. Het raakt
slechts het niveau der grens tussen het transcendente: de andrologische
visie neemt een transmigrerende psyche uitsluitend bij mannen aan, de
anthropologische daarentegen kent een dergelijk bezit ook aan de leden
der vrouwelijke sexe toe.
1. Het louter andrologische dualisme
De Phaidoon, nog ontstaan
PLATO'S eerste refs naar het Westen,
die ongeveer 389/388 valt to dateren, neemt in de ontwikkelingsgang van
zijn auteur ongetwijfeld een belangrijke plaats in: bier voor het eerst ontmoet men de leer van het intellegibile als achtergrond van de tot nu toe
alleen erkende kosmos, die daarmee tot voorgrond wordt gereduceerd.
Bovendien trekt PLATO uit deze vondst reeds een consequentie, die men
in het praeplatonische denken tevergeefs zal zoeken: de psyche als nous,
d.w.z. als het kennend correlaat van dit slechts door hem te ontwaren
gebied, is met dit kenbare verwant en daarom, ondanks alle transmigraties,
onsterfelijk.
Toch vertoont dit werk in andere opzichten duidelijk van elders bekende
trekken. Wanneer PLATO de transmigratie tot leden der manlijke sexe
beperkt en voorts de filosoof voorschrijft reiniging en versterving te betrachten 11 ), herinnert dit aan de louter andrologische lijn, die in mythologiserend milieu van de Delisch-Apollinische Orphiek naar Philolaos liep
en in het kosmogono-kosmologische denken de Katharmoi van EMPEDOKLES
via EURYTOS reeds met het Pythagoreisme van de M1 enoon verbond.

vaor

De leer van het intellegibile staat bier dan ook nog in de kinder-

schoenen: de wijze waarop het thema van de achtergrond wordt ingevoerd
is slechts een nadere uitwerking van de onderstellende methode, reeds
in de Afenoon gehanteerd. PLATO onderscheidt than nl. drieerlei hypotheseis: de gewone, wier consequenties aan de werkelijkheid worden getoetst, andere, die zich met de vorige verdragen en een derde groep van
hogere orde, met welke men uiteindelijk belandt bij een punt, waar de
gesprekspartners niet meer verder vragen, omdat het betoog hun afdoende
voorkomt. Zulk een ,hikanon" nu blijkt bier het intellegibile 12 ). Daardoor
blijft dit, hoewel ' niet uisluitend ideeen, maar ook de archai van het arithmetische etc. 13) bevattend, methodologisch ge'zien, nog ongedifferentieerd.
10) Timaios 75.
11) Vgl. o.a. Phaidoon 67 D XOotS Kai xwpLvtdc t)uXfS &a atataToc..
12) V gJ . J. MITTELSTRASS, Die Rettung der Phdnomene, Berlin, W. de Gruyter & Co.,
1962, pag. 33--355. Intussen zij opgemerkt dat ,,het ,gelijke" in het intellegibile onder
de arithmetisch-metrische relaties en niet onder de ideeen ressorteert.
13) Daaronder ressorteert ook hier het intellegibile correlaat van het astrale; vgl. boven,
root 5.
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2. Het anthropologische dualisme
De tweede realistische fase, hoewel even duidelijk dichotomistisch als
die van de Phaidoon, verraadt een geheel ander klimaat.
Reeds bij de tekening van de intermenselijke verhoudingen trekt meer dan
wijziging de aandacht. Daar is al dadelijk de hogere waardering voor
de vrouwelijke sexe: terwijl in de Phaidoon PLATO'S S0OKRATES zelfs in
het aangezicht van de dood zich voor de toch echt menselijke emotie van
XANTIPPE min of meer schaamde, dankt hij reeds in het Symposion aan de
priesteres DIOTIMA een belangrijke openbaring. De Politeia, wier eerste
boek het andrologische dualisme, her door THRASYMACHOS, een mythorlogiserend sophist, vertolkt, beslist afwijst, trekt in de volgende boeken de
lijii van het Syrnposk n consequent door in de erkenning van de onmisbaarheid der vrouww% voor het instandhouden van de menselijke samenleving.
Maar ook in de kring der mannen liggen de verhoudingen anders dan
vroeger. Wel wordt binnen het transsendente de suprematie der filosoffn
gehandbaafd. Maar PLATO heeft ingezien, dat wijsgeren het niet klaarspelen
een staat to besturen zonder de hulp van militairen. Dienovereenkomstig
ziet de andreia, aan welke in de pacifistische Laches de naam van deugd
kortweg werd ontzegd, zich thans onder de politieke aretai opgenomen.
Een en ander resulteert in de bekende onderscheiding van drie delen der
psyche, het logistikon, het thymoeides en het epithyme'tikon.
De combinatie van deze trekken herinnert aan de reeds onder de Orphici
gevoerde strijd tussen andrologich en anthropologisch denken. Dat beide
wijzigingen bij PLATO vrijwel tegelijk optreden duet invloed van buiten
vermoeden. Daarbij denke men niet aan de Megarici, aan wier practicalisme in de ethiek en individualisme in de ontologie PLATO reeds lang
was ontgroeid, maar aan bet contact met partieele universalistische Pythagoreeeen als ARCHYTAS tijdens de eerste reis naar het Westen in 389/88

een

en, na de terugkeer naar Athene, met THEAITHETOS. Daarom bevreemde

het niet, dat in de leer omtrent de makrokosmos veranderingen optreden,
welke stroken met de reeds besproken wijzigingen in die der mikrokosmoi.
Verticaal wordt ook bier de grens tussen het trancendente en het niettranscendente duidelijk lager gesteld: tot het eerste rekenen Politeia en
Timaios niet slechts de vaste sterren, maar ook de planeten, onder welke
bier, overeenkomstig het E gyptische systeem, ook de manlijke zon en het
astrale correlaat der bisexuele verhouding, de maan, ressorteren.
Niet minder vragen in dit verband wereldpsyche' en -sooma afzonderlijk
de aandacht.
Eerstbedoelde, bier scherper dan in de Phaidoon van de nous onderscheiden, is volgens de Timaios verticaal samengesteld uit componenten,
die tot het idente, het veranderlijke en tot het gebied tussen deze twee
in behoren. In de leer omtrent het wereldsooma is met deze wijziging
correlaat dat het transcendente een ondeelbare, een deelbare en een uit
beide samengestelde component bezit 14 ). Voorts tracht PLATO, hierin niet
14 ) Men lette hier op de verbinding van het dv£P S — het deelloze — met het
soomatische in het idente, Timaios 35 A, B en 37 A. Deze opmerking is mede van
belang veer het. verstaan van XENOKRATES, die de cirkels in het idente ondeelbaar
achtte, een stelling, die THEOPHRASTOS in een jeugdgeschrift van uit een monistisch
standpunt bestreed. Vgl. mijn artikel De ontwikkelingsgang van Aristoteles als zel f standig denker, in Philosophia Reformats XXI (1956), pag. 45-80, speciaal pag. 65-72.
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meer uitsluitend van ARCHYTAS, maar ten dele reeds mede van THEAITETOS
afhankelijk, diens ontdekking van de vijf regelmatige veelvlakken te verbinden met de leer van de vier elementen: na de andere regelmatige veelvlakken over aarde, water, lucht en vuur te hebben gedistribuerd, kent hij
het regelmatige twaalfvlak als grens aan de alles omvattende dierenriem
toe 15).
Het wereldsooma met zijn grenzen is in de plaatsruimte (choora) en
samen met de wereldpsyche' in de tijd opgenomen. Dit complex maakt het
gebied der anangke uit, die echter niet het laatste woord heeft, daar de
nous, gegeven de rol die het vrouwelijke element bier speelt, haar wel niet
overtuigt, maar overreedt.
Correlaat met deze wijzigingen in de voorgrond moest ook de leer van
het intellegibile anders en breder worden ontwikkeld. De Politeia verheldert
PLATO's bedoeling op dit punt met het schema der m.i. qualitatief ongelijke
lijnen, van welke de achterste de topos noe'tos aanduidt 16 ). In verband
met de onderscheiding van het arithmetische etc. en de ideeenwereld op
dit terrein is deze lijn in twee stukken verdeeld.
Opp het voorste, dat aan het eidos horaton grenst, vragen de getallenzelf 17 ) de aandacht: in de Phaidoon nog niet afzonderlijk vermeld, maar,
als correlaat van de door ARCHYTAS c.s. nauwkeuriger bestudeerde snelheden der astrale bewegingen, in de Politeia onniisbaar, staan ze hier
naast de arithmetische oergetallen en de metrische oerfiguren, die met het
statische in het sooma analoog zijn. De combinatie der intellegibele
correlate van het dynamische en het statische wordt hier weer vertegenwoordigd door het analogon der zoologisch opgevatte sterrenwereld, het
zooion-zelf.
Ook de leer van de ideee-n is even anders dan vroeger: correlaat met de
drieslag in de makrokosmische psyche fungeert hier de idee van het goede
tussen die van het ware en het schone als de zon der ideeenwereld.
Dat het intellegibile sinds de Phaidoon op beide sectoren naar inhoud en
structuur aan betekenis had gewonnen bracht PLATO ertoe, zich op, het
onderling verschil der twee componenten van de topos noetos dieper te
bezinnen. De ontische archai der met astronomie verbonden mathesis blijven
in verband met de nude methode der hypothesis een hikanon. Met de benadering van de wereld der ideeen staat het z.i. echter anders: zij beet
hier uitdrukkelijk een anhypotheton 18 ). In verband met deze verheldering
In deze beperking van het àtapç tot het idente ligt tevens de oplossing van de antinomie,
dat in het niet-idente, nl. op b TOG 8O:TE(JOU KUKXOS blijkens de epicykel-theorie, die PLATO
overigens uitsluitend in de Timaios huldigt, wel deelbaarheid van de cirkel wordt
aangenomen.
15) EVA SACHS, Die f un f platonischen Korper. Zur Geschichte der Mathematik and
der Elementarlehre Platons and der Pythagoreer, in Philologische Untersuchungen XXIV
(1934). Voor het dualistisch karakter van de Timaios zie mijn artikel Het begin van
Platoon's realistische jaren, in Philosophia Reformata XXI (1956), pag. 109-127, speciaal
121 v.v.
16) Pol. 509 D v.v.
17) Pol. 525 D v.v. blijkt dit deel van het intellegibile correlaat met de astrale
beweging in de makrokosmos; vgl. ook Timaios 37 D.
18) J. M,ITTELSTRASS, a.w., p. 38-57. M. ziet echter voorbij, dat ook de archai
van het arithmetische, metrische en astrale onder het intelligibele vallen; daarom weet
hij ook PLATO's taxatie van het werk der astronomen niet voldoende recht to . doen.
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verkreeg ook het reeds oude verschil van dianoeisthai en dialegesthai in
de theorie der verwerving van kennis inzake het intellegibile sterker accent.
Overzien we het gehele complex der tot nu toe besproken werken, dan
treft ons, dat zij in de leer van de voorgrond echt dualistisch onderscheiden
en scheiden vereenzelvigen en daardoor bestanddelen als componenten
opvatten, die met elkander uiteraard niet een echte eenheid, maar slechts
een geordende verzameling vormen (colligantiatheorie).
Krachtens PLATO's realistische visie op de correlatie van voor- en achtergrond drukte deze fout ook de leer van het intellegibile. Zo was er een
rechtstreeks verband tussen de tweeheid van psyche en sooma en die van
ideeen en archai.
Het was deze dubbele choorismos die PLATO op de duur bezwaarde
en, bij ontstentenis van een andere mogelijkheid in het Griekse denken,
tot het monisme deed overgaan.
B. De monistische werken
Voor de eonceptie van de Timaios was, dank zij haar uitvoerige uiteenzettingen, mettertijd een verstrekkende invloed weggelegd.
PLATO zelf echter vermocht dit dualisme nog slechts kart to bekoren: de
Kritias, in het begin van de T imaios als diens pendant aangekondigd, bleef
een torso en in zijn latere werken blijkt PLATO's visie ingrijpend veranderd.
Deze wijziging betekende niet een loslaten van het realisme: de dualiteit
van het intellegibile en het niet-intellegibele bleef onverkort gehandhaafd 19 ). En evenzo die van makro- en mikrokosmos in de voorgrond 20 ).
Wat echter door PLATO's overgang van dualisme naar monisme de sterkst
mogelijke metamorphose onderging was zijn kijk op de relatie tussen
subject en object. Hier was de wijziging z6 grondig, dat geheel de structuur
zowel van voor- als achtergrond werd omgezet.
Het monisme zonder meer was PLATO niet vreemd: in zijn eerste werken,
de Hippies minor en de Apologia Sookratous, had hij, als leerling van de
destijds reeds bedaagde SOOKRATES, zelf deze visie aangehangen. Intussen
betekende de overgang, thans in het geding, allerminst een terugkeer naar
eigen verleden: de dominerende plaats, die hij van de Lache's tot de Kritias
aan de psyche had toegekend, gedoogde niet, dat hij opnieuw con of
andere wisselwerkingstheorie aanvaardde. Om diezelfde reden kwam echter
ook het parallellisme niet in aanmerking. Daarom bevreemdt het niet in de
Parmenide's en volgende dialogenn het derde type van, het niet-contradictoire
kosmogono-kosmologische monisme, de prioriteitsleer, aan to treffen.
Nu is echter geen visie door de historici der wijsbegeerte z6 stiefmoederlijk behandeld als deze: een behoorlijke analyse viel haar vrijwel nergens
ten deel en haar divergenties, hoewel afzonderlijk niet onbekend, worden
19) Men lette o.a. op: auto to Iv (Parmenide's en Phile'bos) voor de oorsprong; op
to KaXbV KCXI ddyaOàv (Kratylos), auto Td KaX6v (Phaidros) alsmede op Nomoi 965 C - 966 B voor de ideeen; en op aura to ELPOV (volgens de nog to
behandelen gegevens van ARISTOTELES, die op de Ph' Mbos moeten zien) voor het
arithmetisch-metrisch-astrale in de achtergrond.
20) Vgl. o.a. Philebos 62 A, waar in deze geest de goddelijke en de menselijke
aq«tpa worden onderscheiden.

To itp&rov cp(Xov (Lysis), ak
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niet als zodanig en in verband met elkander gezien 21 ). De moeilijkheden,
waarvoor PLATO's werk, te beginnen met de Parm.enides, het onderzoek
stelt, zijn dan ook goeddeels tot dit euvel te herleiden. Anderzijds baant
erkenning en aanvulling van deze leemte bier de weg tot het nemen van
meer dan een barriere.
Ook de prioriteitsleer zag, krachtens haar monisme, de verticale structuur
der dingen niet als het resultaat ener samenvoeging van twee componenten
als het transcendente en het niet-transcendente of ook van ident en nietident: h.i. was de wereld van meetaf een.; de verticale dualiteit, ook bier
erkend, werd dan ook als secundair beschouwd en aan de verticale divergentie van twee underling contrasterende eide' uit een oorsprong toegeschreven.
In deze ontologische grondtrek en de daaruit volgende accentuering van
genus en diaphora met wisselwerkingstheorie en parallelisme overeenstemmend, volgde de prioriteitsleer echter inzake de onderlinge verhoudingen
der divergerende eide' haar eigen weg. Deze onderlinge verhoudingen
waren h.i. nl. niet gelijk, maar verschillend; daarom vielen zij noch met
een wederzijdse inwerking, noch met een verloop evenwijdig aan elkander
te verduidelijken. Wat de prioriteitsleer inzake deze verhoudingen positief
poneerde was dan ook jets anders, nl. dat het hogere eidos zich wel met
het lagere bezighoudt, maar het lagere geen invloed op het hogere bezit.
In PLATO'S naaste omgeving was dit monisme destijds niet onbekend:
THEAITETOS, wiens invloed reeds in de T imaios viel te ontwaren, en dims
vriend SOOKRATES de Jongere verbonden beiden mathematisch objectivisme
met prioriteitsleer 22).
Daarbij kwam, dat ook de ontwikkelingsgang van de historische
SOOKRATES in dit milieu niet vergeten was. Had deze niet, alvorens het
technicisme te aanvaarden, met ARCHELAOS in contact gestaan? 23 ) Ook
PLATO wist van deze beginperiode in het leven van zijn -grote leermeester:
zelf vermeldde hij in de Phaidoon, dat iemand — was het ARCHELAOS?SOOKRATES een en ander uit een boek van ANAxOGORAS had voorgelezen 24).
Bovendien leefde in Athene nog het verhaal van een debat, dat de
toen nog jonge SOOKRATES omstreeks 450 gevoerd had met ZENOON, die
PARMENIDES, destijds pas hoogstens 65 jaar, bij een bezoek aan Athene
vergezelde. En SOOKRATES had zich in deze discussie dapper geweerd:
het gerucht daarvan was tot in Klazomenai, de geboorteplaats van
ANAXAGORAS en de bakermat van de oudste vorm der prioriteitsleer, doorgedrongen 25 ).
Wie mede laatstvermelde gegevens — aan het begin van de Parmennide's
ontleend — in rekening brengt, verstaat, waarom PLATO in dit eerste werk
na zijn overgang naar het monisme niet een andere dualist, maar de vader
der Eleatische school tegenover SOOKRATES in het krijt riep. Intussen
was deze keus niet uitsluitend historisch, maar mede systematisch bepaald:
21) Voor een eerste inleiding moge ik verwijzen naar mijn Geschiedenis der Wijs-

begeerte I, Franeker, T. Wever, 1950, pag. 303-351.
22) Inzake SOOKRATES JUNIOR en THEAITETOS zie het in de vorige noot
482-491.
23) A.w., pag. 409-426, speciaal pag. 412-414.

24) Phaidoon, 97 B v.v.
25 ) Parmenides, speciaal 126 A-127 D.

a.w., pag.
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op deze wijze schiep PLATO zich de gelegenheid de dualistische argumenten
te weerleggen niet alleen van vroegere medestanders, als XENOKRATES,
maar ook van louter kosmologische zijde.
Uiteraard is, ondanks de historische reminiscentie aan het begin, ook
deze dialoog gefingeerd. Want PARMENIDES is bier duidelijk de spreekbuis
van allerlei dualisten, die over de recente wijziging van standpunt bij
PLATO niet te spreken waren: hij blijkt n1. goed op de hoogte van de
T imaios met haar vele • eide van noeta.
Als tegenstander van het monisme is deze PARMENIDES aanvankelijk
een hooghartig polemicus, die niet de minste belangstelling toont voor
PLATO's moeizaam voltrokken combinaties: achteloos somt hij, zonder
enige orde, eide van relaties, ideeen, mensen, elementen en zelf s van
Naar en allerlei afval op. Wat hem aan dit alles interesseert is vrijwel alleen,
dat zij buiten datgene bestaan, dat aan hen deel heeft en bovendien onderling gescheiden zijn.
Wanneer hij echter speciaal op de relaties ingaat, valt reeds duidelijk
een zakelijke orde op te merken: voorop gaan de homoiotes als betrekking
tussen het intellegibile en het niet-intellegibile in het algemeen en tussen
de afzonderlijk bestaande voorbeelden en wat daarnaar werd gevormd; pas
in de tweede plaats komen de relaties tussen makro- en mikrokosmos
en die tussen individuen en hun typen ter sprake en eindelijk die tussen
individuen onderling als beer en slaaf.
De kern der zaak wordt tenslotte geraakt, wanneer PARMENIDES,
blijkbaar een verstoken, Heraklitisme bevroedend, SOOKRATES vermaant
stil te staan bij onderstellingen als deze, dat „het e"ne" „is" en dat „het ene",
,,niet is".
In het tweede deel is dan uitsluitend dit punt onderwerp van een zeldzaam ingewikkeld debat, dat, wegens de verschillende betekenissen door
een louter kosmologische dualist zonder dichotomie als PARMENIDES en
een kosmogono-kosmologisch denkende monist in de zin der prioriteitsleer
als PLATO's SOOKRATES aan de termen ,zijnde", ,niet zijnde" en „het e'ne"
gehecht, slechts valt te ontwarren bij een scherp in het oog houden van
de posities in elk onderdeel door de twee partijen ingenomen. Het ,,zijnde"
ziet volgens beiden op het object, maar terwijl dit volgens PARMENIDES
het horizontale correlaat van het subject is en bovendien zowel in het
idente als in het niet-idente voorkomt, zoekt SOOKRATES het object uitsluitend in het lagere. Voorts ziet laatstgeno'emde dit lagere, wijl object,
als ,zijnde", maar omdat het, kosmogono-kosmologisch, ook wordend is,
tevens als in zeker opzicht ,,niet-zijnde", welke combinatie, al bleef zij
bier tot het lagere beperkt, voor de partijganger van de uit te sluiten
contradictie niet valt te gedogen. Ook inzake' „het ene" heerst een fundamenteel verschil: PARMENIDES gebruikt deze term voor het denken als
correlaat van het delenloze zijn(de) in het idente 26) — „ ident is zowel
denken als „zijn" —; voor SOOKRATES daarentegen is het de genetische
oorsprong zowel van het subject in het hogere als van het object in het
laagere, een gedachte die voor PARMENIDES zonder meer verwerpelijk is.
Terwijl tenslotte het feit, dat PLATO een buiten subject en object liggend
intellegibile aanvaardt en daarin, correlaat met de oorsprong in de voar2,6)

Parmenide's 138 A; vgl. voor het verband met de Eleatische taalbeschouwing 205 E.
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grond., „het ene-zelf" aanneemt, voor PARMENIDES kortweg niet te vatten
valt.
De Parmenides, hier ter inleiding op PLATO's monistisch realistische
werken, wat de hoofdzaken betreft, enigszins uitvoerig behandeld, bevat, zoals P. WILPERT en C. ARPE reeds in 1940/1 canto inden 2sa), dus nets van het
argument door POLYXENOS tegen de ideeen aangevoerd noch van het
tritos anthroopos argument, door ARISTOTELES ontwikkeld 27 ). Die twee
zou PLATO trouwens eerst ongeveer een decennium later ontmoeten: diens
Parmenides zal, gezien de verhouding van deze dialoog tot latere werken,
pl.m. 376 zijn te stellen.
Het kernthema van de Parmenides, de leer van het ene en het semieontradictoire karakter van het zijnde in PLATO's nieuwe visie, keert uiteraard ook in de overige dialogen der laatste drie decennia van PLATO's
leven meer dan eens tern g. Intussen zouden deze werken ook andere
aspecten belichten.
Van deze was ongetwij f eld het belangrijkste de wijziging die de subjectobject-relatie onderging, tot welke ik me voorlopig dan ook beperk.
Reeds bij de aanvaarding van de prioriteitsleer zonder meer was deze
relatie ingrijpend van karakter veranderd. Het subject bevindt zich immers
volgens ANAXAGORAS c.s. niet binnen, maar boven het object, dat zijnerzijds geen invloed op het subject uitoefent, maar zijn rol bepaald ziet door
de wijze waarop dit zich met het object bezig houdt.
Voorts vertoont het lagere hier reeds in de makrokosmos een heel wat
grotere verscheidenheid dan het hogere: terwijl men bij het laatste hoogstens
psyche en nous kan onderscheiden, toont het lagere een veel verder gaande
splitsing: men denke bier in bet verticals aan het contrast van hemel
en aarde en bij elk dezer twee aan dat van hun elementen en in het
horizontale aan het contrast tussen de verbijzonderingen bij de sterren.
Een en ander vond zijn weerspiegeling in de opvatting vary het intellegibile. Ook dit gebied verkreeig een monistische structuur. Daardoor
lagen de ideeen en de archai niet meer naast elkander, doch waren zij
verticaal contrasterende eide' van het „ene-zelf" waarbij de ideeen, als correlaat met het subject, opwaarts- en de archai, wijl betrokken op het object,
naar beneden divergeerden.
Rest het resultaat van deze wijzigingen voor de verhouding van voortot achtergrond.
Voor het subject in de makrokosmos kwam dit hierop neer, dat het,
niet langer door Naar object omgeven, zich rechtstreeks met de ideeenwereld zag geconf ronteerd, daarentegen voor haar kennis inzake de
archai op een nederwaarts gerichte bilk naar het lagere eidos van het
intellegibile was aangewezen.
Bij deze generale wending bleef het echter in de leer der subject-objectrelatie niet. Want nu PLATO de prioriteitsleer had aanvaard, werd hij vanzelf ook betrokken bij de problematiek, die reeds zijn voorgangers op
26a) P. WILPERT, Das Argument vom dritten Menschen, Philologus XCIV - N. F.
XVIII- (1940), pg. 51-64; C. ARPE, Das Argument Tp(TOS vepwitoS, Hermes XXVI (1941),
pg. 171-207.
27) De ARISTOTELES in de Parmenide's was trouwens een tijdgenoot van PARMENIDES
en ZENOON en behoorde later tot de dertig-mannen: Parmenide's 127 D en 137 C. v.v.
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verschillende punten had doen uiteengaan. E erst een korte orientering inzake deze variaties kan daarom het beeld dat we ons van PLATO's ontwikkelingsgang tijdens zijn monistische jaren hebben to vormen, de vereiste
afronding verlenen.
Het belangrijkste verschil, waartoe ik me momenteel kan beperken, raakt
het niveau der primaire verticale divergentie.
De oudste vertegenwoordigers der prioriteitsleer — ANAXAGORAS en
METRODOOROS VAN LAMPSAKOS — zochten het punt van de oorsprong
in de makrokosmos tussen het zichzelf bewegende en het op zichzelf
statische, dat slechts door een impuls of impetus van uit het hogere in
beweging kon komen. Het verticale contrast was bij deze opvatting dat van
psyche en noun in het hogere en van het organische en physische in het
lagere: het sooma was hier dus organon, d.i. zowel werktuig ais organisme.
Andere voorstanders van de prioriteitsleer, zoals PHILISTIOON en
ARCHELAOS, daarentegen stelden het niveau der primaire divergentie hoger.
Volgens hen bezit het lagere wel degelijk eigen beweging, zodat het niet
slechts een plantaardig, maar tevens een dierlijk karakter bezit. De
activiteit van het hogere met betrekking tot het lagere werd hier dan ook
niet igezien als een in beweging brengen, maar als een besturen van of een
toezien op die eigen beweging.
De voorn.aamste tegenstelling in dit milieu laat zich dus aanduiden als
die van prioriteitsleer met- en zonder ,impetustheorie.
Beide grondtypen treft men ook bij PLATO aan: het eerste in de dialogen
van de Parmenide's tot de Phaidros, het tweede in de Sophiste's en volgende
werken 28 ).
1. Prioriteitsleer met impetustheorie
De Parmenide's ziet, evenals de reeks dialogen van de Lysis tot de
Phaidros, de relatie van bewegende psyche en bewogen sooma als een
van subject en object. Al deze werken aanvaarden dus de impetustheorie:
het soomatische, dat hier bij de mikrokosmoi het gebied der homoiome're
en der anhomaiome're en in de makrokosmos dat der ,phaenomena" —
deze term genomen in de zin die hij bij ANAXAGORAS heeft — beslaat,
is op zichzelf statisch.
In deze visie school inzake de houding der psyche tot het sooma echter
nog de mogelijkheid van een spanning, die reeds vobr PLATO aan het licht
was getreden in de tegenstelling tussen instrumentisme en vitalisme.
ANAXAGORAS vond, in het voetspoor van HERMOTIMOS en gevolgd door
SOOKRATES JUNIOR, voor de psyche die toestand ideaal, waarin zij zich
aan haar op het sooma gerichte activiteit kon onttrekken, zodat de houding
der psyche hier een anti-nomische werd.
METRODOOROS VAN LAMPSAKOS daarentegen wijdde, blijkens zijn allegorische Homerus-exegese, meer aandacht aan het sooma: hij onderscheidde
daarin verschillende organen, en wist de beweging van het organisme

28 )

Typerend voor het verschil tussen beide groepen is dat de Parmenides 159 D v.v.

wel, evenals de Sophistes (236 D), de kosmogono-kosmologische verscheidenheid
kruisen met het verticale contrast K tvi Q LS — atha tS , maar, anders dan
de Sophistes, deze vier verbindt met het e'ne d.w.z. met de oorsprong van alles, en niet,
zoals in de Sophistes geschiedt, met het zijnde, d.w.z. uitsluitend met het object.
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door de psyche, o.a. bij waarneming, positief te waarderen 29 ). Vandaar
dat zijn volgelingen, de impetustheorie verder uitwerkend, daarbij de
oorspronkelijke impuls op het betreffende sooma en de door dit sooma
mede in de techne aan plant en physisch ding ddorgegeven stoot als
primaire en secundaire impetus wisten te onderscheiden.
Zo ontmoet men reeds bier de tegenstelling die in het begin der 20e
eeuw de onderlinge verhouding van DILTHEY en SPRANGER in diens latere
werken zou kenmerken.
Hoe stond nu PLATO ten opzichte van deze controvers?
op dit punt lijkt het me een eis van voorzichtigheid de Parmenide's
en wellicht ook de Euthyde'mos, die wel de Kratylos voorbereidt, maar zich
toch meer met de logica dan met de taal bezighoudt, van de volgende
werken te onderscheiden.
a. Genoemde dialogen houden zich beidee bezig met de semi-contradictoire trek in het lagere, aan de prioriteitsleer eigen: de Parmenides laat,
naar we zagen, tegen het eind een nog jonge SOOKRATES bedoeld standpunt innemen; in de Euthyde'mos onderscheidt een reeds bejaarde SooKRATES zich door rijpheid van oordeel gunstig van een paar sophisten:
hun verwijt, dat hij het Principe der uit te sluiten contradictie herhaaldelijk
overtreedt weerlegt hij met de geordende uiteenrafeling van niet minder
dan een en twintig drogredenen.
De onderlinge verwantschap van deze twee werken had PROKLOS en wie,
gelijk DIONYSIOS PSEUDO-AREOPAGITA en HEGEL, zijn voetstappen drukten, kunnen weerhouden van de poging, de Parmenide's voor de wagen van
eigen Heraclitiserend denken to spannen. Maar ten opzichte van de quaestie
instrumentisme-vitalisme spreekt, voorzover ik zie, noch genoemd werk
noch de Euthyde'mos zich uit. Dit zwijgen verdient aandacht: het steekt
nl. sterk of tegen de positief vitalistische toon, even later in de Lysis te beluisteren. Intussen gaat het me te ver, daaruit voor bedoeld tweetal tot
instrumentisme te concluderen. En dan niet uitsluitend omdat een testimonium e silentio altijd aanvechtbaar blijft. Belangrijker argument schijnt
me, dat PLATO alle aanleiding had bier partij tee kiezen. Want het standpunt
van ANAXAGORAS c.s. was hem bekend: men denkei bier aan de historische
vermelding van Klazomenai aan het begin van de Parmenide's, maar evenzo
aan het rechtstreekse contact dat PLATO destijds had met SOOKRATES
JUNIOR, die het instrumentisme in Pythagoresche zin omboog, en met
SPEUSIPPOS, die deze mathematisch-objectivistische conceptie met hest
realisme der Academie verbbond. Daarom meen ik in PLATO's zwij gen een
bewuste reserve te mogen opmerken.
b. Daarentegen is in de eerstvolgende dialogen deze resignatie verdwenen: de eenmaal aanvaarde basis van prioriteitsleer met impetustheorie
nog handhavend, vervangen zij ten opzichte van de instrumentistische
antinomie het stilzwij gen door een of wij zing.
Reeds de Lysis doet, na in de geest der laatste helft van de Parmenide's
de voor de leer der relaties in aanmerking komende mogelijkheden te hebben doorgenomen, een keus, en wel in vitalistische geest: in het intellegibile
verkrijgt „het e'ne zelf ' als oorsprong een aanvulling in „to prooton philon",
,

,

29) Inzake deze voor METRODOOROS VAN LAMPSAKOS karakteristieke trekken, zij
verwezen naar DIELS KRANZ, a.w. II, 49, 22-27 en 50, 4-6.
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blijkbaar de idee voor de houding der psyche tot het eigen sooma in het
niet-intellegibile 30 ).
Nu bleef ook bier het intellegibile primair op de makrokosmos betrokken
en kwam het mikrokosmische pas in de tweede plaats aan de orde. Toch
kon ook op dit punt niet alley bij het oude blijven: nadat met de aanvaarding
van de prioriteitsleer, naar ik reeds vroeger opmerkte, de omsluiting der
psyche door het sooma zowel bij het makro- als bij het mikrokosmische was
weggevallen, had PLATO thans, door voor het vitalisme te kiezen, positief
afgerekend met de antinomische trek van het instrumentisme. Het bevreemdt dan ook niet dat de volgende dialogen in het kader van een —
uiteraard slechts op de mikrokosmoi betrokken — cultuurpsychologie ook
taal, wetenschap en rhetorische kunst ter sprake brengen.
De Kratylos benadert het probleem der taal aanvankelijk met de oude
tegenstelling nomooi-physei. Voor het eerste standpunt voert een aanhanger
van PARMENIDES, voor het andere een Herakliteeer het pleit, terwijl PLATO
het vinden van namen aan de technicus wil overlaten, die daarbij zowel
voor zijn werktuig als voor het materiaal oog dient te hebben. Belangrijker
is intussen de juistheid van de betekenis der woorden; waarover de gebruiker heeft te beslissen. Het vaststellen van de betekenis door de wetgever op dit gebied kan echter slechts behoorlijk verlopen onder het toezicht van iemand die in staat is niet slechts de goden aismede de sterren
en elementen, maar ook de menselijke psyche dihaeretisch te analyseren
(dia-krinein) en voorts zijn resultaten dianoetisch weet te doceren 31).
De T heaite'tos, vernoemd naar de reeds vroeger vermelde wiskundige
— die in 369 stierf — en kort na diens dood geschreven, is aan de kentheorie
der mathematici -gewij d. Anders dan in de T imaios, begroet PLATO bier met
blijdschap bij THEAITETOS ook de fundering van de dihairetische indeling
der irrationele getallen als -grenzen voor het lagere, impliciet het astrale.
Wanneer THEAITETOS echter in de kentheorie meent te kunnen volstaan
met de verbinding van waarneming en wetenschappelijk bewijs, poneert
PLATO's SOOKRATES, dat voor de mathematicus bovendien bezinning op
het dianoetisch kenbare deel van het intellegibile noodzakelijk is, ofschoon
dit niet het ondervangen van iedere vergissing waarborgt. Interessant is
bier de logica, die niet overeenkomstig de dualistische colligantialeer uit
componenten een geheel wil opbouwen, maar, monistisch, bij de eenheid
van het genus begint en daaraan een of meer dihaeretisch geordende met
andere diaphora contrasterende kenmerken toevoegt.
Tenslotte de Phaidros. Dit werk handelt primair niet over de eroos, maar
over de rhetorica 32 ), en staat dus, wat het onderwerp betreft, dichter bij
de Gorgias dan bij het Symposion. Intussen is de aanpak een geheel andere:
30) A. W. BEGEMANN, Plato's Lysis, Onderzoek naar de plaats van de dialoog in
het oeuvre, Amstredam, Buijten & Schipperheijn, 1960. Inzake de interpretatie van het

1tp TOV ctaov ben ik sinds de verschijning van dit werk deze auteur genaderd: ook
ik zie het thans niet meer als, synaniem met «ntd ró 9v, dus met de oorsprong (in het
intellegibile), maar als een idee.
31) Voor de interpretatie van de Kratylos zie men E. HOFFMANN, Die Sprache and
die archaische Logik, Tubingen, J. C. B. Mohr, 1925, en, wat het verband met de
Theaitetos betreft — echter los van verscheidene hulphypothesen —, M. WARBURG,
Zwei Fragen zum ,Kratylos", Berlin, Weidemann, 1929.
32) Z. DIESENDRUCK, Struktur and Charakter des platonischen Phaidros, WienLeipzig, W. Braumi ller, 1927.
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de andrologisch dualistische individualisten werden vitalistische mikrokosmoi. Daardoor is ook de geest sterk gewijzigd: terwijl PLATO indertijd
de kunst der rhetoren niet scherp genoeg kon hekelen, tracht hij thans een
positieve bijdrage tot haar fundering te leveren. De drie redevoeringen, tot
dit Joel gebruikt, hebben alle op de menselijke eroos betrekking. De eerste,
een gefingeerd geschreven betoog in de stijl van LYSIAS, dient SOOKRATES
als basis voor een dubbele critiek. De ene schildert, in de geest van het,
door SPEUSIPPOS gehandhaafde, instrumentisme, de lagere eroos als een
drift, die slechts eigen zinnelijke bevrediging nastreeft. De tweede keert
een ander aspect naar voren, nl. dat der vervoering met haar rnantischkathartische en poetisch-erotische typen, die niet to laken, maar te loven zijn.
Toch raken ook laatstbedoelde slechts het leven der psyche. Betrekt
men echter ook de nous, die beide krachten der psyche in bedwang houdt,
in de bespreking, dan dient men makro- en mikrokosmos te onderscheiden 33).
De wereldpsyche' schouwt van uit Naar boven de hemel verheven gebied
„de inderdaad zijnden"; van de menselijke psychai daarentegen ontNvaren,
door de onrust van het linkse paard, zelfs de besten nauwelijks „de zijnden".
Terwijl dus de wereldpsyche' mede een blik in het intellegibile werpt, slaagt
de menselijke psyche er amper in, onder zich de sterren te zien.
Dit laatste kan uiteraard niet betrekking hebben op de dagelijkse zintuigelijke waarneming van de sterrenwereld in Naar verwarrendee veelheid
van verschijnselen, welke waarneming ook volgens de vitalist immers onder
de aetherische sector van het sooma ressorteert. PLATO spreekt hier dan
ook over de blik door mensen die de godheid op haar spoor volgen, vanuit
het gebied boven de hemel op de sterrenwereld geworpen, dus over het
werk der astronomen.
Het resultaat daarvan, bier bedoeld, verschilt sterk van dat in de Politeia
en de Timaios. De astrale wereld ressorteert in de Phaidros nl. niet slechts
onder het lagere, dock bevindt zich bovendien op hetzelfde niveau als het
mikrokosmische organisme. De beweging der sterren is dus niet een
eigene 34 ), maar wordt ontleend aan de krachten der wereldpsyche', bier
vergeleken met paarden die de wagen van de makrokosmos voorttrekken.
De astronomie, bier verbeeld, stamt dan ook niet van ARCHYTAS, maar van
EUDOxoS, die in zijn werk, getiteld Phainomena, met behulp van de theorie
der homocentrische sferen de onoverzienbare verwardheid der astrale verschijnselen tracht te herleiden tot een geordend geheel van 27 homolgene
sferen met regelmatig verlopende mechanische bewegingen. De cirkels van
ARCHYTAS zijn bier dan ook vervangen door bollen en zulk een sphairos is
bier niet, zoals in de Timaios, een inhoud omsluitende contour, maar een
schaal, wier mechanische beweging de baan der daarbij behorende sterrengroep aangeeft 35).
,

33) In navolging van SUCKOW en SCHARR acht ik Kai c mxm S ... sa EoOaL, 247 D 3-4
onecht: deze toevoeging is m.i. in flagrante strijd met de tegenstelling in het begin van
XXaL puxa( ... Ta ovTa• (247 E 9 —
het volgende hooafdstuk: K&. oiTOS V v 8E 3v (3ioq at
248 A 1-6).
34) it6cvTa Ta oupavov Ttdcaav TE y vEQiv oo taaouaav mrr vaL (245 E).
35)) J. MITTELSTRASS, a.w., vestigt terecht de aandacht op de betekenis

van EuDOxos
veer PLATO'S werk. Intussen zag hij het versehil tussen prioriteitsleer met en zonder
impetustheorie over het hoofd, waardoor hij de invloed der astronomie van EuDOxOS,
in de Phaidros op te merken, mede op die der Nonwi betrok.

,
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Op de conceptie van EUDOXOS levert PLATO hier dus slechts zijdelings
critiek, en dan dezelfde als die, welke hij enkele jaren vroeger op, THEAITHETOS had uitgeoefend: wie de wetenschap inzake de voorgrond beoefent,
vergete de achtergrond niet.
De bier bedoelde wetenschappelijke waarneming van de astronoom is
uiteraard heel jets anders dan het voor de redenaar anmisbare zien van zijn
auditorium, zullen althans in deze inter-individuele betrekkingen de eide
van zijn woorden pas s en bij die van zijn hoorders 36) .
Genoeg orn aan te tonen, dat in PLATO 'S ontwikkelingsigang ook een
vitalistische fase valt te constateren, uit welke een aantal werken stamt,
wier chronologie zonder deze erkenning steeds onzeker bleef.
Tijdens deze fase was, althans tegen het einde, EUDOXOS (400-345) de
grate man. Na een kort verblijf te Athene in 377, dat 1geen sporen schijnt te
hebben nagelaten, in 368 — in verband met de dood van THEAITETOS? —
uit Kyzikos naar het centrism der Griekse cultuur teruggekeerd, won hij,
hoewel Pythagoreeer blijvend, zowel voor zijn hedone-leer als, voor zijn
astronomie he t vertrouwen van PLATO de rmate, dat deze, toen hij, ve^rgezeld van XENOKRATES en SPEUSIPPOS , in 366 zijn tweede reis naar het
Westen ondernam, aan EUDOXOS de tij delij ke leiding van de Academie
overliet 37).
2. Prioriteitsleer zonder impetustheorie
Terwijl te Athene, tijdens dit interim, ARISTOTELES 38 ) na de dood van zijn

eerste leermeester, SO0KRATES JUNIOR , zich bij de Academie voegde en
bier niet slechts vrucht trok van PLATO's werk inzake de rhetorica, maar
tevens rechtstreeks de invloed van EUDOXOS onderging , maakte PLATO te
Syracusae aan het hof van DIONYSIOS II met een wijsgerige arts, PHILISTIOON, kennis.
Daarmee begon voor PLATO 'S wijsigerig denken een nieuwe periode.
Deze was daardoor gekenmerkt, dat hij, de prioriteitsleer handhavend,
de impetustheorie losliet. Het lagere kreeg bier nl. eigen beweging. Deze
bezit echter arithmetische grenzen en was dus evenzeer object als vroeger
het organische sooma; bovendien was het in betrekking tot het hogere
eveneens passief. Daardoor kwam uiteraard het divergentiepunt tussen
subject en object op huger niveau en verkreeg tevens de activiteit van het
hogere ten opzichte van het lagere een ander karakter.
Wat het eerste punt betreft, voor het object bleef de naam ,sooma"
gehandhaafd, maar het primaire contrast was bier niet dat van dierli'kmenselijke psyche en organisch sooma, maar, in het algemeen -gezegd, dat
van het specifiek menselijke en het specifiek dierlijke.
36) Het (LXPL TOG &TV. TOU Tt tVELV (Phaidros 277 B) heeft blijkbaar betrekking op de
anatomie van het lichaam: de „Organ-ganzheit" (H. DRIESCH) werd dus niet door een
occasionalist, maar door een (mechanische) vitalist ontdekt.
37) De chronologie van EUDOxos dank ik aan een artikel of brochure, waarvan ik
momenteel, helaas, noch de naam van de schrijver, noch de titel kan vermelden, daar ik
deze studie tijdens mijn reis naar Zuid-Afrika en mijn verblijf - aldaar moest schrijven
en de betreffende aantekening niet bij de hand had.
38 ) Over ARISTQTELES als Platonicus zie mijn artikel De ontwikkelingsgang van
Aristoteles, in Philosophia Ref orm ata XVI (1951), pag. 16-63, speciaal pag. 24-49,
en H. E . RUNNER, The development of Aristotle illustrated from the earliest books
of the Physics, Kampen, J. H. Kok, 1951, pag. 57-84.
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Oak deze theorie was echter al voor PLATO op verschillende mani er
gepreciseerd: naast elkander stonden toen reeds occasionalisme' en ennoetisme. En daar PLATO aanvankelijk bij het eerste, maar later bij het tweede
type aansloot, hebben we op beide afzonderlijk in to gaan.
her zij alvast gememoreerd, dat het onderling verschil dezer twee typen
daarop neerkwam, dat de occasionalisten slechts een der beide zielekrachten
in het vitale to onderscheiden, tot het lagere rekenden, terwijl de ennoetisten
dit met beide deden.
Vandaar dat de activiteit van het subject tot het object volgens eerstgenoemd type een besturende was, daarentegen volgens het ennaetisme
een louter toeziende.
,

a. PLATO's occasionalistische fase
Tijdens deze jaren, nit welke de Sophiste's en de Politikos stammen, was
PLATO niet slechts van PHILISTIOON, een niet-mathematisch objectivist,
afhankelijk, maar mede van die Pythagoreeen, tot wier kring kart daarna
EKPHANTOS zou behoren.
Daarom vooraf over deze twee een enkel woord.
De prioriteitsleer diende reeds PHILISTIOON in diens iTEpi Kapb fll 39)
niet ter verklaring van de beweging bij een op zichzelf statisch object: dit
laatste, hoewel ook door hem ,,sooma" genoemd, draagt immers een dierlijk
karakter en beweegt dus zichzelf; het is bier dan ook niet een organisme,
maar een ,,lijf '. Voor het derhalve uitsluitend menselijk subject restte dus
slechts een activiteit, vergelijkbaar met die van een miter, wanneer deze
bij zijn ros richting en vaart wijzigt. Het niveau der divergentie ligt hier
dan o'ok niet tussen de psyche en een onbezield sooma, maar tussen de
menselijke hogere psyche en het dierlijke sooma, dat „de andere", lagere
psyche bezit 40 ).
PHILISTI00N, die als medicus speciaal in het mikrokosmische belang
stelde, trok de conclusie, dat, nu een dier primair object was, anatomisch
onderzoek van dieren niet, zoals de mechanistisch denkende vitalist leerde,
tot lijken moest beperkt blijven, maar dat ook vivisectie was toegestaan.
Hij was dan ook de eerste die deze op een college toepaste 41).
In Pythagoresche zin vindt men deze conceptie verwerkt o.a. bij een waarschijnlijk jongere stadsgenoot van PHILISTIOON, EKPHANTOS van Syracusae.
In tegenstelling tot zijn voorganger interesseerde hij zich inzonderheid
voor de makrokosmos.
Het lagere is hier een wereld, bestuurd door voorzienigheid. Bedoelde
wereld is bezield door e'en goddelijke kracht, die hij psyche noemt; vandaar
dat alle bestanddelen van deze kosmos zich bewegen; dit geldt zelfs van
de aarde, die, in, het centrum der wereld blijvend, dagelijks in oostelijke richting om eigen as roteert. Binnen deze wereld zijn overigens tal van adihaireta
to onderscheiden, die niet, zoals de anhomoiomere' bij ANAXAGORAS, c.s.
een organisch, maar een dierlijk karakter dragen. Anders dan de anhomoiomere zijn zij dan ook niet uitsluitend naar hun grootte en figuur, maar ook
39) F. C. UNGER,

Liber hippocraticw itEpt Kaps(T c, in Mnemosyne II, LI (1923), pag.

50-57.
40)
41)

Traps Kapb(l ,

par. 10.

J. BIDEZ et G. LEBOUCQ, Une anatomie du

grecques LVII (1944), pag. 7-40.

coeur humain, in Revue des Etudes
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naar hun kracht te bepalen, in verband waarmee zij verticale eenheden —
„monaden' — worden genoemd. Hoewel zich in, het ledige bewegend,
mogen zij niet met atomen worden vereenzelvigd, die immers slechts door
druk en slag in beweging komen. Hun aantal is begrensd: EKPHANTOS blijkt
finitist 42 ). Door de innerlijke goddelijke kracht werd de wereld indertijd
bolvormig . Voorts kon EKPHANTOS , die, als Pythagoreeer de wet in de
metrische grens zoekend, het wiskundig bepalen als erkennen van de z.i.
hoogste wet beschouwt, ware kennis omtrent de zijnden onbereikbaar
achten: de laatste -geometrische verhouding viel destijds immers nog niet te
bepalen 43 ). Men stuit bier op het eerste spoor der moeilijkheden rondom
de dyas ahoristos (in geometrische zin).
Het behoeft geen betoog, dat deze ontologie en astronomie zich niet

alleen van de dualistische bij ARCHYTAS, maar ook van de vitalistischmonistische bij EUDOxoS onderscheidden. En dan niet als een verdere benaderi.ng, maar als een rivale.
Het getuigt m.i. dan ook voor de bewegelijkheid van PLATO's denken,
dat hij , na kennis genomen te hebben van PHILISTIOON's conceptie, het
mechanische vitalisme voor het occaslonalisme inruilde.
Zowel de Sophistes als de Politikos getuigen van dit standpunt. Deze
twee dialogen staan in meer dan een opzicht dicht bij elkander. De
Sophistes noemt in een voorlopig program onmiddellijk na het eigen onder.were dat van de Politikos en beide raken primair slechts het mensenleven,
waarom het intellegibile niet aan de orde komt. Voorts vertonen deze werken
dezelfde structuur: leider van het gesprek is een gastvriend uit Elea, die de
vragen stelt, terwijl, nadat S00KRATES tussenbeide is gekomen, het antwoord op de vragen wordt gegeven door THEAITETOS 44 ) resp. door
S00KRATES JUNIOR . Bovendien begint in beide geschriften de gastvriend
met een poging, het onderwerp te def inieren met behulp, van de dihaeretische methode, wat echter mislukt, omdat hij, hoewel monist, tech, evenals
de Eleaten, het ,zijnde" nog statisch zie.t We hebben bier dus te doen met
een voorstander van de prioriteitsleer met impetustheorie, zoals SPEUSIPPOS
e.a.. Vandaar dat de pseudo-Eleaat de intersubjectieve relaties van een
sophist tot diens hoarders en van een koning tot zijn onderdanen onwillekeurig verwart met die van mens tot dier. Zo ziet de sophist zich hier vergeleken met een hengelaar en een koning met een herder!
PLATO's SOOKRATES slaat echter beide malen een andere weg in. In de
Sophistes merkt hij op, dat een volksmenner volzinnen bedriegelijk hanteert, zodat men op het probleem der praedicering dient in te gaan. Nu bestaan volzinnen uit een onderwerp met een praedicaat. Voor het onderwerp
kiest SOOKRATES als voorbeeld een ,zijnde", dus een object. Zulk een object
42) De tekst bij DIELS KRANZ (I, 442, 11) is, wat de laatste vier woorden betreft,
onzeker. D.K. heeft : EivaL si to rrXf eoS aOTôv t pLO LáVOV Kai ToiTO E?] 61TEtpov; ROEPER
leest: apta(thvov Kai OOK àpov; DUNCKER: cpicp v^av Kara tOUtO, brrt6Lpov; H. GOMPERZ

cptathvov Kat (irapa) -roOTo (Ta) r tpov. De zin sehijnt me het best te treffen door een
combinatie van ROEPER en DUNCKER: wptapavwv

KaT& TOUTO

OOK fkitELpov.

43) Hippolytus, Reft. 115 (DIELs KRANZ I, 442, 9 - 10: N EKcIaVTOS Tic EUptaKOOaLOS
bpq

EivaL axT)eLvr^v T6v &'rc v Xa(3Eiv yv6vnv, Sp[UE v Si cS vop(UEty.

44) Dit is, gegeven het sterke verscbil in conceptie, m.i. de enige grond waarom
PLATO suggereert, dat de Sophists de voortzetting van het gesprek in de T heaitetos
brengt.
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laat echter niet alleen, krachtens het gemeenschappelijk kosmogono-kosmologisch uitgangspunt van beide gesprekspartners, praedicaten van identiteit
en verscheidenheid toe 45 ), maar, althans volgens- S00KRATES , eveneens
zulke als kine'sis en stasis! Beweging en rust zijn dus ook bier, evenals in
46 ), verticaal contrasterend, maar, anders dan in de Parde Parmenides
r
\
•
••
/
)1
••
•
•

menides, niet bid „het ene , maar bid een ,zij nde ; eweging staat hier niet
buiten en boven het object, maar is mede een praedicaat daarvanl Vandaar
dat van deze vier zeer belangrijke eide telkens drie tegelijk als praedicaten
van het zijnde kunnen optreden, en PLATO hier van een gemeenschap der
species spreekt 47 ), wat in de Parmenides niet mogelijk was.
In de Politikos merkt SOOKRATES op, dat een koning niet dieren, maar
mensen hoedt 48 ). Bovendien helpt hij de gastvriend, wanneer deze een
koning voor het voedsel der burgers wil laten zorgen, uit de droom door te
verwijzen naar het sooma in het universum. Dit sooma draait steeds op dezelfde plaats. Maar tijdens het bewind van KRONOS werd het beurtelings
door de demiurg in een richting , geleid, om later, losgelaten, op eigen kracht
in tegenovergestelde richting te roteren. Daar deze wanordelijkel toestand
echter ernstige catastrofen bewerkte, verleende de demiurg, na de orde
te hebben hersteld, dit universele sooma, hier ,kosmos" genoemd, onsterf elijkheid zonder veroudering 49 ). Daarom vergelijke men de koning, indien
hij al herder mag heten, niet met de demiurg uit de dagen van KRONOS, die,
om de gevolgen der destijds heersende toestanden te verzachten, de kudde
wel van voedsel moest voorzien: tegenwoordig kunnen de burgers dit zelf ! 50 )
Positief gezien, kan echter slechts hij een goed staatsman zijn, die het
koninklijk weten bezit. De enig juiste staatsvorm is dan ook die, waarin een
of meer dan een filosoof regeert. In dit geval is immers een wet, die het
beste en meest rechtvaardige toch niet aan alien kan voorschrijven, over,

"

bodi g: de ideale staatsman verstaat de kunst niet slechts de militairen en

de rechters, maar ook de goede redenaars aan zijn plannen dienstbaar te
maken.Onjuist daarente^gen zijn de andere, inderdaad bestaande staatsinrichtingen. In zulke gevallen is het noodzakelijk een wet in acht te nemen
en beter dat en dan dat vele rijken of zelfs alle armen reageren. De sterkste
van deze staten zijn dan ook die, in welke wetteloze arisocratie en tyrannis

de scepter voeren.
Het ideaal is hier duidelijk een ander dan in de Politeia: de wijsgeer
troont niet meer, dualistisch, in bet idente deel van het transcendente, maar
is, krachtens de monistische ontologie in occasionalistische zin 51 ), met zijn
onderdanen verbonden.
Aan dit ideaal beantwoordde, ondanks het contact dat DIONYSIOS II met
45) Sophistes 236 D.
46) Parmenides 160 A 5-6.
47) Sophistes 254 C. Geheel dit onderwerp raakt dus primair de quaestie der verbindbaarheid van praedicaats-species inzake het zijnde; het betreft dus slechts zeer indirect
het intellegibile en in het geheel niet de ideeenwereld; ook bier blijkt het van primair
belang species en idea te onderscheiden.

48) Polit. 267 C.
49) Polit. 273 D.
50) Polit. 274 E.
51 ) Op het feit, dat bij PLATO intussen een verwijzing naar de vondst van
EKPHANTOS inzake de ratatie der aarde orn ejgen as ontbreekt, kom ik later -- in noot
99 — terug.
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PLATO onderhield, de toestand te Syracusae echter allerminst. De spanning,
daardoor tussen deze heerser en DIOON ontstaan, bracht PLATO in 361 tot
het besluit, opnieuw naar het Westen te gaan.

,b. De ennoetische fase
Ook tijdens dit laatste en derde verblijf op Sicilie hield PLATO zich echter
niet uitsluietnd met politieke zaken bezig: wanneer hij, te Athene teruggekeerd, weer gaat doceren en schrijven, blijkt hij, onder de invloed ener
van de kring rondom EKPHANTOS te onderscheiden groep Pythagoreeen,
naar het ennoetisme te zij n overgegaan.
Ook deze variant der prioriteitsleer ontstond reeds tijdens de praeplatonische periode der Griekse wijsbegeerte. Haar mythologiserend prototype kwam zelfs al bij ANAXIMANDROS en PETROON voor, bij wie in kosmo gono-kosmologische zin, ARCHELAOS en die kring van Pythagoreeen, uit
welke HIKETAS stamde, aansloten. Daarom eerst over deze voorlopers een
enkel woord.
Omtrent ANAXIMANDROS heerst nog steeds meer dan een misverstand.

Dit valt ernstig te betreuren, daar hij, zoals reeds SIMPLIKIOS wist, de
eerste was, die naar de arche der zi'nden zocht en deze oorsprong
T6 aTtE1pov noemde. Men interpreters it vroegste type van niet-mathematisch objectivisme niet als een verwerking van een of andere wisselwerkingstheorie: dit past no ch zakelijk 52 ), noch chronologisch'' 3 ). Daarom
volgde ik reeds voor 1950 DIELS, die bij ANAXIMANDROS verband met

HESIODOS, vermoedde: het thema van StKi en TioiS wijst te duidelijk in
deze richting ' 4 ).
Intussen was daarmee nog niet beslist, of To 61T£apov, dat blijkens de
gegevens over ANAXIMANDROS, in diens conceptie een sleutelpositie innam,

met betrekking tot HESIODOS nu analoog was met Chaos dan wel met Gala.
De op THEOPHRASTOS terugaande traditie, dat ANAXAGORAS c.s. van
ANAXIMANDROS afhankelijk waren, wees in laatstbedoelde richting: bij de

prioriteitsleer is het gebied der objecten immers het lagere eidos der primaire
divergentie. Zekerheid verkreeg ik echter eerst door twee testimonia over
5 ) papa, bier met ,voorbij" of ,achter" weer te geven, is niet ident met Li£TaEO;
„tussen", dat bij de gewijzigde vormen der wisselwerkingstheorie voorkosnt ter aanduiding van een oorsprong die het midden houdt van twee elementen en dus, evenals
deze, later ,materia prima" heten kon. Bovendien verklaart ANAXIMANDROS de wor-

ding niet uit een verandering van lets ele^mentairs, maar uit het zich afsplitsen der tegengestelden door de bestendige beweging (DIELs KRANZ, a.w. I, 83, 10-12); deze af-

splitsing blijkt bier dan nader die der underling verticaal-dirigerende bewegingen van
roterende sterrenhemel en van vrijzwevende aarde; ten slotte bedenke men nog, dat
de onderlinge verhouding van psychisch en soomatisch hier een geheel andere is dan
in de wisselwerkingstheorie: psyche wordt door ANAXIMANDROS c.s. niet gezien als
epipharnomeen ener allesbeheersende materia prima, maar binnen het lagere als de
oorzaak der beweging van het wereldsooma in hemel en aarde.
53) Reeds ANAXIMENES was jonger dan ANAXIMANDROS; voorts stammen de ge-

wijzigde vormen der wisselwerkingstheorie, die — afgezien van de in de vorige noot
genoemde zakelijke bezwaren — hier alleen in aanmerking zouden komen, van een
nog latere generatie, terwijl de omvorming tot niet-mathematisch objectivisme pas bij
DIOGENES VAN APOLLONIA c.s. optreedtl
54) DIELS KRANZ I 6 , 89, 11 v.v.: dCpXf v £ip1K£ Tov 6vTC)v Td &mtpov ... I& 6V Si
YavEaLS atL TOTS OUQI, Kai 'r v pOOpOv Etc T xx cy(v£a80:1 KO:TO( to Xp£GJv BLF)6v X $f C(OT
6LK1^V Kai T(aLV XXi XOLS Tr r, bLKIO:S KO:[& TOO Xp6vou Tã&lv .
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ons niet met name bekende, maar blijkbaar mythologiserende Pythagoreeen,
waarin To k1TE1pOV in verband met Ouranos voorkomt.
Het oudste van dit tweetal stamt van ARISTOTELES, die in het vierde
boek zijner Physika zegt: ,Ook de Pythagoreeen poneerden, dat er een
ledig is, en dat uit 'to aTtE 1 pOV op de als 't ware opsnuivende hemel levensgeest en het ledige toegaan : 5 ). Het tweede treft men bij STOBAIOS aan,
die ' aan een ander werk van ARI S T 0 T E LE S de mededeling ontleent, dat
uit To a1TE 1 pOV naar boven wolyden gevoerd tijd, adem en het ledige °).
Vergelijkt men deze testimonia, dan blijken zij hierin overeen te komen,
dat beide ouranos als het hogere en 'ro rtE L pov als het lagere zien. Daaruit
mag m.i. geconcludeerd, dat To &ii ipov bij ANAXIMANDROS analoog is
niet met Chaos, maar met Gaia; waaruit weer vo gt, dat To aiiapov de
bestendig in beweging verkerende moedernatuur is en de term „de zijnden"
reeds bij ANAXIMANDROS speciaal de objecten aanduidde.
Doch deze teksten verschaffen nog meer gelgevens: tot bedoelde natuur
behoren ni. levensgeest het ledige en, volgens STOBAIOS, mede de tijd.
Ook deze toevoeging maakt een betrouwbare indruk: reeds het eerste
fragment van ANAXIMANDROS kent binnen het lgebied der zijnden aan
Chronos een belangrijke taak toe 57),
Met PETROON begint de rij van hen, die, als Pythagoreeen, bbijzonder
in de ,grenzen" binnen het gebied der natuur belang stelden, dat daardoor
tot op zekere hoogte „begrensd" werd. Evenals HESIODOS onderscheidde
PETROON in het gebied van Gaia sterrenhemel en aarde. De eerste symboliseerde hij zich metrisch als een ciirkel, de tweede als een ingeschreven
gelijkzijdige driehoek; de onderlinge verhouding van die twee was dan
arithmetisch deze, dat met elke zijde van de driehoek een zestigtal sterrenbeelden — Gr. kosmoi — en met iederee hoek een sterrenbeeld op de cirkel
correlaat was 58 ). Daar . de cirkel bier niet de metrische worm van de 183
sterrenbeelden, maar hun baan aangaf, paste op dit schema de formule
,,Tijd en Plaats" 59),
Zowel ANAXIMANDROS als PETROON dachten mythologiserend en universalistisch, ANAXAGORAS en zijn leerlingen daarentegen kosmogono-kosmologisch en partieel-universalistisch. Het verband, door een betrouwbaar
gebleken traditie tussen beide groepen van praeplatonici aangenomen,
vergt dus binnen het mythologiserend denken als schakel een partieeluniversalistische variant, liefst in de geest van; het niet-mathematische
objectivisme. Nu viel een conceptie, die mede aan laatstbedoeld criterium
voldeed, tot nu toe niet te ontdekken. Gelukkiger was ik bij de Pythagoreeen.
In hun kring sloot ni. bij PETROON een niet met name vermelde Pythago-

55) ARISTOTELES, Phys. A 6, 213 C 22: F-tvat S'9cpaaav Kai of flu8aybpELoL KEvdv, t:at
b1TELOLbaL •w oupavw IK TOG dcra(pou itvau.ta TE cc acvaity ovTi Kai ró KEvbv (DIELS KRANZ,

a.w. I, 459, 30 - 460, 3).
56) STOB., ECl. I, 18, lc (D. 316): v bi Tw 1lept Tf S ilu8aybpou cpaXoaoptac TrpwTW
(fr. 201 Rose) ypàq t Tdv thv oupavov Etvat Eva, rELa ryEOAaL S K TOG
(pou Xpovov T8 Kai
itvo f v Kai to xF-vov ... (DIELs KRANZ, a.w. I, 460, 3-6).

57) Reeds SOLON, een tijdgenoot van THALES, kent trouwens het gericht onder het
praesidium van Chronos — Fr. 24, 3 D — (DIELS KRANZ, a.w. 16, pg. 487, 43-44).
58) DIELs KRANZ, a.w. I, pg. 106, 10-21.

59) ROB. EISLER, Weltennwntel and Himmelszelt II, Munchen, 0. Beck, 19, 10, p. 461,

n. 6; pg. 618 n. 2 en pg. 652.
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ectu oraculorum kennen en
reeer aan, die we uit PLOUTARCHOS, De defectu
daarom ANONYMUS PLUTARCHI kunnen noemen.
Evenals PETROON blijkt deze auteur vooral door het lagere geboeid. Intussen week hij op twee punten van zijn voorganger af: het univeralisme
maakte, blijkens het thema van de blik op het universum, voor partieeluniversalisme met makro-mikrokosmosthema plaats en het aantal der kosmoi
op de cirkel bedraagt bier 366, is dus verdubbeld 60 ). Nu kan men bij dit
getal een nieuwe passende formule zoeken. Maar tot nu toe gelukte dit niet,
zonder het toch klaarblijkelijk verband met PETROON to verbreken 61).
Daarorn komt het me beter voor, de bij de conceptie van laatstgenoemde
passende formule „Topos kai Chronos" aan te houden en naar de grand
der verdubbeling van het aantal der sterrenbeelden te zoeken. Onderstelt
men nu, dat ook de verdeling van bedoeld aantal over de zijden en hoeken
der ingeschreven fi ,guur dezelfde bleef, dan vergt de verdubbeling van
het aantal „kosmoi" slechts die van het aantal zijden en hoeken van bedoelde
figuur en moet bij deze laatste de regelmatige driehoek door een dito
zeshoek zijn vervangen.
Om deze wijziging te verstaan is het echter nodig op ARCHELAOS et
letten.
Daarmee verlaen we het mythologiserend denken en geraken we in de
omgeving van ANAXAGORAS . En wel bij het ennaetische type der priorite its
leer zonder impetustheorie. En juist bier moeten we zijn : alleen ARCHELAOS
(± 500—± 430) ' 62 ) immers nam niet slechts een eigen beweging in het
lagere aan maar zag blijkbaar tevens haar ontstaan als een analogon van
de door Gaia geforceerde breuk met Ouranos.
Uiteraard is het mythologiserend klimaat bier verdwenen: in de leer
van de makrokosmos werd Ouranos door de noun en. Gaia door een mengsel
vervangen °). Intussen wordt dat laatste als „het grenzeloze a1" aangeduid,
waarin, infinitistisch , een onuitputtelijk aantal kosmoi ontstaan "). Oak de
onderlinge verhouding van nous en mengsel is correlaat gedacht met de
opvatting bij de mythologiserende voorgangers: de nous bevindt zich boven
„de apeiria" ,65 ) en bewerkt niet het ontstaan van de kosmos 66 ). Ook bier
behoort deze activiteit blijkbaar tot het lagere: wannee r HIPPOLYTOS zegt ,
dat aan alle zooia gelijkelijk nous toekomt en elk van hen hem sneller of
langzamer gebruikt 67 ), zal men, gezien het verband van dit verschil met
dat in snelheid, bij ,nous" bier, overeenkomstig het spraakgebruik in de
o^rn geving van ANAXAGORAS , wel primair aan de wereldspsyche als oorzaak der beweging in het lagere hebben te denken.
In dit gebied onderscheidde ook ARCHELAOS , wat de makrokosmos
betreft, in de eerste plaats sterrenhemel en aarde. De oorsprong der bee-

'60 ) Vgl. mijn Geschiedenis der Wijsbegeerte I, pg . 454-455.
61) WOLFGANG SCHULTZ en ROB. EISLER — zie het in noot 59 a.w., pg . 461 n . 6 —
die deze weg insloegen, kwamen bij andere typen van mythologiserend monisme uit,
waarvoor bovendien het aantal 366 geen zin heeft.
-62) Vgl. voor deze chronologie mijn Geschiedenis der Wijsbegeerte I, pg. 321 noot 2
en pg. 343-350.
63) DIELS KRANZ, a.w., II , pg. 46, 5.
64) DIELS KRANZ, a.w., II, pg. 45, 14-15
65) DIELS KRANZ, a.w. II , pg. 47, 15.
66) DIELS KRANZ, a.w. II , pg. 49, 17-18.
67) DIELS KRANZ, a.w. II, jg. 46, 23-24.

en 47, 19-20.
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weging is tevens het in deze twee verticaal divergerende. Voorts is het
astrale warm en in beweging, daarentegen de aarde, die zich in het midden
bevindt, koud en in rust iG 8 ). Wat haar vorm betreft is de aarde niet vlak:
opgemerkt hebbend, dat men de zon in het Oosten eerder ziet opkomen
dan in het Westen, nam ARCHELAOS aan, dat de aarde een bekken is met
de holle zijde naar boven gekeerd; Hellas lag dan, in het Westen op een
hoogte, terwijl op de oostelijke zijde zich de landen bevonden, waar de dag
eerder dan bij de Grieken begon en eindigde 69).
Bij de mikrokosmoi onderscheiden de mensen zich van de andere zooia
door hun heersers, wetten, technai en steden 70 ); in deze geest versta men
ook de aantekening, dat de tegenstelling van rechtvaardig en schandelijk
volgens ARCHELAOS niet physei, maar nomoi geldt 71 ). Wat het lagere
betreft, denke men aan de boven reeds bij de leer omtrent de makrokosmos
verwerkte mededeling van HIPPOLYTOS inzake het gebruik van nous
door alle zooia 72).
Keren we thans nog even naar de conceptie van de ANONYMUS
PLUTARCHI terug, dan komt het me waarschijnlijk voor, dat de vorm van
een regelmatige zeshoek, door hem aan de aarde toegekend, verband hield
met de verdubeling van een regelmatige prisma, waartoe het beeld, dat
ARCHELAOS zich van de aarde vormde, zich metrisch liet styleren. De verdubeling zelf zal toe te schrijven zijn aan de ontdekking van de teigenaarde, d.w.z. van de, naar de destijds gangbare opvatting niet door mensen
bewoonde, andere zijde, der in het centrum van het universum vrij
zwevende aarde.
Tenslotte HIKETAS. In zijn ennoetisme aan ARCHELAOS georienteerd,
valt hij als Pythagoreeer met de ANONYMUS PLUTARCHI to vergelijken.
Chronologisch zal hij echter ongeveer 80 jaar later dan die twee zijn te
stellen.
In deze tussenperiode had de astronomie meer dan
wijziging ondergaan. Haar planimetrische figuren waren door stereometrische vervangen
en ook de symboliek, die sterrenhemel met aarde als roind met hoekig liet
contrasteren, was verouderd: reeds PHILOLAOS (f 389) zag ook de aarde
als bolvormig.
De prioriteitsleer, in deze punten het dualisme volgend, had haar leer
van de verwarrende veelheid der astrale verschijnselen sinds EUDOXOS
met de hypothese der regelmatige rotatie der sterren aangevuld. De oorsprong dezer beweging kende zij aan de wereldpsyche toe. Maar bij de
nadere uitwerking van laatstbedoelde gedachte wreekte zich het onderling
verschil inzake de impetustheorie. Wie, gelijk EUDOXOS, met ANAXAGORAS
deze theorie handhaafde, zag de sterren als in zichzelf statische organismen,
die slechts door een stoot der psyche van bovenaf, dus eerst secundair,
in beweging kwamen; anderen daarentegen, die, gelijk EKPHANTOS en

een

DIELS KRANZ, a.w. II, pg. 46, 5-7; vgl. ook fragm. 2.
DIELS KRANZ, a.w. II, pg. 46, 15-17.
70) DIELS KRANZ, a.w. II, pg. 46, 21-23.
71) DIELS KRANZ, a.w. II, pg. 45, 6-7 en 46, 21-22; vgl. F. HEINEMANN,
68 )
68 )

Nomos

and Physic, Herkunftt and Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5.
Jahrhunderts, Basel, F. Reinhardt, 1945, pg. 111-114.
72)

Zie boven, noot 67.
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HIKETAS, de impetustheoirie afwezen, poneerden, dat de sterrenbeelden
bezield zijn en dus spontaan bewegen.
De combinatie van laatstbedoelde 1gedachte met die van de regelmaat
der rotatie achter de verwardheid der verschijnselen+ leidde hier tot het
thema der roterende aarde. Doch op dit punt ging men opnieuw uiteen.
EKPHANTOS, occasionalistisch het geocentrisch wereldbeeld handhavend,
poneerde slechts een dagelijkse rotatie der aarde — in tegenstelling met die
der sterren oostwaarts gericht — om eigen as, die zich in het midden van
de makrokosmos zou bevinden. HIKETAS daarentegen, ennoetistisch een
vrij zwevende aarde aanvaardend, leerde mettertijd, dat de aarde wel
dagelijks in oostwaartse richting om eigen as roteerde, maar dat deze as
niet in het midden van de makrokosmos viel to zoeken. Op dit middelpunt
zou zich nl. een centraal vuur bevinden en een tweede rotatie der aarde
om dit middelpunt kon dan tevens de wisseling der seizoenen verklaren,
indien men aannam, dat de sterrenhemel stilstaat 3 ). Door deze conclusie
aan te durven, brak HIKETAS ongetwijfeld met de :gedachte der vroegere
ennoetisten, dat geheel to &TE I pOV in bestendige beweging verkeert, doch
de hemel rondom de vrij zwevende, maar in, rust verkerende aarde roteert.
Maar niet met de ennoetistische ontologie, die juist zijn gedachtengang
de basis verschafte.
Dat deze wijziging uitsluitend aan wetenschappelijke motieven was
toe te schrijven waag ik te betwij f elen: reeds in de laatste werken van
PLATO is de neiging waar te nemen, ondanks de breuk met het occasionalisme, een zekere overeenkomst tussen de hogere wereldpsyche' en de nous
te accentueren, een tendentie, die blijkens tal van uitingen niet alleen bij
COPERNICUS en KEPLER, maar evenzeer nog bij NEWTON en KANT, zich
nog eeuwen lang wist te handhaven.
ende praeplatonici is
Eerst na deze terugblik op de prestaties der betreffende
het m.i. mogelijk de twee dialogen uit de slotfase van PLATO's levee, de
Phile'bos en de Nomoi te verstaan.
a) De Phile'bos handelt over de hedone' en loopt uit op de bepaling van
haar plaats in een schaal van wat volgens PLATO op het praedicaat ,goed"
aanspraak maakt.
Met de Sophiste's en de Politikos deelt deze dialoog dus de belangstelling
voor de mikrokosmoi. Maar bij de frundering komt niet slechts het universum
maar ook het intellegibile ter sprake, terwijl bovendien over de gehele
line de ontologie opnieuw gewijzigd blijkt.
De lust-theorie, tegen welke SOOKRATES zich in het begin keert, herinnert niet aan het materialisme van ARISTIPPOS, maar aan het vitalisme
van EUDOxoS. Aanvankelijk schijnt het, dat SOOKRATES haar bestrijden wil
door uit te gaan van het dilemma: of bezinning of lust. Maar al spoedig blijkt,
dat deze twee niet zonder elkander kunnen en voor „het gemengde leveri' 74 )
"

73) CICERO, Acad. Pr. II, 39, 123: Hicetas Syracosius, ut alt Theophrastus [Phys.

Opin. fr. 18 D, 492], caelum solem lunam, stellas, supera denique amnia stare censet,
neque praeter terrain rem ullam in mundo moveri: quae cum circum axem, se summa
celeritate convertat et torqueat, eadem effici amnia quae si stante terra caelum moveretur
(DIELs KRANZ, a.w. I, 441, 28-442, 3). Inzake het centrale vuur en zijn verschil met
het kernvuur binnen de aarde, door PmL0LA0s aangenomen, zie men W. WIERSMA,
Die Fragmente des Philolaos and das sogenannte philolaosche W eltsystem, in Mnemosyne,
Serie III, Vol. X (1941), pg. 23-32.
74) Philebas, 22 D.
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geen van beide te missen valt. De ontologie, op welke hij daarbij, wat de verticale structuur betreft, steunt, is die van „een en veel" in monistische zin maar
dan in deze geest, dat wat het primaire contrast betreft, bij de wens als mikrokosmos de nous met zijn bezinning en haar resultaten — de technai en de
wetenschappen — het hogere en de lust als het psychische correlaat van het
bezielde sooma het lagere is. Geheel dit gebied wordt bier dan, Pythagorees,
geconibineerd met perata tot een peperasmenon, dat zelf, wat het p sychische
betreft, dan weer verticaal divergeert in lusten, die — zoals het , genieten van
het niet-metrische schoon in natuurlijke kleuren en van het metrische in
cultuurproducten als de maat van een vers en het ritme van een lied —
stroken met de nous en andere, bij welke dit nie t het geval is .
Met de individuele mensen analoog is het universum. Oak dit wordt
immers — anders dan in de T ima.ios — niet door een alogische en willekeurig
werkende kracht geregeerd, maar is, zoals onze voorouders zeiden, geordend door een nous en een bewonderenswaardige bezinning ' 75 ). Onder
het zo geordende bezielde wereldsooma, het psychisch-soomatische gebied
der combinatie van apeiron en peras, ressortoren ook bier de sterrenwere id
en de aarde 76 ). Correlaat met dit lagere in het universum, dus met de
makrokosmos, die elders de eeuwig bewegende physis beet 77 ) contrasteert
dus in het intellegibile met de waarheid en bet schone in het hogere, de
lichaamloze kosmos, die op schone wijze een bezield lichaam beheerst 78 ).
De correlatie van bet universele in de voorgrond en bet intellegibile is
dezelfde als in vroegere dialogen: uit twee plaatsen bij ARISTOTELES ,
die beide slechts op de Phile'bos kunnen zien, blijkt niet slechts naast
,,het ene", als oorsprong van subject en object in de voorgrond, in het
intellegibile een „auto to hen" te staan, maar ook met „to apeiron" onder
de aistheta een „auto to apeiron" in de achtergrond correlaat te zijn 79 ).
Voor de in uitzicht gestelde waardenschaal volgde uit het betoog, dat
het intellegibile het eerste en het universum het tweede onderstelde is voor
de activiteit van de nous en haar resultaten, aan welke dan ook de derde
en de vierde plaast toekomt , terwijl de lust eerst de vijfde in de reeks

blijkt. Zodat de nous vrij wat dichter bij het gemengde leven staat dan de
lust

80

).

I) PLATO's laatste dialoog, de Nomoi, werd, hoewel het oudste deel
van het daarin verwerkte materiaal waarschijnlijk reeds omstreeks 361
op Sicilie ontstond, niet meer voltooid. Ondanks het verschil in doelstelling
toont dit werk op meer dan een punt een treffende
ende overeenkomst met de
Phile'bos.
Het onderwerp, in de Nomoi besproken, is een complex van; positieve
wetten, bestemd voor een op Greta te stichten agrarische staat, die, nadat
75) a.w.

28 D.

76) a.w. 28 E-30 B.
77) a.w.

60 A.

78) a.w. 64 B-66 A.
79) ARISTOTELES, Phys. III 4, 203 a 3-6 en 8-10 : Kai idcutES óç apxi v 7rLva ttB&ar
•wv 6vr ov, of p v, S ntE p of nu8ayop ioL xai ma-r v, Ka9' aurb, oOX ASS au 43aP1x6S Tnvt Tapc,)
dXX' oUo(av aOró oV Tb 1tElp0V ... flX hTC)v S
IIv o6b v atvaL acaia, ous rac tMar, bLa To
t11St lrou €ivat airr6c , to }lhvTot &rtELpov Kai kv ioIS aia8iyroic Kai tv KEEVcXtç ávczt ..
Met. A 5 , 987 a 17 -19: &XX' ak6 tb &rrtELpOV Kai aOTb to Ev oOQL6cv Etvat roOrc V CIV
xatriyopouvrat, Std Kai &pt8pbv E tval tf v ouatav dit&.vtc^v.

80) Philebos, 66 A-67 A.
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tijdens een tyrannis de verhoudingen zijn geordend, in de toekomst door
enige wijsgeren zal worden bestuurd. De bezinning op de geschiedenis van
een drietal Dorische staters leidt tot de conclusie, dat twee van hen te
gronde gingen doordat te veel macht in even hand verenigd werd. Aan dit
gevaar is Sparta ontkomen door de verdeling van de macht en door het
toezicht der ephoren 81 ).
Bij de nadere uitwerking van deze gedachte sprak ongetwijfeld de
ervaring, door PLATO in de loop der jaren opgedaan, een woord mee: het
ideaal der Politeia inzake het gemeenschappelijk bezit van vrouwen, kinderen en goederen bleek niet te realiseren 82 ), en evenmin viel de voorkeur
van de veel jongere Politikos te handhaven voor een bestuur zonder inachtneming van de positieve wet 83 ).
Toch verwaarloze men ook hier niet de wijziging, welke PLATO's ontologie sindse 361 onderging. Want zij bepaalt o.a. — bij de brede opzet der
Nomoi is een beperking onvermijdelijk — het ideaal inzake de regenten,
de onderscheiding van gewilde en ongewilde vergrijpen, alsmede de betekenis aan de astrale goden toegekend.
Als positieve eis voor het eerste wordt hier nl. gesteld een bestaan van
menses in het bezit niet slechts van een nous maar ook van een evenwichtig lustleven en begunstigd door de tyche 84 ). Met de distinctie van
gewilde en ongewilde vergrijpen, daarop berustend, dat een overheersen
van toorn en lust wel —, daarentegen een verkeerde mening inzake het
beste niet kan worden bestreden 85 ), handhaaft PLATO zijn verwerping van
het pracrticalisme sinds de Prootagoras.
De verbinding van nous en uitgebalanceerd lustleven is analoo'g met de
structuur van het universum. Deze gedachte blijkt ook van betekenis voor
het strafrecht. Want de belangrijkste delicten raken de eredienst van
de staat, die behoort te berusten op de overtuiging, dat makrokosmische
astrale goden bestaan. Daardoor verkreeg de astronomie hier mode sacrale
zin 86 ). Vandaar dat deze wetenschap in de Nomoi een brede plaats i.nneemt.
Het gebruik van de term ,mathe'ma" 87 ) herinnert onwillekeurig aan
de Politeia. Maar de geest is hier een geheel andere. Want even later noemt
PLATO, blijkbaar made aan de Timaios denkende, het een vergissing,
wanner hij nog niet zo lang geleden 88 ) aannam, dat de sterren planeten
waren, die niet een vaste baan zouden volgen 89 ): dit lijkt nl. wel zo, wanneer men slechts op de verschijnselen let 90 ); maar inderdaad bewegen de
sterren, aan welke het in hoge mate toekomt to zijn (in objectivistische zin),
steeds langs even cirkelvormige baan 91 ). Ongetwijfeld werkte hier de invloed
van EUDOxOS na. Zelfs mag, in verband met een ander punt, vernieuwd
of nog steeds voortdurend contact van PLATO met EUDOXOS worden aana.w., 693 B v.v.
a.w., 39 C v.v.
83) a.w., 768 E v.v.
84) a.w., 723 D v.v.
85) a.w., 734 B.
86) a.w., 890 B-891 B.
87) a.w., 817 E.
88) a.w., 821 E.
89) a.w., 821 C.
90) a.w., 822 A.
91) a.w., 822 A en 887 E.
81 )
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genornen: in deze richting wijst de belangstelling die de Philebos voor de
exhausticmethode aan, de dag legt 92).
Toch concludere met uit een en ander niet te veel. Want het thema van
de ,eenheid" der sterrenbaan is een onderstelling, die sinds EUDOXOS aan
iedere astronomie ten grondslag ligt 93 ). En hetzelfde geldt, mutatis mutandis, althans in monis tis ch milieu 94 ) van de door EUDOXOS waars chij nlij k
eerst na 366 gevonden exhaustie-methode 95 ). In ieder geval maant wat volgt

m.i. tot voorzichtigheid. Want positief heet de eerste oorzaak der astrale
beweging de psyche 96 ), later geinterpreteerd als ,inwonende nous" 97).
En negatief treft men, weer jets verder, zelfs een, zeker mede tegen
EUDOXOS gerichte, kritiek aan o p de theorie, die aan de psyche slechts
een secundaire rol toekent, zodat toch weer onbezielde soomata als oorzaak
van geheel de kosmos zoluden gelden 98 ). Tegenover deze opvatting, volgens
de Nomoi slechts door enigen indertijd gewaagd, poneert PLATO, dat de
door hem thans voorgestane leer van de ,nous der zi'nden" algemeen wordt
aanvaard en zelfs tot de onaf wij sbare mathemata behoort 99) .
Intussen was ook nu het beslissende woord niet aan de makrokosmische
92) Men denke bier inzonderheid aan de waarschuwing: £iv sE Tou &rrE(pou is av itpoS
Tro nxr^ooq pry TtpOG $pELV 'rtpiv v Tic TOW dCptepov auzou Tr6CvTa xaTibf toy iE raEO TOG &7tE(pou TE
xai TOO v' q , TOTE b' f STS To E"v E"xaOTOV t V ITãm.)v Etc TO 67TELpov taOavTa XaipF-iv täv.

(Phile'bos 16 D E) ygl. J . STENZEL, Si udien zur Entwicklung der platonischen Dialektik
von Sokrates zu Aristoteles 2 , Leipzig-Berlin, B. S. Teubner, 1931, pg. 104 v.v.
93) Dit vergat J. MITTELSTRASS, die, a.w., pag . 130`139, de onderlinge verschillen in
de astronomie van den Phaidros, van den Politikos en van den Nomoi verwaarlozend, laatstbedoelde conceptie aan EUDOxos toeschrijft, voorts meent, dat PLATO met de theorie der
ocq)uXa a6VaTa „die materialistischen Thesen der zeitgenossischen Astronomie" (pg. 137)
zou bedoelen, en tenslotte, in verband met de hernieuwde aansluiting van de late
ARISTOTELES bij EUDOxOS, laatstgenoemde van de Pythagoreeen scheidt, om via de
epicykel -theorie van de Timaios bij het platoniserend Aristotelisme uit te komen!
94) De tweezijdige indefiniete (Gr . amnipoc) — niet infiniete (Gr. aopiaTOS )! — benadering van een limiet met behulp ener tweeheid (Gr. suk, ), van naar eenzelf de principe
onbepaald voor toeneming en vermindering van grootte vatbare reeksen van figuren
(en getallen) impliceert de erkenning van de eenhe id bij het continue. Nu ligt deze
erkenning den monist uiteraard beter dan den dualist: men denke slechts aan de paradoxen
van ZENOON (de Eleaat) en aan de moeilijkheid voor welke de choora PLATO nog in
de T imaios stelde.
95) Zelfs zou deze m-ethode bij de prioriteitsleer zonder impetustheorie mettertijd
beter tot haar recht komen dan bij het vitalisme, door EUDOXOS gehuldigd: bij eerstbedoelde visie ressorteerde onder het object immers niet uitsluitend de ruimte. Nog
verder dan het occasionalisme kwam op dit punt het ennoetisme: hier vielen immers
,,plaats en tijd", ruimte en getal als contrasterend-divergerend beide onder het object.
96) 891 C.
97) 967 B; de onderscheiding van niet minder dan drie psychai 896 E ziet op het
verschil van beweging bij hemel en aarde (en zee), is dus niet een spoor van Perzisch
dualisme bij PLATO (n.b. in diens monistische jaren!), maar geheel analoog aan de
distinctie bij to c 1taLpov.
98) 967 B—C.

99) 967 E. De critiek, hier mede op EUDOXOS geleverd, raakte uiteraard slechts diens
ontologie. Daarom leverde zij voor PLATO geen bezwaar op, in Peri t'agathou de exhausietheorie over te nemen. Deze raakte nl. o.a. de indirecte onderlinge meting van hoekig
en rand in het geometrische, zowel in de plan- als in de steriometrie. Dit ,,Limitverfahren" zou mettertijd, na de Arabische vondst van het getal 0, in de arithmetiek
leiden tot die van het indefiniete getal, dat men niet met het oneindige getal verwarre.
Wat men echter niet aantreft is de astronomische wending van HIKETAS; deze ontbreekt in PLATO's ennoetistische fase, evenals die van EKPHANTOS in de occasionalistische.

Of deze vondsten eerst van later datum zijn en daardoor pas bij THEOPHRASTOS
resp. bij HERAKLEIDES PONTIKOS ter sprake kwamen?
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goden maar aan het intellegibile, waarop de hoogste raad heeft te letter,
en waarvan, in verband met het onderwerp, hier speciaal het correlaat van
het subject, een deel der ideeenwereld, wordt vermeld 100 ).
Werpen we een bilk terugg op de monistische onderperiode van PLATO's
realistische tijd, dan blijkt, dat in deze jaren drie a vier fasen ieder met
een eigen ontologie zijn te onderscheiden, terwij 1 voorts sinds 366 het niveau
der primaire divergentie tot tweemaal toe holger kwam te liggen. Met
het gevolg, dat het gebied van het subject bij laatstbedoelde wijzigingen
inkromp, daarentegen dat van het object — inclusief het astrale — aan
omvang won. Intussen bleef PLATO tot in zijn laatste fase niet alleen aan
het realisme, maar oak aan de subject-object-relatie trouw.
Geheel zijn realistische periode, voorzover uit de in ieder geval authentieke dialogen kenbaar, overziende, vinden we PLATO's denken van ± 390347 getypeerd door een ontologie, die het realisme combineerde met een
hantering van de subject-object-relatie voor een primair makrokosmische
verhouding waarin het sooma, niet of wel bezield, zich steeds de rol van het
object zag toegewezen tegenover een subject, dat in verschillende be
tekenissen „psyche" en tijdens de laatste fase ,nous" was.

Stellen we ons thans de vraag welke betekenis aan het oeuvre dezer
realistische periode uit PLATO's leven historisch en systematisch toekomt.
In de eerste plaats dan de histor ische quaestie.
PLATO's combinatie bleef in de geschiedenis zowel van de Academie als
van de Westerse wijsbegeerte een belangrijke rol spelen. Ongewijzigd wist
zij zich echter slechts korten tijd te handhaven: de eerste generatie van
leerlingen met figuren als de dualist XENOKRATES en de monisten SPEUSIPPOS, ARISTOTELES (platonische periode), HESTIAIOS en PHILIPPOS VAN
OPous heeft zij nauwelijks overleefd.
De oorzaak daarvan is te zoeken in de kentheoretische eenzijdigheid van
het Hellenisme.
Het eerst brokkelde het realisme af. Aanvankelijk gold de aanval der
scepsis op de zelfstandigheid van het intellegibile slechts de ideeenwereld.
Reeds ARKESILAOS betwijfelde, of de criteria van waar, goed en schoon
wel beter kenbaar waren dan het op hen betrokkene. En nadat KARNEADES,
verder voortschrijdend, de kenbaarheid dezer criteria kortweg loochende,
wist het vroege Mesoplatonisme tijdens ANTIOCHOS VAN ASKALON hen
nog slechts te redden, door hen als apriori's in de goddelijke en menselijke
denkgeest te plaatsen. Na de opkomst van het NeopythagoreIsme, dat de
,,grenzen" van het mathematische objectivisme aprioriseerde, valt in de
Academie met betrekking tot het resterende deel van PLATO's intellegibile
een gang van zaken op et merken geheel analoog aan de zoeven geschetste
ten aanzien van de ideeenwereld: na de scepsis van ATTIKOS en het partiele
agnosticisme van FAVORINOS verhuisden in het late Mesoplatonisme van
HARPOKRATIOON o0k de getallen-zelf uit de achtergrond als apriori's naar
de makro- en mikrokosmische denkgeest. Tenslotte achtten de neoplatonici,
onder de invloed van platoniserende Aristotelici, het juister aan to nemen,
100 )

965 C-966 B.
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dat beide apriori's uitsluitend in de makrokosmische denkgeest aanwezig
waren en de mikrokosmnoi hen slechts door in het universum in te schouwen
konden ontwaren.
De subject-object-relatie bood aan de manie der apriorisatie Langer weerstand. Eerst tegen het eind der Middeleeuwen werd het logische object
,,immanent" opgevat; later, teen men, de verscheidenheid van habitus en
qualitas ook in het psychische gebied miskennend, die twee slechts als
,,primaire" en ,secundaire" qualiteiten placht te onderscheiden, werd de
aprioriteit tevens van laatstgenoemde geponeerd (GALILEI).
Ondanks al deze wijzigingen, in later tijd nog gecombineerd met de
invloed van rationalistische en irrationalistische stromingen, wilt zich echter
ook tegenwoordig nog een aan PLATO georienteerde'groep concepties te handhaven: in het moderne denken blijken dualisten als 0. WEININGER alsmede
J. WAHL en TH. MANN, en monisten als BERGSON en TOYNBEE, DILTHEY
en R. ARON, LABERTHONNIERE en LE SENNE, ALAIN en M. PLANCK bij
de boven achtereenvolgens onderscheiden zes typen aan te sluiten.
.

Het zou stellig onbillijk zijn, de zoeven aangeduide verbasteringen van
zijn gedachten in latere eeuwen PLATO zelf aan te rekenen. Daarom laat ik
bij de bespreking van de vraag, welke betekenis in de systematiek der wijsbegeerte aan zijn oeuvre toekomt, dit alles rusten orn me tot PLATO's eigen
werk te bepalen.
Ook hier vraagt tweeerlei onze aandacht: de quaestie van de plaats der
wet en de hantering van het schema subject-object.
De bespreking van deze punten schijnt me niet slechts ten opzichte van
PLATO gewenst, maar tevens van belang voor de modern systematiek, die
dergelijke problemen meer dan eens al te gaarne laat rusten.
Wat de plaats der wet betreft onderscheide men — uiteraard zonder bij
PLATO het een en ander te scheiden! — het ,buiten" de kosmos en de
horizontale zin, die deze term in dit verband bij PLATO had.
Laatstbedoeld punt houdt verband met de historische gang van zaken
bij de Praeplatonici: ANAXIMANDROS onderscheidde zich van zijn voorganngers, de subjectivisten, door zijn ,para — een „voorbij in horizontale
zin —, en de Pythagoreeien waren bij de invoering van het ,peras"thema niet
anders te werk gegaan.
Juist echter deze voor PLATO vanzelfsprekende interpretatie van het
„buiten" was
der zwakke steeen in zijn opvatting. Want zal er van
een wet buiten de kosmos sprake kunnen zijn, dan is het uitgesloten te
achten, dat zulk een wet achter een kosmos ligt, tot welke, nog afgezien
van de lagere goden, ook de hoogste god in de makrokosmos behoort: een
„bkov" bezit immers gelding noch sanctie zolang men bij „wet" niet denkt
aan iets dat geldt krachtens goddelijke wetgeving. En dit bezwaar tegen
PLATO'S opvatting, waaruit het zoeven gememoreerd tekort niet valt te
elimineren, laat zich evenmin ondervangen door de apriorisatie van het
intellegibile en, de plaatsing daarvan „in mente dei". Want de afhankelijkheid bij deze geest met betrekking tot een dergelijke wet blijft. Een synthese
op dit punt is m.i. dan ook even ongeoorloofd als elders.
Met deze conclusie is echter het probleem van de plaats der wet allerminst zinloos geworden. Want de wet bezit nu eenmaal een eigen zijnswijze,
die van het ,gelden". En dit praedicaat past noch bij God, noch bij de
,
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kosmos. Maar het komt ten voile tot zijn recht, wanneer men het gelden
Juachtens goddelijke wetgeving" aanvult met „en voor het geschapene".
Vandaar dat de calvinistische wijsbelgeerte — anders dan het GrieksHellenistische en het daarvan afhankelijk synthetische denken — de wet ziet
als grens tussen God en kosmos. Waarmee tegelijk het voor een Christen
onaanvaardbare dualisme der nog steeds gangbare correlatie van God en
wereld is vervangen door de noch dualistische noch monistische visie van
een door God gestelde wet correlaat met een door Hem geschapen wereld.
Een gedachte, die tevens waarborgt, dat „wet" niet, gelijk nog al eens
geschiedt, met ,wetmatigheid" of zelfs met ,regelmaat" wordt verward.
Voorts valt hier tweeerlei wet te onderscheiden. Maar ook deze verscheidenheid is een andere dan bij PLATO: zij valt nl. niet met die van subject en
object binnen de kosmos te vereenzelvigen, maar is die van scheppingsbevel
en liefdegebod. Het eerste raakt het ontstaan, de structuur, impliciet Naar
modale verscheidenheid, en de interne ontwikkeling van ieder rijk, het
tweede de richting van het mensenleven in zijn verhouding tot God en de
naaste. In de verscheidenheid van deze twee soorten van wet is oak de
mogelijkheid van de secundair geldende positievee wetten gefundeerd, die
immers ambtelijk de brug slaan tussen het liefdegebod en de concrete,
mede door de zonde soms zeer gecompliceerde situatie in het naar bestemmingsfunctie, historische tijd en geografische ruimte bepaalde samenlevingsverband, waarvoor deze wetten gelden.
Rest nog de bespreking van de subject-object-relatie.
Zoeven reeds bleek zij niet in de onderlinge verscheidenheid der twee
primaire wetten gefundeerd. Intussen neemt zij binnen het aan deze
wetten onderworpene een belangrijke plaats in.
Maar welke?
Ook deze vraag vergt in onze tijd van de systematici dringend nadere
bezinning.
Het moderne denken benadert, rationalistisch of irrationalistisch, deze
relatie nog altijd uit hoministische hoek: als subject stelt men vrijwel
unaniem uitsluitend de mens.
Ook hier echter is bezinning in ontologische zin broodnodig. Volgt men
deze Non, dan ontwaart men een viertal rijken: dat der fysisch gequalificeerde dingen, de flora, de fauna en de mensheid.
Deze rijken verschillen onderling in het aantal der subjectsfuncties die
zij bezitten: de fysisch gequalificeerde dingen hebben slechts vier van deze
functies, nl. de arithmetische, de ruimtelijke, de mechanische en de energetische; bij de planten treft men voorts nog een organische en bij de
dieren bovendien een psychische functie aan, terwijl de mens zich, wat zijn
functies betreft, van alle andere schepselen onderscheidt door geheel een
reeks van boven-psychische functies, nl. de logische, de vormende, de
linguale, de sociale, de oeconomische, de aesthetische, de iuridische, de
ethische en de pisteutische. En deze functies zijn, blijkens hun retro- en
antecipaties, bij de dingen van elk rijk weer op eigen wijze doorgestructureerd.
Intussen bestaan er nog functies van een ander karakter. Alle schepselen
spelen immers een rol in iedere wetskring. Vandaar dat de fysisch gequalificeerde dingen, de planten en de dieren in al die wetskringen, waarin
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zij niet als subject optreden, een objectsfunctie bezitten, m.a.w. als object
fungeren.
Is deze gedachtengang juist, dan komt de subject-object-relatie ook daar
voor, waar van een mens geen sprake is. Wanneer b.v. een rotsketen een
bepaalde plantenpopulatie tegen de Noordenwind beschermt, dan betekent
dit gebergte in het bestaan van bedoelde planten iets, dat een biotisch
karakter draagt, hoewel rotsen uiteraard geen biotische subjectsfunctie
bezitten: de onderscheiding van organen heeft bij hen eenvoudig geen zin.
Interessant is voorts, dat langs deze weg ook het kennen ontisch aan zijn
recht komt. Het kennen begint nl. in de horizontale ervaring van iedere dag,
wanneer iemand een verscheidenheid opmerkt o.a. bij niet-menselijke
dingen in zijn omgeving — b.v. die van wortel, stam en kroon bij een eik —
en het onderling verscheidene dus logisch, maar niet wetenschappelijk
onderscheidt; en het schrijdt straks voort tot de wetenschappelijke methode
met haar verticale verbinding van logische subjectsfunctie met een nietlogisch veld van o'nderzoek, inclusief de subject-subject- alsmede de eventuele subject-object-relaties daarin aanwezig 101).
Het 'gebied der objectsfuncties is dus allesbehalve beperkt tot de zintuigelijk waarneembare qualiteiten der fysische dingen: bedoelde functies
spelen, integendeel, een belangrijke ontische rol in de verhouding van de
lagere rijken tot de hogere en hierdoor in de subject-object-relatie van de
hogere rijken tot de lagere.
Is nu echter laatstbedoeld schema mede bruikbaar voor de verhouding
van ziel en lichaam in het mensenleven, zoals ook PLATO aannam? Indien
de mens, zoals de dualist meent, tot twee rijken behoorde, zou deze vraag
uiteraard in bevestigende zin moeten worden beantwoord. Maar ook de
monisten, hoewel niet van de tweeheid uitgaande, geven haar toch niet
prijs: h.i. contrasteren psyche en sooma met elkander, hetzij, zoals prioriteitsleer en parallelisme poneren, verticaal, hetzij, gelijk de wisselwerkingstheorie meent, horizon.taal. Maakt men echter ernst met de eenheid van
de ,mens naar ziel en lichaam", dan zal men de conclusie moeten aandurven,
dat het schema subject-object in de anthropologie we'l bij de bestudering
van men.selijke adaptatie en cultuur, maar niet bij die van zijn natuur
rechtstreeks aan de orde is. Bij laatstbedoelde draagt dan weer de intermenselijke relatie een interindividueel karakter en die van ziel en lichaam
een intraindividueel.
Daarmee is echter allerminst geponeerd, dat de verhouding van ziel
tot lichaam niet een van actief tot passief kan zijn. Het is bepaald niet overbodig dit to zeggen, omdat het gangbare denken niet zelden de relatie
actief-passief met die van subject-object vereenzelvigt, terwijl de ee ste,
toch eveneens bij inter- en intraindividuele menselijke verhoudingen voorkomt, terwijl de subject-object-relatie bier geen rol speelt: men denke b.v.
aan de opvoedbaarheid van de jonge medemens of aan de waarneembaarheid van anderen en van mezelf..
101 ) Op deze wijze wordt opnieuw duidelijk, dat het Pythagoreisme van de dagelijkse
ervaring uitging: deze ontwaart in de, benoemde getallen en aanschouwde figuren inderdaad grenzen van het zintuigelijk waarneembare, dat goeddeels object is. De arithmetiek
en geometrie echter handelen, evenals de mechanica en de, energetica, uitsluitend over
subjecten: de objectsfuncties der physisch gequalificeerde dingen komen uiteraard pas
in de boven-physische wetskringen voor.
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Intussen vereenzelvige men de relatie ziel-lichaam niet met enige andere
intraindividuele verhouding. Zo laat zij zich niet identificeren met die
tussen een vroeger en een later moment in hetzelfde mensenleven, al sluiten
deze twee relaties elkander niet uit. Wat de relatie ziel-lichaam positief
kenmerkt is de richtirig-aangevende activiteit in religieuze zin: zij richt —
ten opzichte zowel van God als van de naaste — het betreffende mensenleven ten goede of ten kwade, niet zelden ook in beide richtingen tegelijk.
Geheel deze structurele werkelijkheid blijkt voorts opgenomen in de tijd:
een stand van zaken is voor wie ^genetisch leerde denken slechts een momentane doorsnede van een gang van zaken. Ook bier houde men echter scherp
de verscheidenheid der rijken in het oog.
Onder dit tijdsproces ressorteren niet alleen de weer ophefbare combinatie, het ouder worden en de afsplitsing, in het rijk der fysisch gequalif iceerde dingen op te merken. Want bij flora, fauna en mensheid omspant
de genesis ook het telkens zich herhalend ontstaan van een jongere generatie
uit de oudere.
Deze genesis ondersche ide men in de eerste plaats van de aapassing
aan de omgeving voorzover men bij laatstbedoelde term een of meer dan
een lager rijk op het oog heeft. Adaptatie in deze zin raakt immers slechts
de relatie van bepaalde subjecten tot gelijktijdig daarmee bestaande objecten, die als subjecten tot een lager rijk behoren. De voortplanting daarentegen betreft steeds een bepaalde verhouding tussen subjecten binnen hetzel f de rijk, bij flora en fauna zelfs binnen dezelf de genetische snort; en wel
eerst die tussen gelijktijdige partners, vervolgens ook die tussen oudere en
jongere generatie.
Maar ook wanneer men, tegenover het tijdens de positivistische fase van
het neo-rationalisme bij bepaalde monistische concepties o pgekomen evolutionisme, het geheel eigensoortige der rechtstreeks bij de genesis betrokken
relaties in het oog houdt, hoede men zich ook bij deze subject-subjectende rijken over het hoofd
relatie ervoor de verscheidenheid der betreffende
te zien.

Een dergelijke houding is reeds daarom niet geoorloofd, omdat bij het
voortplantingsproces schepselen in hun totaliteit zijn betrokken. Dit proces
draagt dan ook alleen in de plantenwereld een typisch organisch karakter.
In de fauna daarentegen is de paring psychisch gequalificeerd: men denke
o.a. aan het lokken en roepen. En weer anders staat het bij de mens:
bier spreekt men, terecht, van ,.,ge-slachtsgemeenschap". En wijl bij deze
verbinding beide partners naar ziel en lichaam betrokken zijn, draagt
ook zij niet een uitsluitend lichamelijk, maar een volledig menselijk
karakter.
Eerst bij deze benadering verkrijgt de genetische ontplooiing van het
menselijk geslacht haar rechtmatige plaats in de uiteraard niet technicistisch
op te vatten geschiedenis der mensheid. En in die van haar redding. Want
mede tot de kern van het Christendom behoort het geloof, dat God, de
Schepper van hemel en aarde, niet slechts, ook na de zondeval, de natuuren cultuurgeschiedenis der mensheid leidt, maar in Zijn Zoon Zelf mens is
geworden, niet om ,zielen" of ook slechts afzonderlijke mensen te redden,
maar om door deze ontplooiing der mensheid het in de loop der eeuwen
waar te maken, dat de God der vorige generaties ook die der nog volgende
geslachten is.
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Zie daar, Dames en Heren, de resultaten waartoe mede de PLATObestudering me geleidelijk in, geschiedenis en systematiek bracht.
Tenslotte nog een enkel persoonlijk woord.
Dan wil ik in de eerste plaats dank zeggen aan de God van mijn leven,
Die, onuitputtelijk in liefde en geduld, ook mij van mijn prilste jeugd gedragen heeft en, ondanks en door meer dan
tegenslag, me zowel in m'n
gezin als in m'n ambt een leven bereidde, waarop ik met grote dankbaarheid
terugzie.
Bij het eerste — m'n gezin — denk ik uiteraard inzonderheid aan mijn
vrouw, die, wat de verdeling van m'n tijd betreft, in de wijsbegeerte wel
eens een concurrente moet hebben gezien, maar me met haar toegewijde
liefde des te meer omringde en, evenals onze kinderen, door haar hartelijk
medeleven me telkens, maar vooral in moeilijke ogenblikken verrassend wist
te verkwikken.
Wat m'n ambt betreft was het me een zeldzame vreugde, tegelijk met
een zwager en geestverwant als DOOYEWEERD, reeds vroeg door de Vrije
Universiteit te warden geroepen tot een taak, die door haar verbinding van
zoeken naar problemen en oplossingen met het doorgeven daarvan aan
rijpere jeugd me grote bevrediging schonk. Nog behorend tot de generatie
van hoogleraren, die tot tweemaal toe het rectoraat hadden waar te nemen,
leerde ik de Universiteit ook als bedrijf kennen, waarbij de opofferende
inspanning van de leden der leidende colleges me een ongeveinsde bewondering afdwong.
De steun, die ik voor m'n werk vooral sinds 1945 van Curatoren en
Directeuren mocht ondervinden, zij met erkentelijkheid vermeld. De benoeming van ZUIDEMA in 1948 betekende voor mij niet alleen verlichting
van een reeds lang te zware itaak, maar oak bevrijding uit m'n isolement:
de wijsgerige sectie bestond voortaan uit een duo-, na de komst van SMIT
zelfs uit een trio van collega's en vrienden, alien bezield door dezelfde geest
van liefde voor de Christelijke wetenschap en speciaal voor de Calvinistische
wijsbegeerte.
Ook de waardering voor m'n werk in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte bleef niet tot woorden beperkt. Uiteraard denk ik bier inzonderheid aan de classieke sectie, uit wier midden ik wijlen mijn vaderlijke vriend,
R. H. WOLTJER en G. J. DE VRIES molge noemen, alsook aan de mede
onder de Interfaculteit der Letteren en Wijsbegeerte en der Medici] nen
ressorterende secties voor psychologie en paedagogiek, in welke ik de
laatste jaren de erkenning van de onmisbaarheid der wijsbegeerte duidelijk
mocht zien toenemen.
Een analoge gang van zaken viel bij de andere Faculteiten to ontwaren:
ook daar groeide de belangstelling voor f ilos of is ch onderricht. Daardoor was
het verleden jaar zelfs mogelijk bij het uitstippelen van de formele lijnen
voor de toekomst in de Senaat volledige eenstemmigheid te bereiken. Zij
deze uitslag een voorbode voor de regeling van de nog resterende organisatorische quaesties der Centrale Interfaculteit i.o. en van eensgezindheid
ook wanneer het op de concrete uitwerking aankomt.
Bijzonder prettige herinneringen bewaar ik aan het interacademisch landelijk beraad, juni 1962 te Leiden tussen de wijsgerige secties begonnen. Naar
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ik vertrouw zal het in de toekomst, wanneer deze secties volledig tot centrale
interfaculteiten zijn uitgegroeid, blijven voortbestaan. Ook onze sectie, door
de jongste benoemingen sterk uitgebreid en tot haar vreugde na lang
wachten in het bezit van een wijsgerig instituut gekomen, zal aan dit contact zeker gaarne het hare bijdragen.
Tenslotte moge ik hier nog memoreren het stimulerende bezoek, dat ik
als gasthoogleraar der Vrije Universiteit bij de Universiteit voor Christelijk
Hager Onderwijs te Potchefstroom, deze zomer, vergezeld van mijn vrouw,
aan Zuid-Afrika mocht brengen.
Uiteraard geldt m'n laatste woord mijn studenten en de toekomst van
de Vrije Universiteit.
Al het zoeven ter sprake gekomen organi.satorische werk be000gt mede
de studentenwereld te dienen.
Inzake de mogelijkheid van meeleven met het niet-wetenschappelijke
daarin gaf ik reeds in mijn inaugurele oratie uiting aan de vrees, dat mijn
bemoeiing daarmee wel enigszins in het gedrang zou komen door mijn
zwak voor studie en doceren. Dit vermoeden is, helaas, j zelfs
in sterker mate dan ik kon verwachten: had de eerste wereldoorlog een Bind
gemaakt aan de mos der studentendiners ten huize der hoogleraren, de
tweede deed ook de thee-avonden bezwijken. Des to meer verheugt het me,
dat ik, zowel voor het Studentencorps, waarvan ik sinds 1930 erelid mag zijn,
en zijn Reunistenorganisatie als voor de Calvinistische Studentenbeweging
en de S.S.R. meer dan Bens tijd kon vrij maken, al was op den duur, terwille
van de Vereniging voor Calvinistische wijsbegeerte en van de Stichting
Bijzondere Leerstoelen, strengere beperking noodzakelijk.
Het centrum van ons contact werd door deze gang van zaken steeds meer
de ontmoeting op college. Gezien het gehalte der te behandelen stof dreigde
daar het gevaar, dat ge slechts zoud luisteren en aantekeningen maken.
Vandaar dat ik telkens opnieuw bij u erop aandrong, toch vragen to stellen.
Ik deed dit om te weten, waar uw moeilijkheden lagen. De vragen kwamen
inderdaad, en zelfs in vrij groot aantal. En ik juichte. Aanvankelijk slechts
om de wederkerigheid van het contact en om de mogelijkheid u te helpen.
Al spoedig echter kwam ik tot het inzicht, op deze wijze ook zelf gebaat te
zijn: uw moeilijkheden bleken ten dele de keerzijde van onhelderheid
mij nerzij ds, die nadere bezinning vergde!
In verhoogde mate gold dit uiteraard de rapporten der assistenten; het
meest echter de problemen, gesteld door hen die bij me gingen promoveren.
De moeilijkheden, bier te lande aan het verkrij gen van een doctoraat in de
wijsbegeerte verbonden, zijn niet gering en voor buitenlanders wegen zij
bijzonder zwaar. 'Zij die desondanks wisten door te zetten, dwongen dan
ook beslist m'n respect af. Daarom verheugt het me intens, dat zij alien
een professoraat verkregen en daarbij, eveneens zonder uitzondering, hun
Alma Mater een warm hart bleven toedragen.
Wat tenslotte de Vrije Universiteit betreft, zij heeft voor mij lets betekend sinds ik van mijn vader haar bestaan en iets van haar ontstaan te
weten kwam. Daardoor heb ik reeds als jongen, op mijn manier, meegeleefd
met KUYPER's strij d tegen het liberalisme om haar het civiel effect van haar
graden te waarborgen. En later, als geboren Amsterdammer leerling van
WOLTJER's gymnasium, koesterde ik al vroeg de wens aan haar te studeren.
-
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Een ontmoeting, met een dergelijke achtergrond, is niet zonder gevaren.
Want ook hier moest ik natuurlijk leren, ideaal en werkelijkheid to onderscheiden. Maar daar bleef het, gelukkig, dan ook bij: tot scepsis ten aanzien van de V.U. en afortiori tot cynische spot met haar idealen ben ik nooit
vervallen.
Bedoelde distinctie had ik ook later dringend nodig: door Naar kon ik de
critiek, vanuit de Gereformeerde -gezindte op de V.U. geleverd, niet alleen
verstaan, maar tot op zekere hoogte sours ook delen, zonder ooit aan haar
doelstelling te vertwij f elen.
Ik vermoed, dat ons Gereformeerde yolk dit beef t aangevoeld. Het beef t
me althans, vanaf de tijd dat ik als proponent, om met GEESINK te spreken,
,,het land onveilig maakte met candidatenpreken", het nooit euvel geduid,
wanneer ik heilige, of liever onheilige huisjes opruimde; zelfs heeft het me
later, in nodel000s moeilijke jaren, meer dan eens positief verrast met een
troostend Schriftwoord, een treffend
end praktische raad, ook wel met een
enkele handdruk vol vertrouwen.
Oat de Gereformeerde gezindte als zodanig conservatief zou zijn, geloof
ik dan ook niet: zij staat wel degelijk open voor critiek op tradities, mits
deze uit liefde werd geboren en Schrif tuurlijk verantwoord is. Daarin gaat
ze zelfs z6 ver, dat ze hem, die, na gevonden te hebben, verder zoekt, met
belangstelling blijft volgen. Wat zij echter niet begrij pt is dat men, na alle
critiek gedurende enkele decennia op het synthetisch denken geleverd,
daaraan dermate verknocht is dat men, non, nauwelijks uit de lethargie van
het dualisme ener oude en nieuwe scholastiek ontwaakt, z'n denken onder
de hypnose van phaenomenologiee, technicisme en evolutionistisch monisme
stelt of, indien men zelf niet zover gaat, als buitenstaander door de gecompliceerdheid van een dergelijkee poging zó geboeid wordt, dat men
daarvoor een nieuwe complicatie riskeert.
Ik meen, dat het goed is, deze dingen ook hier te zeggen. Juist ter bestendiging van de band tussen Vrije Universiteit en het volksdeel waarop
zij bouwen kan. Want het gevaar van vervreemding tussen die twee schuilt
niet, zoals men vroeger wel eens meende, daarin, dat zij, die de Vrije
Universiteit dragen met hun liefde, hun gebed, hun gaven en hun kinderen,
niet elk wetenschappelijk betoog kunnen volgen, maar veeleer in de vrees,
dat alles, ook het onrijpe, dat in de Gereformeerde gezindte tegenwoordig
woelt, mede in ons Hoger Onderwijs gaat doordringen. Terwij l toch het
beginsel der souvereiniteit in eigen kring, dat de verscheidenheid in het
Christelijk organisatieleven bier te laude kenmerkt, vergt, dat de Vrije
bier niet volge, maar door Naar leiding S chrif tmatige tegenweer biede.
Van harte hoop ik, dat ook dezerzij ds dit gevaar worde onderkend en
daarmee voor de Vrije Universiteit nog een rijk gezegende toekomst zij weggelegd.

VOLLENHOVEN EN DE REFORMATIE DER WIJSBEGEERTE
DOOR

PROF. DR. S. U. ZUIDEMA
Bovenstaand opschrift verschilt maar weinig van de titel van een van
VOLLENHOVEN's grote publicatie's, het werk dat hij enkele jaren na de
aanvaarding van zijn hoolgleraarschap ter perse liet gaan: Het Calvinisme
en de Reformatie der Wijsbegeerte.
Opzettelijk kozen wij dit opschrift, omdat hiermede o.i. de geest die
VOLLENHOVEN 's arbeid bezielde, treffend tot uitdrukking komt. Hij zag
zich, toen hij de leerstoel voor de wijsbegeerte aan de V.U. bezette, voor
een immense taak gesteld, en hij was en is er de man niet naar, om zich
te zijnen behoeve hiervan een vernauwd besef te creeren. Allereerst lag de
bearbeiding van heel het veld van systematiek en ^geschiedenis der wijsbegeerte voor zijn rekening. Daarbij kwam, dat hij, gegrepen door ideaal en
taak van een chrqistelijke wetenschapsbeoefening, van meetaf zich geroepen wist tot een andere aanpak dan in de gangbare beoefening van
systematiek en geschiedenis der filosofie gebruikelijk was geworden. En
dat niet, omdat hij als christen iets anders, iets ongewoons', iets eigenzinnigs, iets buitenrussigs zou willen, maar veeleer, omdat hij door het
kennisnemen van stand engang van zaken op dit werkterrein tot de
stellige overtuiging was gekomen, dat wetenschappelijke beoefening van
wijsbegeerte niet tot haar recht kwam, en oak geen recht liet wedervaren
aan systematische wijsbegeerte en aan de bestudering en beschrijving van
de geschiedenis der wijsbegeerte bij al degenen, die geen rekening hielden
met Gods Woordopenbaring in Christus en in de Schriften van Christus.
Zo wist hij zich al terstond geplaatst voor de zware taak van een ref ormatie,
ja voor de reformatie der wijsbegeerte. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk,
om de motieven die hem dreven, hier te ontwarren of naast elkander op
te sommen. Hoogstens kan men van een primaat van een dier motieven
spreken. De wijsbegeerte had dringend behoefte aan reformatie: dit stand
voor hem vast reeds enkele jaren, nadat hij zich in haar had verdiept. Hier
lag een taak, een vraag die vanuit de wijsbegeerte zelf opkwam, en die
om, beantwoording riep. Maar als reformatorisch Christgelovige was hij
tevens gegrepen en gestuwd door het beginsel van de universaliteit van het
Koningschap van Christus, zoals KUYPER dit tot uitdrukking had gebracht
in zijn: Geen duimbreed gronds, waarvan de Christus der Schriften niet zegt:
Mijn! In casu door het beginsel der christelijke wetenschap. Een beginsel, dat
hem nimmer heeft losigelaten, en steeds opnieuw bezielde. Dat hield voor
zijn studietaak in: De reformatie der wijsbegeerte. Beide motieven steunden en versterkten elkaar. In concreto waren ze steeds verweven, en in de
loop der jaren groeiden ze steeds meer samen, gingen ze steeds meer in
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elkaar op, wonnen ze aan diepte en kracht, en voerden ze tot resultaten.
Dit laatste mag er wel bij. VOLLENHOVEN heeft nooit genoegen genomen
met een steriel, onwerkzaam, getuigenis van eigen christelijk geloof. Het
vroeg om arbeid, om poasitieve werkzaamheid. Zoals hij zich ook nooit
beperkt heeft tot polemiek en kritiek, tot weerlegging en ontmaskering
van de tegenstander en de tegenstand, die hem tijdens zijn professoraat niet
gespaard is gebleven, maar zichzelf en anderen steeds weer opriep tot rustig
verder werken en onvermoeid doorzetten, tot studie en navorsing, tot de
taak van de geleerde, die bij verworven geleerdheid geen vrede heeft, maar
die op de ingeslagen weg voortgaat, of ook een eens gewonnen standpunt
en resultaat corrigeert, en die er ook bij het klimmen der jaren wars van
is, niet anders dan eigen repetitor te zijn.
Wel kan gezegd warden, dat het integraal christelijk-religieuze motief
de boventoon heeft gevoerd. Werd hij al meer en meer een geleerde, dit
deed geen afbreuk aan zijn christelijk-religieuze beginsel, het vervreemdde
hem niet van het ,eenvoudige yolk. De band aan het christenvolk was hem
dierbaar, en heel wat anders dan een frase. Hij behaorde tot hen, kon die
band niet missen, wist zich een met hen, en was er van overtuigd dat hij
op zijn terrein in wezen dezelfde strijd voerde en dezelfde opdracht had
te volvoeren, als dat Volk op het zijne, ook al bezaten zij zo goed als
geen kennis van het gebied waarop hij zich had te bewegen.
De filosofie is hem niet tot of god en niet tot vuilnis geworden. Zij had
de liefde van zijn hart; haar beoefening dwong hem of te zien van heel wat
activiteiten, waartoe hij alleszins bekwaam was, maar hij was voor het
gevaar van een versplintering van eigen krachten op zijn hoede, en hij
wist zich primair geroepen tot de studie der wijsbegeerte. Op bijna
ascetische wijze heeft hij zichzelf tot deze taakuitvoering beperkt, met
een plichtsbesef dat intimi wel eens tot jaloersheid wekte en hen ook wel
eens liet verzuchten: Moet dat nu zo? Was hij een streng leermeester, dan
was hij allereerst de strenge leermeester van zichzelf.
Maar een of god. werd de filosofie hem nimmer. Het humanistische wetenschapsideaal, door VOLLENHOVEN als scientialisme getypeerd, heeft hem
niet kunnen bekoren; hij zag het als een verleiding, kortweg als zonde
voor God, en het vond geen beschut plekje in zijn hart of in zijn nabijheid.
Hij doorzag maar al te goed de verwoestende gevolgen die het aanricht in
de levenspraktijk door de knechting van alien die niet zelf tot wetenschappelijke studie bekwaam waren of er niet toe in de gelegenheid waren gesteld,
maard niet minder bij degenen, die een academische vorming hadden genoten, of ook een academische levenstaak hadden verkregen, en die! met
hander en voeten, met hoofd en hart gebonden waren aan de wetenschap,
hun wetenschappelijke bezigheid en de wetenschapsmacht, waardoor zij het
schepsel boven de Schepper vereerden, en de z.g.n. wetenschappelijke rede
aanbaden als hun God. Hun rijkdom werd hun armoede, hun begaafdheid
hun gebrek, hun macht hun machteloosheid, hun vrijheid hun slavernij.
Met DOOYEWEERD nam hij als beheersend beginsel het standpunt in,
dat er geen neutrale wijsbegeerte mogelijk is, bestaat of geoorloofd is,
omdat alle echt menselijke activiteit religieus bepaald is. Dit standpunt
vond noch vindt genade in de ogen van humanistische filosofen, zeker
niet van de rationalisten onder hen, maar ook niet van de irrationalisten
van allerlei gading, wijl ook dezen voor de f ilosofie en het f' osof eren als
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zodanig de religieuze bepaaldheid loochenen, en hun irrationalistisch
filosoferen boven-religieus achten. Maar evenmin vindt het genade bij die
neo-scholastici, die uitgaan van de tweeerlei orde van natuur en genade,
en die de filosofie als zodanig onder de natuurlijke, niet-religieuze orde
doen ressorteren. Slechts een wolkje als eenss mans hand vertoont zich aan
de kim der filosofenwereld, wanneer in Rooms-Katholieke kringen serieus
gesproken wordt over ,katholieke" (resp. christelijke) filosofie, en hiermede
in elk geval meer bedoeld wordt dan een uitwendige band tussen filosofie
en katholieke theologie. Zo vindt het ook geen genade bij de overgrote
meerderheid der theologen, die als christen-theologen eigen theologiseren
ontslagen achten van elke niet-specif iek-theologische verantwoording, doordat zij zich h.i. immers buiten het terrein der natuurlijke orde en natuurlijke
kenbaarheid bewegen, en doordat wijsbegeerte, als niet-religieus bepaald,
ten aanzien van christelijk-theologiseren zo blind zou zijn als een mol.
Maar dan mag wijsbegeerte ook niet christelijk-religieus bepaald zijn, en dan
kan ook niet gesteld worden, dat alle wijsbegeerte, van christenen of van nietchristenen, religieus bepaald zou zijn. Zo komt het neutraliteitspostulaat
der gangbare wijsbegeerte de pretentie van de overgrote meerderheid der
christen-theologen in het gevlij . Vandaar, dat order de paladijnen der idee
van een neutrale wij sbegeerte menig christen-theoololog ;gerekend moet worden.
In het bargoens van onze tijd ;gezegd: Deze positie-keuze van VOLLENHOVEN en DOOYEWEERD kon er op rekenen, dat ze van alle kanten als een

,,uitdaging" zou worden opgevat. Een uitdaging, die vo^lgens velen om
tegenspraak als antwoord vroeg.
Inmiddels heeft VOLLENHOVEN dit principiele uitgangspunt nooit vaarwel gezegd. In laatste instantie valt hij niet op wijsbegeerte, ook niet op
resultaten van zijn reformatie der wijsbegeerte terug, maar enkel en alleen
op Gods openbaring en de, (christelijke) religie.
Ik beperk me voor materiaal ten bewijze van deze- stelling tot het
artikel, dat VOLLENHOVEN in Philosophia Reformats schreef bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum der Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte in 1961. Dit artikel, getiteld „De consequent probleemhistorische
methode" (26e jaargang, p. 135) is trouwens een ,Fundgrube" voor wie
in de ontwikkehngsgang en de werkwijze van V. wil indringen. Ze is in
menig opzicht een autobiografie en om deze reden uiterst waardevol voor
de kennis van V.'s gedachtengang, werkwij ze en overtuiging.
Anders dan DOOYEWEERD acht V in dit artikel de tijd niet tot het
functionele beperkt, en ontwaart hij geen bestanddeel in de menselijke
structuur, dat boventijdelijk zou zijn. Maar — zo vervolgt hij dan — „dit

impliceert allerminst, dat de mens, uitgaande van de ors geopenbaarde
relatie van God tot Zijn schepsel, van zijn kant in zijn relatie tot God en
Diens liefdewet in zijn biddend gehoorzamen als totaliteit niet boven de tijd
uitreikt. Daarom valt bestudering van geschiedenis, dus ook van die der
wijsbegeerte, bij deze opvatting zeker niet aan het historisme ten proof" (p. 9).
,,De mens, in zijn biddend ;gehoorzamen" ... en daarom geen historisme.
Bij het eerste lezen een wonderlijk „argument" tegen het historisme. Maar
bij nader overwegen een voorbeeld van de voor V. typische en bij V.
levende vrome zin. Het historisme, meet het afleggen, tegen de macht en
de waardij van het biddend gehoorzamen in de praktijk van de Christgelovige. Hier gelden Gods beloften voor, die boven dit tijdelijke leven
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uitreiken en uitdragen. Wat ook historisch gerelativeerd kan worden, niet
het biddend gehoorzamen aan de liefdewet en aan de roeping tot positivering van Gods liefdewet in de vele structuren en verbanden van het
menselijke, lichamelijke bestaan.
Indirect wordt hiermede ook op de zwakke stee van het historisme gewezen: het is aan Gods wet ontzonken, het heeft de mens vervreemd van
gebed en gehoorzaamheid en hem prij sigegeven aan een vrij heidsverheerlijking, waarbij de vrijheid onherroepelijk eigen eindigheid als correlaat
heeft, en waardoor ieder, die bij de wieg van deze vrijheidswaan en vrij heidspraktijk een loflied zingt, ook gedoemd is straks bij het graf van deze
vrijheidswaan en vrijheidspraktijk een klaagzang aan te heffen. Het wijsgerig historisme rust in de (ir-)religieuze mensconceptie, die de mens boven
eigen grenzen verheft, om hem tegelijkertij d onder te dompelen in de
eindeloze eindigheid van richtingloze vrijheid.
Een tweede blijk van deze religieus-bepaalde positiekeuze van V. reikt
veel verder, en heeft voor heel het vorsingswerk van V. op het terrein der
geschiedenis der f ilosof ie ve'rgaande consequenties. In bovenvermeld artikel
bespreekt hij het onder het hoofdje „De quaestie der volledigheid" (p. 11, 12).
De religieuze presupposities van het vroeg-Griekse denken worden dan
onder de loupe genomen en te Licht, te smal bevo nden. Dit kan uiteraard
enkel dan plaats vinden, indien er een maatstaf ter beoordeling bij de
hand is. Nader: Alleen dan, indien ze vergeleken en getoetst worden aan
eigen presupposities. Deze laatste zijn echter geen eigentijdse, in welk geval
het vroeg-Griekse wijslgerige denken en kennen zou worden benaderd vannit onze twintigste eeuw — een benaderingswijze, waartegen V., zoals we
nog zullen zien, overwegende bezwaren heeft —. Maar de maatstaf, die pier
wordt aangelegd is die van wat in Gods Woordopenbaring ens ,ge,geven"
is, te weten, dat de mens rekening dient te houden met de levende God, de
door Hem gestelde wet en de door Hem geschapen kosmos. Wet (Gods) en
kosmos zijn correlaat; geen kosmos zonder wet en geen wet zonder het aan
Naar subj eote.
Nader dient bij deze correlatie van wet en kosmos nog drieerlei te worden
onderscheiden: Ten eerste de structurele wet, die wortelt in het ontstaansbevel bij de schepping en die correlaat is met de structuur en modale verbijzondering van alle schepselen. Ten tweede de liefdewet: zij veronderstelt bij het correlate schepsel niet enkel het geschapen-zijn, en geldt uitsluitend de mens zowel in zijn relatie tot God als in die tot de medemens.
Ten derde de positieve wet: zij dient een brug te slaan tussen del liefdewet
en het structureel bepaalde, en naar tijd en ruimte beperkte samenlevingsverband waarvoor ambtsdragers verantwoording dragen.
Welnu, het vroeg-Griekse denken wist van de levende God niets en was
daarrnede ook de totaliteitsblik op wet en kosmos kwijt. Het liefdegebod
was onbekend, de structuurwetmatigheid werd met wet vereenzelvigd, en
de positieve wet, hoezeer ook bekend, werd niet onderkend als brug tussen
de liefdewet en de nader te regelen situatie.
V. zal in zijn geschriften over het paganistische denken niet telkens opnieuw deze onvolledigheid en de kwalijke gevolgen die hieraan inherent
zijn, aansnijden. Maar dit wil niet zeiggen, dat ze hem niet steeds voor de
geest zouden staan, en dat hij niet verwacht, dat ze degenen, die zijn
,,handleiding" aanvaarden bij de bestudering van het vo6r-christelijke en
,

,
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niet-christelijke filosoferen, niet voor de geest zullen blijven staan. Ze zijn
wezensbepalend voor zijn visie * op dit f ilosof eren, en voor zijn beoordeling
er van, voor zijn rubricering en indeling van heel de geschiedenis der wijsbegeerte, ook voor die van de geschiedenis der wijsbegeerte van christenen,
die wars zijn van een christelijke wijsbegeerte, en in een voor dat christelijke
geloof en de praktijk van de christen schadelijke synthese met de paganistische wijsbegeerte van vroeger of vandaag vervallen.
Het is voornamelijk om deze reden, dat V. ook in de beoefening van; de
geschiedenis der wijsbegeerte een radicaal onderscheid maakt tussen een
„wetenschap van christenen" en een ,christelijke wetenschap", voor de
laatste partij kiest, doordat hij geen keuze heeft, en van oordeel is dat zij
een belofte voor de toekomst heeft.
Meer dan een distantie tot de vroeg-Griekse wijsbegeerte en heel haar
vervolgverhaal wordt hierdoor eens en voor al geschapen: er is een tegenstelling, een anti-these. V. is zich daar helder bewust van; hij weet zelfs,
dat hij du s doende de wind niet mee heeft „in onze irenische tij d". M aar
hij houdt hier stand, ook al, omdat juist de eerlijkheid tegenover zichzelf
en de onderlinge openheid in het wetenschappelijk debat gebaat zijn bij
een duidelijk positie-kiezen in de kernvragen (p. 11, 12).
In aanpak en in uitwerking biedt V. ons hier een specimen van wat hij
sinds jaren onder „de reformatie der wijsbegeerte" verstaat. Inclusief der
wetenschap van de 'geschiedenis der wijsbegeerte. Ik meen te mogen constateren, dat V. in de loop der jaren zelfs radicaler en conse'quenter is
geworden. Er is, om V.'s eigen distincties to gebruiken, een VOLLENHOVEN
I, II en III. De V. I is de schrijver van de dissertatie: „De wijsbegeerte der
wiskunde van theistisch standpunt". Immers, „theistisch" laat ruimte ook
voor veel niet-christelijk denken. De V. II is de schrijver van: „Het Calvinisme en de Reformatie der Wijsbegeerte". Immers, in dit geschrift hanteert
hij de termen ,monisme" en ,dualisme" zodanig, dat ook het christelijke
geloof in God nog onder ,,dualisme" gevat kan worden, en spreekt hij van
,,partieel theIsme", dat z.i. ook bij f ilosof ieen in de paganistische cultuuren: niet meer geheel en al „theisme", maar toch
wereld wordt aangetroffen:
ook niet zonder enige erkenning van; de ware God, en daarom een ,partieel
theIsme". Doch in zijn werken van na de tweede wereldoorlog worden
monisme en dualisme op andere wijze gebruikt en gedefini,eerd, en is er
bovendien geen ruimte meer voor de onderscheiding van ,partieel theisme".
Zoals we hierboven zagen, stelt V. nu dat het in het Griekse denken schortte
aan elke kennis omtrent de levende God. Voor „theïsme" noch ,partieel
theIsme" is meer plaats. De distantie, de tegenstelling is ten dezen volstrekt
en onoverbrugbaar. De jatere V.", de V. III heeft een ontwikkelingsgang
achter de rug die met behulp van V. I en V. II nog aanwijsbaar blijkt te zijn.
Een ontwikkelingsgang, die echter geen afbuiging, zeker geen terugval,
maar veelmeer een rijping betekent.
Zo werd V. van lieverlede wet gedreven naar wat hij zelf de consequent
probleemhistorische methode zal gaan noemen. Eerst na veel jaren van aftasten, proberen en van al intensiever bestudering van het rijke, weerbarstige, veelkleurige materiaal, dat de historie der Westerse filosofie hem
en ons biedt, heeft deze methode bij hem bewuste, duidelijke gestalte aangenomen, en werd zij in zijn ogen de enig mogelijke en wettige bij de bestudering van de geschiedenis der wijsbegeerte. Want, door allerlei factoren,
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niet het minst door het simpele dictaat van het felt, dat hij het merendeel
van zijn college-uren moest wijden aan de geschiedenis der wijsbegeerte,
is hij zich al meer en tenslotte bijna exclusief op deze geschiedvorsing gaan
toeleggen. De systematiek drei'gde het kind van de rekening te worden.
Daarbij kwam het zwaartepunt al meer te liggen op de bestudering van
de geschiedenis der Griekse filosofie. Niet zonder goede gronden. Maar,
gelijk reeds vermeld, niet, doordat V. de mening zou zijn toegedaan, dat
(zoals, om maar enkelen te noemen, bij HUSSERL, HEIDEGGER of POPPER)
de systematische wijsbegeerte bier uitermate bij zou zijn gebaat, daar de
wijsbegeerte als zodanig haar oer-aandrift, haar „Ur-Stif tung", haar oorspronkelijke waarheid of redelijkheid, voor altijd bij de Preplatonici zou
hebben verkregen. Reeds de religieuze overtuiging van V. verbood hem
zulks te denken of te stellen. Maar wel, doordat de geschiedenis der
Westerse Wijsbegeerte — waartoe hij zich al meer beperkte, onder meer
uit tij ds gebrek — niet ,avere,chts" vanuit het heden en zijn problemen,
probleemstellingen en oplossingen mag worden beoefend, zo min als de
geschiedenis van welk stuk der Westerse cultuur, daar immers, wanneer
er verbanden vallen te constateren, het verleden het heden bepaalt, maar
niet om-gekeerd; en ook, doordat het aannemelijk is, dat wijsIgerige concepties, themata en problematiek aanvankelijk meer eenvoudig, gaandeweg
al ge compliceerder zijn.
,,De geschiedenis begint niet in de twintigste eeuw". Zo vangt V. zijn
artikel over de consequent probleemhistorische methode aan. En de twintigste eeuw begint niet met zichzelf: ook dit oordeel vertolkt een gevoelen
van V. Simple comme bonjour, zou men kunnen opwerpen. Maar met dit al
wordt hiertegen door talloze historici gezondigd, ook door de historici die
de geschiedenis der wijsbegeerte als veld van onderzoek hebben gekozen.
Nog ernstiger wordt de misgreep, indien men anachronistisch zienswijzen
en probleemstellingen uit onze dagen tot uitgangspunt neemt voor de bestudering van vroegere en van de vroegste f ilosof en en hun concepties,
met als resultaat, dat ANAXIMANDER of PARMENIDES zo lang ,bewerkt"
worden totdat zij Heideggeriaan zijn geworden, of dat men PLATO zo
interpreteert dat een Neo-Kantiaan of een ,voorchristelijk" christen uit de
bus komt, of ook AUGUSTINUS zo leest, dat AUGUSTINUS in het licht van
MERLEAU-PONTY kan worden gelezen en verstaan. Aan de historie wordt
hiermede geweld gedaan. V. heeft dit zichzelf ingescherpt, zijn leerlingen
ingehamerd, en zichzelf en zijn leerlingen op het hart gebonden, dat op
deze wijze de weg naar een wetenschappelijk verantwoorde bestudering
van de geschiedenis der wijsbegeerte voor goed is versperd. Wij kunnen
hem hier niet dankbaar genoeg voor zijn. Uit het verleden valt heel wat
van het latere en het heden te verklaren, maar uit het heden valt slechts
met behulp van het verleden het
en ander uit het verleden te verklaren, zal de verklaring waarheid en geen ,Dichtung" zijn.
Hij koos dan ook resoluut de andere weg. Van het vroegere naar het
latere, van het meer eenvoudige naar het meer gecompliceerde. Dusdoende
zag hij zich al meer genoodzaakt, zich met alle kracht toe te leggen op de
bestudering van de pre-platonici, daarna van PLATO en ARISTOTELES, en
vandaar naar de Hellenistische filosofieen.
Kenmerkend is bij dit alles, dat V. zichzelf steeds bewust was van wat hij
naliet en deed. Er is al eens opgemerkt, dat hij, hoeveel men ook op zijn
,
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methode en op menig resultaat van zijn methode en onderzoek terecht of
ten onrechte mag afdingen, in elk geval steeds in strenge zelfbezinning wist
wat hij deed en te werk ging overeenkomstig de richtlijnen waarnaar hij
meende te werk te moeten gaan. Hij was nimmer op goed avontuur uit,
maar ging in strenge zelfdiscipline te werk. Een der onvermijdelijke gevolgen hiervan is geweest, dat hij steeds weer tot zelfcorrectie bereid was,
en dat b.v. zijn ges chrif t: „Het Calvinisme en de reformatie der Wij sbegeerte" nu na jaren op menig punt een der scherpste critici in V. zelf vindt.
Veel van wat hij daarin poneerde, bleek na verloop van jaren niet bestand
te zijn tegen eigen kritiek.
Voor de gemiddelde student is dit maar lastig. Want V. heeft zijn leven
lang gestudeerd, en hij is de laatste, die zichzelf emeritus, uitgediend acht.
Er wacht nog zoveel werk, en er valt nog zoveel te ,ontdekken" op het gebied van de eeuwenlange geschiedenis der wijsbegeerte, dat hij naar eigen
besef nooit klaar zal komen.
Zoals gezegd: voor studenten, zeker voor de doorsnee-student is dit maar
lastig. Zij moeten hem bijhouden, en steeds weer bijtanken. Meer dan éen
heeft daar de handen vol aan. Want V. kan zelf zijn nude college-dictaten
na enkele jaren slechts gebruiken na grondige omwerking. Hij is en blij f t
een speurder, en wel een systematische speurder die in de loop van jarenlang speurwerk zich langzamerhand een eigen methode heeft toegeeigend,
die aan de bewerking van het materiaal ontsprong, en die zich daarmede
z.i. ook rechtvaardigt, want een methode van onderzoek en bearbeiding
mag niet van buiten af, op grand van bepaalde apriori's op het veld van
onderzoek worden losgelaten, maar meet bij dit veld van onderzoek passen,
en derhalve door dit veld en zijn materiaal a.h.w. worden gedicteerd.
Geen wonder, dat de consequent probleemhistorische methode eerst na
jarenlange arbeid door V. werd ,gevonden", en sindsdien door hem met
ijzeren zelftucht werd toegepast.
E en, der gevolgen van deze methode is, dat zij naar het verre verleden
der Westerse, i.c. der Griekse filosofie voert, en dan tot wijsgerig archeologisch graafwerk verplicht, om het weinige, dat ons nog overgeleverd is
aan materiaal der preplatonische denkers tot spreken te brengen. Filologische acribie en historische zin zijn dan onmisbare vereisten. Grandseigneuriaal te werk gaan a la HEIDEGGER, die de spot drijft met bezwaren
van filologen tegen zijn interpretatie van het „f riih-Griechische Denken",
is er bij V. niet bij. Hij wil luisteren naar de argumenten der f ilologen, er
rekening mee houden, hun het voile pond geven. Maar wel is hij daarbij de
stellige overtuiging toegedaan, dat bloot filologische en bloot historische
hulpmiddelen niet afdoende zijn, om de eenvoudige reden, dat wijsgerige
teksten een wijsgerige interpretatie en benaderingswijze vereisen. De
wijsgerig ongeschoolde filoloog en historicus zijn niet competent om het
laatste en beslissende woord te spreken. Want slechts de wijsgeer kan als
wijsgeer op het spoor komen van de wijsgerige problemen en oplossingen,
vragen en antwoorden, welke deze vroeg-Griekse denkers aan de orde
hebben gesteld. V. heeft zich dan ook verdiept in het materiaal, dat ens
nog van de Preplatonici is overgeleverd. Probleemhistorisch. Het grog, hem
er em, welke probleemstellingen en welke soluties bij deze aartsvaders van
de Westerse wijsbegeerte mogen worden afgeleid uit de f ragmenten, testimonia e,d., die ons nog ter beschikking staan. Het resultaat van deze diep,
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vorsende arbeid mag oscilleren tussen ontdekking en uitvinding, maar hoe
zou het ook anderss kunnen, gezien de schaarsheid van gegevens en de bevooroordeelde interpretatie, waaraan reeds testimonia zelf onderhevig
waren? Er van doordrongen dat dit werk moest ondernomen worden, zal
het ooit tot een verantwoorde geschiedenis der Westerse wijsbegeerte
komen, heeft V. naar zijn bests weten en met inspanning van alle denkkracht en kenkracht deze taak aangepakt en er van gemaakt wat hij er van
maken kon. Heveel uren van gestage, noeste, scherpzinnige arbeid hij bieraan gewijd heeft, is niet to schatten. Hetzelfde dient gezegd to worden van
zijn PLATO- en ARISTOTELES- studie. Waarbij en passant er wel op gewezen
mag worden, dat hij niet naliet, grondig kennis to nemen van methode en
resultaat der grote moderne kenners van deze denkers, en hij niet zonder
gebruikmaking van hun resultaten, en ook niet zonder ,Auseinandersetzung"
met hun werkwijze en de, resultaten er van, tot een eigen interpretatie kwam.
Een nadeel van deze werkwijze, in elk geval in de ogen van de velen, die,
door vooruitgangsgeloof en actualisme-wet gedreven, eigenlijk alleen maar
wezenlijke belangstelling kunnen opbrengen voor contemporaine filosofieen
en filosofen, is dat deze probleemhistoorische methode niet eerder gedoogt,
moderne concepties en stelsels, tijdsstromingen en ideeen te bestuderen
dan nadat eerst de verbanden met het vroegere zijn opgespoord en blootgelegd. Geen modern denker, geen moderns wijsgerige visie staat in het
historische luchtledige, is uit de lucht komen vallen. De: wortels van huidige
anthropologische filosofieen liggen in de Oudheid, voorop de Griekse, daarna de Hellenistische, enz. De probleemhistorische methode honoreert deze
waarheid ten voile, weigert het vroegere uit het latere te verklaren, en eist,
het latere zoveel als mogelijk is uit het vroegere te verklaren. Maar dan
dient dat vroegere, voorzover wij er nog lets van aan de weet kunnen
komen, allereerst onderzocht en gekend te worden. Gevolg was, dat V.
in zijn colleges. over wijsgerige anthropologie, die hij mee aan psychologen
gaf, eerder en meer aandacht vroeg voor concepties van ANAxIM EKES,
EMPEDOCLES, HEEACLITUS, PLATO, ARISTOTELES enz. dan voor die van
MARTIN BUBER, BINSWANGER, HEIDEGGER of FREUD. Voor menigeen
onder hen een koudwaterbad, zo niet een diepe teleurstelling. Maar of een
douche zo ongezond is?
Met dit al is hiermede een totaal eigen aanpak van de bestudering der
geschiedenis der f ilo so£ie ingezet. Wie het constateert, verrast de vorser
V. niet. Hij is zich er ten voile van bewust. Hij weet van het eigene van
zijn methode, en hij is er niet toe overgegaan dan na andere en gangbare
methoden te hebben gewogen en te licht bevonden. Wij zwijgen dan over
de oppervlakkige werkjes over de geschiedenis der filosofie. Over de
werkjes, die druipen van populaire journalistiek, en die, hoe interessanter
ze worden, ook des te onbelangrijker worden. Over de werken, die niet
veel meer zijn dan excerpten, conceptie op conceptie laten volgen zonder
naar overeenkomst, vergelijkbaarheid, vooruitgang, en het eigene van
de concepties te vragen. Reeds het oncritische overnemen van de terminologie uit de geexcerpeerde werken frustreert het schrijven van een overzichtelijk en inzichtelijk werk over de geschiedenis der wijsbegeerte.
Over de werken, die vrucht zijn van de copiering van reeds bestaande en
gangbare handboeken over de geschiedenis der wijsbegeerte, en die eigenlijk alleen maar de geringe waarde hebben, dat ze elk voor zich het aantal
,
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een

vermeerderen. Over de werken van
handboeken en leidraden met
christenauteurs, die noch tot echte immanente, noch tot deugdelijke transcendente kritiek overgaan, maar die zich met een handomdraai, i.e. met
een Bijbeltekst of een theologisch dogmatisme van hun christenroeping
gekweten achten, om voor het overige over te schrijven, over te nemen en
door to geven wat zij vonden.
De consequent probleemhistorische methode gaat anders te werk. Zij
zal gaarne gewonnen geven, dat geen wijsgerige conceptie van een denker
van betekenis samenvalt met die van een tweede denker van enig formaat.
Zij zal zelfs een open oog hebben voor het felt, dat elke conceptie van
enige importantie jets unieks biedt, dat in zijn enigheid on-analyseerbaar
is, en als totaliteit meer is dan de delen, waaruit het is samengesteld, daar
ook de samenstellende delen meer zijn dan losse fragmenten, en slechts
door hun functie in het geheel en dank zij het geheel waarin zij een plaats
hebben, tot hun recht komen. Maar zij zal terstond opmerken, dat bij
consequente toepassing van deze gedachte het onmogehjk is geworden om
een geschiedenis der filosofie te schrijven, daar zij geen ruimte laat voor
samenhang en verband, voor vergelijkbaarheid en ontwikkeling. JASPERS
maakt van deze nood een deugd, voert een dialoog met de grote denkers
uit de Westerse cultuurgeschiedenis, maar laat, typisch irrationalistisch, de
concepties van deze denkers als „Gestalt", die de ware ,Gehalt" verhullen,
uiteindelijk links liggen, om ,achter" die concepties met die denkers contact
te krijgen over wat zij hadden ,willen zeggen", maar niet konden uitdrukken, over „de waarheid en het waarheidsgebeuren achter de waarheid", over hun onuitsprekelijke Jilosofia perennis", die in waarheid het
f ilosof eren van JASPERS zelf blijkt te zijn.
De probleemhistorische methode daarentegen is er op uit, geschiedenis
te onderzoeken en te beschrijven. Zij meent dat dit op het terrein der wijsbegeerte alleen mogelijk is, wanneer zij zich orienteert aan de problemen,
de problematiek, de oplossingen die bij deze probleemstellingen passen,
en de configuratie waarin de verschillende problemen en hun oplossingen
bij een bepaalde conceptie voorkomen. Ongetwij f eld gaat men hier analytisch te werk. De wijsgerige probleemstellingen, die een bepaalde conceptie bevat, worden er a.h.w. uit gelicht en op zichzelf gesteld. Die
probleemstellingen worden benoemd met een terminologie, die zoveel
mogelijk bij die probleemstellingen en hun oplossingen past. Met deze
terminologische benoeming wordt gewetensvol omgegaan: elke nieuwe
probleemstelling en elke nieuwe oplossing of de nieuwe oplossingen, die
op deze probleemstelling volgen, krijgen een eigen naam die voorts voor
geen enkele andere probleemstelling of oplossing wordt aangewend.
Om spraakverwarring te voorkomen en om de helderheid te dienen. V. kan
in vuur raken, wanneer hij uiteenzet, hoeveel schade en verwarring het
achteloos omgaan met wijsgerige termen, zoals materialisme, realisme, subject en object, universalisme en monisme, aanricht en heeft aangericht in
de bestudering van de geschiedenis der filosofie. Terwijl een goed deel
van zijn kracht bestaat in het benoemen en in de wijze van benoeming
van elk nieuw probleem, elke nieuwe probleemstelling en solutie.
Een wijsgerige conceptie is alleen analytisch kenbaar, wanneer de probleemstellingen en soluties, welke in zulk een conceptie gezamenlijk optreden, ontleed en getypeerd zijn. Voor het overige blijft de analytisch
,
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ongrijpbare eenheid en enigheid van de totaliteitsconceptie staan. Zij gaat
als zodanig de geschiedenis niet in, wijl zij enig en onherhaalbaar is, of, inthen zij toch volslagen navolging vindt, historisch van geen betekenis meer is.
Maar juist aan de hand van de in een conceptie aanwezige problemen,
probleemstellingen en soluties is zij vergelijkbaar met voorafgaande en
volgende, en langs de Ariadne-draad van deze vergelijkbaarheid, die het
mogelijk maakt, zowel overeenkomst als verschil te constateren, kan men
zich een weg door de doolhof van de geschiedenis der wijsbegeerte banen.
Aldus V. En op deze weg kan men V. aantreffen.
en. Onderweg. Ook als geschiedvorser allerminst voor eigen besef een ,homo confectus". Eerder een
ontdekkingsreiziger.
De vergelijkbaarheid nu, onmisbare voorwaarde voor wetenschappelijke
bearbeiding, wordt door V. in zijn probleemhistorische methode langs
tweeerlei weg gevonden. De eerste is die van wat hij de tijdstroming, de
tweede die van wat hij het type noemt.
Dat wij ook op wijsgerig terrein, in een ,veranderende wereld" leven,
staat V. niet alleen voor onze moderne tijd, maar ook voor heel de geschiedenis van het Westers cultuurgebied helder voor de geest. De preplatonici denken niet-realistisch en vQOr-realistisch. Voor hen staat het vast,
dat de plaats der wet binnen deze wereld moet worden gezocht. Met
PLATO komt echter een diepinsnijdende verandering, wanneer hij de plaats
der wet in de wereld achter deze wereld, in de ware werkelijkheid, in het
intelligibele rijk der ideeen en van het getal op zich denkt als paradeigma
voor wat als wetmatigheid en als beantwoordend aan de realistische normen
der ideeen in deze werkelijkheid van mens en wereld voorkomt. Wanneer
nu na PLATO, bij ARISTOTELES en de klein-socratiei dit realisme al meer
aan kracht inboet, en langzamerhand of sterf t, dan mag er sprake zijn van
een nieuwe tijdstroming, omdat de denkers na PLATO weer terugvallen
in de grondovertuiging van een vorig tijdperk, maar desondanks is dit
nieuwe bier als anti-realistisch te karakteriseren — iets, wat vovr PLATO
zo niet kon voorkomen — en dan ontstaat een nieuwe problematiek, nl. waar
dan wel de plaats der wet moet worden ;gezocht. Nauwgezet afluisteren
van wat in latere concepties aan de dag treedt, geeft de grond voor het
aannemen van een nieuwe tijdstroming, een ,veranderende en veranderde
denkwereld", zoals b.v. in de geschiedenis der moderne filosofie die van
het rationalisme en de allerjongste, die van het irrationalisme. Maar vergeten mag hierbij niet worden, dat de tijdstromingen met elkander vergelijkbaar zijn, en dat een voorafgaande een onmisbaar vooronderstelde
voor een volgende is. Zo is het irrationalisme door het rationalisme heengegaan en zonder het rationalisme eenvoudigweg niet verstaanbaar. Dat
houdt mede in, dat vof r opkomst, bloei en verval van het rationalisme het
irrationalisme onbestaanbaar was en ook niet bestaan heeft. Te zoeken
naar existentialistische ideeen of een existentialistische instelling bij PLATO,
AUGUSTINUS, THOMAS, DESCARTES is verloren tijd, en het zgn. ontdekken
van dergelijke trekken bij deze denkers is geen ontdekking, maar een
verzinsel, een anachronisme, dat aan deze denkers zo min als aan het
existentialisme recht doet.
Een tijdstroming maakt de denkers die er in leven, underling op dit
punt vergelijkbaar en geeft zelfs wettige grond tot het constateren van een
belangwekkende overeenkomst. Hoezeer existentialistische denkers onder-
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ling ook overhoop liggen, dit neemt niet weg, dat deze overeenkomst hen
allen raakt en verbindt.
Platoniserend existentialisme in de wij slgerige anthropologie van PAUL
RICOEUR mag als platoniserend totaal jets anders zijn dan het hedonistische
existentialisme van JEAN-PAUL SARTRE, beider verwantschap dank zij
beider existentialistische grondpositie inzake hun stellen van de plaats der wet
mag niet miskend worden. Hun concepties en hun f ilosof eren vertonen dientengevolge vergelijkbare en overeenkomstige trekken, die hen gezamenlijk onderscheiden van alle denkers, die in een vroegere tijdstroming begrepen waren.
Maar tevens maakt de onderscheiding op grond van het reele onderscheid
in tijdstroming het mogelijk denkers die tot verschillende tijdstromingen
behoren, met elkander te vergelijken, hun onderscheid te karakteriseren,
doordat dit onderscheid nu analyseerbaar is geworden. PLATO was geen
existentialist, PAUL RICOEUR is het wel degelijk. Zijn conceptie kan dan
ook niet Platonisch, hoogstens platoniserend heten. Niet Platonisch, omdat
het Platonisch realisme hem vreemd is, en hij voor het existentialistische
subjectivisme zeer duidelijk partij heeft gekozen. Juist, doordat de aard
van de ,verandering" analyseerbaar is, is het mogelijk een geschiedenis
der wijsbegeerte te schrijven, die boven het schrijven van losse monografieen uitreikt, en die, zoals in bovengenoemd voorbeeld, zelfs gelegenheid
geeft, om, uitgaande van PLATO's realisme, kijk te krijgen op aard en wezen
van de existentie-filosofie op probleem-historische wijze.
Naast deze fundamentele onderscheiding in tijdstroming, door V. als de
horizontale aangeduid, kent hij dan in de tweede plaats de even fundamentele onderscheiding in wat hij „typen" noemt, resp. de verticals onderscheiding. Ze raakt de onderscheiding in problemen, probleemstellingen
en daarbij behorende soluties (die ook bij eenzelfde probleemstelling uiteen
kunnen lopen en onderling tegengesteld kunnen zijn), die alle eeuwen
terugkeren of die, wanner ze eenmaal in de loop der geschiedenis aan de
orde zijn gesteld, zo goed als nooit meer verdwijnen. Zo b.v. het probleem
van de verticale onderscheiding in al het werkelijke van mens en wereld
tussen het monisme en het dualisme: het monisme, dat op de vraag, of de
oorsprong van het ,wezen" der dingen (en mensen) een en het zelfde is
dan wel of er twee oor-zaken zijn, onderling wezensverschillend en als
componenten van ding en mens gelden, antwoordt dat er maar een wezensoorsprong is, en dat het verschillende in en aan de dingen oorspronkelijk
en uiteindelijk niet wezenlijk is. Een klassiek voorbeeld is wel het materialisme van DEMOCRITUS en LEUCIPPUS. Een materialisme, dat zich tot
vandaag heeft weten te handhaven. V. noemt dit ,materialisme" een type
van wijsgerig denken. Een rijke verscheidenheid noteert hij. Omdat hij
van de aanvang af verschillende probleemstellingen ziet gesteld, en dus
verschillende oplossingen als antwoorden op die probleemstellingen. Maar
steeds op dezelfde probleemstellingen, die ook door de verandering in tijdstroming niet wordt aangetast. Daarbij is hij zeer gevoelig voor het
opkomen van nieuwe typen, als gevolg xan nieuwe probleemstellingen, en
derhalve voor de toenemende gecompliceerdheid in het wijsgerig denken.
Het is hier de plaats niet, al deeze typen de revue te laten passeren.
Evenmin om ons af te vragen, of hij in het onderscheiden van het aantal
typen niet beneden de maat gebleven is, of ook typologiserende niet meer
dan Bens heeft misgetast. Maar wel moet hier worden opgemerkt, dat V.
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zelf nooit tevreden is met gevonden onderscheidingen en er steeds op
bedacht is eigen ontdekkingen te heerzien, en een open oog te houden
voor de verrassingen die zijn speurtocht op het brede terrein der geschiedenis telkens opnieuw kan opleveren. Het is duidelijk, dat deze typologie
langs de verticaal-doorsnede der geschiedenis een tweede houvast biedt
voor de vergelijkbaarheid van wijsgerige concepties en derhalve voor de
analyseerbaarheid er van. Elke conceptie kan nu immers benaderd worden
vanuit de tijdstroming en vanuit de typologie. Zo sprak ik van platoniserend
existentialisme bij PAUL RICOEUR: een dubbele plaatsbepaling, die grond
geeft tot een dubbele wijze van vergelijkbaarheid: met hen die zijn existentialisme delen, doch niet zijn platoniserend denken, en met hen die zijn
platoniserend denken met hem delen, doch niet zijn existentialisme.
Bovendien heeft deze benaderingswij ze van een wijsgerige conceptie
een heuristische waarde. Zij geeft immers aanleiding om op onderzoek uit
te gaan, wanneer in een bepaalde tijdstroming de vertegenwoordiger van
een bepaald type niet gevonden is. Met nadruk spreekt V. in het hierboven
door ons geciteerd artikel uit, dat deze mogelijkheid niet involveert dat
noodzakelijkerwijze zulk een conceptie heeft bestaan of bestaat. Wel
kan ze gemakkelijk tot een dwangidee worden, die noopt tot de ,ontdekking" van een conceptie in een bepaalde tijdstroming, die in waarheid niet
anders dan een fictie, een ,uitvinding' is. Ik meen, dat V. aan dit gevaar
niet altijd ontkomen is. Maar niet graag wil ik ontkennen, dat dit heuristische principe menigmaal goede diensten heeft bewezen. De bestudering
van de geschiedenis der wijsbegeerte heeft bij V. iets van detective-werk gekregen, in elk geval het tegendeel van routinewerk en van copiering van
handboeken, ook al zal wel eens een denker en zijn conceptie ten onrechte
gearresteerd zijn en gevangen gezet in het arrestantenhokje, dat V. voor
hem had klaargemaakt, als kruising van een bepaald type met een bepaalde tijdstroming.
Wat men nu ook van deze methode denken mogge: dat zij respect of dwingt, staat voor mij vast. Dat zij herhaaldelijk tot resultaten leidt, eveneens. Maar vooral zie ik haar waarde hierin, dat de historiografie der
wijsbegeerte langs geordende banen gaat, niet langer a 1'improviste wordt
beoefend, en principieel verschilt van een misschien makkelijk opgedist
verhaal waarin echter hoofdlijnen en nevenlijnen niet te onderscheiden
vallen. V.'s arbeid is academische arbeid; hij zelf is wars van alle zucht
naar gewilde populariteit en ziet er niet tegen op, om zo nodig tegen de
stroom op te roeien, ook tegen de stroom in christelijk milieu, de hoof dstroom zelf s, door hem en DOOYEWEERD gekarakteriseerd als synthesefilosofie, die h.i. geen toekomst heeft en die noch aan Gods Woord en
aan het christelijke Openbaringsgeloof, noch aan de niet-christelijke wijsgerige conceptie waar zij een me'salliance mee aangaat, enige dienst bewijst.
Intussen weet ik in de geest van mijn leermeester en collega to handelen,
wanneer ik met enkele critische noten dit artikel, dat veel te kort is vergeleken bij het levenswerk van V., besluit.
Reeds wees ik op een zwakke plek, toen ik mij afvroeg, of V. soms iets
niet ontdekt, dock het slechts uitvindt, pour besoin de la cause.
Een volgende zwakke plek lijkt mij het feit te zijn, dat deze methode
al te gemakkelijk ons met een soort geraamte, een skelet van een bepaalde
conceptie tevreden stelt, hoewel V. voor de ontwikkelingsgang van een
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denker open oog heeft. Als noodzakelijke correctie, zo niet als tegengift,
zal de lectuur van de ges chrif ten van een denker geboden zijn, om het
levend f ilos of eren en de vele facetten van zijn denken niet te laten verschrompelen. Een lectuur, die vooral niet uit mag gaan van wat VOLLENHOVEN met behulp van tijdstroming en typologie omtrent hem had gevonden. Maar die onbevangen moet blij ven. Leidt zij tot dezelfde resultaten
als waartoe V. kwam, des te beter. Maar zoals het lezen van de Heilige
Schrift niet dogmatisch bevooroordeeld mag zijn, zo ook mag het lezen
van een wij s gerige tekst niet door deze scho^alvorming van V. bevooroordeeld zijn. Een derde bezwaar dat ik zou willen opperen, bestaat hierin,
dat bij deze methode het relief dreigt verloren te gaan. Ik doel hiermede
vooral op het cultuurhistorische relief. Dii minores figureren naast de grote
denkers, als stonden ze met hen op ée'n voet. Terwijl de cultuurhistorische
invloed van de wijsgerige cultuurvormers te veel op de achtergrond dreigt
te raken. Ik meen, dit te kunnen handhaven, ook al weet ik dat V. een
grote plaats voor heel de geschiedenis der wijsbegeerte toekent aan denkers
als PLATO en ARISTOTELES , en hun invloed ook buiten het erf der Neoscholastiek tot op de huidige dag ziet doorwerken.
Een ander bezwaar. De betrokken filosoof gaat bij deze methode schuil
achter zijn filosofische conceptie. Nu weet ik wel, dat filosofiegeschiedenis
iets anders is dan de levees geschiedenis van f ilosof en, en dat hue ideee-n
hen vaak eeuwen lang overleven, zelfs zo, dat men de auctor intellectualis
van deze ideeen niet eens meer bij name kent. Eveneens, dat de geschiedschrijving en geschiedvorsing wijsgerig moat zijn, en niet vervangen
kan of mag worden door een psychologie van de betrokken wijsgeren.
Maar dit alles neemt niet weg, dat bij deze methode de oorspronkelijke
denker van een bepaalde conceptie zo zeer op de achtergrond geraakt,
dat zijn naam alleen nog maar als indicium voor zijn conceptie wordt
gehanteerd, en — wanner deze methode consequenter wordt doorgevoerd —, vervangen zou kunnen worden door een wiskundig teken.
En -tenslotte zou ik er op willen wijzen, dat deze methode als tegenhanger en als complement het schrijven van monografieen en het
exhaustief onderzoeken van een bepaalde conceptie tot in haar verste
uithoeken dringend gewenst maakt. Zij kan zo gemakkelijk tot verbale
kennis leiden, althans bij degenen, die haar niet beoefenen en slechts met
de resultaten er van in aanraking komen. Het tegenwicht tegenover de
met haar gewonnen analytische vergelijkbaarheid zou daardoor geschapen
worden. Een tegenwicht dat van essentieel belang is, doordat, zoals wij
reeds opmerkten, iedere volwaardige wijsgerige conceptie meer is dan
de som van haar delen en iets unieks is dat alle vergelijkbaarheid tart.
Dit doet intussen niet of aan ooze waardering, ja bewondering voor wat
V. zo goad als geheel alleen beef t gepresteerd. 'Zij n werkwijze, zijn onverdroten vlijt, zijn toewij ding aan de hem gestelde opdracht, zijn onverzettelij kheid , zijn doorzettingsvermogen, zijn scherpzinnigheid en fij nzinnigheid,
zijn artistiek en gestyleerd taalgebruik, zijn resultaten en vooral zijn christelijk-gelovig uitgangspunt, dat meer en anders dan een punt is, maar dat in
een kinderlijk geloofsvertrouwen in de Goad. der Openbaring bestaat en op
de lange duur vruchten afwierp en steeds anderen, zowel studenten als
collega's, weer bezielde en boeide, stempelen hem als een christen-geleerde
van groat fiormaat.

AANPASSING, VERRUIMING, REFORMASIE IN DIE LOGIKA?*
DOOR

DRS. N. T. VAN DER MERWE

Wie op verkenning by „die" Logika gaan en belangstellend proef wafter
produkte op die mark van die geskiedenis hier 'n omset geniet, stuit
vroeer of later — en eerder vroeer as later — op die merkwaardige omstandigheid dat aan die logikale 1 prestasies van ARISTOTELES 'n volstrek
uitsonderlike posisie toegeken word, tot in die moderne tyd toe. In 1787
verklaar I. KANT: ,Dass die L o g i k diesen sicheren Gang schon von den
altesten Zeiten her gegangen sei, lasst sich daraus ersehen, dass sie seit
dem A r i s to t e l e s keinen Schritt riickwarts hat tun durf en, wenn man ihr
nicht etwa die Wegschaffung einiger entbehrlichen Sub ' 'taten, oder
deutlichere Bestimmung des Vorgetragenen, als Verbesserungen anrechnen
will, welches aber mehr zur Eleganz, als zur Sicherheit der Wissenschaft
gehort. Merkwurdig ist noch an ihr, dass sie auch bis jetzt keinen Schritt
vorwarts hat tun konnen, and also allem Ansehen nach geschlossen and
vollendet zu sein scheint" 2 ). Die bekende uitspraak van KANT het in bree
kring communis opinio geword en mede die weg berei vir 'n huidige „oortroef" van die visie van KANT op die geskiedenis van die Logika, en wel
met die stelling dat die logikageskiedenis slegs twee bloeiperiodes toon: die
klassiek-formele van ARISTOTELES en die moderne 3 ); na gelang van die
voorkeur van die betrokke skrywer verwys die term „modern" dan bv. na
die simboliese logika of matematiese logika of logistiek, ens., maar in elk
geval nie na die logika van KANT nie.
Uiteraard kon KANT the die ontwikkeling wat bv. die logistiek in ons
eeu sou deurmaak, en die enorme aanhang wat dit sou verwerf, voorsien
rile; miskien is dit ook slegs menslike beperktheid dat KANT hom verkyk
het op die ,universaliteit" van sy transendentale logika, wat reeds spoedig
'n gedugte teestander in die kontradiktoriese logika van HEGEL gevind
het, en na 'n opflikkering in die neokantianisme, tans — hoewel nog op
)

*) Opgedragen aan prof. dr. D. H. TH. VOLLENHOVEN ter gelegenheid van zijn
of scheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit to Amsterdam.
1) Logikaal (in teenstelling tot logies) wit 'n betrekking tot die logika linguaal tot
uitdrukking bring.
2) KANT, I.: Kritik der reinen V ernun f t, Vorrede zur zwoeiten Auflage, B VIII (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956, p. 20). Vgl. ook M. HEIDEGGER, Einf uhrung in die Metaphysik. Tubingen, M. Niemeyer, 1953, p. 143: ,,... die Geburtsstunde
der Logik ist gekommen ... Die Logik ist damit in den Grundzugen auch schon abgeschlossen".
3 ) Vgl. R. FEYS, De ontwikkeling van het logisch denken. Antwerpen/Nijmegen,
Standaard-Boekhandel/Dekker & Van de Vegt, 1949, p. 13.
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mars 4 ) — skynbaar tog in die agterhoede moet optree. Wel is egter opmerklik dat die - ,kritisisme" van KANT horn nie tot 'n serieuse kritiese
besinning op die grondtrekke en konsekwensies van logikas in struktuur
verskillend van sy eie gevoer het nie — die van LEIBNIZ, by wie die logistiek
aansluit, nie uitgesonder nie. Opmerklik is tewens dat JASCHE weliswaar
in sy voorrede tot Immanuel Kants Logik, ein Handbuch zu Vorlesungen
skrywe: „Es versteht sich ubrigens wohl von selbst, dass der grosse Ref ormator der Philosophie and — was die Okonomie and aussere Form der Logik
betrifft — auch dieses Teils der theoretischen Philosophie insbesondre,
nach seinem architektonischen Entwurfe, dessen wesentliche Grundlinien
'en
in der Kritik der reinen Vernunf t verzeichnet sind, die Logik wurde
bearbeitet haben, wenn es ibm gefallen and wenn sein Gesc " t einer wissenschaftlichen Begrundung des gesamten Systems der eigentlichen Philosophie — der Philosophie des reellen Wahren and Gewissen —, dieses
unweit wichtigere and schwerere Geschaf t, das nur er zuerst and auch er
allein nur in seiner Originalitat ausfuhren konnte, ibm verstattet hatte, an
die selbsteigene Bearbeitung einer Logik zu denken" 5 ); maar wat sou die
beoogde reformasie egter kon inhou? Vir saver oorsienbaar is, 'n aanpassing
van die tradisioneel oorgelewerde aan die eise en moontlikhede van die
betrokke tyd, bevestiging van 'n purifikasie-ideaal met behulp van isolering
in die beoefening van die Logika — reine Logik! —, formalisering in een of
ander vorm en 'n sanksionering van eie tipe logika met behulp van eie
denke, daartoe bevoeg verklaar deur die (onaantasbare) aprioriteit van die
menslike rede. Dit, en bowendien nog 'n faktor, nl. dat die reformasie-asaanpassing tewens die ondersoek-en-vind-mo ontlikhede van die Logika
prinsipieel tot die verlede beperk, tree aan die lig uit die volgende uitspraak van KANT: ,,Vbrigens hat die Logik, von Aristoteles' Zeiten her, an
Inhalt nicht viel gewonnen and das kann sie ihrer Natur nach auch nicht.
Aber si€ kann wohl gewinnen in Ansehung der Genauigkeit, Beestimmtheit
and Deutlichkeit. — Es gibt nur wenige Wissenschaf ten, die in einen beharrlichen Zustand kommen konnen, wo sie nicht mehr verandert werden.
Zu diesen gehort die Logik and auch die Metaphysik. Aristoteles hatte
keinen Moment des Verstandes ausgelassen; wir sind darin nur genauer,
methodischer and ordentlicher" s).
Mede hierdeur is die voortbestaan verseker van 'n skoolse klassiekf ormele logika — popular aan vele Universiteite, en bekend in meeste
fakulteite —, waarvan die wortels te vind is in 'n saambundeling van logikale
geskrifte van ARISTOTELES as ,Organon", terwyl die late van tyd tot tyd
op die sap van veranderde en veranderende omstandighede 'n nuwe stel
blare uitstoot, veel gelykend op die ouere 7 ). Die invloed van pragmatisme,
,

4) Vgl. bv. H. J. DE VLEESCHAUWER, Handleiding by die studie van die Logika en die
Kennisleer. Pretoria/Brugge, Uitgewery J. J. Moreau & Kie, 1952.
5) Immanuel Kants Logik, ein Handbuch zu Vorlesungen, Vorrede Jasches, A XI
ten zur Metaphysik and Logik. Darmstadt, Wissenschaftliche Buch(I. KANT, Schriften
gesellschaft, 1959, p. 425).
6) Ibid., A 18 (p. 443).
7) Bv. J. WELTON & A. J. MONAHAN,Intermediate logic; 4th ed. rev. by S. H.
MELLONE. London, University Tutorial Press, 1954. Vir 'n verwerking uit die gesigspunt
van die simboliese logika mag ek verwys na L. S. STEBBING, A modern introduction to
logic; 7th ed. repr. London, Methuen & Co., 1953. Tussendeur wys ek nog daarop dat
die groot invloed van die formele logika m.i. mede toe te skrywe is aan 'n tradisionele
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lewensfilosofie en eksistensialisme het in ons tyd die waarde hiervan wel
sterk laat devalueer, die formele geldigheid hiervan — weliswaar op 'n
gereduseerde gebied — alleen sporadies bestry 8 ).
Ek keer terug tot die stelling dat die geskiedenis van die Logika deur
twee bloeiperiodes getipeer is. Die opvatting bevat in elk geval die juiste
element dat tans die logikas op die voorgrond staan wat die logika gereduseer tot formele logika matematies bewerkbaar ag 9 ). Onverantwoord
skyn dit my egter dat, hoewel miskien nie volstaan word met die aanduiding
van die mode nie, dit tog as kriterium gebruik word by die (analisering en)
beskrywing van die geskiedenis van die Logika. Wat waarborg ons dat die
beheersende rigting in die beoefening van die Logika noodwendig die
uitsluitlik enigste (en/of juiste) is? Waarskynlik sou totalisering van progressie-langs-een-kanaal as kriterium ons bier 'n uitkoms kan bied, uitgaande
dus van die veronderstelling dat die beheersende rigting in 'n bepaalde
tyd inderdaad die juiste kontinue vernuwing van die erfenis van die
verlede bied. Maar nieteenstaande voortgang in die problematiek, skyn
die verskille tussen bv. PLATO en ARISTOTELES, en hul leerlinge, nogal
inngrypend, wat bbv. t.a.v. die waarheidsvraag na vore kom — nieteenstaande
die meesterskap van ARISTOTELES in meer as een opsig; met die -gevoiig
dat die kriterium nie outomaties 'n algemene toepaslikheid in die oudheid
toelaat nie. Maar ook nie by die aanvang van die moderne tyd nie, en
sells in die huidige tyd staan ons voor 'n uiteenlopende veelheid van rigtings
of tipes logika 10 ). Hierby speel reaksie meer as eens 'n deurslaggewende
filosofiese teenstelling teorie—praktyk = formeel—etiese behore = wetenskapsleer (inklusief logika) — Etiek; andersyds is die kontrasdenke van die Griekse filosofie wel bestendig
in 'n groot deel van die modern tradisionele formele logika, maar spesiaal toegepas in
die logistiese opereer met species.
8) Bv. M. HEIDEGGER, a.w., p. 144: „ ... die Logik hat trotz Kant and Hegel im
Wesentlichen and Anfanglichen keinen Schritt mehr getan. Der einzig mogliche Schritt
ist nur nosh der, sie (naml.iich als die massgebende Blickbahn der Auslegung des Seins)
von ihrem Grund her aus den Angeln zu heben". Daarentee skryf H. BERGSON bv.
(L'Evolution creatrice, p. 149-150 — Oeuvres, Edition du centenaire, Presses universitaires de France, 1959, p. 621): „l'intelligence, daps ce qu'elle a d'inne, est la connaissance d'une forme, l'instinct implique celle d'une matiere. De ce second point de vue,
qui est celui de la connaissance et non plus de 1'action, la force immanente a la vie en
general nous apparait encore comme un principe limite', en lequel coexistent et se
penetrent recipraquement, au debut, deux manieres diff erentes, et meme divergentes,
de connaitre ... Bref, la premiere connaissance, de nature instinctive, se formulerait
dans ce que les philosophes appellent des propositions categoriques, tandis que la
seconde, de nature intellectuelle, s'exprime toujours hypothe'tiquement. De ces deux
faculte's, la premiere semble d'abord Bien preferable It l'autre." M.a.w. die waarde van
die intelligensie word gedevalueer, maar op 'n beperkte gebied 'n bevoegdheid toegeken.
9) Sien naas die aangehaalde werk van FEYS ook bv. die oorsig by E. W. BETH,
Gesehiedenis der logica. Den Haag, Servire, 1944; vgl. ook sy Wijsbegeerte der wiskunde; 2e geheel opnieuw bewerkte uitgave. Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. StandaardBoekhandel, 1948, en die waardevolle artikel van E. W. BETH & A. DAAN s.v.
„Logistiek" in Encyclopaedisch handboek van het moderne denken, 19503 , p. 398-402.
Ter vermyding van misverstand moet nog opgemerk word dat logistiek mi. nie met
matematiese logika saamval nie, hoewel meerderlei raakpunte opgemerk kan word.
10 ) Ek volstaan met verwysing na die uiteenlopende opvattings van bv. A. J. AYER
(Language, truth and logic), H. BERGSON (La pensee at le mouvant), G. J. P. J.
BOLLAND (De logica), B. BOSANQUET (Logic, or the morphology of knowledge), J.
DEWEY (Essays in experimental logic), B. VON FREYTAG-LORINGHOFF (Logik, ihr
System and ihr Verhaltnis zur Logistik), P. HABERLIN (Logik im Grundriss), M.
HEIDEGGER (Was heisst Denken?), J. HESSEN (Lehrbuch der Philosophie; erster Band:
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rol, soos bv . uit die HEGEL -reaksie in die ontwikkeling van die sg. „logical
analysis" veral in die Angel-Saksiese lande blyk 11).
Die enigste ,moraal" wat blykbaar sover uit die verhaal voortvloei, is
dat ons ,gekonfronteer word met die probleem wafter maatstaf ons sal aanlé
om die „stand en vordering^' van die logika-navorsing te bepaal. En as
dit te ouderwets-rasionalisties klink, verhul ek my onverstoord in 'n ander
kleed en vra: waarheen toon die ondervraging in die logika onderweg te
wees? Sal aanpassing (waarby en hoe?) en verruiminig (waarvan en waarmee?) as 'n aanloopbaan ons in beweging help? Indien die kriterium, wat
ons aan die hand van KANT opgespoor het, as rigsnoer in die 20e eeu
moet figureer, skyn die kader van die oplossing in elk geval in bree lyne
bepaalbaar: 'n beskrywing (as duiding, immers: geen Middeleeuse bewys! )
van die presiserende verheldering tot stand gebring met behulp van aanpassing (bewerking en verwerking van die inhoud van die tradisioneel oorgelewerde binne die kader van eie opvatting 12 ), en wel as 'n interpretasie)
en verruiming (die probleme, omstandighede, perspektiewe van eie tyd
aan bod laat kom, lief s nog: vir hulself laat spreek); ideaal gesien, 'n
reformasie deur, van en uit die situasie self. Ten minste, indien die
aprioriteit van begrippe en oordele gemoderniseer word tot die van metodes
van ondersoek, of logikaal meer sprekend: toepassing van denktegnieke 13).
Wie in die tweede helf to van die 20e eeu daarop prys stel om met verskerpte ywer wag te hou teen die gevaar van denkabsolutisme, beskik o.a.
oor die simbool-figuur om in die wetenskapsbeoef ening ruimte te maak
vir die (oorspronklike) samespel van ondersoeker en veld van ondersoek.
Indien ons as jogikale" eende vir die moment die periferiese waterdruppels
van ons rug laat afrol, sou ons die bogemelde kriterium vir ons tyd in toepassing kon bring met die pragformulering van E. W. BETH: „Met zulk
een blik vol collegiale waardering beschouwt ook de logisticus het werk
van zijn voorgangers. Hun werkwijze moge vaak ondoelmatig, hun techniek
veelal onbeholpen wezen, hun doel was geen ander dan het zijne: inzicht
in de wetten van de logische deductie te verkrij ,gen, om zodoende een
grotere mate van klaarheid in de gedachtenwisseling mogelijk te maken.
Wie op die wijze door de verscheidenheid van de toegepaste middelen
heen de identiteit van het doel heeft leren zien, staat niet langer voor het
dilemma: traditionele of symbolische logica; want hij weet zich joist als
logisticus de bestendiger en voortzetter der traditie" 14 ).
Alleen 'n spelbreker gaan hier vra: het ons wel 'n adekwate kriterium
Wissenschaftslehre), G. HEYMANS (Die Gesetze and Elemente des wissenscha f tlichen
Denkens), K. JASPERS (Logik; I. Bd., Von der Wahrheit), 0. KULPE (V orlesungen fiber
Logik), G. MANNOURY (Handboek der Analytische Signifika)
ika),, A. PFANDER (Logik),
H. J. DE VLEESCHAUWER (Handleiding by die studie van die Logika en die Kennisleer),
L. WITTGENSTEIN (Tractatus logico-philosophicus).
11) 'n Faktor wat bv. die mooi oorsig van A. NOACK in Die Philosophie Westeuropas
(Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1962) m.i. verwaarloos. Dat o.a. reaksie
en bree kulturele invloed van toonaangewende figure in die geskiedenis van die logika
m.i. noukeurig ondersoek behoort te word, beteken egter the 'n pleidooi vir geweltoerisme
in die geskiedskrywing waardeur die onbekende agter die bekende skuil moet gaan nie.
12) D.w.s. 'n selfstandige studie, in die sin 'n egte transformasie en the bloot 'n
eklektisisme nie. Duidelikheidshalwe wys ek nog daarop dat die probleem van aanpassing en verruiming nie saamval met die teenstelling konserwatief - progressief nie.
13) Wel of the as spel met bypassende spelreels gesien. Sien ook voetnoot 69.
14) BETH, E. W.: Symbolische logica. Den Haag, Servire, 1950, p. 56.
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opgespoor? En begrond? En 'n (self)waarborg van sy juistheid? En tog:
Moet ons dan 'n volkome neweskikking aanvaar tussen reformasie, aanpassing en vernuwing, of tog 'n onderlinge korrelasie vermoed? Indien ons
die beoefening van die logika situeer in beskrywing van logikale feite,
staan dit ons dan wel volkome vry om bv. die sg. Toleranz-Prinzip van
R. CARNAP tussen verskillende logistiese sisteme in toepassing to bring of
ekskommunikasie toe te pas? Beslis prinsipe of logiese oordeel in die
geval? Of moet ons uiteindelik tog maar die pretensie van 'n ,superieure"
beskrywing (sisteem) aandurf, en daarmee die noodsaak stel van 'n metateorie, hermeneutiese interpretasie-sleutel, of 'n toetsing aan die logiese
(logistiese) denke? Maar weereens, op watter gronde dan? Die igrondprobleem uitgeskakel by die formalisering van die logika keer dan tog
terug? — en re(tro)migreer ons na die vorige eeu met die vergesig van
C. PRANTL: „Vielleicht konnte durch die Geschichte der Logik die Einsicht
geweckt werden, dass die Principien der logischen Theorie als solcher —
die Principien der Erkenntnis-Theorie als nicht hieher gehorig gar nicht
zu erw .hnen — im Zusammenhange mit der gegenwartigen Aufgabe der
Philosophie uberhaupt erst noch einer erneuten wissenschaftlichen Gestaltung bediirfen" 15),
Dan duik egter die vraag op of die swewing wat 'n dergelike oproep tot
reformasie vanself meebring, uitgebalanseer sal kan word met 'n beroep
op die progressie in die wetenkap? Of bly 'n grondslae-ondersoek (toegespits op die Logika) as basiese uitgangspunt hier die enigste uitweg
uit die impasse? 'n Verantwoorde basis ter beantwoording van die vraag
van reformasie in die geskiedenis van die Wes-Europese logika skyn my
minstens te verg 'n ondersoek van die probleemstellinge, antwoorde en
motiewe van iedere logikus in die verlede binne die kultuurkri.ng vir sover
toeganklik vir huidige navorsing, en binne sy historiese ,situasie", d.w.s.
deur rekening te hou met die opkoms, ontwikkeling en komplisering van
vraagstellinge in die loop van die, (logika-)geskiedenis. Pas op die basis
skyn dit my moontlik om vas te stel in wafter sin daar sprake kan wees
van reformasie; uit praktiese oorwegings is daarby beperking tot die vernaamste stel en wel (of nie-) beantwoording van logikale probleme in die

geskiedenis van die logika noodsaaklik en onvermydelik, sells eerste vereiste om die hooflyne, die aksente en die ,stiltes", enigsins te kan oorsien.
Kortom, 'n so doeltreffend moontlike tipologie 16 ). Resente monografiese
studies en tydperk-beskrywinge — ook van die logika in die Middeleeue —
vul geleidelik diverse leemtes en eensydighede in die karige hoeveelheid
Geskiedenisse van die Logika aan, waardeur mede die moeilikhede waarvoor 'n historiese logika-tipologie staan, op bepaalde punte gereduseer
word. Kritiese besinning op die logikabeoef ening in die moderne tyd skyn
15) PRANTL, C.: Geschichte der Logik im Abendlande. Leipzig, Buchhandlung G.
Fock, 1927 (1855), I, p. 4.

16) Hierby dirk ek aan, die steun wat 'n wysgerige tipologie die studie van die logika
kan bled, en waartoe diverse studies van D. H. TH. VOLLENHOVEN, bv. in Oosthoek's
Encyclopaedie, 4e & 5e druk, m.i. die weg geopen het. Ter afsnyding van misverstand
wys ek daarop dat die wenslikheid. van 'n wysgerige tipologie op verskillende gronde
voorgestaan word, o.a. deur die sg. „history of ideas" skool, en dat 'n tipologie soon die
van P. MERLAN: Monopsychism, mysticism, metaconscioumess. The Hague, M. Nijhoff,
1963, ongetwyfeld in die resultaat meer as een wins toon, maar enkele veronderstellings
bevat wat ek the kan onderskrywe nie.
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my die noodsaak te bevestig van ondersoek van meer as alleen die by LEIBNIZ aansluitende logistiek, hoe belangrik dit op sigself ook is; trouens, tot
die geskiedenis van die logistiek word soms gereken teoriee wat nie veel
meer as hul formele karakter gemeen het nie. As 'n voorlopige hipotese
kan gestel word dat tot die logistiek nie-herleibaar is o.a. die empiristiese
logika van bv. 0. KULPE wat verwantskap toon met ideë van J. LOCKE,
J. MILL en J. S. MILL; die gereduseerd pneumatologiese of sg. psigomonistiese van bv. G. BERKELEY en G. HEYMANS; die subsistensieteorie van
bv. A. MEINONG en F. BRENTANO; die kontradiktoriese soms as dialektiese
bestempelde logika van HEGEL, BOSANQUET e.a.; die sg. transendentale
geinspireer deur KANT; die aksiomatiese rigting aansluitende by E. HUSSERL met sy newependant in die semantiesee ondersoekinge van veral R.
CARNAP order die WIENER, KREIS. Uit 'n voorlopige proef — en geen
rasionalistiese skematisering (!) — van die moontlikheid van reformasie op
bostaande basis ondersoek, skyn veral drie gesigspunte van belang, naamlik (1) ,,reformasie" as kontinue verruiming (met of sonder uitbreiding van
die vakwetenskaplike perspektief) deur (meestal bewuste) aanpassing van 'n
bestaande tipe logika aan die veranderde omstandighede (probleme) van
'n latere tyd(stroming), waardeur ook 'n sekere voortgang verwerklik word
en verstarring vermy word, sows in die geval van BOLLAND teenoor HEGEL;
(2) „reformasie" as die verruimende 17 ) perspektief van 'n bespreking en
verwerking van temata uit 'n (chronologies vroeere) logika binne dieself de
tydstroming, en wel op so' 'n wyse dat in die probleemstellinge 'n eie tipe
logika figureer (met of sonder eksplisiete kritiek op en/of polemiek teen
die betrokke vroeere opvatting), bv. in die oud-idealisme die logika van
R. H. LOTZE teenoor die van I. KANT, en (3) ,,reformasie" as die verruiming
van die potensialiteite van die basiese idee van 'n vroeere (tyd)strorning
in 'n latere met wysiging van tipe, bv. die logika-teorie van E. CASSIRER
en H. COHEN of H. RICKERT en W. WINDELBAND teenoor die van, I. KANT.
Dit sou moontlik ook beskryf kon word as (1) konformasie, (2) amendasie en
(3) (adaptiewe) transformasie. In die mate waarin al drie gevalle hulle beperk tot 'n geformaliseerde logika, word die moontlikheid van 'n religieuse
reformasie uitgeskakel en bly daar slegs aandag vir 'n strukturele. Tussen
reformasie, aanpassing en verruiming bestaan skynbaar enige verband maar
'n wisselende, sodat geeneen as normatief ten aansien van die ander beskou
kan word nie.
'n Breere uitwerking en illustrasie van bostaande laat ek bier agterwee
om in aansluiting by die opset van hierdie aflewering van Philosophic
re f ormata ter ere van 'n gewaardeerde leermeester my — met 'n vermoedelik geldige konversie van 'n lyn-maior in 'n hopelik deur my meer
punte van die
beheerbare punt-minor (!) — te kan beperk tot enkele hoofpunte
vraagstuk van reformasie in die logika in Christelike milieu. Daartoe is primer
nodig 'n verkenning van die vernaamste opvattinge 18 ) wat ten aansien van
17) Verruiming, aangesien die vroeere positief of negatief meespreek in die latere,
maar deur die latere agterhaal word (is). Oak is hierby moontlik 'n verandering van tipe
logika in die lewe van diesetfde persoon, soon die geval skynbaar is met die vroeere en
latere fase van L. WITTGENSTEIN.
18) Vir 'n minder gedronge uiteensetting mag ek verwys na my Op weg na 'n Christe-
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'n Christelike logika gehuldig word. Uiteraard is basies twee standpunte
moontlik, nl. nee en ja; in die praktyk kan egter 'n mate van vervloeung
opgemerk word.
Die standpunt dat daar vanselfsprekend geen Christelike logika bestaan
nie, kan op verskillende motiewe steun, bv. die opvatting dat Christelik
alleen betrekking het op die heilshistoriese funksie van Christus as Saligmaker van die menslike siel, en Christelik dus 'n privaatsaak van die gelowige is. Of dat Christelik alleen sinvol is binne die ruimte van die kerk
en dat Logika as sodanig hierbuite val, behalwe dan vir sover geabsorbeer deur en getransformeer vanuit 'n (kerklike) Teologie. Geen reformasie,
miskien wel 'n utilisasie van die Logika 19).
Tweedens die antwoord: eintlik ja maar prakties nee. Deur A. KUYPER
is die onvermydelikheid aan die lig gestel van 'n tweerlei wetenskapsbeoeferring waarby 'n religieuse antitese 'n rol speel; as kriterium hiervoor
maak by gebruik van palingenesie (wedergeboorte), en verdedig met behulp
hiervan die wenslikheid van reformasie van die wetenskap, veral die
Teologie 20 ). 'n Uitsondering vorm s.i. egter die logika; as argument voer
by aan dat die sonde nie die formele arbeid van die denke aangetas het nie,
en palingenesie bier dan ook geen verandering bring, met die gevolg dat in
die logika geen verskil aan die lig tree nie — daar is maar een logika 1 ).
Miskien sou mens dit so' kon stel: dit waarheen ander wetenskappe as
(ideale) doelpunt strewe, is in die geval van die; logika die oorspronklike
en basiese omstandigheid; in die sin is die logika dus volmaak Christelik
(ja!) en is daar geen noodsaak vir reformasie nie (nee!) 22 ). Daarmee is s.i.
aan Christen en nie-Christen 'n gemeenskaplike basis gegeee om hul opvattinge teenolor mekaar (formeel) te regverdig, en op logiese f outee te
toets 23) .
Derdens die gedagte dat Logika as wetenskap die resultaat is van besinning op logiese kwessies, en waar toe te skrywe aan die arbeid, logiese
aktiwiteit en toewyding van 'n belydende Christen-wetenskaplike, dit
meteen as Christelike logika bestempel kan word. Christelike logika beteken
bier dus niks anders nie as die wetenskaplike resultaat van 'n Christen. Die
like logika. 'n Studie van enkele vraagstukke in die logika met besondere aandag aim
D. H. Th. Vollenhoven se visie van 'n Christelike logika. M. A.- verhandeling, Potehefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1958, p. 120 sqq. (Op enkele punte, veral in hoofstuk
II, lyk 'n korreksie my wenslik.)
19) Vir sover dus 'n theologia christiana wel vanselfsprekend gevind word. Die afwysing van 'n Christelike logika steun in voorgaande o.a. dus op twee teenstellinge nl.
privaat—publiek (wo. wetenskap met algemene verifikasie), en praktyk—wetenskaplike
teorie.
20) KUYPER, A.: Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. Kampen, J. H. Kok, 1909 2 ,
II, p. 116; cf. p. 103, en Het Calvinisme. Amsterdam, Hdveker & Wormser, (1898?),
p. 127 & 130.
21) Id.: Encyclopaedie
p. 107 sqq.
22) Op die konsekwensies beoordeel, beteken hierdie standpunt 'n variasie op die
patristiese tema dat die waarheid oorspronklik is by die (verteenwoordigers van die)
ortodokse wetenskap (kerk); op die waarheid parasiteer die ketters. Maar die dryfveer
by KUYPER was anders, nl. 'n reformasie van die wetenskap vir sover nodig; wie die
gevaar wat 'n neutrale negatiewe front by KUYPER meebring, nie sien nie, kom gemaklik daartoe om op die gebied van die Logika ,alle waarheid oral kom ons (as
Christene) toe" te konverteer tot ,ons (Christelike) waarheid kom van oral-oor", met 'n
grenslose sekularisasie as gevolg.
...

23)

,

KUYPER, A.: a.w., p. 107-8.
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vlag dek die lading. En die fabriek bepaal die produk. Soms ook aantreklik
verpak met 'n kleurdruk van Christelike vroomheid in woordgebruik, styl,
vormgewing en belangstellingsfeer.
Vierdens 'n historiese oorweging. Die Christendom was 'n historiese,
sosiale en maatskaplike faktor van betekenis in die loop van die geskiedenis,
met 'n omvangryke invloed ook op die wetenskapsbeoefening; en dit nie
bloot uiterlik the — talle begrippe afkomstig van die antiek-heidense
wetenskap dra die stempel en transformasie van 'n Christelike inhoud, doelbepaling, ens. (E. GILSON, H. ROBBERS) 24 ). In die mate is Christianisering
van die wetenskap, miskien ook Logika, 'n historiese feit en sinvolle opgawe. Nodig is transformasie, nie reformasie van die Logika nie.
Ten slotte is die noodsaak van 'n Christelike logika binne Calvinistiese
kring ook op ander gronde voorgestaan. Daaruit selekteer ek enkele voorbeelde. Ook by 'n tweede generasie na KUYPER spreek die noodsaak om
die wetenskapsgebou te fundeer op 'n ander fondament as die gangbare.
Maar die vanselfsprekendheid van 'n uitsonderingsposisie by die logika
val hier uit. So bepleit S. 0. Los in 1918 'n toepassing van Calvinistiese
beginsels ook op die gebied van die Logika, en met die oog daarop 'n
normatiewe logika 25 ). Een van sy belangrikste arguments hierby is die
vervreemding wat daar skynbaar tussen die Logika en die Heilige Skrif
bestaan, daar die meeste handboeke oar die Logika maak asof die Bybel
the bestaan nie; tog bevat die Bybel s.i. veel materiaal van belang vir die
dialektiek; die Christendom voer geen stryd met die dialektiek ale, alleen
met (Sto'isynse) dialektici 2l). Hoe sal ons dit nou interpreteer? Die wetenskapshuis van LOS nooi ons binne met op die voordeur 'n Januskop; die
een gesig spreek van die baie materiaal wat die Bybel die Logika bied, die
ander waarsku dat die Heilige Skrif geen bron van dialektiese wetenskap
is nie, en die gemeenskaplike agterhoof word gedra deur die idee van
waarheid; onder die gesigspunt van waarheid is Logika nl. volgens Los
die wetenskap van die logos (wetlike denke), maar aan die ander kant
geskied kontak met God as die Waarheid nie langs die weg van die intellek
nie maar van die lewe en hart. Die raaisel wat die teengesteldheid van die
twee gesigte meebring, los Los m.i. ongeveer as volg op: daar is mense
wat die waarheid van die Heilige Skrif pas aanvaar na redelike toetsing
en bewys, dus as 'n bron van dialektiese wetenskap (logikale bewerking
garandeer betroubaarheid van die Openbaring) — maior; 'n logika wat die
Calvinistiese beginsels in toepassing bring, onderskryf die standpunt beslis
nie, maar gaan juis uit van die geloofwaardigheid van die Bybel — minor;
dus het die Logika (dialektiese wetenskap) alle ruimte om gebruik te maak
van materiaal vervat in die Heilige Skrif — quod est demonstrandum. Los
ekspliseer egter nie hoe die gebruik-maak-van-materiaal geskied nie; skyn24) Vg1. bv. H. ROBBERS, Antieke wijsgerige opvattingen in het christelijk denkleven.
Roermond, J. J. Romen & Zonen, 1959. 'n Verwante probleem op 'n praktiese niveau
is opgeroep deur die teorie van J. SCHRIJNEN betreffende 'n vroeg-Christelike Latynse
taal; vgl. sy Charakteristik des altchristlichen Latein. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt,
1932, asook o.a. C. MOHRMANN, Etudes sur le latin des ehretiens. Roma, Edizioni di
storia e letteratura, Tome I, Le latin des chretiens, 1961 2 , en J. DE GHELLINCK, ,,Latin
chretien ou langue lathe des chretiens" in Les etudes classiques, VIII, 1939, p. 449 sqq.
25) Los, S. 0.: Logika. Potchefstroom, A. H. Koomans, 1918, voorbericht.
26 ) Ibid., p. 76 sqq.
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baar ag hy wetenskapsbeoefening so eenvoudig soos die put en aanwend
van water uit 'n bran.
In die volgende tiental jare kom die problematiek waarmee Los worstel
in 'n breer verband ter sprake, spesiaal met betrekking tot ontologie, kenteorie en wetenskapsleer. In sy kosmologie bv. gebruik H. G. STOKER die
gedagte dat iedere wetenskaplike te doen het met 'n samehangende verskeidenheid, dat wetenskappe saamhang en dus nie konsekwent isoleerbaar
is nie, en tewens op beginselveronderstellings berus 17 ). Mede geskraag
deur 'n intensiewe kritiek op die idee van die outonome denke, pak H.
DOOYEWEERD die probleem van isolering aan op die basis van 'n wysgerige
teorie van modale wetskringe 28 ); uit sy resultate skyn my veral drie belangrike winspunte na vore te spring, te wete: die strukturele verband
tussen modale aspekte, soos bv. uit 'n analise van analogiese begrippe in
die vakwetenskappe aan die lig tree 29 ), toon m.i. op 'n positiewe wyse die
belang van logikale ondersoek op basis van 'n Christelike wysgerige wetsidee — m.a.w. dat Logika nie suiwer vanuit logikale feite konstrueerbaar
is nie; tweedens stel DOOYEWEERD nie alleen dat maar toon hy tewens ook
aan waarom geen logikus die taak behoort te ontduik nie om rekenskap
van sy prolegomena of te le; en derdens doen hy self 'n oplossing aan die
hand ten aansien van die innerlike aanrakingspunt tussen vakwetenskaplike
logika-ondersoek, wysgerige (kosmologiese) teorie, (religieus) leidende idee
en sy motivering van die menslike lewe, en die Woord van God; hiermee
begin die oorsaak van die vaagheid t.a.v. die verhouding wetenskap —
Heilige Skrif by Los op meer as een punt deursigtig word. Op m.i. v000rtreflike wyse formuleer DOOYEWEERD sy siening as volg: „A "formal logic"
can only be a "formalized" logic in intermodal meaning-synthesis. It
particularly examines the analytical aspect in this "formalization" whose
limits are determined by the modal structure in its universal intermodal
meaning-coherence. As remarked, all analytical modal individuality and
all total structures of individuality are eliminated in this case. Such a formal
logic belongs to the special theory of the law-spheres ... Even formal logic
remains bound to the cosmological fundamental principles of modal spheresovereignty and sphere-universality. At this point a truly Christian logic
27) STOKER, H. G.: Kristendom en wetenskap; Galileo en Servet. Potchefstroom/
Pretoria, Die Weste Drukkery/ J. L. van Schaik, 1929, p. 106; vgl. ook die insiggewende
latere studie Beginsels en metodes in die wetenskap. Potchefstroom, Pro Rege-pers, 1961,
(p. 152 sqq.), waarin 'n indringende bespreking aan 1g. vraagstuk m.b.t. die wetenskapsleer gewy word.
28) ' n Eerste poging is reeds te vind in De beteekenis der Wetsidee voor rechtswetenschap en rechtsphilosophie. Kampen, J. H. Kok, 1926, daarna breed uitgewerk in De
wijsbegeerte der Wetsidee. Amsterdam, H. J. Paris, 1935, en Transcendental problems
of philosophic thought; an inquiry into the transcendental condition of philosophy.
Grand Rapids, B. Eerdmans Publ. Co., 1948. DOOYEWEERD onderskei 'n vyftiental
modale aspekte van die menslike ervaringshorison, wat fundamentele wyses of modi is
waaronder ons die tydelike werklikheid ervaar, n1. die van hoeveelheid (getal); ruimtelikheid; beweging; energiewerking; organiese lewe; gevoel; logiese onderskeiding; historiese
of kulturele ontwikkeling; simboliese betekenis; sosiale omgang; ekonomiese waardering;
die estetiese, juricliese en morele ervaringswyse, en die van die geloof.
29) Bv. die fisiese ruimte, (biotiese) lewensruimte, sinlike waarnemingsruimte, juridiese
geldingsruimte, ens.; vgl. A new critique of theoretical thought. Amsterdam/Philadelphia,
H. J. Paris/The Presbyterian & Reformed Publ. Co., II, 1955, en De analogische grondbegrippen der vakwetenschappen en hun betrekking tot de structuur van den menselijken
ervaringshorizon. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmij., 1954.
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differs essentially from the current logical theories rooted in the immanencestandpoint. This difference does not lie in unimportant corrections of
traditional logic or of modern "formal" logic. And a fortiori it has nothing
to do with the meaningless supposition that Christian thought should be
subject to other logical laws than that of non-Christians. It can only mean
that formal logic ought to come under the control of our Christian cosmonomic Idea and ought to be made fruitful by the transcendental Idea
of the "logica universalis" which does not find a rest in time but is
irresistibly directed to Christ and in Him to the Creator of all things. A
truly universal formal logic ought to be oriented to the philosophic basic
Idea of the Origin, the meaning-totality, and the universal cosmic meaningcoherence, when it sets out to investigate the logical relations as such" 30).
Laat ons 'n voorlopige peiling van die voorgaande maak. Aansluiting by
die in-ons-tyd-heersende-problematiek blyk bv. uit die aandag aan, die
probleem van formalisering; spesiale aandag verkry die moeilikhede wat
ontstaan uit 'n negering van die logiese verbande, m.a.w. die gevolge van
'n reine Logik wat die analogies van die logiese wetskring uitskakel. Voorts
kritiese besinning op die prolegomena van die logika, en 'n poging tot
„situering" van die Logika binne die horison van die Christelike lewensen wereldbeskouing, waarby meer as een grensbaken van die tradisionele
logika ekspansief verset word. Maar ook 'n deurbreking van die vervreemding van die logika aan die Woord van God, en 'n toekenning van die sentrale
plek aan die Woordopenbaring wat dit self opeis: die weg ten lewe vir die
mens in sy wandel voor die aangesig van God, ook na sy funksioneel logiese
bestaan. Maar hiermee verval die trilemma aanpassing of verruiming of
reformasie, en as een kompleks word aanpassing en verruiming betrek binne
die horison van reformasie, 'n reformasie waarin die wet van God uitmaak
of ons poging tot reformasie beweeg op die weg ten lewe of ten dode. 'n Dergelike reformasie ken die geskiedenis van die tradisionele logika as sodanig
nie; maar dit is die lewensaar van 'n Christelike logika: wat reformasie in
die vakwetenskaplike ondersoek van moment tot moment in concreto te
beteken het. Die gekompliseerde probleem hoe die vereistes vir reformasie
tegelyk die moontlikhede van aanpassing en verruiming beheers, wil ek
ten slotte in 'n paar fasette ten aansien van die ondersoekinge van D. H. TH.
VOLLENHOVEN probeer toelig.
In De noodzakelijkheid eener Christelijke logica 30 a) (1932) stel VOLLENHOVEN die kernprobleem aan die orde, naamlik hoe die wetenskap omtrent
die menslike denke en sy resultate, en omtrent die wette vir beide geldend,
die stempel van skriftuurlikheid kan dra. Moontlik sou dit verhelderend
kan werk om enkele moeilike punte waarvoor 'n dergelike onderneming
te staan kom, te illustreer deur in historiese verband 'n vergelyking met
E. HUSSERL - te stel. Terugblikkend op motief en doel van sy Logische
Untersuchungen skryf HUSSERL later: „Um aber der subjektiv-objektiven
einheitlichen Forschung den rechten Ansatz zu verschaffen, bedurfte es
zunachst der Anstrengung, die Objektivitat des Objekts, hier der logischen
, II, p. 464-5. Uit teologiese kring was K.
30 ) DOOYEWEERD, H.: A new critique
SCHILDER, sever my kennis strek, die eerste wat DOOYEWEERD se oproep om 'n Christe...

like logika ondersteun het, en selfstandig uitgewerk het in sy „college-dictaat" Logica.
Kampen, Copieerinrichting H. Snijder, 1951. (Waarskynhk reeds vbbr 1951 voorgedra).
30a) Amsterdam, H. J. Paris.
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Gebilde, gegen jede f alsche Subjektivierung zu verteidigen. So geht denn
Husserls Hauptbemuhen im I. Bande dahin, den Seinssinn der logischen
Gebilde zu klaren als ,idealer Einheiten", der logischen Gesetze als ,,Idealgesetze" in der ausfuhrlichen kritischen Auseinandersetzung mit dem in
der damaligen Logik herrschenden ,Psychologismus". ,Psychologismus"
bedeutet in der Redeweise dieser Kritik die Auffassung der logischen
Begriffe and Satze als psychischer Gebilde, der logischen Gesetze als psychologischer Tatsachengesetze. Ein besonders wirksames Moment dieser Kritik
bestand and besteht darin, dass Husserl den Psychologismus jeder Spielart
als Relativismus nachweist. Positiv dient die Kritik vor allem der Herausstellung der Idealitat resp. Aprioritdt der reinen Logik" 31).
'n Analise van die vroegste geskrifte van VOLLENHOVEN, reeds s y De
wi1sbegeerte der wiskunde van theistisch standpunt (1918), toon m.i. 'n eie
oplossing 32 ) maar op, talle punte 'n worsteling met soortgelyke probleme
as wat uit die motivering van HUSSERL deursigtig word; bv. die volgende
trekke: die probleem van die vrywaring teen 'n moontlike subjektivering;
die gevaar van psigologisme in die logikabeooef ening; die begronding van
die selfstandigheid van die Logika (en Wiskunde), en die karakter van die
Logika as wetenskap; en die verhouding van wetenskaplike ondersoeker
en veld van ondersoek. Die probleme blyk saam te hang; so bv. verg 'n
of wysing van psigologisme in die Logika meteen 'n veiligstelling teen die
gevaar van subjektivering: die norme van die Logika, so verklaar VOLLENHOVEN in 1918, meet suiwer formeel gehou word om 'n verval tot die leer
van aangebore begrippee tee voorkom 33 ). Beklemtolning van die normatiewe
grondslag van wetenskap, waarop reeds by Los gewys is, tree ook bier aan
die Jig; die betekenis hiervan spring na vore as mens in gedagte hou dat die
term normatief in die sfeer van die twintigerjare meteen die selfstandigheid
van die Logika waarborg en die gevaar van psigologisme bekamp, aangesien
met normatief die logiese afgeskerm word van die psigologiesee as feitlike 34 ).
Staande by die afskeid van die laat-rasionalisme en opmars van die irrasionalisme met pragmatisme, lewensf ilosof ie en eksistensialisme, blyk VOLLENHOVEN hom reeds hier van die positivismee tee distansieer bv. met die
stelling dat norm geen metode is 35 ) en die indeling van die wetenskappe
nie op verskil van metode kan steun nie 36 ). Teenoor die neo-idealisme handhaaf VOLLENHOVEN dat syn aan denke voorafgaan; in latere geskrifte word
bowendien tewens neo-kantiaanse trekke sons die formele karakter van die
logiese 37 ), ruimte as aanskouingsvorm 38 ), en sintese a priori 39 ), of gewys.
Laat ons die analise van die aanvaarding en wysiging van probleme en
31) HUSSERL, E.: ,Husserl" in Philosophen-Lexicon, Handworterbuch der Philosophie
nach Personen, herausg. von W. Ziegenfuss. Berlin, W. de Gruyter, I, 1949, p. 570-1.
32) Bv. m.b.t. die eiesoortigheid van matematiese kennis (p. 403, vgl. p. 84 & p. 338)
en die verhouding van aksiomas tot logiese grondstellings, die normatiewe grondslag
van wetenskap (p. 314), kennis as 'n relasie en die verhouding van syn en denke, die
betekenis van die teisme in die bestryding van die herleiding van verskeidenheid tot
'n eenheid (p. 403, 443), ens. Die geskrif is uitgegee te Amsterdam dear Van Soest.
33) P. 314; vgl. p. 407, 435 sq.
34) P. 223; vgl. bostaande HUsSERL-sitaat oor ,psychologischer Tatsachengesetze".

35) P. 206.
36) p. 173.
37) P. 314.
38) P. 102.
39)

Vgl. p. 338.
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antwoorde voortsit. Die waarheidsvraag in die wetenskap is dear die
historisme in die sentrum van die aandag gebring; met die pragmatisme
bereik dit 'n akute fase. Opmerklik is nou dat ,Enkele grondlijnen der kentheorie" (1926) die vroeer gestelde opvatting dat kennis 'n relasie is (tussen
'n Ek en 'n ekstramentaal gegewene) herhaal, maar tewens 'n verdere
paging laat blyk -om, die gevaar van subjektivering te ondervang met die
onderskeiding van ken en die geraak-tot-kennis (leer ken), waarby ken 'n
toestand van rus aandui en wel een van besit: dit is waarheid wat nie afhanklik van die kennende subjek is nie (m.a.w. nie te subjektiveer is nie!)
maar tog in sy besit kom as kennis — en wel langs tweerlei weg of metode
nl. meegedeelde of gesoekte kennis 40 ). Talle latere geskrifte bring 'n verdiepte studie van waarheid in die kenteorie, waarvan die „college-dictaae'
I sagoge' philosophise (1930 en latere hersieninge) en „De waarheid in de
godsdienst-wijsbegeerte" (1942) nag spesiaal genoem kan word. Sentraal
is hierby 'n afbraak van die f ormalisme in die kenteorie deur beklemtoning
van die belang van die ,omtrent-relasie" in die kennis, en 'n afwysing van
die idee van 'n algemene bewussyn; en tweedens die verhouding van kennis
en religie.

Logos en ratio, beider verhouding in de geschiedenis der westersche kentheorie (1926) stel aan die orde naas die verhouding van kennis en religie,
oak 'n ander probleem sunder direkte analogon by HUSSERL, nl. die plek
van die logiese in die kosmos as „werkstuk" van God, en- wel in die raamwerk van 'n veronderstelling dat die logiese die funderende in die kosmos
moet wees 41 ), gesien die feit dat dit as analogie in alle ander kosmiese
sfere opgespoor kan word 42) . 'n Eerste paging bepaal die plek van die
logiese as een deel van die kosmos — en wel die funderende kring (nl. as
die ongeformuleerde waarheid) — naas die alogiese in die kosmos 43 ). Na
afwysing van eerstens die hipotese van 'n spesiale verband tussen logos en
Logos (as die Woord van God), en tweedens die vermoede betreffende 'n
funderende karakter van die logiese in die kosmos, was die weg vry vir 'n
tweede benadering in De noodzakeli/kheid eener Christeli1ke logica. Die
visie van hierdie geskrif is dat die logiese 'n modale aspek van die kosmos
is, en wel (nader gepresiseer) tussen die psigies-gevoelige en die kultureelvormende aspekte in; die logiese wetskring varm die veld van ondersoek vir
die Logika — waarmee die selfstandigheid van die Logika as vakwetenskap
gewaarborg is. Die opvatting sou VOLLENHOVEN the meer prysgee nie.
,

40) ,Enkele grondlijnen der kentheorie" in Stemmen des tijds, XV, 1926, p. 381 sqq.;
in die geval van meegedeelde kennis speel taal natuurlik 'n besonder belangrike rol; in
Logos en ratio, p. 50 wys VOLLENHOVEN daarop dat taal ewe goed meewerk tot
openbaar-maak van egte kennis as dwaling: taal lower geen waarborg vir waarheidsbesit.
„Kennis" as relasie is later tot „ken" gepresiseer. ,
41) P 22 35, 43. 'n Dergelike opvatting, met daarby die ,gedagte van 'n grondleggende
taak van die Logika onder die wetenskappe, is later deur W. YOUNG voorgestaan in sy
studie Toward a reformed philosophy; the development of a protestant philosophy in
Dutch Calvinistic thought since the time of Abraham Kuyper. Grand Rapids./Franeker,
P. Hein Publishers/T. Wever, 1952, merle in aansluiting by 'n logosleer, wat ter fundering van die kenteorie op Calvinistiese beginsels, in die kring voorgedra is bv. in die
bekende De wetenschap van den logos (1891) en Ideeel en reeel (1896) van J. WOLTJER.
42) Logos en ratio, (Kampen, J. H. Kok), bv. p. 62, 43.
43) In die sin dat 'n waarheid steeds heenwys na die alogiese waaromtrent dit 'n
waarheid is, beide egter onderskeie van die Goddelike Logos wat be die kosmos staan
(„Enkele grondlijnen der kentheorie", p. 391).
.

,

AANPASSING, VERRUIMING, REFORMASIE IN DIE LOGIKA?

159

Daarby blyk bepaalde elemente in die aanvanklike opvatting gehandhaaf
en met die tyd verdiep, bv. dat God norm^gewer is ") en die religieuse drieslag God — wet — kosmos as basiese rigsnoer in die filosofie, spesiaal in die
ontologie, en die direkte betekenis hiervan vir die Logika 45 ), andere daarentee geleidelik op die agtergrond geskuiwe, gewysig of oorboord gegooi,
sans bv. dat die logiese apriories sou wees, dat die Christelike standpunt in
die wetenskap te'isties is en 'n dualisme veronderstel, en so meer 46 ).
Dat 'n strewe na 'n Christelike logika 'n (dinamiese) worsteling verg
en nie maar 'n optelsom van voorhande fragmentariese brokkies is nie, mag
uit die voorgaande al enigsins aan die lig tree. 'n Historiese oorsig van die
momente waaruit veral die probleme blyk waarvoor 'n strewe na 'n Christelike logika te staan kom, bring vanselfsprekend 'n verwaarlosing van die
positiewe betekenis van die verworwe resultate in hul sistematiese verband.
Die gebrek in die uiteensetting sou miskien die indruk kon wek dat 'n
dergelike paging tot reformasie van die logika dan tog eintlik maar bestaan
in 'n korreksie op bepaalde punte van (tradisioneel) bekende resultate,
d.w. s. bloot 'n be-, om- en verwerking van 'n tradisionele logika in 'n ,meer
Christelike" 'gedaante, en aan die ander kant distansiering van bepaalde
opvattinge wat in 'n sekere tyd gemeengoed is. 'n Dergelike indruk gaan
verby aan die essensiele, aangesien 'n Christelike logika 'n innerlike reformasie van die menslike denke en sy resultate deur die Woordopenbaring
verg, en nie kan volstaan met 'n gemaklike ,roofbou' — al of nie gesteun
deur 'n geliefde idee uit die tyd van die kerkvaders dat die Christen die
antieke wetenskap in beslag mag neem soos die Israeliete die skatte van
die Egiptenare by hul uittog uit Egipte. Wel is so 'n indruk m.i. egter
gedeeltelik waar vir sover ons kennis nl. bestaan uit sekondere begrippe
en oordele, d.i. kennis omtrent 'n begrip of oordee1 47 ); vir sover my kennis
bv. van die onderlinge verhoudings tussen oordele steun op die resultaat
verwerf deur die analitiese aktiwiteit van X of Y, speel die historie (en die
genetiese ontplooiing van menslike kennis) 'n prime^re rol en is ons grotendeels ,uitgelewer" aan die (mag van die) situasie, nl. dit wat andere en
onsself gevind het; in die geval loop reformasie prakties uit op korrektiewe
aanpassing of afwysing.
Dit sou egter onjuis wees om menslike kennis te beperk tot sekond6re
44) De wijsbegeerte der wiskunde van theistisch standpunt, p. 53; vgl. bv. ook Logos
en ratio, p. 7 & 35.
45) Sien hieronder die uiteensetting i.v.m. die korrelasie analitiese wet—sub je'kte
waardeur as orientasiepunt by wetenskaplike ondersoek die subje'k-wees van die kosmos
optree; vgl. teenoor bg. drieslag die van God, wereld en mens, asook die tweeslag
God—kosmos.
46) Vgl. De wijsbegeerte der wiskunde ... , o.a. p. 403, 443 oor teisme,, en bedenkinge
daarteen in bv. Het Calvinisme en de reformatie
ormatie van de wijsbegeerte, Amsterdam, H. J.
Paris, 1933, p. 49, en voetnote 45 & 46; en ,Problemen en richtingen in de wijsbegeerte
der wiskunde" in Philosophia re f ormata, I, 1936, p. 170, vgl. p. 184-5. Vgl. ook Logos en
ratio, p.. 44 sqq. oor apriori, in besonder orde-apriori; oor die aprioriteitstema (subjektivering van die wet) sou VOLLENHOVEN later 'n spesiale historiese studie maak, mede

n.a.v. die Rede-begrip in die filosofie as 'n apriorisering van die menslike verstand; in
die verband is opmerklik dat A . DAAN, „Het begrip rede" in Rede en religie in het
humanisme. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1962, p. 49-65, tereg 'n verskil sien tussen die
begrip rede en verstand, asook dat eg. meer omvangryk is as lg., maar die karakter van
die ,meer" bly m.i. vaag deur 'n negering van die aprioriteitstema.
47) Sien D. H. TH. VOLLENHOVEN, Hoo f dlijnen der logica. Kampen, J. H. Kok, 1948,
p. 59 sqq. en 70 sqq.
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begrippe en oordele deur uitskakeling van primere, d.w.s. van begrippe
en oordele omtrent 'n stand van sake wat self nie begrip of oordeel is nie;
en nou is dit juis die moontlikheid van primere kennis wat m.i. die „mag"
van die situasie deurbreek en wek tot ontdekking, tot analitiese opmerk
van verskeidenheid in die praktiese lewe en in die wetenskap. Van groot
belang skyn dit my dat die resultate waartoe 'n Christelike logika kom,
the verklaarbaar is bloot uit 'n korrektiewe adaptasie van die kennis van
andere the 48 ); so bv. die modale aard van die analitiese, die genormeerde
en individuele karakter van die analitiese aktiwiteit, universaliteit en individualiteit m.b.t. begrip en oordeel, die verhouding van die logiese en
geloofskennis, ens. Bowendien bring 'n noukeurige analise m.i. aan die lig
dat dit wat nie uit aanpassing verklaarbaar is Die, dit wat wel daaruit verklaarbaar is, bepaal en the omgekeerd nie; m.a.w. reformasie beheers
korrektiewe adaptasie. Laat ek direk byvoeg dat die konsekwensie hiervan
the is 'n angsvallige verhul dat andere tot 'n juiste insig gekom het of kan
kom nie, maar wel dat aanpas oppas impliseer: 'n konsekwente reformasie
skakel uit sowel 'n sintese van skrif tuurlike en nie-skrif tuurlike temata as
'n afwysing van die Woord van God as the ter sake by die wetenskapsbeoefening, en verg positief 'n toetsing van die denkresultate van onsself
en andere op 'n tetiese basis. Ten slotte: 'n historiese beligting waarna hierbo
verwys is, mag die gevaar skep dat 'n indruk sou kan ontstaan dat die
genetiese ontplooiing van die kenlewe van 'n wetenskaplike deur my gebruik word as maatstaf t.a.v. die vraag wat under reformasie in die logika
verstaan moet word; om die ongegrondheid van die indruk en die nietoepaslikheid van 'n dergelike personalistiese kriterium wat alleen tot
adorasie of negasie kan lei, aan die lig te bring, wil ek ten slotte 'n poging
aanwend om die betekenis van enkele resultate uit die (jongste) sistematiese
studie van VOLLENHOVEN ten aansien van 'n Christelike logika op enkele
geselekteerde punte toe te lig.
Laat ons as aanloop gebruik die taak van die Logika. Die vraagstuk
hoort tuis op die gebied van die Sistematiek. Daaroor 'n enkele opmerking.
By verskillende geleenthede het VOLLENHOVEN die standpunt verdedig dat
arbeid aan die Sistematiek en Geskiedenis van 'n bepaalde wetenskap, insonderheid die Filosofie, hand aan hand behoort tee gaan en dat 'n ,suiwer"
historikale, of ook bloot filologiese ondersoek ondienlik is, m.a.w. die
historikus van die Logika behoort tewens logikale ondersoekinge te doen,
en omgekeerd; Sistematiek en Geskiedenis gryp in mekaar in. Uit 'n soortgelyke oorweging trek L. LANDGREBE t.a.v. die Filosof ie die konklusie:
„ ... ist es nicht mehr moglich, die alte Scheidung von Systematik and
rechtzuerhalten, da vielmehr jede gesehichtGeschichte der Philosophie aufrechtzuerhalten,
liche Betrachtung schon in sich systematische Absicht haben muss and jede
systematische Untersuchung nur in einer Auseinandersetzung mit der Geschichte ihren Ansatz gewinnen kann" 49 ). Dat VOLLENHOVEN daarentee
die moontlikheid van 'n dif f erensiering binne 'n wetenskap — ook die Logika
— in Sistematiek en Geskiedenis voorstaan, skyn my enersyds te berus op
'n ander opvatting van die verhouding van die strukturele en genetiese
48) Waarmee the die moontlikheid van 'n leer uit die resultate van ander, mits dit
op 'n teties-kritiese basis geskied, verval nie.
49) LANDGREBE, L.: Philosophie der Gegenwart. Frankfurt/Main, Ullstein Bucher,
1958, p. 18.
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in die kosmos, andersyds op die insig dat by die bestudering van die opvattinge van ander dit moontlik is om spesiaal die historiese ontwikkeling
van logiese probleme binne bepaalde tipes logika in die loop van die geskiedenis te ondersoek; of om afgesien van die historiese ontwikkeling
spesiaal die basiese verwantskap tussen die logika van bv. HEGEL, KUNO
FISCHER en F. H. BRADLEY te bekyk, of die verskil in struktuur van die
logika van bv. KANT, HEGEL en HAMILTON te vergelyk — waaruit 'n primer
sistematiese ondersoek resulteer. Dat wetenskapsbeoefening geen van beide
kan mis nie, spreek byna vanself. . Wat is dan egter tiperend van die
geskiedenis van die Logika? VOLLENHOVEN formuleer dit so: „Ter vermijding van de verschillen in levens- en wereldbeschouwing, die de ontologie beheersen, was bij vele beoefenaars van de logica het streven er
eeuwen lang op gericht hun wetenschap tee ontwikkelen zonder dat men
zich om de plaats van het analytische in het kosmos en om de verhouding
van het analytische tot de daarvoor geldende wet bekommerde. Op den
duur ging men nog verder: de bespreking van de analytische activiteit
aan de psychologie overlatend en ook de verhouding van begrip en oordeel
tot het daarin gekende terzijde stellend, beperkte men de logica tot de leer
omtrent begrip en oordeel. Deze reductie-logica, vaak om haar <f ormeel>
karakter geprezen, is echter een logica op de vlucht voor haar eigen
problemen, die intussen, ook wanneer men in de beperking van het veld
der logica tegenover psychologie en taalwetenschap tot het uiterste gaat,
toch weer terug keren" 50 ).
Wat nou die taak van die Logika betref, volgens VOLLENHOVEN behoort
die logika te behandel die analitiese (logiese) wet, dit wat aan die wet
onderworpe is , en die wedersydse verband van die twee 51 ). Die konsekwensie hiervan is enersyds 'n lugbrug vanuit die ontologie na die afgeslote
stede Begrip en Oordeel, en andersyds 'n ontginning van die hulpbronne van
staat Logika. Die Bybelse lewens- en we'reldbeskouing bring mee nuwe
verhoudinge in die Logika. Vooraan die korrelasie wet - subjekte; basis
hiervan is die uitgangspunt in die ontologie dat by erkenning van 'n drieerlei
syn, n1. die bestaan van God, wet en kosmos, korrelaat uitsluitlik wet en
kosmos is. In betrekking tot die Logika gestel, beteken dit dat die analitiese wet geld vir (nie kragtens!) alley wat analities is, iii. (1) die analiseerbare, (2) die analitiese aktiwiteit, en (3) die resultaat (nl. begrip en oordeel)
verwerf deur die analitiese aktiwiteit. As 'n voorlopige proef van f ormulering gee VOLLENHOVEN: analiseer die analiseerbare wat dit ookal is,
goed. Die konsekwensie hiervan sou moontlik as volg gelllustreer kan word.
Dat die wet vir die analitiese geld vir alles wat analities is, m.a.w. universeel geld, word op verre na nie altyd erken nie. Insiggewend is bv. die
standpunt van J. HESSEN: ,,Folglich besteht die genuine Sinn der logischen
Gesetze darin, dass sie etwas fiber die Gedanken aussagen. Sie sind also
weder Denk- noch Seinsgesetze, sondern Gedankengesetze" 52 ). Hiermee
distansieer HESSEN horn van twee groepe wat die gelding van die logiese
wet partikulariseer tot (1) wet vir die analitiese aktiwiteit (denkwet), of
(2) wet vir die analiseerbare (synswet). Intussen verskraal ook HESSEN
-

,

geschiedenis" in Oosthoek's Encyclopaedie, IX, 1962 5 , p. 358.
51) Ibid., p. 357; vgl. Hoo f dlijnen der logica, p. 23.

150 ) , Logica;

52) HESSEN, J.: Lehrbuch der Philosophie; I. Bd. Wisserschaftslehre. Miinchen/Basel,
E. Reinhart Verlag, 1950 2 , p. 94.
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die universele gelding van die analitiese wet tot 'n gedeeltelike, nl. vir die
gedagte. Andere voer die reduksie nog verder dear en spreek van denkwette as algemene beginsels van die bewys (0. KULPE, J. TH. BEYSENS u )),
m.a.w. beperk tot 'n bepaalde samehang van oardele. Andere daarentee
sanksioneer wel die gelding van denkwette vir die denke, maar stel dat
Logika die nerens binne sy horison teekom nie; so bv. J. LUKASIEWICZ:
,,Logic has no more to do with thinking than mathematics has. You must
think, of course, when you have to carry out an inference or a proof, as you
must think, too, when you have to solve a mathematical problem. But the
laws of thought do not concern your thoughts in a greater degree than do
those of mathematics" b 4 ). Ten aansien van die universele gelding van die
logiese wet word dus sowel 'n metode van reduksie as ekskommun.ikasie
toegepas. Dat die aanvanklike vereenvoudiging egter komplikasies met
rente oplewer, blyk m.i. uit 'n ondersoek van vraagstukke soon fallacia,
definisie, en so meer 55).
Die wet vir die analitiese geld universeel maar tegelyk modaal beperk
tot hierdie gebied, d.w.s. uitsluitlik vir alles wat analities is. Ook bier blyk
m.i. die grondleggende belang van 'n teorie insake modaliteite 56 ). Verwaarlosing van die modale beperktheid van die wet vir die analitiese het
m.i. tot gevolg dat of die analitiese wet 'n geldingsfeer ook op ander
modale gebiede toegeskryf word of ander modale wette 'n gelding vir die
analitiese -gebied toegeken word, beide met funeste -gevoige nie alleen vir
die Logika nie maar ook vir die praktiese lewe. Meer as een soort intellektualisme gaan m.i. sterk die kant op, met die gevolg dat in die praktyk
dit dan primer gaan om 'n ken in plaas van gehoorsaam van die wet. Maar
ook 'n praktikalisme neig m.i. veelal tot 'n opheffing en/of negering van die
modale beperktheid van die analitiese wet. In sy eenvoudigste worm, kom dit
voor as „'n goeie analise waarborg juiste optrede; wie juiste insig verwerf
het, handel ook korrek"; watter modale bepaling ,,handel" moet aanneem,
hang mede of van die belangstellingsfeer van die betrokke persoon, bv. 'n
onberispelike taalgebruik, of die nakom van omgangsvoirme van beleef dheid en sosiale „f atsoenlikheid" of die sluit van die voordeligste handelstransaksie, of die tref van 'n onpartydige en regverdige skikking, ens.
Meestal egter speel etiese kwessies van vriendskap en trou, 'n deugsame
sedelike lewe, ens., daarin mede of beheersend 'n rol; SOKRATES ken 'n
dergelike praktikalisme in tegnisistiese vorm: juiste tegniese insig waarborg
'n deugdelike vakmansproduk; met die gevolg dat deug 'n vaardigheid
word 57 ). En in ons tyd belewe ons dit dat tegniese insig ook die toekoms
beheers.
Aan die ander kant: hoe moet ons dit verklaar dat vir talle die postulaat
dat een wetenskaplike teenoor 'n ander, selfs 'n dosent teenoor 'n student,.
53) KULPE, 0.: Vorlesungen fiber Logik; herausg. von 0. Selz. Leipzig, S. Hirzel,.
1923; BEYSENS, J. TH.: Logica of denkleer. Leiden, G. F. Theonville, 1908 2 .
'54) LUKASIEwICZ, J.: Aristotle's syllogistic from the standpoint of modern format
logic. Oxford, The Clarendon Press, 1957 2 , p. 12-13.

55) Enkele fasette is aangestip in my Op weg na 'n Christelike logika, p. 383 sqq.
56) Vgl. hierbo noot 28.
Is ons moderne intelligensietoetse en skooleksamens daarvan steeds heeltemal vey?'
Tussendeur wys ek nog daarop dat die praktiese standpunt ook m.i. die juiste is, nl.
dat doen denke veronderstel; die praktikalistiese daarentee sien die verhouding so' dat
niemand wetend kwaad doen nie.
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sy opvattinge moet verantwoord 58 ), (no g) so vanself sprekend voorkom?
Afgesien van die deurwerking van die idee van waarheid-in-wording, skyn
die buite spel sit van die modale beperktheid van die logiese en ander
modale wette my 'n belangrikel oorsaak. In teenstelling tot die none verwewing van omngangsvorme met gesagsverhoudinge, en die optrede van
gesagsverhoudinge ook in o.a. die bedryf, regslewe en kultusgemeenskap,
kom daar binne die logiese modaliteit geen primeere gesagsverhoudinge
voor nie; immers op grond waarvan sou een begrip oor 'n ander, of 'n oordeel
oor 'n begrip, enige gesag besit? Alleen tog indien begrip en oordeel self
tot wet verhef word. Eerste vereiste kan daarom m.i. slegs wees dat die
begronding van stellings in 'n wetenskaplike geskrif adekwaat aan die lig
tree, m.a.w. dat die uiteensetting blyke gee van 'n goeie analise, wat in
die sin dan ook eventueel kontroleerbaar en natoetsbaar deur andere moet
wees; d.w.s. dat die resultaat kennis is en the dwaling nie, dus waar (nie:
geverifieerd of verifieerbaar). Die waarde van 'n wetenskaplike betoog
of geskrif hang natuurlik mede of van die mate waarin 'n wetenskaplike
slaag in die kultivering en f ormulering van sy gedagtes, eerbiediging van
die norm vir die omgang in die of stem van die resultate op aanklank,
kontak en kommunikasie met 'n bepaalde gehoor of leserspubliek, en so
meer. Indien dergelike maatstawwe egter gaan beslis oor die juistheid
en houdbaarheid van 'n wetenskaplike analise as sodanig, bv. die hoeveelheid drukke oor die inhoud, ontstaan 'n tirannieke situasie waarin die
modale beperktheid van funksionele wette (willekeurig) opgehef word 59 ).
Mede am die rede bly dit belangrik om vas to stel op wafter gronde 'n
bepaalde opvatting of 'n wetenskaplike vertroue inboesem. Is die maatstaf
hier „Ipse dixit"? Of 'n waardering, afwe ging, peiling, van die mate waarin
die opvattinge van 'n bepaalde wetenskaplike wel resultate van 'n goeie
analise is, en daarvan ook in suksessiewe studies blyke van (bly) gee? —
m.a.w. 'n toetsing van die verhouding van subbjekte tot norm.
Ten slotte wys ek nog op die belang van die wet vir die analitiese) vir
'n verstaan en bestry van twee euwels in die wetenskapsbeoe•ening, nl.
'n strewe om vooraan in 'n optog (welke dan ook) te bly deur steeds die
nuutste „top-hits" op die wetenskaplike mark op te pik en as die uitvinding
van die eeu op alle golfbande nit te send, en andersyds 'n poging om
„koekoek den sang" te sanksioneer met 'n beroep op die eenstemmigheid
en eensgesindheid van „erkende" outoriteite of bloot op grond van 'n verbeelde uiterlike afheid en kloppendheid van die resultaat. Watter maatstaf
,

,

b8) H. G. STOKER het hieroor waardevolle opmerkinge ,gemaak in o.a. ,Een en ander
oor menslike vryheid" in Festschrift H. J. de Vleeschauwer. Pretoria, Universiteit van
Suid-Afrika, 1960, p. 167.
b9) Vgl. bv. die moderne idee van saam-op-dink wat nie bloot die minimum aan
didaktiese song (nl. andere eie denkgang helder laat volg, asook 'n openheid vir besware
en suggesties van andere) as vereiste vir wetenskaplike omgang ('n voordrag of diskussie)
stel nie maar tewens die sosiale aspek van die dialoog tot basis van 'n wetenskaplike
analise verhef. Dat die analitiese aktiwiteit egter the volkome sosialiseerbaar is nie, blyk
al daaruit dat 'n gespreksleier of -forum nie volledig elimineerbaar is nie, waarby bowenthen die vraagstelling die moontlikheid van beantwoording (mede) bepaal, en dat
tweedens die moontlikheid van anonieme groepspublikasie nog steeds in vele gevalle
op grense en beperkinge stuit. Die wenslikheid en vrugbaarheid van 'n denkgemeenskap
met eerbiediging van modale wette, elk op eie gebied, word met bostaande kritiek nie
bestry the maar juis veronderstel dat modaliteite verbande en samehange toelaat. Vgl.
oor funksie ook hieronder noot 68.

164

DRS. N. T. VAN DER MERWE

behoort ons aan te le vir (die beoordeling van) wetenskaplike werk? 'n Beantwoording van die vraag gryp mede op die analities subj ekte in; daarom
hieroor 'n enkele opmerking. Ons wetenskaplike opvattinge, ons wetenskaplike begrippe en oordele, is resultate van analitiese aktiwiteit; dat 1g. genorm,eerd is en steeds individueel, skyn my 'n besonder belangrike insig
van VOLLENHOVEN 60 ). Dit sou bv. as volg verduidelik kon. word. Qua
individueel verg m.i. iedere wetenskaplike ondersoek 'n eie standpunt, 'n
tetiese aanpak; en qua genormeerd kritiese besinning of die resultaat van
analitiese aktiwiteit wel of the ooreenkomstig die analitiese norm verkry
is, kennis of dwaling is. Aangesien besinning op die analise van onsself
of andere steeds 'n oorspronklike analise veronderstel, is kritiek ten opsigte
van tetiese denke m.i. sekonder 61 ); m.a.w. gevergd is 'n teties-kritiese aanpak; 'n voortgesette besinning (vir sover nodig) op die houdbaarheid van
eie opvatting, d.w.s. toetsing of die gegewe analise inderdaad goed is, kan
lei tot bevestiging van die vroeer verworve resultaat, of wysiging en loslaat
van een of meer momente daarvan. ,Vir sover nodig" is hierbo bygevoeg
om duidelik te maak dat kritiese besinning alleen binne 'n tetiese horison
moontlik is, bowendien op !grond van die genetiese ontplooiing van die
menslike kenlewe die sisteem van kennis nie geslote is the maar oop bly,
en daarom die wenslikheid en moontlikheid van 'n voortgesette kritiek
afhanklik is van die mate waarin 'n besinning op die verworwe resultaat
'n gegronde aanleiding vind in die verhouding van begrip en oordeel tot
(1) die analitiese wet, (2) die analiseerbare of (3) die analitiese aktiwiteit;
'n gegronde aanleiding kan bv. wees 'n verandering wat belief die moontlikheid van analisering van die analiseerbare deurdat bv. 'n groter gedeelte
van die veld van ondersoek toeganklik word vir wetenskaplike ondersoek,
of in die geval van sekondere begrippe en oordele 62 ) ontdekking van 'n
nuwe bran. 'n Krities-tetiese aanpak voer m.i. onvermydelik tot die nasing
van modedeuntjies of Belief de wiegeliedjies, of tot bestryding van (die"?)
toonaangewende opvattinge deur kanonisering van hul bestrydbaarheid as
basis vir tetiese aanpak — X is (beslis) font, maar oar Y is niks te se sonder 'n
prime^ re deurgaan deur X heen of sloping van X. 'n Uitsluitend tetiese aanpak
daarentee voter meestal tot skolastiese selfbedrog, terwyl 'n primer kritiese
al you in skepsis verseild raak. Samevattend: nog behoud nog vernuwing
enersyds 6 '), nog die „in die smaak val", aansprekingskrag en aanneemlikheid andersyds van 'n bepaalde denkresultaat mag op sigself verhef word
tot kriteria ter beoordeling van 'n opvatting as sodanig, maar by die
primere eis om 'n goeie analise kom nog die verpligting tot normatiewe
kultivering en sosialisering van eie denkresultate; vandaar dat 'n juiste (of
meer juiste) insig nie vernuwing of mode as sodanig uitskakel nie maar tegelyk geeneen vir die ander garant staan nie: die resultant van aktiwiteit
.

60) Vgl. Hoo f dlijnen der logica, p. 43 sqq. en 27 sqq.
61) Opmerkhk genoeg stuit 'n groot deel van die kenteoretiese problematiek in die
moderne tyd juis op 'n verwaarlosing hiervan, met moeilike uitlopers suns die verhouding
van kennis en selfbewussyn as resultant. Die noodsaak van 'n teties-kritiese aanpak in
die f iloso f ie het VOLLENHOVEN reeds in sy Isagoge philosophiae (1930) gestel, en in
Het Calvinisme en de re f ormatie van de wijsbegeerte. Amsterdam, H. J. Paris, 1933, in
toepassing gebring.
62 ) Vgl. hierbo noot 47.
10 ) Wat the met die teenstelling konserwatief—progressief identies is nie, maar wel
verband kan hou.
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op iedere of sonderlike gebied val uitsluitlik te waardeer deur afweging aan
die betrokke modale norm 6 ). Vandaar dat oak geneentheid en trou teenoor
eie denkresultaat geen kwessie van goeie analise of verkoopswaarde is nie,
maar basies 'n etiese aangeleentheid; dwang tot trou of ontrou aan 'n
bepaalde opvatting — waarvan die tweede wereldoorlog 'n skrikwekkende
getuie was — skend primer die normatiwiteit van etiese aktiwiteit as
sodanig. 'n Analitiese kwessie, daarentee, is dat wie by die ontplooiing van
sy kenlewe merk dat sy kennis op bepaalde punte op 'n onjuiste analise
gesteun het, geroepe- is om vir die toekow die (onderkende) dwaling prys
te gee '65 ). Bostaande skyn my 'n bevestiging van die belang van 'n Christelike logika ook vir die praktyk van die wetenskapsbeoefening.
Hiermee keer ek terug tot die gelding van die! analitiese wet. ,,Analitiese
wet" se minder as „wet", nl. wet na sy modale karakter. Vandaar dat dit
ook moontlik is om te spreek van wet in die sin, van sentrale liefdewet
en van positiewe wet; die gebod van lief de tot God en die naaste s000s
jous,elf veronderstel daarom wel denke en sluit die eis om 'n goeie analise
nie uit nie, maar is primer the gerig op die mens na sy denke nie maar
na sy hart, of m.a.w. dit is geen modale wet vir een of ander funksie van
die menslike lewe nie, maar 'n pre-funksionele wet vir die mens in sy
totaliteit. Dit is die liefdegebod — en nie die rasionalistiese Rede the —
wat ons praktiese lewe van moment tot moment bepaal, beheers en rig:
wie die liefdegebod uit sy lewe ban, kry meteen las met die modale
wette; so bv. word opsigself wel juiste kennis meer as eens gebruik em
sander naasteliefde die medemens to oortroef en te laat struikel. Wie
ken ook nie die meedoënlose van 'n mentale deur-hie van die ander the en
'n ontmaskering van sy swakhede — ook logiese foute? En 'n reduseer
van die naaste tot analiseerbare?
Hiermee hang saam dat 'n uitskakeling van die vraag na die plek van
die analitiese in die kosmo s onvermydelik tot 'n formalisering van die
gedeelte van die analitiese voer wat vir formalisering (in die sin van
isolering en abstrahering) in aanmerking kern en 'n weiering om aan die
prolegomena van die Logika toe te kom, kortom tot 'n uitskakeling van
die ontologiese basis waardeur die verhouding van hart en denkfunksie nie
meer antropologies deursigtig gemaak kan word nie. 'n Dergelike logika
bied nog veel materiaal vir logikale ondersoek, maar mis die kontak met
die praktiese lewe; vandaar dat die resultaat meestal tot 'n spesialistiese
intelligentia-groep beperk bly. Dat 'n Christelike logika spesialistiese detailstudie kan doen (bv. t.a.v. die onderlinge verhoudings van oordele) en
,

,

64) Van „norm" is sprake daar waar die aktueel aan die betrokke wet onderworpene,
nl. die mens, kragtens die onderskeidende karakter van sy analitiese aktiwiteit mede eie
modale aktiwiteit (bv. in die geval van die logiese: die analitiese aktiwiteit) onderskei van
die vir hierdie aktiwiteit geldende wet (bv. in die geval van die logiese: die analitiese
wet) en 'n poging aanwend om hierdie wet te positiveer; vandaar dat die wet vir 'n
spreekhandeling, sosiale omgang, ens. die karakter van 'n norm vertoon. Met ,,betrokke
norm" word bv. dit bedoel: dat menige Universiteit 'n skriftelike verklaring verg dat 'n
dissertasie die denkresultaat van die betrokke kandidaat is, en geen gesteelde of gekoopte produk nie, volg rue primer uit juridiese of ekonomiese oorwegings nie, maar
is 'n eerbiediging van die wet vir die analitiese — op wafter gebied die geskrif nl. 'n
proef van wetenskaplike insig wil lewer.
65) D.w.s., terwyl die verlede nie veranderbaar is nie, in die hede nie met inlegkunde
'n vroeere fout of idee te harmoniseer met 'n huidige opvatting nie.
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tewens oop bly vir die voile menslike denklewe in sy ryke verskeidenheid,
vir die logiese in sy kosmiese verband, skyn my 'n besonder belangrike
bydrae wat deur die ondersoekinge van VOLLENHOVEN gerealiseer is &6 ).
'n Spesiale studie van begrip en oordeel as sodanig, die indeling van
oordele, of die onderlinge verhoudings tussen oordele — om slegs enkele
verdere moontlikhede te noem — steun m.L die volgende resultaat, maar
mag bier agterwee bly om enersyds tot 'n samevatting te kan kom, en
andersyds 'n verval in tegniese detailkwessies te vermy. In die eerste plek
kan gewys word op die moontlikheid wat met 'n Christelike logika in sig
kom om die selfstandigheid van die Logika te verseker met vermyding van
beide die gevaar van subjektivering en substansialisering: Logika ondersoek die analitiese veld met behulp van 'n afpaling
paling (waarby nie 'n
subjektiverende gesigshoek-benadering nie, maar analitiese onderskeiding 67)
te pas kom) na modaliteit 68 ) ( die universele struktuur van 'n aspek van
die kosmos en geen konkrete ding nie); d.w.s. Logika is 'n vakwetenskap
en wel in funksionele sin. So is dit dan moontlik om die waardevolle
in 'n strewe na 'n „rein Logik" to honoreer sander om in die gevaar daarvan
te verval, nl. 'n oor die hoof sien van die verbande tot ander wetenskappe
en tussen die logiese en ander modaliteite onderling. Juis dergelike verbande
is van grout belang, bv. tussen voeding of 'n emosionele skok en die denkaktiwiteit, of tussen die onderlinge relasies van oordele en linguale tekens,
ens.; menige detailprobleem in die Logika is m.i. gebaat by 'n meer sistematiese bestudering van die logiese verbande en samehange.
Aansluitend hierby vestig ek die aandag op die hulp wat 'n Christelike
logika bied by die oinvorming van die drie belangrikste logiese imperialiste
tot geIntegreerde bondgenote van die Logika, n1. Psigologie, Lingu:istiek
en Wiskunde 69 ). Ondersoekinge van die modale struktuur van die analitiese
het m.i. oortuigend aan die lig gestel die besonder noue samehang tussen
die logiese en enersyds die psigies-gevoe-lige en andersyds die linnguaalsimboliese. Maar ook, bv. m.b.t. analitiese abstraheer, 'n verwantskap op
belangrike punte tussen Logika en Wiskunde. Waaruit die moontlikheid
van 'n imperialistiese politiek vanuit al vier wetenskappe teenoor mekaar
deursigtig word; maar ook die moontlikheid van 'n modaal-gedifferensieerde
bondgenootskap in die wetenskapsbeoefening, in plaas van 'n ideaal van
'n suiwere logika 70 ).
ss) Ter afsnyding van misverstand wys ek nog daarop dat 'n Christelike logika nie
slegs verskil in uitgangspunt en metode nie, Maar ook in die eindpunt, doel en taak.
67) Waardeur nl. die wetmatigheid van die (universele) modale struktuur in sig koin.
Ook abstrahering (afsien van individualiteit) kan hierby (sekonder) 'n rol speel.
68) Die woord modaliteit dui op die universele struktuur van 'n modale aspek van die
kosmos; in die geval van die mens is die analitiese aspek 'n aktuele funksie; vandaar dat
Logika the 'n ,diAgwetenskap" is wat 'n konkrete iets as voorwerp of sg. objek van
ondersoek het nie, maar 'n (modaal-)funksionele wetenskap is, d.w.s. 'n funksie van 'n
konkreet bestaande „ding" ondersoek. Hiermee word nie ontken the dat daar wel
(totaliteits- en) dingwetenskappe bestaan.
69) Die verband tussen die logiese en die (kultureel) vormende aspek, inklusief die verhouding van Logika en Tegnologie, asook die gekompliseerde vraagstuk van denktegniek(e), veer m.i. na 'n reeks probleme van ander orde, en kan daarom bier buite
bespreking bly.
70) 'n Ideaal van (a) 'n suiwere logika kan wel verbonde wees met 'n strewe na (b) 'n
f ormele logika, maar in meer as een opsig speel daarby m.i. verskillende motiewe 'n rol,
vorm in elk geval verskillende agtergronde die basis, n1. o.a. by (a) 'n reduksie as (nega-
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Ten aansien van vraagstukke soos die wet vir die analitiese, die verhoudings tussen begrippe en oordele, ens., blyk m.i. dat 'n Christelike

logika sowel nuwe ontdekkinge kan bied as bekende resultate in 'n nuwe
en meer korrekte samehang stel. Reformasie van die logika blyk vrugbaar op meer as een punt, sowel verruimend as aanpassend; bowendien
met 'n oop perspektief na die toekoms, daar 'n geslote sisteem van kennis
prinsipieel bats met 'n Christelike , wetenskapsleer wat erns maak met die
genetiese ontplooiing van menslike kennis 71 ). Vandaar dat die huidige
onafheid van 'n Christelike aanpak van die Logika nie verswyg mag word
nie, maar juis 'n kiemmende opvolging van 'n taak vorder. VOLLENHOVEN

het o.a. gewys op die noodsaak van 'n indringende studie van die geskiedenis 72 ) van die Logika in aansluiting by 'n Christelike ontologie;
onontbeerlik sal hierby m.i. wees 'n so noukeurig en omvattend moontlike
analise en toetsin g van die konsekwensies (t.a.v. die logika) van sowel
dualistiese kenteoriee wat in die kenbare en kennende twee oorspronklike
korrelate sien wat beide aktief aan die tot stand kern van kennis deelneem
in die sin dat die kenbare idole, indrukke of of drukke na die kennende
uitstuur wat dit dan skif en verwerk, as moonistiese kenteoriee wat die toestand van ken opvat as 'n gevolg van voorafgaande leer ken, waarby
die kennende sy kenaktiwiteit rig op die kenbare en as resultaat hiervan
kennis omtrent die kenbare verwerf 73 ). VOLLENHOVEN het ook die noodsaak beklemtoon van 'n nadere uitwerking van die verband tussen die
analitiese wet en die analities subjekte; m;.b.t. die leer ken skryf hy:
„Dit laatste, het kenproces, wordt beheerscht niet slechts door den statischen
samenhang der subjecten, maar ook door bet genetische in het bestaan van
beide, dat ingevlochten is in het geheel der wereldgeschiedenis, die zich
nimmer herhaalt. Het individueele valt dan ook slechts in z'n genetische
concreetheid goed to benaderen. Tech meene men ook zoo niet gereed to zijn:
op de structuur van het analytisch subje'cte valt pas het volledige licht
wanneer het in z'n verband met de wet Gods en met God Zelf wordt
gezien"

74

).

Ek volstaan met vermelding van die belang (vir die Logika) van bo^staande visie o p die verhouding van struktuur en genesis 75 ); in die ver;

band sou 'n spesiale studie van die verhouding tussen die struktuur van
die mens en van die logiese funksie in besonder ten aansien van die vraagstuk
van siekte en kwetsing m.i. van groat belang kan wees: in die verlede was
tiewe) veiligstelling teen ander wetenskappe en velde van ondersoek, m.b.v. veral 'n uitskakeling van inter-modale verbande, by (b) egter primer 'n reduksie betreffende bepaalde

intra-modale verbande as positiewe basis vir 'n analise van bepaalde logiese strukture
(relasies), m.b.v. spesiaal 'n abstraksie t.a.v. die ,omtrent-relasie" in die kennis, en deur
n 7toepassing van sekere moontlikhede van die vormende en linguale aspekte.
1) Vgl. D. H. TH. VOLLENHOVEN, a.w., p. 45 sqq. en 83 sq.
7

2)

W. ibid., p. 22.

73) Vgl . ibid ., p. 52 sqq., en ,Kennistheorie" in Oosthoek's Encyclopaedia, VIII,
1961 5 , p. 323.

., Hoo f dlijnen der logica, p.

83.
75) Idn Vraagstuk wat in ens tyd steeds
meer aktueel word, bv . deur die studies van
'

P. TEILHARD DE CHARDIN, en in die vorm van 'n teenstelling staties-dinamies in vele

wetenskappe 'n brandende vraagstuk is; nog onlangs is dit bv. in die Taalkunde aan die
orde gestel dear H. SCHULTINK, Statische of dynamische taalbeschrijving? Den Haag ,
Van Goor & Zonen, 1963. Die moontlikheid van gnotiese isolering in die wetenskapsbeoefening skyn my 'n belangrike faktor t.a.v. bogenoemde vraagstuk.
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ons reeds gekonfronteer met die gegewe van desintegrasie van kennis nie
alleen in die vaag-word van begrippe en oordele nie, maar ook deur die
verduistering van die verstand by vervreemding aan die Woordopenbaring
van God; onbekend is ook nie die verskriklike uitwerking in die praktyk
van die menselewe wat 'n sadistiese en sataniese gebruik van kennis kan
meebrinng nie; ons tyd het daaraann egter die verskr' ' .g van 'n desintegrasie van kennis in die vorm van 'n ,hersenspoeling" toegevoeg 76 ).
Gelet op die tekens van die lye — die uitbreiding van internasionale
spioenasie, en die ontluistering van 'n sintetiese Christendom nie uitgeslote
nie — lyk dit my uiters belangrik dat veral t.a.v. die geloofskennis die pedagogiese leiding ?7 ) van die analitiese aktiwiteit so spoedig moontlik die
aandag van Chistelike wetenskaplikes sal verkry; 'n formele logika is hierby
volkome ontoereikend. 'n Gemeenskaplike poging van Christene op die
gebied van die Logika mag hier egter miskien nog veel ook vir die
praktiese lewe behou en ontsluit, maar ook kwade invloede .die pas afsny.
Gaan ons agteraan loop of ons tyd voor wees? Ons tyd roep om perspektiewe.
Laat ek my dan in hierdie geval by die tyd aanpas en stel dat dit my
die perspektief van ref orrnasie in die logika toeskyn: by wees met die
problematiek van die dag op 'n skri f matige wyse, ook op die gebied van die
Logika; 'n religieus verankerde horison dus van deur-, in- en uitsig. Verouderde probleme sal ons as verouderd moet leer deursien en die weg
wind tot 'n profetiese boodskap vir ons tyd waaraan die medemens steun
kan he: ou wyn in nuwe wynsakke. Menslike beperktheid sal sien en
beantwoording van vele vrae wel onbevredigend laat; mag ons egter
bewaar bly van 'n sanksionering daarvan op 1grond van menslike beperktheid, asook 'n aandurf van 'n pretensie van spreek waar ons moet leer
stamel; maar vir die volle pond 'n ref ormasie van die Christelike denke,
insluitend logika, deur die Woordopenbaring in die huidige situasie —
gevergd is nie 'n repristinerende retromigrasie na 'n (ideate) oerchristendom
nie, maar 'n ref ormerende Christelikheid, radikaal en integraal. Met as
orienteringspunt die subje-k-wees van die logiese sal ons nie — soos die
meeste geformaliseerde logikas — kan volstaan met 'n resolverende metode
in die wetenskapsbeoefening nie, d.w.s. 'n roete vanaf die (gekomphseerde)
aardsgeskape ding steeds fyner analiserend tot die mees eenvoudige (struktuur-)bepaaldhede (inklusief verbande) daarvan — in die geval van die
Logika dus bv. die (formele) relasies tussen sekondere oordele — maar sal
ons ook die omgekeerde weg moet bewandel, en met 'n dergelike wisselwerking tot helderheid moet probeer kom oor alle vrae waarvoor ons vandag
staan of wat ons kan opspoor. Spesiale aandag verg m.i. bv. die vraagstuk van
analitiese subjek(te) en objek(te), 'n so uitputtend moontlike studie van die
logiese verbande, die kwessie van fallacia, die (eventuele?) moontlikheid van
logiese dimensionaliteit en die hulp wat sommige moderne logikas moontlik
hier t.a.v. die abstraheer-faset van die vraagstuk sou kon hied, die verhou.ding van die logiese tot die vraagstukke van interpretasie, uitleg, vertaling
en informasie, en so meer.
Hiervan is veel waarskynlik nog toekomsmusiek. Duidelik is m.i. egter
76) Vgl. K. J. PoPMA, Wiisbegeerte en anthropologie. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1963, venal p. 308 sqq.
77) Vgl. D. H. TH. VOLLENHOVEN, a.w., p. 84.
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reeds dat 'n strewe na 'n reine Logik met behulp van 'n reduksie(s) om
die verskille in lewens- en wereldbeskouing kunsmatig to probeer uitskakel
(bv. Husserl), nie die alternatief uitwis nie van 'n selfstandige beoefening
van die Logika as vakwetenskap op basis van 'n Christelike ontologie (wat
dear 'n Bybelse lewens- en wereldbeskouing beheers word); met die' alternatief hang onverbreeklik saam 'n strewe na 'n sodanige ontologie wat
hieraan reg sal laat geskied en die vervreemding aan die Woordopenbaring
van God in die Logika radikaal sal ophef. Maar dan sal ook alle vorms
en metodes van sintese soveel moontlik onderken en uitgesuiwer moet
word — indien erens, dan is hier reduksie gewettig. Alleen dan is aanpas
(bv. by die resultaatsteorie in die kenleer) en oppas ('n konsekwente handhawing hiervan deur afwysing van alle soorte kontrasleer, en wel met
behulp van 'n modaliteite-teorie gebaseer op 'n skriftuurlike antropologie
en ontologie) 'n reele moontlikheid en opgawe, en kan reformasie nie
alleen korreksie the, maar ook voortgang, verruiming en verbetering meebring. Die logikale ondersoekinge van VOLLENHOVEN en andere het m.i.
die weg daartoe geopen en die reformasie van die Logika deurgevoer verby
die eerste stadium van vermoede t.a.v. die moontlikheid — en stel van die
noodsaaklikheid — van 'n Christelike logika, tot 'n tweede fase waarin reeds
sistematiese detail-studie met vrug onderneem kon word.
Dit is aan die toekoms gelaat in hoeverre die beoefening van 'n Christelike
logika hierdie fase gaan transendeer. Maar ook in hoeverre Christene hulle
sal inset dat reformasie die ongedempte perspektief mag wees en bly van 'n
oproep tot 'n Christelike logika, en die huidige bekoring van 'n ekumeniese
bewoenheid van Christene getransformeer mag word tot die religieuse
eenheid van 'n wandel op al ons wee voor die aangesig van God, aan Wie
toekom die dank ook vir die moontlikheid van menslike werk in die wetenskap, waardeur ons mag geniet van die ryke verskeidenheid van Sy
skepping 66k op logiese gebied, en mag soek orn in gehoorsaming van
die lief degebbod 66k met ons denke en kennis vir ons medemens tot naaste
to wees.
,

ETIESE AARD EN ETIESE NORM
DEUR
DR. P. G. W. DU PLESSIS
In hierdie artikel volg 'n aantal teses, synde 'n kart uittreksel van 'n
aantal hoofresultate soos uitgewerk in 'n dissertasie 1 ), aangaande die etiese
problematiek by M. HEIDEGGER, K. JASPERS, J.-P. SARTRE en S. DE
BEAUVOIR.
Ooreenkomste en verskille tussen genoemde filosowe noem ons nie op
die ry of nie. Dit konn met greep en klem tematies ter sprake. Een van
die temas is die geskiktheid en vatbaarheid van hul eksistensie-opvatting
vir 'n ,Eiek" binnen die plan van hul filosofie.
Volledige dokumentasie bly agterwee, omdat hierdie artikel primer teruggryp op die samevatting en saamlees van relevante gegewens in die proefskrif.
By die kritiese konfrontasie word geen detail-kritiek op afsonderlike
uitsprake beoog nie. Dit sou 'n mosalk-indruk skep. Waar aangewys,
sal die besondere sienswyse van elk wel op die beurtlys van kritiek geplaas
word. Die eie standpunt word nie as annex naas die van die betrokke
andersdenkendes uiteengesit nie. Dit Bien eerder as blootlegging van
probleemstellings en -oplossings.

1. Eksistensie en filosofie(se Etiek)
Eksistensie en Wysbegeerte is volgens die Eksistensie-wysgere geen geskeidenheid of aparte groothede nie. Om te eksisteer en te filosofeer is een.
Die ontwerp wat hierdie wysgere van eksistensie vorm, is vir hulle moontlik
op grond van die ontwerp wat die eksistensie (kiesend, beslissend, dade-lik)
vorm. Omdat filosofere 'n ontwerp of signum van die eksistensie is, sal ons
oak aandag moet gee aan die hiermee gegewe koInsidensie van hul
eksistensie en Etiek.
HEIDEGGER spreek van 'n ,Ontologie des menschlichen Dasein" en beweer dat die etiese of antropologiese probleemstelling horn the interesseer
nie. Die eksistensie bring homself in die reine sonder die tussenkoms van die
wetenskaplike Filosofie. HEIDEGGER wil oor die eksistensiele filosofie swyg.
Hier is eksistensie en filosofie een. Sy eksistensiale Filosofie gee alleen
analises van die struktuur van die ,Dasein" of „Existenzialien".
HEIDEGGER erken wel dat die ,essentia' van die Dasein in sy eksistensie
gelee is. SARTRE sluit hierby aan as by saam met hierdie leermeester van
*) Opgedragen aan prof. dr. D. H. TH. VOLLENHOVEN ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
1 ) Opskorting van die etiese? Die ontwerp van die etiese behore by l. Heidegger,
K. Jaspers, J.-P. Sartre en S. de Beauvoir, geroneode proefskrif, Potchefstroom, 1962.
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horn se dat die essensie vanuit die eksistensie begryp moet word. Maar
Thou gaan SARTRE verder en handhaaf in teenstelling tot die ou Metafisika
se gedagtegang dat die essensie die eksistensie voorafgaan, net die om!gekeerde: Die eksistensie gaan aan die essensie vooraf!
Hierdie Eksistensialisme van SARTRE is vir HEIDEGGER ook 'n verwerplike Metafisika. Volgens HEIDEGGER het die ou Metafisika die subjek
verankerd gesien in die objek. SARTRE sien die objek as skepping van;
die subjek. Dit is vir HEIDEGGER n' 'lisme. Dit is die uiteenskeuring van
denke en Syn tot subjek en objek. En HEIDEGGER wil juis by die Syn
aanland. Daar waar geen gespletenheid van subjek en objek meer is nie.
Waar die Syn the tot objek gemaak is nie, is die denke ook the die grand
van die Syn soos in die on rasionalistiese Ontologie nie. In HEIDEGGER
se ,Ontologie" is sy denke the die heerser van die S yn nie maar die
wagter ... nie 'n vreemdeling nie maar 'n buurman van die Syn.
Hier is volgens IHEIDEGGER geen afstand of objektiwiteit of neutraliteit
tussen denke(r) en Syn moontlik nie. Waar oor die Syn gedink word, is
daardie denkers neutraal besig. Hier kan die f ilosof iese skole nog met
mekaar diskussieer. Dit gelded dan op die vlak van die ratio wat oor die
synde wil heers. Maar die faktiese neutraliteit is in sigself onmagtig en wys
heen na dit wat die teorie te bowe gaan, nl. die Syn. Tensy ons non saam
met HEIDEGGER in die ,Seinslichtun-g" gaan staan, is elke gesprek of gesny.
In die huis van die Syn heers geen neutraliteit meer nie. Maar bier heers
ook geen wetenskap mee nie. Daarom: dat HEIDEGGER dit the moontlik
ag dat die mens in die nabyheid van die Syn (buite-teoretiese, lewens- en
wereldbeskoulike) tot enige teorie oor byvoorbeeld die etiese behore in
staat is nie.
So is ook in sy sg. „urspriingliche Ethik" geen skeiding tussen behore
en Syn nie. Die gangbare Etiek kom tot stand waar Syn en behore geskei
word en behore bo-oor Syn te staan kom as die maatstaflike. Vir HEIDEGGER
is die Syn self die maatstaflike waarmee die wydte van die menslike
wese gemeet word.
Ook JASPERS wil die breuk tussen objek en subjek in die ou Metafisika
heel. Saam met HEIDEGGER verwerp by Eksitentialisme as teoretiese geweld
oor die eksistentie. Dit was beide die objek van; denke en die subjek of
eksistensie oorko'epel, is die Syn of ook genoem die Omvattende van alle
omvattendes of ook die Transsendente van alle transsendentes. Oor die
Omvattende kan nie gedink word nie. Hier is eenheid van subjek en objek.
Eksistensie en Filosofie vedra mekaar slegs dan, as ek nie teoreties bokant
en afgesien van die eksistensie die Filosofie gaan konstrueer nie.
Daarom wil JASPERS sy denke met 'n sekere voorbehoud as Eksistensief iloso f ie (sonder koppelteken) aandui. Hy wil handelend vanuit die eksistensie f ilosof erend eksisteer. Tog het ons van hom 'n Filosofie as sisteem
oor sy f ilosof erende eksistere.
Soos HEIDEGGER hanteer JASPERS ook 'n tweeerlei f ilosof ie. Aanvanklik
filosofeer HEIDEGGER in sy eksistensiale Filosofie oor die teoretiese deursigtigheid van die dinamiese eksistensie-struktuur. Hierdie eksistensiale
Filosofie is vir hom die weg tot die eksistensie wat in die huis van die Syn
woon. Daar aangekom., is dit nie meer nodig om te filosofeer nie. Dan wil
HEIDEGGER net nog die Syn spreek, troetel, behoed en besing. Filosofie
is die swye opgele. HEIDEGGER wil net nog dig.
,
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JASPERS se eie Eksistensief ilosof ie (as teorie) oor die eksistensief ilosaf ere
(as daad) fikseer die waarheid tot onwaarheid. Dit hinder hom nie. Met
sy teorie wil hy appelleer na die daad. Die onegte Filosofie (as teorie) is
die weg tot die egte eksistensie. As metodiese weg versluier die filosofiese
sisteem van JASPERS die waarheid en kommunikasie. Tog se JASPERS dat
hierdie Eksistensief ilosof ie prof eties van die waarheid en van die eksistensief ilosafere getuig. Al is dit self nie die eksistensie en ook nie die waarheid
in besit nie.
Teenoor HEIDEGGER en JASPERS spreek die twee Franse met minder
versigtigheid en juis met trots van hul Filosofie as van Eksistentialisme.
Natuurlik is dit SARTRE en sy medewerkster voor alless om die eksistensie
te doen. Saam met die twee Duitsers wil hulle ook filosofeer vanuit die
gesigspunt van die daadwerklike eksisteerder. Hulle keer hulle teen die
tradisionele Filosofie wat as 't ware vanuit die gesigspunt van die toeskouer
gef ilos of eer het.
Eksistensialisme is volgens SARTRE en DE BEAUVOIR die enigste Filosofie
wat redding kan verskaf aan die eksistensie met sy echec en dubelsurngheid. Hulle wil die mens van sy nie-outentisiteit genees.
Hierdie orientering gee dan ook maklik aanleiding tot die paging om
'n Etiek uit te bou. Later kom JASPERS ook met die gedagte dat sy appellerende filosofie wys op 'n terapie vir die mankoliekige Westerse mens.

SARTRE spreek dikwels van die eksistensie van die Binge. Ter aanduiding
van die menslike eksistensie gebruik hy en DE BEAUVOIR die begrip ,,poursai" in aanleuning by die Hegeliaanse „ "r-sich" of subjek. Dit kom ooreen
met KIERKEGAARD se subjektiewe relasie, die by-sigself-wees.
Hierteenoor is ,Existenz" vir JASPERS die aristokratiese van die mens.
Hy sien Dasein as die faktiese bestaan of situasie met die litteken van noodwendigheid daaraan. ,Existenz" daarenteen is die voorteken van vryheid,
van triomf oor die faktiese. HEIDEGGER wil eerder die Dasein, lof toeswaai
as die heilige grand waar die Syn ,daar" „is". Dit is die trefpunt van
Syn en mens.
Alhoewel al vier by die mens hierdie twee synswyses — 'n onegte en
'n egte — erken, vied ens dat net JASPERS, SARTRE en DE BEAUVOIR
hierdie teenstelling ook terminologies skerp wil onderskei in ,Dasein" en
,,Existenz"
,, en-sai
en pour-say
.
HEIDEGGER staan ,Dasein" en
,,
'"en „
'"
By
,,Existenz" nie in die verhouding van oneg (nie-outentiek) tot eg (outentiek)
nie. Vir hom is die eksistensie die synsmoontlikheid van die Dasein. Mens.syn is Dasein en die „wese" van die Dasein is eksistensie. Eksistensie is
te-syn. Waar sprake is van eintlik en oneintlik, het beide betrekking op
die ,Dasein" en die ,Existenz" buite die huis van die Syn.
Dit gee ens ook 'n perspektief op die eventuele uitbouing van 'n sg.
Etiek by hierdie filosowe. By HEIDEGGER is so jets later nie meer vanselfsprekend nie. Die teenstelling van eintlik en oneintlik in bovermelde betekenis by die ander drie filosowe maak dit vir hulle makliker em tot
'n leer van die etiese te kom. Hier is 'n faktiese (oneintlike) toestand (d.i.
my kontingente situasie( en 'n „ideate" (eintlike) ontwerpe (eksistere)
teenoor mekaar. Die brug tussen beide word deur 'n imperatief of behore
geslaan. Maar dan meet die behore of aanspraak of waarde (SARTRE)
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self die ,ideale" wees. En dit moet deur die eksistentie geskep word.
Hierdie behore bedoel egter nie die opheff ing van die faktiese gegewenheid nie. Dit is juis een van die kernverskille van SARTRE, DE BEAUVOIR
en JASPERS met die s g. tradisionele Etiek wat 'n verkeerde de facto toestand
wil inruil vir 'n (1goeie) ideale toestand. HEIDEGGER het ook hierdie pro►bleem aangevoel. Sy uitweg is: geen Etiek waar ons 'n kloof tussen die
faktiese en die ,ideale' het nie. Hy soek 'n Etiek, 'n „urspriingliche Ethik",
ten opsigte van die eenheid van die faktiese en die ,ideale". Anders beers
'n ideale waarde of imperatief oor die Syn. Waar Syn en behore egter een
is, is dit nie meer nodig om 'n Etiek uit te bou nie. Die Syn verskaf sy
eie Etiek.
,

2. Op seek na die mens
Om die eksistensie-probleem te verstaan, word dikwels gene dat dit
benader moet word teen die agtergrond van die omstandigheid dat die
huidige mens nie meer weet wie en wat by is nie. Die kernvraag vir die
Eksistensie-wys geer sou dan wees: wie en wat is die mens? 1
Hierdie benadering hou o.i. nie genoegsaam rekening met die unieke
probleemstelling van Eksistensie-wysgere soos HEIDEGGER, JASPERS,
SARTRE en DE BEAUVOIR nie. Dat hulle ook twyfel aan die (rasionalistiese)
bevoegdheid van die ratio om uitsluitsel to gee oor die vraag na die wese
van die mens, besorg hulle wel 'n gemeenskaplike irrasionalistiese standpunt
saam met byvoorbeeld die Pragmatiste en Lewensfilosowe. Maar dit gaan
by die betrokke Eksistensie-wysgere om meer as 'n krisis van die sg. soewereine Ratio wat the meer in staat is om to se wie en wat die mens is nie.
Nee, die mens as mens is self in die krisis. Wie dit nie insien nie, kan nie
anders nie as om die Eksistensie-f ilosof ie net as 'n reaksie teen die Rasionalisme (met sy verabsolutering van die rede) to interpreteer.
Hierdie interpretasie veronderstel dat HEIDEGGER e.a. sou meen dat
die mens 'n wese sou wees met bepaalde eienskappe en wesenskenmerke
wat nie rasioneel geken kan word nie. Na ons oortuigjng is dit eerder so
dat die vier filosowe primer uitgaan van die probleemstelling of daar so 'n
wese is.
Vir die Eksistensie-wysgeer is die mens as mens homself tot vraag. Dit
beteken the dat by non direk vra: wie en wat is die mens? nie. Nee, by
is daarvan oortuig dat die vraagkarakter zeif integrale ,deel van" die mens
is. Die mens is sy eie vraag.
Dit beteken dat die mens die konkrete vraag „is die mens?" is 3
Al vier skakel aanvanklik die sg. rasionalistiese vraag ,wie en wat is
die mens?" uit. Die vraag sou immers to probleemloos aanvaar dat die
mens jets in sigself met 'n kern of standhoudende essensie sou wees.
O f die mens aanwesig is, is vir hulle die kwessie. Dit is immers nie so
natuurnoodwendig (soos byvoorbeeld die Naturalisme meen) dat die mens
,

)

) .

2) Vgl. o.a. He L. SCHOEPS, Was ist der Mensch, Musterschmidt-Verlag, Gottingen,
Berlin/Frankfurt, 1960.
G. C. VAN NIFTRIK, De boodschap van Sartre, G. F. Callenbach N.V., Nijkerk, 1953.
M. LANDMANN, Philosophische Anthropologie, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1955.
Be BRUNNING, Philosophische Anthropologie, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1960.
3) Vg. S. U. ZUIDEMA, Heidegger, art. in: Denkers van deze tijd, II, T. Wever,
Franker, s. d., p. 11.
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daar is nie. Vir sy bestaan is daar volgens hulle geen rede of Absolute Oorsprong nie (versus byvoorbeeld Rasionalisme en Christendom).
Die mens is „f ragwurdig"; d.w.s. dit gaan om die krisisvraag of die
mens „daar is" („da-sein").
Die antwoord op hierdie vraag mag nie van buite of aan die mens
opgedring word nie. Nog God nag die Rede kan, as verklaringsgrond daarvan Bien. Die antwoord le in die vraag self. Die vraag of-die-mens-daar-is
het geen „raison d'être" nie.
By die mens is dit juis die vraag (van HEIDEGGER, JASPERS, ea.): „is ...
daar?” wat die „daar is!" („Dasein") konstitueer. Voordat HEIDEGGER en
JASPERS en SARTRE en DE BEAUVOIR begin vra na die mens, is hy nog
nie. Eers as vraag duik die mens op!
Hiermee is die probleem nie afgeloop nie. Dit was maar slegs die aanvangspunt (waarby Naturalisme en Rasionalisme bly staan). Nou is die
vraag „is die mens?" eers dringend op die spel. Dit gaan om die modus,
die ,Wie” van die Dasein. Is die mens of is hy nie? Hoe is die mens daar?
Die mens is nie. Hy is op die wyse van negatiwiteit. Hy is geen positiewe
en afgeronde syn nie. Die mens is nie nutuurnoodwendig daar nie. Die
mens is geen „ens creatum", gearriveerde aap of rededing n.ie. Die mens
is ex origine kontingent. Hy kom syn kort. Die synswyse van die mens is
dat hy te syn is. Hij is nie substansie, 'n wese met vaste eienskappe nie.
Die mens is dinamiese moontlikheid, hy is worde, te syn. Hy is nie outomaties nie. Die mens is nie 'n rat in 'n masjien nie. Hy is 'n aristokratiese
outentisiteit, die eintlike eksistensie. 'n Outomaat herberg nie Bens die
bestaansvraag nie. Die vraagmodus van die mens dui daarop dat hy onaf
is. Hy is manco. Hy is te syn. Hy is nie, maar behoort te ...
By dit alles blyk dat t.o.v. die behorensproblematiek oak onderskei moat
word tussen die behore as synswyse van die mans en behore as norm
(gebod en verbod) . By e.g. is behore nog formeel as characteristicum van
die bestaan van die mens gesien. Hierdie bestaanswyse („Wie") is. dinamies.
Vervolgens behoort die mans hom steeds as ,behoort to ..." te handhaaf.
Hier is die behore dinamies en tendeer as aksiale behore of norm.
By hierdie filosowe het ons in die eerste plek die gedagte dat ek in die
wereld opduik: ,,Dasein” of kontingente absurde „en-soi" of „is-daar-sonderrede". Derdens kan èk myself tot iets maak (transsendeer): eksistensie —
omdat ek tweedens behoort te eksisteer.
Hierdie ,,Dasein" of ,,bestaan-Bonder-rede" is 'n wese wat homself behoort
te verower. Dit is 'n wese wat altyd voor nuwe eie moontlikhede te staan
kom en veyellk moat beslis. Vir JASPERS is die vryheid daardie daad
waardeur ek eintlik transsendeer. Vir SARTRE en SIMONE DE BEAUVOIR
skep die eksistensie homself deur sy vryheid. Die wese van die dier is
enkel datum of gawe. Die ,wese" van die mans is 'n opgawe, en daarmee
saak van die vryheid (HEIDEGGER). Die toekoms van die plant word
bepaal deur sy natuur en deur sy verlede. In 'n sekere sin is die toekoms van
die plant dus reeds gegee. Die mans ontwerp egter sy toekoms.
Word die wese van die vryheid gesien as oorskryding van die voorwaardelike op wag na die onvoorwaardelike (.a' la JASPERS), dan dreig
ing van die voorwaardelike, die eindige, die beperkte
die gevaar van opheffing
Dasein. Daarom: die Absolute mag nie bereik word nie. Die eindige
strewe, die strewe wat 'n einde bereik, is oneintlik. Vryheid mag nie in 'n
,

,
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part' 'ere inhoud of situasie verstyf nie. Die (oneindige) strewe wat
nooit tot 'n afgeronde einde kom nie is die eintlike; vryheid terwille van
vryheid.
Die mens is volgens al vier nog substansie (afgeronde materie) no;g
kategorie (abstrakte denksubjek). Die mens is dinamies. Die mens is oop
moontlikheid. By JASPERS en die twee Franse moet die moontlike eksistensie as 't ware eers die ,Dasein" of „en-soi" oorwin en sinvol tot
menslike Dasein of „en-soi" of situasie omskep. Daarom, dat die beloftes
vir 'n Etiek hier so maklik deurskemer. Eksistensie beteken by HEIDEGGER
'n reslose „leegte" van die mens. Positief beteken dit 'n oopheid vir die
Syn. Die taak van die Dasein is nie om homself in ooreenstemming met 'n
sg. aprioriese natuur te verwerklik nie. Die mens is 'n oop parade waar
die Syn homy aanmeld. Die mens is die ores waardeur die Syn na binne
breek. Eers wanneer die mens van homself leeg geword het, kan by
dit word wat by behoort te wees: ek-sistensie, verskyningsplek van die
Syn. Dan word by deur Syn beset. Dan is Syn, sy gesitueerdheid. Etiek is
nie die aangeleentheid van die mens nie, maar van die Syn.
Intussen kan die Syn the onder die oop synde (mens) wees nie.
Eksistensie is nimmer te fikseer nie. Die mens eksisteer in soverre by
handel. As aksie is eksistensie nie soon die „en-soi" of die feite afgerond
nie. Die mens is homself altyd vooruit. Die mens is nooit stilstaande nie.
Eksistensie is the selfstandig nie. Sy wese is manco. Eksistensie is onvolmaak.
Dit wys been en transsendeer na die syn (Syn). Die mens is die voortdurende drang na syn (Syn, Transsendente), na die volmaaktheid, na rus.
Die mens is geen ,,Insistenz'nie maar ekstase. So word die substansiegedagte deur almal afgewys. Word die mens voltooi, dan, is sy lewe
afgesluit en het by die ,ewige rus" van die dinge ingegaan. Die mens is
onvoltooid en onvohooibaar.
Slegs die laaste gedagte van onvoltooibaarheid vind ons the meer by
HEIDEGGER as by in die huis van die Syn aangekom het nie.
SARTRE tipeer die mankoliekige wese as tydelik en sterflik in teenstelling
tot die ewige syn. Vir die ander is die mens ook sterflik. Die do o d is vir
,

,

HEIDEGGER 'n synswyse wat die mense oorneem sodra by eksisteer. Ook
DE BEAUVOIR se dat die mens van die dag van sy geboorte of sterf. Vir
JASPERS is die dood een van my grenssituasies waaroorheen ek the kan

kom nie.
Op grond van die tekort aan substansialiteit (essensie) word die behore
aangedui. Etiek is slegs moontlik waar die mens prinsipieel onvolmaak,
sterflik, onaf, mankoliekig en 'n mislukking is.
By die Eksistensie-filosowe het ons 'n totaal ander interesse vir die
mens as wat tot nogtoe geblyk het. Hulle stel the belang in die mens as
objek van studie nie. Natuurlik kan die mens homself in 'n objek verander.
Dit doen by dan in o.a. Biologie, Psigologie, Sosiologie, ens. Maar alhoewel
die mens homself kan objektiveer, is by venal en juis subjek. Dit word
juis duidelik deur sy moontlikheid em homself te objektiveer. Die eksistensie-filosowe is oor die mens as subjek bekommer. Maar hierdie mens
is geen geslote ego nie. Sy syn is 'n syn-vir-ander (so JASPERS, SARTRE
en DE BEAUVOIR); by is 'n mens-in-die-wereld (HEIDEGGER). Ook is die
mens ingerig en toegspits op dit wat hyself nie is nie: die syn, die Syn,
die Transsendente.
,
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En die Syn of Transsendente of transsendere is nooit „an sick" nie. Dit
is altyd die Syn of Transsendente of transsendere van die eksistensie.
Eersgenoemde is die moontlikheid van die eksistensie. Dit is die posse
in die sin van die vrye mag van die eksistensie. Dit beteken the dat die
mens ingesluit word deur apriori voorhande potensies me. As moontlike
eksistensie ontwerp die mens sy eie moontlikhede. Hier is geen Aristoteliese
oorgang van potensie na akte nie. Dit sou 'n begrensing van die eksistensie
as akte deur die essensie as potensie beteken.
My moontlike eksistensie is my behorensmatige eksistensie. Ek behoort
my moontlike eksistensie te syn. Eers in die eenheid van behore en Syn
kan dit geskied (HEIDEGGER). By JASPERS en die ander is die menslike
bestaan 'n bestaan wat in die nog-nie-„bestaan” bestaan. En hierdie ,,nognie" word nimmer in hierdie lewe afgeskud nie. By HEIDEGGER kan die
mens reeds ten tye van sy lewe met die Syn saamwoon. Dit is trouens die
eintlike woon.
Met die mens as moontlikheid wil hierdie Eksistensie-filosowe die mens
as ontwerper van- eie eksistensie na vore laat tree. Dit bring o.a. mee dat
die etiese problematiek nimmer extra se verstaan moet word nie. In hul
omskrywing van die eksistensie as vraag, as tydelik, as manco, ens. word
afgesien van aangebore idee en denkkategoriee-. Manco, vraag, ens. is nie
eienskappe naas andere nie. Dit sou oppervlakkig wees om die mens so uiteen
te skeur. In en deur en vanuit die vraag of manco of non-substansialiteit
word die eksistensie belig. Vrae stel, mankoliekige bestaan, eindigheid is
dan ook -geen natuurlike eienskappe nie. Dit is ,Existenzialien" of „Signa"
of eksistensiele moontlikhede. Dit is die menslike eksistensie. Wat die
mens inhoudelik is, is onmoontlik om te weet. Dat die mens nou eenmaal
daar is, meet bevraagteken word. Want dit gaan om die kwessie of die
mens „daar is".
Die Eksistensie-filosowe is op soek na die mens. Daarin is die mens

onderweg. Hulle wil die mens opnuut herwin. Steeds gaan dit om die
,,to be or not tot be" van die eksistensie 4 ).
3. Kiesing van die keuse
Die eeuoue opvatting van die menslike persoon as 'n indiwiduele subsansie van rasionele natuur is deur onss vier filosowe totaal oorboord gegooi. Eksistensie beteken — negatief — dat die mens weg staan van die
natuur of synde. Non gaan HEIDEGGER nog verder. Positief sien hy dat
eksistensie na die Syn heen staan en by die Syn inwoon.
Die mens het geen verseelde wese nie. Hy is oop dinamiese posse waaruit die goeie ontwerp word. Volgens HEIDEGGER woon die mens voigens
die maat van die Syn in die huis van die Syn. Hierdie woos, of etos is dan
self die wese van die mens. Dit is sy ,tweede natuur", sy ge-woon-te. Dan
is (esse) die mens in soverre hy woon (agere).
Veral JASPERS en die twee Franse laat die etiese esse of habitus of
situasie tot stand kom deur die eksistere as daad. Hier word 'n Etiek van
die daad (besteding) teenoor 'n Etiek van die syn (besparing) bepleit.
Is die fundarn,entele aard van die eksistensie die aksie, die daadwerklik4 ) Kyk H. DOOYEWEERD, In the twilight of western thought, Presbyterian and
Reformed Publishingg Company, Philadelphia, Pennsylvania, 1960, p. 176.
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heid , dan verskyn die etiese eers op die terrein van (en kragtens) die eksis-

tensie. Op die veld van die natuur kan dit the bespeur word nie. Daar is
kainsidensie tussen die eksistensie en die etiese. Die eksistensie het nie
'n etiese synswyse nie. Dit is die etiese in daad.
Die mens is die etiese „in the making". Daarom moet die etiese fenomene
vanuit hulself the nie vanuit 'n vooraf gegewe sin of konnotatiewe bepaling
benader word nie. Alle ,objektiewe ,Werttaf eln" word oorboord gegooi.
Die etiese word in sy voile omvang eers en slegs deur die daad-werklike
mens gekonstitueer.
'n Wese wat volmaak is, 'n wese wat uit en uit goed is, het geen behoef to
,

aan 'n behore of imperatief nie. Sodanige wesens is irnmers reeds vol en
voldoen aan alles. Daarom dat behore nie van pas is by die positiewe
natuur rile. By die mens, wat die onafheid self is, geld weer: sonder mislukking geen behore. Sonder die mancoo, sonder die non-substansiele eksistensie is daar geen Etiek moontlik nie.
Die mens is geen „Bestand" nie. Maar die syn, wereld, natuur is ewig
en onveranderlik. Dit is die syn wat sonder aksie, sonder vraag en sonder
behore is. „Auf stand", aksie teen ..., tydelikheid versus ..., teen-natuurlik —
dit is die mens. Tot die mens as eindige wese hoort eksistensieel die
etiese behore.
Die etiese is die anti-pode van die syn(de) of natuur. Die etiese is die

mees on-natuurlike (teen-natuurhke) aktiwiteit van die mens.
Die mens het geen aprioriese natuur of gesteldheid of predisposisie waarvolgens hy sou handel nie. Dit sou horn in 'n natuurding en outomaat
laat verander. Dan sou hy geen keuse meer he me. Dan sou hy gewoon
a-eties wees. Dan sou hy geen held meer wees nie, nog minder 'n lafaard.
Watter heldhaftigheid of braafheid sit daar agter as iemand in oo^reenstemming met sy sg. goeie aanleg nie anders kan as om goed te doen nie?
Om sonder keuse 'n held te wees, is om die natuur se noodwendigheid
op die mens of te druk. Hier is, dan klaar vir horn beslis. Self beslis hy
niks nie.
Maar vo lgens HEIDEGGER en die ander is die mens the van nature
goed nie. Dit sou 'n voorafbepaling van die mens wees, wat hom juis van
sy etiese karakter beroof. Die mens is aanvanklik ... ,rien"! Die mens
maak homself tot held ... en tot lafaard. Daarom is die mens ook nie
van nature boos nie. Wat eksistensie inhoudelik is, kan nooit vooruit
gese word nie.
Waar die mens bepaald word deur sy natuur, sy sg. aangebore aanleg,
sy geskape-wees dear God kan the beweer word dat die mens hom, in
vryheid vir of teen die goeie kan uitspreek nie. Want in hierdie gewraakte
beskouing bestaan die goeie vbor die vryheid. Vir die Eksistensie-filosowe

is vryheid veel meer as 'n moont]ikheid om goed of kwaad te kies met
die beperking daarby dat die goeie gedoen behoort te word. En volgens
die vier denkers bestaan daar ook niks voor of agter die mens wat hom
sou lei of determineer nie.
Daarorn is die mens self verantwoordelik vir alles wat hy verrig. Hier
het ons weer 'n gemeenskaplike gedagte. Verantwoordelikheid word gesien
as skuldigheid. Hier word oorsaaklikheid,. kousaliteit i— isiatief as die
karakteristieke van verantwoordelikheid geskets. Die mens is self die

oorsaak of skuld daarvan dat hy eintlik of oneintlik eksisteer. Erken die
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mens eenmaal dat hyself die skuld van sy eksistensie is, dan hanteer hierdie
filosowe verantwoording in die sin van verantwoording vir jouself aan
jouself. Eksisteer die mens eintlik, dare dui dat die verhouding van die
mens tot horns elf aan.
Is die mens vir homself verantwoordelik aan homself, dan is by homself
ook tot maat(staf) en regverdiging. Dit kom die sterkste uit by DE
BEAUVOIR, SARTRE en JASPERS. HEIDEGGER se dit ook, maar anders. Die
wese van HEIDEGGER se mens is die diktaat van die Syn.
Om die verantwoordelikheid (oorsaak) vir jou dade op 'n sig. natuur of
op God of te skuif, is lafhartig. So wil niemand bier van 'n super-humane
of 'n sub-humane (d.i. natuurlike) imperatief weet nie.
bepaling. Die oopheid tot die Syn is vir
Vryheid is ten diepste selfbepaling.
HEIDEGGER 'n ontwerp na moontlikhede. Vryheid beteken meer as 'n
blote moointlikheid om sus (bv. eintlik) of so (bv. oneintlik) te kan doen.
Vryheid is the enkel keuse tussen twee moontlikhede nie. Vryheid beteken
dat ek myself selfs in mij oneintlike eksistere bepaal. SARTRE sou se dat
ek sells vir my ,mauvaise f oi" verantwoordelik is. Waar ek my vryheid
(selfbepaling) wil ontduik, hou SARTRE my verantwoordelik (selfveroorsakend) vir die (vrye) paging om my vryheid te ontvlug. Ook vir SIMONE
DE BEAUVOIR gaan dit in die vryheid the om 'n blote kiesmoontlikheid tussen
die eties-goeie (bv. vryheid) en die eties-slegte (by. onveyheid) nie. Nee, die
keuse l6 veel dieper. Want die keuse tussen vryheid en onvryheid is vir Naar
reeds vryheid! Waar 1g. vryheid gekies is, is vir die etiese versus die a-etiese
gekies. Hier gaan dit (nog) the om die keuse vir die eties-goeie versus die
eties-slegte nie.
JASPERS wil ook deurdring tot die kiesing van die keuse, daardie keuse
om te kan kies, ten einde die suiwere vryheid op te diep.

4. Die etiese vraag en Etiek
Waar almal die dinamiese struktuur van die eksistensie sien as 'n ,Seinsollen", 'n behoort te ... , as 'n inhoudlose behore, daar kom 'n besondere
gevoeglikheid vir 'n Etiek baie sterk na vore.
Die etiese duik daarop waar ons die imperatief, die roepe, die behore
aantref. Die indikatief is die terrein van die Ontologie (volgens SARTRE en
DE BEAUVOIR). HEIDE'GGER wil egter 'n eenheid vary imperatief en indikatief, van behore en Syn he^. Vir almal is die behore die merkteken van die
etiese. Hierdie bevel of imperatief of roepe of uitnodiging van die Syn is
jets heeltemal anders as die rigoristiese wet van die rede en die Christendom.
Losgeruk van die sprake van die Syn boor HEIDEGGER net van wet op wet
en gebod op gebod. Die ,Ruf" of behore is daarenteen die toespreke van
die sprekende of nodigende Syn. In teenstelling tot die ,Vernunft"-wet kan
bier the vooruit gese word wat die behore inhoudelik is nie. Hierdie laaste
gedagte word ook deur JASPERS en SARTRE en DE BEAUVOIR onderskryf.
Maar by hulle word die behore deur die mens self en the deur die Syn
verskaf nie.
Die wet as algemene norm is legalisties (JASPERS). Dit is 'n algemeengeldige grootheid wat die handele van die mens versplinter in gedeterm:ineerde vooruit-gewete inhoudelike dade (wat gedoen behoort te word)
— JASPERS, HEIDEGGER, SARTRE en DE BEAUVOIR. Hier sou die mens
volgens sy vaste „natuurwet" handel. By hierdie beskouing het die mens
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geen etiese bewussyn soos KIERKEGAARD dit gestel het nie. her is volgens
die Eksistensie-filosowe dan geen „Du sollst!" nie.
Die verhouding tussen die „du sollst" en die „du kannst", tussen die etiese
en vryheid word op voetspoor van KANT irrasionalisties omgebou. Jy behoort, daarom kan jy. Maar die „Können" (vryheid) is geen postulaat van,
die praktiese rede soos by KANT nie. Dit word in en deur die ,Sollen"
(behore) — d.i. eksistensie wie se wese juis behore is — geskep, gepostuleer
en ontwerp. Vryheid is dinamiese, kiesende selfbepaling. Dit is geen etiket
wat die behore aangesteek word nie. Dit bestaan ook the agteraf, abstrak
en los van die behore nie. Dit is ook geen aprioriese gegewe nie.
HEIDEGGER verwerp die tradisionele skoolse, wetenskaplike en rasionalistiese Etiek. Self wil by geen Etiek uitbou nie. Sisteembou is vir hierdie
denkers immers 'n opruiming van die konkrete eksistensiele lewe met
behulp van teoretiese skemas en spekulasies. Die etiese ontwyk egter elke
rasionele begrype. Reeds vir KIERKEGAARD was die werklikheid dan ook
groter uitgemeet as wat HEGEL se Logika as sg. Werklikheidsleer ooit vermoed het. Uit die eenheid van Syn en behore resulteer self 'n oorspronklike
Etiek (HEIDEGGER). Hier is geen taak (t.o.v. die opstel van 'n Etiek) vir
HEIDEGGER meer oar nie. As ,geschichthche Schicksal" stuur die Syn aan
die mens sy ,Geschick", sy lotswet, sy behore. Maar wat hierdie behore van
die Syn inhoudelik is, weet ons wat buite die Syn verkeer, nimmer.
HEIDEGGER is die bevoorregte. Hy hoer die diktaat van die Syn: dat hy
behoort te woon. Dit is die hoofsom van wat HEIDEGGER aan ons se. Maar
wat hy behoort te doen (woon), se die Syn.
JASPERS het ook geen vertroue in 'n weten.skaplike Etiek van algemene
norme nie. Dit verlam die doen en late van die mens. Dit gee voorwaardelike
bepalings vir sy handele. Die mens van die onegte Etiek vra graag: wat
behoort ek te doen? Hy wil graag weet volgens wafter voorwaardes of
apriori's hy behoort tee handel. Om te vra ,wat behoort ek te doen?" is die
dood van elke eintlike eksistensie-le Etiek. Die opregte mens vra ,behoort
ek te doen?" Hier vra hy dus nie na voorwaardelike eise nie. En hierop
antwoord JASPERS: ja, ek behoort te doen!
Die eis d a t ek behoort te handel is 'n onvoorwaardelike eis!
JASPERS handhaaf 'n Etiek van die eksistensiele of etiese behore versus
'I Etiek van die objektiewe of juridiese of onsuiwere etiese of morele
behore. Maar die positiewe en sistematiese uitbouing van die nuwe Etiek
van JASPERS bly uit. Dit hang saam met die spanning tussen Filosofie en
f ilosof ere.
SARTRE en SIMONE DE BEAUVOIR is gekant teen 'n Syns-behore. As
Eksistensialiste kom hulle op vir 'n Eksistensialistiese Etiek. Dit beteken
o.a. dat die behore in die hart van; die eksistensie le. Ons mag egter nie hul
sg. Eksistensialistiese Etiek as 'n rasionele bedrywigheid aansien nie, se
hulle. SIMONE DE BEAUVOIR het vir ons die eerste sistematiese (!) beskrywing of Eksistensialistiese Etiek verskaf. En SARTRE het eksplisiet 'n
Etiek belowe.
Alhoewel slegs HEIDEGGER se moee wandelaar uiteindelik by die huis
van die Syn uitkom, is die Transsendente of die ,onm.00ntlike god" ook
die uiteindelike doel en ideaal by die ander drie. Dit is die voorwaarde van
die etiese strewe of problematiek in beweging. Die twee Franse streef juis
na die ideaal van god-wees. Maar hierdie ideaal is onbereikbaar. Tog is
,

,

,
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dit die drakrag en stimulus van die god-word-projek. As die mens God sou
wees, sou by 'n vasgestelde en getemde syn wees. Maar vir hulle is die syn
(,,,en-soi' ' ') 'n bedreiging en opheffin g van die etiese. Mens]ike transsendere
--

is 'n negasie van syn („das Gewesene"). Indien die eksistensie aan, God en
syn ten prooi val, is menslike Etiek onmoontlik.
Waar Etiek oor die algemeen deur die Griekse, Middeleeuse en Modern
etici opgevat is as 'n aangeleentheid (hetsy wetenskaplik oB nie) wat
,,raad" moet gee, wil die Eksistensie-filosowe geen raad of hulp gee nie.
Etiek verskaf geen voorwaardes waarvolgens ek behoort te handel nie.
Daarom word die voorskrywende karakter van Etiek uitgeskakel. Ook hierom wind ons geen groot aantal geskrif to op die gebied van die Etiek vanuit
hierdie rigting in die Filosofie nie.
Vir hierdie wyssgere kan die etiese Dimmer in 'n inhoudelike en aprioriese
sin gegryp word nie. Die menslike handele, vryheid, goed, kwaad, eintlikheid , verantwoordelikheid, keuse, ens. — ja, die totale etiese aangeleentheid
— kan nimmer van buite verstaan word Die. Die etiese word primer in aanwysende of denotatiewe of ontwerpende sin geteken. Almal wil 'n bala.nsstaat uitskakel oor wat eties-goed en wat eties-sleg sou wees. Inhoudryke
etiese norme ter onderskeiding van die eties-goeie en die eties-slegte word
met minagting behandel en selfs genegeer. HEIDEGGER sien norme as die
ondergang van die mens. Vandaar sy beswaar teen daardie ekse^gete van
sy Filosofie wat sy onderskeiding ,eintliV' en, ,oneintlik” as etiese waarderinge (eties-goed en eties-sleg resp.) geinterpreteer het. Met ,eintlik"
en ,oneintlik" wou by ons geen etiese of waardenorm in die hand stop Die.
Hiermee wou by op die pre-eties-waarderende niveau beweeg. Daaxmnee
teken by die etiese (eintlikheid) qua ontologiese en die a-etiese (oneintlikheid) qua ontiese.
Ook JASPERS is fel ge kant teen die wettisisme . SARTRE en DE BEAUVOIR
se dat geen norm my in my beslissinge kan help Die, nie eens 'n ,,Gebot der
Stunde" nie.
Die enigste pretensie van hierdie Etiek is om oor die etiese versus die
a-etiese te spreek. Dit gaan hier dus the om die lafhartige vraag: wat (d.w.s.
volgens wafter beginsels, norme, ens.) behoort ek te doen? nie.
HEIDEGGER, JASPERS, SARTRE en DE BEAUVOIR stel 'n ander vraag.
Hulle wil the die eties dodende vraag van 'n sg. rasionalistiese Etiek navra
Die. Hulle vra slegs: behoort ek te doen?
Dit gaan om 'n keuse tussen die ,behore" en die ,nie-behore".
En hulle kies vir die ,behore" as die illustrasie, in lig bring, in aansyn
roepe, van, die etiese eksistensie.
,

Kritiese stellings

A. Eksistensie
1. Vera! HEIDEGGER en SIMONE DE BEAUVOIR stel dit bale duidelik
dat die mens the daar is waar die heerskappy van die Rede hom tot ding
of instrument gemaak het nie. So wil KIERKF'GAARD en hierdie vier geesverwante 'n kruistog onderneem op soek na die mens. Daar is vir hulle
'n skaarste aan me'nse. Dit is hulle doel om die mens weer te herwin vanuit
die rasionalistiese en tegnisistiese kluisters. Maar hiermee het hulle meer
toegegee as wat hulle wou. Hulle soek die mens verkeerdelik waar by the
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is nie. Hulle begin by die af'wes gheid van die mens. Waar hulle hom
vooraf uitgeskakel het, kan hulle hom moeilik agterna vind.
Uitgaande van die abnormale toedrag dat die modern mens begrawe is,
kan hulle eers vra: of die mens daar is.
Hiermee is 'n abnormale gegewe van deurslaggewende betekenis gemaak
by die vraag na die konstituering van die mens-syn.
Met hulle ,,of-vraag" verwar hierdie filosowe die vraag na die oorsprong
van die mens met die vraag na die bestaanswyse en bestemming van die
mens. Dit word byvoorbeeld duidelik as ons verneern dat die ontstaansvraag „of die mens daar is" byna ongemerk getransformeer word tot 'n
vraag na die hoe van die! mens. Eintlik probeer hulle die ontstaansvraag
uit to skakel. Dit sou die mens koppel aan 'n instansie buite hom. Tog koppel
hulle die mens aan die kontingensie. Sander oorsprong is die mens nie.
Hierdie denkers maak 'n besliste keuse t.o.v. die vraag of die mens in sy
synswyse onafhanklik van sy Goddelike Oorsprong verstaan kan word.
2. Waar die syn van die mens teenoor die syn van die dinge (syndes)
afgegrens word, is die gevaar duidelik aanwesig dat eksistensie of „pour-soi"
negatief in terme van die synde omskryf word. So hoar ons net dat die
mens anti-physis (S. DE BEAUVOIR) of wegstaan van die natuur of oorskryding en deurbreking van die feite (JASPERS) is. Op hierdie wyse het
ons nie die voile konkrete mens in sig nie. Om byvoorbeeld to se^ dat geel
,,nie-swart" is, is abstrak en eensydig. As die natuur dit is wat sig as ,objek"
vertoon en as die eksistensie die ,nie-objektiveerbare" is, dan het die wysgere hiermee die eksistensie eensydiglik laat oppgaan in die „nie-ob jekwees .
Intussen kan ons dit waardeer dat HEIDEGGER en sy makkers weer die
aandag vestig op die omstandigheid dat die mens nie blote rasionele objek
is nie.
Ons stem saam: die mens is nie jets algemeens nie. Dat daar ,algemene
karate aan die mens" is, erken ons. wel. So is dit byvoorbeeld modaal gesproke 'n algemene waarheid as ons se dat die mens o.a. 'n etiese weasel is.
,,De onderlinge verhouding van het universele en het individuele in het
geschapene is deze, dat beide gelijkwaardig zijn alsook dat zij steeds en
overal voorkomen" 5 ). Bowendien kom die algemene en die indiwiduele
nie slegs by die mens voor nie, maar in die ganse kosmos. As die Eksistensiewysgere die aigemene aan die natuurwereld toese en die indiwiduele slegs
vir die mens reserveer, dan het hiermee 'n skeur in hul ontologie ontstaan
waarby mens en wereld abstrak en eensydig gesien is.
Die tipering van die mens as meer-as-objek dui ook op 'n dualistiese
werklikheidsopvatting. Die werklikheid word verdeel in „logiese objek"
en ,meer-as-objek". Dit is 'n willekeurige tweedeling. Dit herberg 'n relativisme of nivellering van die kosmiese verskeidenheid — willekeurig, omdat
die kosmos ewe goed verdeel kan word in byvoorbeeld materie en niematerie. 'n Nivellering van die verskeidenheid kom na vore, want alles
wat the mans is nie, word nou deur die Eksistensie-filosowe ander een
nomer gebring, t.w. ,logiese objek".
Die we^reld waarbinne die eksistensie hom bevind word aanvanklik as
5)

D. H. TH. VOLLENHOVEN, Geschiedenis der Wijsbegeerte, eerste band, T. Wever,

Franker, 1950, p. 40.
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'n wereld vol positiewe feite en ewige syndes gesien. Dit is nog 'n res van
die Positiwisme. Waar die f eitelike wéreld en afgeronde natuur (van, die
Positiwis) oorskry word deur 'n eie wereldontwerp en tweede natuur, is
die humaniste aan die woord. Waar God se troon leeg staan by hierdie
filosowe, sien hulle die wereld as pure feite sonder sin. Daarom is hulle
genoodsaak om 'n nuwe ,wereld " vol menslike sin te konstrueer.
Omdat die Calvinis die wereld as sinvol, omdat die sin van die werkhkheid sy kreatuurlikheid, sy geskapenheid deur God is, is daar geen sprake
van 'n dualisme t.o.v. 'n statiese feite-wereld en 'n dinamiese menslike
wéreld nie. STOKER spreek byvoorbeeld van die hele kosmos as ook dinamies en aksiaal bepaald '6 ). En D OOYEWEERD sien die ganse kosmos as van

dinamiese sinkarakter 7 ).

Dit beteken the dat die sg. menslike en nie-menslike wereld nou vanwee
die dinamiese karakter na die Transsendente oorloop nie. Nee, die din amiek
word dus the sons HEIDEGGER, JASPERS, SARTRE en DE BEAUVOIR (t.o.v.

die mens) as 'n deurbreking van die sg. ,natuurwet" deur die mens gesien
nie. Sells 'n sondige dinamiek, bv. 'n rewolusionere historiese daad, bly nog
aan die betrokke skeppingsaard van die historiese gebonde.
Uitgaande van 'n gemeenskaplike kreatuurlike wortel by mens en wereld,
is die wereld vir die Skrifgelowige filosoof geen prinsipiele bedreiging vir
en vyandige teenpool van die mens nie. Die element van stryd (Aorings
en distels, sweet van die aanskyn", ens.) kom tiers na die sondeval. Die
wereld is nag voor en nog na die sondeval 'n blinde positiwiteit en sonder
referensie. Die wereld refereer of wys been na sy Oorsprong, God die
Skepper en Onderhouwer en Wetgever daarvan. Die wereld is 'n ope boek
waarin ons die majesteit en krag en heerlikheid van God kan sien. God
roep die mens ook dear hierdie ope boek om Horn te ken en te dien. Die
wereld en die mens moet in die lig van Gods Woord bestudeer word. Hier
staan die Calvinis antiteties teenoor daardie beskouing wat leer dat God
en wereld in die lig van die verhouding van die mens tot homself besien
moet word. Waar hierdie f ilosowe handhaaf dat die fenomene (we'reld,
natuur, synde) selfindikatief is, veronderstel hulle o.a. dat die synde toutologies uit homself verklaarbaar en verstaanbaar is. Dit is 'n versub^stansialisering en verabsolutering van die synde.
3. Waar die eksistensie as non-substan;sialiteit gesien word, flikker die
hoop op dat bier geen verabsolutering van die mens sal intree nie. Helaas
is die „non-substansialiteit" as dialektiese begrip bedoel ter afgrensing van
die mens teenoor die synde wat dan wel afgerond en selfstandig en ewige
substansie sou wees. Maar waar gesê word dat die menslike bestaan (as
manco) slegs uit homself verstaan kan word, word veronderstel dat die
mens uit die mens verklaarbaar is, en aan homself genoeg is ter eie uitleg.
Dit is 'n versubstansialisering van die mankoliekige mens.
Hier word o.a. die fundamentele betekenis van God en van die res van
die skepping vir die mens uitgeskakel. Dit vervals hulle mensbeeld. In 'n
bepaalde sin kan ons dit waardeer dat die Eksistensie-filosowe! die mens
in sy uniekheid nie tot die nie-menslike wil herlei nie . Ons handhaaf 'n
6) Vgl. H. G . STOKER, Beginsels en metodes in die wetenskap, Pro Rege, Potchefstroom, 1961, p. 163 e.v.
7) Vgl. H. DOOYEWEERD, A new critique of theoretical thought volume I, p. 4 e.v.
,
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onherleibare verskeidenheid (w.o. die mens) in die kolsmos kragtens die
skeppingsaard daarvan. Daarom moet ons waak teen die pogings om die
mens vanuit of in terme van die nie-menslike te verklaar. Maar die onherleibaarheid (tot die nie-menslike) beteken geensins uitskakeling van die
nie-menslike nie. Daar is 'n onherleibare samehang gegee tussen mens en
die res van die skepping. Om die mens te isoleer van die res van die
skepping is om dit selfgenoegsaam en op sigself te stet. Dink die niemenslike skepping (en God) weg, en die mens word look geskors. In die
lig hiervan word dit 'n ernstige vraag of HEIDEGGER, JASPERS, SARTRE en
DE BEAUVOIR, wat enersyds met hul reduksies die mens verabsoluteer,
andersyds nog die mens — en daarmee die etielse — oorhou.
4. Indien die mens 'n non-substansialiteit is, vanwaar hierdie tekort?
Die tekort tree wel na vore waar HEIDEGGER, JASPERS en die ander twee
filosowe juis die mens dialekties versus die synde of natuur afgrens. By
die een ontbreek as noodwendige teenhanger wat by die ander aanwesig is.
Maar afgesien van hierdie dialektiese afhanklikheid by die mens van dit
wat hy bestry, is daar o.i. 'n dieper ongerymdheid in hierdie filosofiese opset.
Die oopdekking daarvan wil ons inlui met die vrae: Vanwaar is die
manco? Onder watter voorwaardes of veronderstellings word mancosigbaar? Al vier kan hierop antwoord dat ons vrae foutief is, aangesien die
dinamiese manco onv000rwaardelik is (by monde van JASPERS). Immers,
hulle wil geen „raison d'être" agter die mane solek nie. Dit doen die
Rasionalisme en Christendom met hul sisteem-„Treiberei” wat 'n Rede of
'n Onveroorsaakte Oorsaak agter die mens konstrueer.
Maar met ons vrae het ens nie hul Filoisofie as sisteem op oog nie, wel
hul Filoso►fie as eksistere. Die eksistensie is self die voorwaarde van die
manco. Want vanuit (en nie o&r nie) die eksistensie word oor die manco en
behore gefilosofeer! Met ander waorde, ons vrae peil of op die konstellasie:
sonder die eksistensie van HEIDEGGER en JASPERS en SARTRE en DE
BEAUVOIR, sonder hierdie eksisterende filosowe sou die manco as veronderstelling van die eksistere nie ontdek kon word nie. Die eksistensie moet
eers(te) bestaan om te ontdek dat hy „twe11de' bestaan — dat hy nog in
.

aantog is. Dit beteken dat bier geen aanvanklike skaarstee aan eksisterende

mense is nie. Hiermee verval die ontologiese tweedeling tussen oneintlike
,,daseinsmense" as primi en eintlike eksisterende mense as in aantog.
5. Al vier stet dat God nie die grond van die eksistensie is nie. Dan
word die kontingente die grond van die bestaan van die mens. Want die
mens is nie natuurnoodwend g of as „ens creatum" daar nie. Dit beteken
dat eksistensie sowel kon as nie kan gewees het — daarom die „to be or
not to be"-problematiek. HEIDEGGER hipostaseer hierdie kontingente tot
die Kontingente (Syn). Nou ontvang sy mens nie-noodwendige en noodlottige oproepe van die „Gesebicl ". Sy doen en late is noodlottig bepaal.
,,Hoe konsequent HEIDEGGER in dit fatalistisch Situationisme is, moge
blijken uit zijn stelling, dat de wezenlijke beslissingen niet in, dock over
de mens voltrokken worden, omdat ze in het Zijn zelf zich afspelen" 8),
JASPERS en die ander hipostaseer weer die eksistensie wat eenmaal (bier
en nou) daar is — nadat die „to be or not be"-spanning insidenteel-tydelik
8) S. U. ZUIDEMA, Kontemporain situationisme, art. in: Philosophia Re f ormata, 23e
jaargang, 2e kwartaal, 1958,
'
J. H. Kok N.V., Kampen.
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tot 'n „to be"-beslissing gestabilL eer is — tot 'n voortdurende eksistensie.
Daarmee gaan dit in die ewigheid oor. So kom eksistensie onder die duursaamheid van die nie-temporele synde te staan. Dan is sy doen en late
noodwendig bepaal. Dit is the meer onvoorwaardelik soos JASPERS se nie.
Maar ons moet verder deurtas. Hierdie denkers' kan in verband met
bostaande terugantwoord: Al is eenmaal in sake die „to be or not to be"keuse ten rgunste van die „to be" gekies, dan is daar nog steeds: die moontlikheid om „nie te syn"; dat die ,syn of nie-syn" keuse nog steeds aanwesig
is; dat bier dus nie sprake is van 'n ewige gelykheid tie. SARTRE se Berens
dat die boef nog steeds sy lot in eie hande het, want by het die moontlikheid om 'n held (nie-boef) te wees.
Tog le die probleem o. i. nou op 'n ander plan. Die „to be or not to be"i ig. Voor die eersgenoemde ,,to be or not
problematiek is ook dubbelsm
to be" was daar aanvanklik ... niks, nog 'n held, nog 'n boef. Immers, volgens
al vier le daar geen instansie agter die mens nie. Maar waar die s:g. neutrale
„to be or not be"-kwessie tot 'n beslissing ten gunste van die „to be" gekom
het, waar die mens in „Dasein" getree het, daar is die handhawing van
die aanwesigheid van die mens versus sy of wesigheid nie meer 'n neutrale
aantgeleentheid nie. Waar daar nou (in die voorbeeld van SARTRE) 'n boef
is wat as boef die keuse moet doen, het ons 'n noodwendige besetting van
die „to be". Dit prejudiseer die volgende keuse; 1g. is dus nie meer ,,onvoorwaardelik en vry" nie.
6. Volgens die vier f ilosowe is die mens die enigste wese wat vanwee
sy onaf geslotenheid en vraagkarakter buite homself tree. Alle ander Binge
is nie mankoliekig en eindig nie. Die mens is die enigste wese wat o.a. na
kennis smag. Hiervan sou die vraag: is die mens? getuig.
Was die mens voor die sondeval 'n ewige wese sonder stoornis van kennis?
Was by toe gelyk aan die stomme natuur rondom hom?
Eindigheid is nie die grond van kennis soos HEIDEGGER e.a. graag beweer
nie. Reeds voor die sondeval, reeds voor die dood as einde van die menslike
lewe op aarde, het die mens kennis besit. Dit was suiwere en hoogste kennis
aangaande God en Sy Woord, homself en die wereld rondom hom, ens.
Daarom het die sg. etiese bewussyn nie eers ontstaan toe disharmonie
ingetree het, soos HEIDEGGER saam met FREUD en KIERKEGAARD beweer,
nie.
Sterflikheid word deur JASPERS en HEIDEGGER gesien as die tot die
menslike bestaan noodwendige. SIMONE DE BEAUVOIR en SARTRE weet nie
waarom die mens sterf nie. Vanwee hul uitgangspunt wat die Skriflig
ignoreer, kan hulle slegs f rag mentariese gegewens aangaande die dood
verskaf. Die vraagstuk van die betekenis van die dood is nie eksistensieel
oplosbaar nie en word daarorn as, absurd bestempel.
Uitgaande van die Woordopenbaring kan ons byvoorbeeld nie van Adam
se dat sy sterflikheid sy menslikheid uitgemaak het nie. En al is die mens
vandag sterflik, is dit nog geen oorspronklike situasie nie. Nog vir die mens
voor die sondeval, nog na die sondeval is sterflikheid voorwaarde vir lewe.
Om te sterf hoort nie wesenlik tot die mens-syn nie. Om te sterf is abnormaal. Daarom is onsterflikheid (die opstanding tot die ewige lewe in
Christus) nie die grootste vloek wat die mens kan tref soos SIMONE DE
BEAUVOIR verkondig nie. Die voortbestaan in die ewige dood is die grootste
vloek wat die mens kan tref.
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Dat die mens eindi^g, d.w.s. onselfgenoegsaam is, erken ons graag. Eindigheid is geen euwel nie, want die wese en bestemming van die mens is sy
kreatuur-wees, sy heerskappy oor die skepping en sy diens aan God. Die
oerkrankheid van die mens is dus nie sy gebrek aan eindigheid (d.w.s. die
gevaar om in ewige syn to versand) nie, maar sy gebrek aan God.
Bij die Eksistensie-filosowe vind ons 'n gefilosofeer vanuit 'n o.i. gevalle
staat van die mens wat hulle as die normale beskou. Vanuit ons standpunt
gesien, wil hulle die normale uitgaande van die abnonnale verstaan. En
dit kan nie. Want dan word die normale verteken in die li g van die ab normale. Die ,normale" (skepping) gaan aan die ,abnormale" (sondeval) vooraf.
Sonde en kwaad was the inherent aan die syn van die skepping nie. Van
mislukking is eers sprake na die sondeval. Mislukking kan dus nie die rol
van voorwaarde vir vrye eksistere vervul tie. Mankoliekigheid is nie voorwaarde vir Etiek nie.

B. Etiese beginsel en etiese norm
1. Met die oog op die kritiese gesprek op voetspoor van die opeenvolgende bewegings van die etiese problematiek, stel ons bier 'n paar onderskeidings rakende die aard van die etiese en die etiese norm.
Bekend is dat in die Calvinistische Wysbegeerte gespreek word van die
beginsel van soewereiniteit in eie kring waar o.a. die etiese van dies res
van die kosmiese verskeidenheid onderskei word. Daarnaas word die innerlike samehang en vervlegting met die verskillende oorspronklike onherleiba.re verskeidenhede — i.c. tussen die etiese en de a-etiese — uitgedruk
in die beginsel van universaliteit in eie kring.
Waar die etiese in radikale onderskeid van, naas en vervleg me t die
a-etiese bestaan, vra ons na die beginsel van die etiese op grond waarvan
die etiese juis die etiese is en hom onderskei van alles wat nie eties qua
eties van aard is nie. Dit is die vraag na daardie beginsel wat die soewereiniteit waarborg en die universaliteit in eie kring kwalifiseer.
Vir 'n bepaling van wat die etiese as sodanig is in onderskeid van (en
in samehang met) die a-etiese is 'n beginsel nodig. Die etiese beginsel se
nog niks van die o nderskeid tussen die eties goeie en die eties slegte nie.
Die etiese beginsel se enkel wat die etiese na sy eie-aard is en wat dit nie
is nie. Dit baken die etiese in sy radikale onderskeid van die nie-etiese (bv.
die ekonomiese, die logiese, die fisiese, ens.) of 9 ).
Die vraag na die norme van die etiese korn ter sprake waar die etiesgoeie teenoor die eties-slegte staan. Die etiese norme help ons by die bepaling van die onderskeid tussen die eties-goeie en -kwade. Die etiese
norme stel slegs wat eties-1goed is. Hiermee veronderstel dit reeds die
etiese beginsel (in onderskeid van en in samehang met die nie-etiese beginsels).
ook bier kan ons stel dat op grond van die! Skrif en in aansluitin g b y
VOLLENHOVEN: dat die goed -kwaad bepaaldheid nie oorsp ronklik, d.w.s.
-

-

9 ) Hierdie aanvoring in 'n eie bydrae tot die uitbou van 'n Calvinistiese wysgerige
Etiek, is (alhoewel sums verskille opduik) gestimuleer deur 'n besondere opvatting van
STOKER aangaande beginsel.
Kyk H. G . STOKER , Beginsels en metodes in die wetenskap, p. 33.
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nie kragtens die skepping optree the 10 ). Ten aansien van die mens kan
gehandhaaf word dat die sonde nie wesenlik of wesensbepalend of skeppingsbepalend vir die mens-syn is nie 11 ).
juis daarom moet ons daarop bedag wees om the die aard van die etiese
sodanig vanuit of in terme van 'n etiese norm te sien, dat 'n etiese norm
moet diens doen as etiese beginsel nie. Dat die skepping (i.e. die mens)
oorspronklik na sy (i.e. etiese) aard ook goed geskape is, neem nie weg
dat ons steeds moet skerp onderskei tussen beginsel van die etiese aard
en norm(e) (oak wet genoem) vir die etiese verskeidenhede nie. Etiese
aard („syn") en etiese goedheid is nie verwisselbaar nie. Die beginsel van
die etiese dui die oorspronklike aard, wese, sinskern van die etiese aan.
Dit se waar die etiese „begin" en „eindig” en dit baken die gebied vir die
etiese of en geld net vir daardie hele etiese gebied.
Die etiese beginsel „geld" in 'n ander sin as die etiese norme. Dit blyk
reeds daaruit dat op die gebied van die etiese die beginsel onoortreebaar
is, terwyl norme oortreebaar is. Die etiese norme geld in die sin dat dit die
etiese verskeidenheid tot sujet bepaal en as goed of (sedert die sondeval
ook) sleg kwalifiseer. Die beginsel geld in die sin dat dit die etiese identies
laat bly. Die etiese beginsel is onherleibaar tot iets anders. Dit beteken
o.a. dat die fundamentele aard en struktuur van die etiese nie variabel
is nie. Dit bly konstant. Die etiese kan kragtens die daaraan gegewe beginsel
deur God gestel en deur Horn onderhou nimmer tot byvoorbeeld die
historiese of psigiese of logiese vervloei nie.
Daar is 'n verskeidenheid etiese norme. Die verskillende norme het betrekking op die verskeidenheid verskynsels, prosesse, ens. binne die etiese
sfeer. Dink o.a. aan etiese norme vir die gesin wat anders is as etiese norme
vir die bedryf. Hier hoef geen teenstrydigheid te wees nie. Saam vorm
die etiese norme 'n eenheid. Gemeenskaplik is almal norme vir die etiese
terrein soon bepaal deur die etiese beginsel. Die verskeie etiese norme is
na aan onoorsienbaar. Ook daarom dat ons geen rasionele tabulasie van
goeie en slegte dade en die norme daarvoor (soos 'n Kasuistiek wil) kan
verstrek nie. Elke samelewingsverband het sy besondere en self s eenmalige
naas algemeen-geldige etiese norme. In elke beroep word daar sekere
etiese norme gepositiveer. Tussen leermeester en leerling, ouer en kind, ens.
bestaan daar ook verskeie etiese norme wat gehoorsaam moet word.
Die verskeie norme moet deur die mens ontwaar, gepositiveer en gef ormuleer word. Ons moet onderskei tussen etiese norme en menslike formulering daarvan. Vanwee die sonde en kwaad in die skepping ken en
f ormuleer die mens die etiese norme dikwelss foutief. En foutief gef ormuleerde norme veroorsaak dikwels 'n spanning en steurnis wat op die terrein
van die (i.e. etiese) lewe sigbaar word.
Ook moet ons onderskei tussen die beginsels van die etiese en ons opvatting daarvan.
Om te weet wat eties-goed en wat eties-kwaad is, moet ook gevra word
,

10) Vgl. D. H. Th. VOLLENHOVEN, Inleiding in die Wijsbegeerte, geroneode, verwerking in Afrikaans deur J. A. L. Taljaard, s.d., p. 34.
11) Vgl. G. C. BERKOUWER, De mens het beeld Gads, J. H. Kok N.V., Kampen,
1957, p. 38-65.
G. C. BERKOUWER, De zonde, deel I, J. H. Kok N.V., Kampen, 1958, p. 42 e.v., 53 e.v.,
69 e.v.
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na die verskeie etiese norme in hul verband met die etiese. her het ons
reeds aangeland by die gedagte: al moet duidelik onderskei word tussen
beginsel en norm, moet ons die samehang tussen beide erken. Die beginsel
van die etiese omsluit of bepaal die eties- •goeie en eties -kwade in die sin
dat byvoorbeeld 'n eties-slegte daad nog steeds 'n etiese aangeleentheid is.
Al sou die mens 'n etiese norm oortree, ontdoen by horn daarmee the van
die kompetensie tot etiese optrede nie.
Die etiese aard kan o.i. nie van die a-etiese primer aan die hand van
(etiese!) norme onderskei word nie. Tog moet na aanleiding van die verband
en onskeibaarheid tussen beginsel en norm erken word dat ons in die norme
iets van die beginsel van die etiese aard kan gewaar. In die etiese(!) norme
spreek die etiese beginsel mee. Verder is daar die omstandigheid dat die
etiese ook altyd genormeer is; dat ens die etiese aard nimmer nivellerend
vanuit, maar tog altyd onderskeidend in verband met die etiese norme moet
benader. Etiese norme soon o.a. jy behoort -geen polrnografiese lektuur te
skep nie, jy behoort eerlik te weer in die weergawe van ander se opinie,
ens. weerspieel op een of ander wyse die etiese beginsel. Hierdie norme
kan moeilik by die logiese of historiese of lingulstiese of ekonomiese, ens.
ingebring word. Die beginsel van die etiese bestaan nie onafhanklik van die
(genormeerde) etiese verskynsels, waarvan dit die beginsel is, nie. Oral
waar die (ook genormeerde) etiese verskynsels of dade ,daar is", daar is
die begins-el van die etiese aanwesig.

2. Ons begrip van die eties kenbare word o.i. na sy omvang en inhoud
deur die konkrete eties kenbare self bepaal. Daarom bedoel die vraag na
die beginsel van die eie-aard van die etiese nie 'n soektog na 'n abstrakte
algemene eienskap waaraan individuele konkrete verskynsels of dade
agterna deel moet kry om tot etiese items te kwalifiseer nie. Maar ons wil
ook nie die inhoud van die etiese vanuit die omvang van die etiese (!) data
distilleer nie. Want in 1g. geval het HEIDEGGER en die ander drie buitendien
reeds 'n aprioriese bepaling van die etiese gebruik. Bovendien is 'n konkrete
etiese daad, bv. die omhelsing van 'n kind, meer as 'n kompositum van etiese
essensie plus etiese eksistentie. Daarbij kom o.a. ook nog die goed-kwaad
bepaaldheid, die bestemmingsrelasie, en ander bepaaldhede soos die ruimtelike, die biotiese, die logiese, die estetiese, enz. 'n Volle konkrete etiese
daad met sy etiese beginsel staan niet los van die a-etiese nie. Al word byvoorbeeld die daad van ontrouw deur sy etiese beginsel gekwalif iceer,
tog is dit nog kenbaar en word in daardie mate ook deur die beginsel van
kennis bepaal as iets kenbaars. Al is dit iets eties kenbaars. Of ens 'n etiese
daad wel altyd ken, is 'n ope vraag. Maar dit beteken sekerlik nie' dat die
etiese daad nie geken of nie ,ge-objektiveer" kan word nie.
Waar ons dus spreek van die ,etiese" word the veronderstel dat dit iets
substansieels of selfstandigs is nie. Verder kom die ,suiwer etiese" nerens
voor tie. Die etiese is altyd 'n bestaanswyse en handelingswyse van iets
(o.a. mens) in die aardse skepping. Seek ons na die etiese, dan vied ons
dit altijd vervlelg met die res van die skepping. De etiese is ook afhanklik
van die a-etiese en omgekeerd.
Met hul poging om slegs met die konkrete ,Dasien", in-aansyn-trede, van
etiese verskynsels te opereer, het die vier Eksistensie-filosowe juis in ab-
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straksie en ('n dinamiese) formalisme verval. 'n Dasein is nooit sonder 'n
inhoud nie. Sander essensie is eksistensie geen eksistensie nie. Die vorm
bring ons the by 'n inhoud rue 12 ). Eintlik bestaan daar geen vorm en geen
inhoud as sodanig, d.w.s. op sigself nie. Waar die ,Dasein" van etiese groothede op sigself en los van enige „Was-sei.n" daarvan gestel word, het ons
'n verregaande abstrakte kyk. Maar die lee behore, behore as manco, behore
sonder inhoud is strictu sensu onmootlik. Da.aram dat die behore as manco,
as formele te syn, as inhoudlose ,Sollen" die funksie van 'n onderskeidingskriterium (inhoudelik) van die etiese teenoor alles wat vreemd aan die
etiese is, vervul.
En waar inhoud en omngang saamval, het ons veral voigens HEIDEGGER
en SARTRE 'n beskrywing van die synde of „en-soi". Waar die formele behore tot inhoudelike beginsel van die etiese omgebuig word, word die these
opgehef deurdat dit vernal in 'n sg. natuurlike identiteitsrelasie.
3. Al vier die genoemde skrywers stel: die etiese „is" nie maar net nie.
Dit bestaan op die wyse van, ,behore".
Almal sien die behore as die f igurasie, as die konstituerende vir die etiese
niveau versus die a-etiese natuur. SIMONE DE BEAUVOIR sien die eksistensie
as 'n triomf van die behore oor die feitelikheid van die natuur. Vir SARTRE
tree die etiese eksistensie eers na vore waar dit as die behore the aan die
natuurnoodwendigheid ten prom vat nie. JASPERS wil die eksistensie uit
chaos red deur daaraan die synswyse van ,Sollen" toe te ken. Vir HEIDEGGER
is die mens eer mens waar by onder die oproep, (,,Sollen") van die vriendelike
Syn te staan kom; nadat by as „te syn" aan die synde ontsnap, het.
Die behore is die merkteken van die etiesel. Die behore as sodanig is
eenvoudig die beginsel wat die etiese teenoor die a-etiese oproep.
Nieteenstaande hul vermeende formele denotatiewe hantering van die
etiese in „Absetzung van die a-etiese, het hierdie filosowe tog oak 'n
konnotatiewe duiding van die etiese gegee. Dies behore self dui die etiese
na sy wese, na sy essensie, na sy beginsel aan. Hier is 'n lee behore, behore
as manco, as „te syn", juis tot die prinsipiele konnotasie van die etiese
versus die nie-etiese omgevorrn.
Omdat 'n denotasie altyd 'n konnotasie vero'nderstel (want daarsonder
kan denotasie the geskied nie), kon die Eksistensie-filosowe the bly staan
bij 'n bloot ontwerpende aanduiding van etiese f enomene' nie. Immers, waarkragtens het hulle byvoorbeeld die ,goeie", die ,handele", die „woos",
„veyheid", ens. na die terrein van die Etiek verwys? Hier is reeds veronderstel dat dergelike aangeleenthede juis die etiese materie uitmaak. Hoe
weet DE BEAUVOIR en SARTRE en JASPERS en HEIDEGGER so presies dat
dit wat hulle denotatief aandui (o.a. lewe, beslissing, hede, ens.) wel etiese
groothede is?
Die fenomene wat deur hul Etiek in behandeling genelem word, word
primer vanuit die •gesigspunt van die behore (as te syn) besien. Onder die
perspektief van die behore word al die genoernde items tot saak van die
Etiek. Die behore as behore verhef die ganse eksistensie tot etiese vlak.
4. Hoe is dit moontlik dat die etiese „daar is"? Die koorstem het reeds
hierop geantwoord dat die etiese kragtens die behore (as manco) daar is.
,

7

12 ) Vgl. N. T. VAN DER MERWE, Op weg na 'n Christelike Logika, gerorieode, M.A.verhandeling, Potchefstroom, 1958, p. 366.
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Die etiese is the kragtens 'n reeds gegewe natuur of gewoon outomaties aanwesig nie.
Ons vraag staan egter nog, en wel in die norm: vanwaar die behore as
manco? Ons krities kompas is gerig op iets wat hierdie filosowe toedek.
Wel kom hulle met die eis dat die mens horn. voortdurend tot manco moet
maak (dat dit dus, nie 'n of gemaakte saak is nie), maar vanwaar hierdie eis?
Hierop kan hulle antwoord dat dit 'n valse en sinlose vraag is wat veronderstel dat daar 'n predispolsisionele grond, 'n natuurlike aanleig vir die
behore bestaan.
Ons kommentaar hierop is sons volg: Hierdie filosowe veronderstel juis
die eksistensie as die instansie wat sy eie behore verskaf 13 ). En nou staan
hulle voor die antinomie: die! behore laat die , eksistensie in aansyn tree en
tog veronderstel behore eksistensie. Want indien aanvanklik net die , a-etiese
gegee is, vanwaar die behore en die eksistensie? Hier is 'n hiaat tussen
natuur en die etiese. SIMONE DE BEAUVOIR se weliswaar dat die behore
eers die oorgang van natuur na die etiese bewerkstellig, maar waar kom
die behore as, tussens^peler nou skielik vandaan? Was dit maar altyd daar
— wagtende op ontdekking? Die aanwesigbeid van hierdie filosowe is die
ponering daarvan. So word die behore die! mees natuurlike aangeleentheid
van die natuur-vyandige eksistensie. Hiermee is die etiese in hul denke
ontruim. Die behore het nou sy voetstuk in die natuur wat alle behore
uitskakel en waar die etiese onmoontlik is. Hierby is die eksistensie van
HEIDEGGER, JASPERS, SARTRE en DE BEAUVOIR as sou f f leur agter die
skerms aan die woord. In die orde vanaf ,; Dasein" na eksistere is daar
'n gaping tussen die a-etiese syn en etiese behore. Die disjunksie word
met die eksistensie van die filosowe self gelyk gemaak. En hiermee is die
Eksistensie-filosofiese beweging vanaf ,Dasein" tot eksistere verbreek tot
die orde: eers eksistensie dan behore.
5. Is die behore die beginsel van die etiese ter onderskeiding (afskeiding,
volgens die viermanskap) van die nie-etiese terrein?
Neem ons aan dat die ,etiese in breere sin" te doen bet met alles wat
die mens behoort te doen — bv. behoort en hoe behoort by kennis te vorm.,
ekonomies te handel, reg to laat geskied, ens. — dan moet gestel word dat
hierdie ,etiese lewe" tog 1geen ,eindeutige Grbsze" is nie. Hier beers
differensiasie.
erensiasie. Hier is 'n veelheid van onherleibare oorspronklike beginsels
gegee, bv. die logiese beginsel, die ekonomiese beginsel, die juridiese
beginsel. Die een kan nie totaal in terme van die ander gereduseer word
nie. Anders duik antinomies op. Die vraag ,wat behoort ek te doen?"
is nie 'n spesifiek etiese sentraal-vraag nie. Die ekonoom vra oak wat by
behoort te doen as ekonoom. Hierdie vraag sien ons saam met STOKER en
TROOST as die vraag in sake die roeping of praxis van die mens. En dit
omsluit veel m.eer as net sy doen en late op etiese gebied 14).
Die etiese behore veronderstel reeds die etiese beginsel. Daarom kan
die behore nie die etietse na sy eie-aard aandui nie. Die etiese behore verskil
,

13) Vgl . Supra, punt A, 4.
14)Vgl. A. TROOST, Casuistiek en situatie-ethiek, Libertas, Utrecht, p. 360 e.v.
H. G. STOKER, Teologiese, wysgerige en vakwetenskaplike etiek, art. in: Weten-

schappelijke bijdragen door leerlingen van dr. D. H. Th. Vollenhoven, T. Wever,
Franeker/Potchefstroom, 1951, Potchefstroom, 1951, p. 50.
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van bv. die logiese behore daarin dat dit 'n behore op die gebied van die
etiese naas die a-etiese gebiede is.
Die dialektiese afskeiding tussen natuur (as die a-etiese) en die etiese
„Bereieh" by die Eksistensie-f iloisowe verval in 'n nivellering van die radikale
verskeidenheid op die gebied van die natuur en die praxis of etiese in
breere sin. En hierdie tweedeling word ons ook verbied deur die eenheid
van die kosmos. Alhoewel die kosmiese verskeidenheid in 'n tweedeling
met behulp van 'n negasie onderskei kan word, beteken dit nie' dat die
totale kosmos nou oorspronklik uit dies twee geskeie komponente (i.c. die
etiese en die a-etiese) opgebou is me.
Ook reeds bier word sigbaar dat die etiese aard as onherleibare onselfgenoegsame oorspronklikheid opgeskort word deur die Eksistensiefilosofie.
Die uniek etiese behore verloor sy onherleibare aard deur dit te laat
opgaan in 'n universele behore waartoe ook die logiese, juridiese, ens.
-gereken word. Deur hul siening van die behore as konstituering van die
etiese het genoemde f ilosowe geen oog meer vir die radikale onderskeid
tussen die juridiese en die etiese, tussen die logiese en die etiese, tussen
die historiese en die etiese, ens. nie. Hiervan getuig o.a. die gedagtekonstruksie van JASPERS in sake die verhouding tussen die juridiese en
die etiese. Die juridiese is vir horn 'n buite-sektor van die etiese — die
onegte etiese. Die ander drie weet ook ale meer wat die verskil is tussen
die etiese en die imperatief van die Syn ekselgetiseer.
By die beantwoording van die vraag na die beginsel van die etiese moet
o.i. vasgehou word dat die etiese ook genormeer is soos o.a. die logiese,
die historiese, die estetiese. Ook hierom kan die ,Sollen" as sodanig en
as inhoudelike norm rile die beginsel van die etiese weer nie. Alless wat
die kenmerk van ,behore" dra, is nie daarom noodwendig eties van aard
nie. Die behore is ewe oorspronklik by die solsiale, die logiese, die ekonomiese, ens. as by die etiese. Dit is geen prerogatief van die etiese nie.
Hierom kan ons nie die vraag van die viermanskap, nl. „behoort ek te
doen?" as die uitsluitlik etiese vraag par excellence beskou nie. Was die
ganse behore enkel van etiese karakter, was die ,Sollen" as sodanig die
beginsel van die etiese, dan sou dit meteen die eliminering van die etiese
bestaanswyse impliseer. Nee, die etiese is dan ook slegs een bepaalde faset
in die ganse ,Sollens"-kwessie. Die oorgrote deel van die behorenswerklikheid is juis nie eties van aard nie. Ons erken wel die universele band van
die etiese behore met ander behore, maar hierdie verband hef nie die betrokke onderskeidinge op nie. Behore ontleen sy besondere aard juis aan
die verskillende modi van die werklikheid. Daarom spreek ons van; logiese
behore, estetiese behore, etiese behore, ens. Dit is juis die spesifieke sin,
aard, van die etiese wat die behore tot etiese behore maak en me die behore
wat die etiese as etiese konstrueer nie. Die behore kan nooit sinvol sonder
'n nadere kwalifikasie hanteer word nie.

C. Is die etiese aanwesig?
1. Vir 'n duidelike verstaan van die verwee1de probleemstelling by
hierdie filosowe word die temas soos volg uiteengele:
By die keuse tussen die a-etiese (natuur) en die etiese (eksistensie) gaan
dit om die betrokke beginsel — die behore — as onderskeidingskriterium..
Hierdie eerste beweging kan as B 1 gemerk word.
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Nadat vir die etiese gekies is (versus die a-etiese), neem die volgende beweging oor. Want is die mens eenmaal 'n etiese wese, mag hy the daarby
berus nie. Dan wil al vier Eksistensie-filosowe 'n ongewone (so HEIDEGGER)
staat van voortdurende dinamiese etos aan die gang sit. Die afval uit hierdie
etos is vir hulle verontmensliking en eties-sleg. Daarom word B 2 gebruik
ter tipering van die tema: die etos met sy norme ter onderskeiding, van die
eties-goeie en -slegte.
Die resultaat van die dinamiese etos kom onder die gesigspunt ,eerste
natuur en tweede natuur" ter sprake: — B 3
Vroeer is aangetoon dat die Eksistensie-wys-gere welseker met 'n bepaalde beginsel ter onderskeiding van die etiese en die a-etiese opereer.
Die fenomene wat deur hul Etiek in behandeling geneem is, is voor die
visier van die behore geskuif ten einde tot etiese temata te kwalifiseer.
Tans moet ondersoek word of binne die etiese plan self (nadat die aetiese verlaat is) 'n meet inhoud gevulde behore, 'n norm, ter hand geneem
is; m.a.w. of die Eksistensie-filosowe ook tussen die eties-goeie en -slegte
onderskei.
Veral HEIDEGGER, maar ook die ander drie stet dit baie duidelik dat
hulle slegs wil spreek oor die etiese qua etiese. Die sg. etiese waarderinge
le buite die kring van hul probleemopset. Geeneen wil die behore (as
maatstaf ter afgrensing van die etiese eksistensie teenoor die a-etiese natuur)
as 'n met inhoud gevulde norm sien nie.
Intussen stet HEIDEGGER op implisiete wyse 'n netjiese formulering van
die inhoud van die behore op: Waar die mens nie in die Syn verblyf nie,
daar verval hy in die a-etiese stadium. Die norm is: Die mens behoort in
die Syn te verblyf. Die a-etiese is die nie-outentieke synswyse van Aas
Man" waar behore en Syn uiteengeskeur is. En HEIDEGGER het geen goeie
woord vir die skending van die eenheid van behore en Syn nie. Dit word
met kwalifikasies soots ,verduistering", ,valsheid" en ,oneintlikheid" opsy
geskuif. Dit is etiese kwalif ikasies binne die etiese.
By JASPERS vind ons 'n nog meer eksplisiete omduiding van die etiese
en die a-etiese (B 1 ) tot die eties-goeie en die eties-kwade respektiewelik
(B 2 ). Die mens behoort te beslis. Beslis hy nie, dan is hierdie onbeslistheid
vir JASPERS die kwade. Daarom wil hy dat die mens horn steeds uit die
,,Unentschiedenheit" behoort te herwin. Anders verval hy in 'n dooie meganisme waar geen sprake van 'n verantwoordelike handele meer is nie. Die
onmiddellike oorgawe aan die empiriese ,Dasein" (soos 'n dier) geld as
kwaad. Hiermee het die mens na die vlak van die natuur (nader: die
dierlike vlak) teruggesak. Die etiese vereenselwig JASPERS met die goeie.
En hiermee het JASPERS the slegs die beginsel-vraag ,behoort ek te ...
(eksisteer, beslis)?" gestel nie. Hiermee het hy ook die s.i. valse en radikaal
a-etiese vraag ,wat behoort ek?" gestel. En hy het soos HEIDEGGER boonop
op hierdie sg. valse vraag 'n antwoord gegee. Waar die mens nie onvoorwaardelik handel nie, daar verval hy in die a-etiese binding.
Die etiese norm wat SARTRE inbring, is die volgende: As die mens alleen
maar die beslissing doen: ek behoort te kies, te eksisteer, dan is sy daad as
volkome, eintlik, waardevol, outentiek, as goed te kwalifiseer. In hierdie
Eksistensialistiese Etiek is nie meer enkel sprake van „moral description"
nie. Hier neem ook 'n „moral prescription" sy aandeel — SARTRE ten spyt.
En die Etiek van SIMONE DE BEAUVOIR is geen reseplolse Etiek soos sy
.
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graag in antipatie teen die kasulstiek gepropageer het nie. Haar resep is
soos volg: Kies jy the die formel.e vryheid nie, dan verval jy in die greep
van die a-etiese natuur. Ook hier het ons 'n transformasie van die a-etiese
en die etiese tot die eties -kwade en goeie onderskeidelik.
By ggeeneen is meer sprake van 'n onvoorwaardelike handele wat die
etiese in die lewe roep nie.
Met B 1 gaan dit om die „to be or not to be" van die etiese. Die „to be"
(oorgang na B 2 ) kom tot stand deur voldoening aan 'n norm. Die „not to be"
het betrekking op die ongehoorsaming daarvan. Hy wat nie aan die norm
,,ek behoort te eksisteer!" gehoor gee nie, staan tereg op beskuldigings soos
„determines , „inf antiel , ,prooi van die natuur , ,nih.ilis . Afgesien dat
teen hulle bedoeling die eties-goeie tog teenoor die eties-kwade uitgespeel
word, het ons hier 'n verwarring tussen beginsel en norm. Die keuse tussen
die a-etiese en die etiese (beginsel-vraag) is ten diepste 'n keuse tussen die
eties-kwade en die eties-goeie. Die a-etiese is met die kwade vereenselwig.
Die aanland op etiese niveau word as die goeie gesien. SARTRE trek die
konsekwensie, en beweer: op die verhewe vlak van die etiese kan die mens
nooit die kwade kies nie. W at hy ookal kies, dit is altyd die goeie. Eksistensialistiese Etiek kan dus geen egter rol aan „evil" toeken sons SIMONE DE
BEAUVOIR geproklameeer het nie.
2. Waar betooig word dat die mens nie anders kan as om die goeie te
doen nie, is ook 'n verwarring tussen beginsel en norm aan die woord. Dit
is die etiese beginsel wat die mens nimmer kan, ontduik of oortree nie.
Kragtens sy geskapenheid is en bly die mens o.a. 'n ,etiese wese". Van sy
etiese natuur (else, aard) kan die mens the loskom nee. Net so m.in ons
byvoorbeeld kan spreek van oortreding van die ruimtebeginsel, kan daar
sprake wees van oortreding van die etiese beginsel van die menslike natuur.
Tot bier is die verskil tussen die a-etiese en die etiese dus nié dat e.g. alle
vrye speelruimte uitskakel en 1g. 'n normlose vryheid bevat nie. Selfs by
oortreding van etiese norme bly die mens nog 'n mens — dus o.a. 'n etiese
wese. Daarom sak die mens by oortreding van etiese norme nee of tot
a-etiese natuurding soos die Eksistensie-wysigere beweer nee.
Beide etiese synswyse en etiese daad is iets tipies mensliks. Ons wind
dit nee by stof, plant en dies nie. Die etiese is sodanig van die mens dat hy
dit ook nee verloor as hy geen eties bepaalde daad verrig nie. So is juridiese
optrede nooit los van die etiese nie. Die mens hoof horn dus nie onophoudelik soos 'n VON MUNCHHAUSEN by die hare uit die natuurmoeras
op te trek nee. Die natuur is sekerlik ook bondgenoot en werkplek van die
mens.
3. Die Eksistensie-f ilosowe wil nee die eksistensie in die etiese stadium
afsluit nee. Nadat B 1 voltrek is, wil hulle nie met B 2 volstaan; nee. Die
etiese niveau moet in voortdurende dinamiek of etos (B3) omskep word.
Die eksistensie moet verder. En tog moet die etiese gehandhaaf bly —
teenoor die bedreiging van die a-etiese syn. Vir HEIDEGGER kom die
eksistensie the verder as, die Syn nie. En dan trek hyself die konsekwensies.
Die etiese word in die etos (Syn as woonplek van die eksistensie) opgelos.
Menslieke Etiek is opigeskort. Die Syn verskaf sy eie ,urspriingliche- E thik".
Die Syn is die einde van alle menslike pogings tot die uitbou van 'n Etiek.
Nadat die imperatiewe (d.i. die behore wat die eksistensie op etiese vlak
geplaas het) sy funksie vervul het, neem die indikatiewe (d.i. die Syn) oor.
,
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Dan is geen behore meer nodig nie. Dan heers geen ,Ge-setz" meer nie.
Dan word alles deur die ,Ge-Stell", die aanwysende omspoel. Mens en syn
is elk op hul plek gestel. Dan is alles in, orde. Waar orde is, is geen Etiek nie!
SARTRE wil die etiese voortdurend van nuuts of skep deur 'n voortdurende
rewolusionere handhawing van die eenmaal bereikte etiese stadium. SARTRE
en DE BEAUVOIR wil die etiese as sodanig handhaaf deur die etos of
permanents staat van rewolusie teen die natuur. Nou is dit 'n probleem
hoe om die etos (tweede natuur) en die etiese (eerste natuur) bymekaar
te hou. Want om die etiese voortdurend in die etos to handhaaf, beteken
dat die etiese gestabilieer word. En inderdaad gee JASPERS en DE BEAUVOIR
ook sodanige oplossing op die vraag hoe die etiese in die etos gehandhaaf
moet word. Hulle meen om aan die behore op etiese niveau 'n relatiewe
partikuliere inhoud te gee. Die Etiek van die inhoudlose daad word ingeruil
vir 'n Etiek van die inhoudelike syn. Hoogstens sal ons nog 'n ,Seinslehre"
by JASPERS en S. DE BEAUVOIR meet raakloop. So is die laaste in hul Etiek
the 'n dolen nie, maar 'n syn. So versteen die daad wat deur die behore as
norm: ,eksisteer!" na buite gepers is en deur die etos gehandhaaf word,
tot a-etiese saak. So word die Etiek voortdurend uitgestel. Want is ek a-eties,
het ek die moontlikheid om eties te word. Is ek eties, het ek die moontlikheid
om a-eties te word. Die etiese problematiek is steeds „en sursis".
Die etiese beskouings van hierdie denkers het met die opset begin: Geen
eerste natuur (syn) en geen tweede natuur) (tradisie, gewoonte, ,das Gewesene") kan die etiese in aansyn roep nie. Die etiese is in alle opsigte en
konsekwensies anti-natuur. 'n Aangebore disposisiel en 'n habituele etos
kan geen uitsluitsel in sake die „to be or not to be" van die etiese gee nie.
Die kritiese uitwan van gedagtes wou laat sien dat die behore as eerste
natuur figureer — en daarmee die einde van die etiese in sig bring; en dat
die etos oorneem as tweede natuur — en daarmee die etiese tot „das
Gewesene", tot syn stabiliseer.
4. Vabr die eerste beweging (13 1 ), vóor die keuse tussen die a-etiese
en die etiese was daar ,rien!". Toe was ons kritiek dat so 'n keuse sinloos
is en dat die Eksistensie-wysgere noodwendig hul eksistensie moes veronderstel as die instansie wat voor („eerste") die keuse staan. Neem ons
egter B 1 soos deur hulle uiteengesit, dan kan ons nou die beswaar aanteken:
met die voortdurende keuse tussen die a-etiese en die etiese (BO is daar
nie meer ,niks" vaor die betrokke keuse nie. Want die eksistensie het reeds
op etiese vlak aangeland. Nou word die keuse tussen die etiese en die
a-etiese voorwaardelik en geprejudiseerd vanuit die etiese vlak gesien.
Hierdie denkers kan nie by die omstandigheid verbystuur dat die diva
miese etos juis op grond van 'n onveranderlike basis moontlik is nie. Die
etos-vormende handele veronderstel reeds die etiese beginsel. Die etiese
(beginsel) kom dus the eers in die handele tot stand nie. Teenoor die gedagte dat die mens kragtens 'n etiese (!) daad sy etiese synswyse in aansyn
roep, stel ons dat die mens 'n etiese daad kan verrig kragtens sy etiese
synswyse, aard.
Hierdie filosowe vergeet bowendien da die etiese (versus die a-etiese) the
voortdurend gehandhaaf of gekies of gewil kan word nie sondes die aprioriese veronderstelling dat ons wesens is wat kan kies, kan wil, ens. Hierdie
wysgere weet vooraf baie seker dat die mens die enigste wese is wat tussen
die etiese en die a-etiese kies. In crescendo gestel: Al word die etiese as
,
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'rA eerste natuur, as 'n vaste synswyse aanvanklik uitgeskakel — hoe is dit
moontlik dat slegs mense in staat is tot die keuse tussen die a-etiese en

die etiese?
5. In hul kritiek teen die Rasionalisme (en Christendom) tref ons venal
'n negatiewe vryheidsbegrip by HEIDEGGER, JASPERS, SARTRE en DE
BEAUVOIR aan . Die keuse van die eksistensie moet volgens hulle onbepaald
en onvoorwaardelik, d.w.s. vry wees. Daarom kan hulle vryheid nie sien
in die keuse tussen twee moontlikhede waarby die een moontlikheid vooraf
deur 'n norm as die goeie uitgesonder is nie. Ons wil vryheid ook the sien
as die speelruimte tussen die goeie en die slegte nie. (Etiese) vryheid staan
onder (etiese) norme waardeur dit Been willekeur is nie. Vryheid is dus
the onbepaald en onvoorwaardelik nie. So vied etiese vryheid sy grense
in sowel die beginsel en die norme waarbinne dit voltrek word. Daarom
sien ons etiese vryheid the moontlik sander gehoorsaming aan die betrokke
norme nie. En dit hef nie die etiese op nie, maar bevestig dit juis.
Maar ons moet verder deurvra na die beginsel. Nieteenstaande die uitdruklike beklemtoning van die gedagte dat vryheid eers in aansynigeroep
word in die daad, moet al vier Eksistensie-f ' osowe eers 'n bepaalde gegewenhe^id tot vryheid veronderstel. Al se hulle dat vryheid gelee is in, die
kiesing (daad) van die keuse om te kan kies, fungeer hiermee juis daardie
keuse (as gegewenheid) om te kan kies as aprioriese gegewenheid. En hierdie keuse om te kan kies word the dinamies geskep nie. Dit word as 'n
vaste datum by die mens geponeer. Hiermee is die Eksistensie-filosofiese
posisie t.o.v. sy veelgeroemde dinamiese kyk op die etiese problematiek
as onhoudbaar gestel. SIMONE DE BEAUVOIR voel hierdie konsekwensie
,

aan as sy van 'n oorspronklike vryheid spreek wat to te se 'n natuurlike
vryheid is.
'n Bepaalde disposisie tot vryheid beteken o.i. geen opheffing nie, maar
juis grondslag van vryheid. Self sien ons 'n ,aanleg tot vryheid" in die sin
dat die mens tot vryheid geskape is. Menslike vryheid is the abstrak nie
en word in dade eers sigbaar. Maar hierdie geskapenheid tot vryheid is 'n
geskenk en aanleg en hoef nie deur die daadwerklike en permanent aktiewe
mens ex origin gekreeer of ontwerp te word nie.
Van ,skepping" of ,ontwerp" is eers sprake op die vlak van die (etiese)
norme vir (etiese) vryheid. Maar dan word vryheid (teenoor slawerny) verwesenlik, ,verrig" in die normgehoorsamende optrede. In die- normoortredende handele word vryheid gekrenk tot slawerny. (Etiese) vryheid staan
nie oop vir 'n keuse tussen dit wat behoort (die goeie) en dit wat nie behoort (die kwade) nie. Vryheid sluit die nie-behore uit. Vryheid is dus

nie gebonde aan die moontlikheid orn verkeerd te kan kies of om te kan
faal nie.
Voorwaarde vir die eties-goeie is dus nie dat die eties -kwade meteen
ook aanwesig moet wees nie. Voorwaarde vir etiese vryheid as etiese normgehoorsaming is nie dat vooraf ook die moontlikheid tot oortreding van
die betrokke norme saamgegee is nie. Dit sou beteken dat die sin vryheid
negatief gekoppel word aan die oorwinning van die bose. Alhoewel
HEIDEGGER ( anders as die ander drie) vryheid positief sien as heenstaan,
as noodlottige beskikking onder die Syn, sien by aanvanklik saam met die
ander vryheid as wegstaan van die bose a-etiese ,natuur". Hier skuif 'n
opskorting van die etiese vinnig nader. Die goeie (etiese vryheid) onder-
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grawe sy eie fondament as dit die bose (a-etiese onvrye natuur) wil
oorskry. Die dilemma is duidelik: word die bose natuur the oorwin ale,
kom die etiese (die goeie) nooit tot stand nie. Word die bose natuur oorkom, dan word meteen dit wat die aanleidende oorsaak tot die ontstaan van
die goeie was, afgesny en kan die etiese the meer verder in aansyn tree nie.
Die wysbegeerte wat met die Skriflig erns maak, sien dan ook 'n ander
orde. Dit begin nie met die bose wat dan uit eie krag oorwin moet word nie.
Want aanvanklik was die mens van God sonder dwaling, mislukking, onrus,
krisis, kwaad, sonde. Toe reeds was hy 'n etiese wese en 'n vrye wese par
excellence. Toe het hy in die vryheid en gehoorsaamheid gestaan.
6. Al vier sien Filosofie en Etiek as ,Gegenstandslos" — maar nie
„Voraussetzungslos" nie. Hulle skakel die afgebakende ,Gegenstand" of
objek uit. Met klem word die aandag vir die ander pool gevra: die subjek,
die eksistensie, die „vanuit ...". Eksistensie is geen objek nie. Dit is nie
aanwesig soos die dinge nie. Dit gaan nie om kennis oar die eksistensie nie,
maar om ontwerpe van die eksistensie. Etiek is self die beweging van die
etiese kwessie.
Met hierdie posisie ontstaan die volgende dilemma: Filosofie en Etiek
kan slegs in die spanning tussen eksistensie en teorie bestaan. Word eei
van die pole ontvlug, dan is Etiek ook daa nee heen. Etiek is vir hierdie
filosowe die etiese problematiek in beweging. Tog bied elk van hulle op
'n eie wyse 'n ,Etiek". Hul geskrifte maak die etiese eksistensie as ,Voraussetzung" later tot inhoud, tot veld van ondersoek. Dan het ons noodwendig
'n sistematiese aanwys van samehange en aksente. Al is dit 'n sisteem
van die sg. dinamiese samehange. En as dit hierdie Eksistensie-wysgere
se Etiek is wat die etiese eksistensie na vore laat tree of in beweging bring
of in aansyn roep — dan veronderstel hulle tog daarmee dat hl ,Etiek",
hul eksistensie reeds verskyn het, reeds daar is. En waardeur is dit in die
wereld gebring? Weer stuit ons op die aprioriese aanvaarding (agter die
skerms) van die „tot be" van die etiese eksistensie en Etiek op grond waarvan
die vraag „is die etiese (en Etiek) of is dit nie?" oorbodig en sinloos word.
SUMMARY
The significance of a distinction betwee principle (re nature) and norm
(standard) of the ethical reality is illustrated in various ways by a critical
discussion of the ethics in the Philosophy of existence of M. HEIDEGGER,
K. JASPERS, J.-P. SARTRE and S. DE BEAUVOIR.
The principle is the primal determination of the ethical, by which the
ethical manifests itself as being irreducible to anything other than the
ethical. The principle holds good for the whole field of the ethical nature.
Ethical nature is not convertible with the ethically- good.. The ethical norm
concerns only what is ethically-good. The ethical norm presupposes the
ethical principle.
It is important to understand the new problem of the Philosophy of
existence in ethics, viz. the question "whether the ethical `is there'?". The
point at issue is the "to be or not to be", the calling into existence of the
,
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ethical. In these philosophers, notwithstanding their different views, the
formal or essenceless ought, the stark ought as manco, constitutes the
ethical in disjunction to the non-ethical.
Suspension of the ethical is apparent in the endeavour to eliminate the
norm-question. Notwithstanding an alleged formal denotative use of the
ethical, these philosophers conceive the "ought" as a connotative ethical
principle. This again eliminates the ethical. For if the ` `ought" poses as
the principle of the ethical nature, the ethical qua taus therewith disappears
under the non-ethical entities of ought as e.g the logical, the historical,
the juridical. The "ought" cannot be the principle of the ethical, because
the ethical ought presupposes the ethical principle itself.
The identification of the non-ethical nature with the ethically-bad and
the identification of the ethical with the ethically- good is moreover
constructed in such a dialectic way, that evil is the foundation of good.
From this the following dilemma arises: if evil nature is not conquered,
then the ethical (the good) will not come into existence; if evil nature is
surmounted,then the stimulus to ethical action is cut off — with the result
that the ethical cannot further come into existence.
Opposed to their device, viz. that man's action calls into existence his
ethical nature, we hold that man achieves ethical action by virtue of his
ethical nature.
-
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