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WOORD VOORAF

In April 1918 is te Amersfoort aan de Internationale
School voor Wijsbegeerte een cursus gehouden onder
leiding van nu wijien Dr. H. W. Ph. E. v. d. Bergh van
Eysinga, aan welken cursus, hoewel in het bijzonder
bedoeld voor studenten, ik het genoegen had deel te nemen.
Het onderwerp, zooals dit werd aangekondigd, kan ik
niet precies meer opgeven, aangezien 't zoo breed was
omschreven, doch ik zou het, naar de behandelde stof,
den naam willen geven van „Evolutionistisch Pan- en
Theisme".
Door dien cursus verkreeg ik antwoord op vragen,
welke mijn allerdiepste geestesleven raakten en waarop ik,
tot dat oogenblik, vruchteloos een antwoord had gezocht ;
vragen omtrent het Godsbegrip, zonde, smart, 't leven hiernamaals, 't Drieéenheids leerstuk en de Christusfiguur.
Dankbaar voor wat mij die cursus gaf en nog altijd
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geeft, n.l. mijn komen in de ruimte, mijn levensblijheid
en verdieping van geestesleven, is het mij een behoefte
een poging te doen, om het behandelde, waarvan ik dictaat
maakte, in ruimer kring bekend te doen worden door het
uitgeven van dat, breeder uitgewerkt, dictaat. Breeder
uitgewerkt, want . . . het door den leider gegevene werd
niet weinig aangevuld en verrijkt door de onderlinge besprekingen in de namiddaguren der cursusdagen over wat
op den voormiddag was opgeschreven. Hierdoor heb ik
den stij1 van den leider moeten prijs geven, doch ik
zal niettemin trachten, zij het dan gedeeltelijk in eigen
bewoordingen, zoo getrouw en duidelijk mogelijk weer
te geven, wat ik door middel van een van Neerlands
grootste zonen bekwam.
In de hoop, dat het ook U moge brengen in de ruimte
en U levensverdieping moge geven, evenals mij, ondernam ik dit werk.
C. VEENSTRA—SPARNAAY.

TER INLEIDING

Op verzoek van den Uitgever leid ik deze pennevrucht
van Mevrouw Veenstra, geb. Sparnaay bij het publiek in.
Hoe haar arbeid tot stand gekomen is, deelt zij zelve
mede. Als eene toegewijde leerlinge van mijn overleden
broeder is zij er, meen ik, over het geheel voortreffelijk
in geslaagd, zijn cursus in de Internationale School voor
Wijsbegeerte te Amersfoort te reproduceeren. Daardoor
heeft zij velen aan zich verplicht, die zijn vroegtijdig heengaan dagelijks betreuren.
Het geschrift spreke voor zichzelf en moge tot verheldering en verdieping van veler geestesleven bijdragen.
Over het leven van den man, op wien het in laatsten aanleg teruggaat, mogen — in afwachting van eene zijner
waardige biografie — voorloopig nog de volgende bijzonderheden hier eene plaats vinden 1).
1) Ongeveer in dezen vorm deelde ik ze reeds mede in de „Kerkbode voor
Haarlem en Omstreken van 24 April 1920.
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HENRI WILHELM PHILIP ELISE VAN DEN BEROH VAN
werd to 's-Gravenhage 9 Aug. 1868 geboren als
zoon van den reeds in 1876 als ministerieel ambtenaar
op 36-jarigen leeftijd overleden M. H. Ph. v. d. B. v. E.
EYSINOA

en Ida Catharina Wilhelmina Roorda van Eysinga. Vader
kwam voort uit een bekrompen orthodox milieu, ofschoon
hij zelf onder leiding van den bekenden Dr. J. H. Gunning Jr. tot vrijere, zgn. ethische opvattingen gekomen is.
Moeder was eene dochter van den Orientalist Prof. Dr.
Philippus Pieter Roorda van Eysinga, wiens halfbroeders :
de predikant Sytze F. W. en de Oost-Indische Ingenieur
Sicco E. W. eveneens vermaardheid hebben gekregen ; de
eerste in moderne kringen om zijne zeldzame welsprekendheid en stipgaven, de laatste om zijn rechtvaardigheidsbesef, dat hem, evenals zijn vriend Multatuli, zijn carriere
in Indie heeft gekost. Veel in mijns broeders karakter herinnerde ons telkens aan wat wij aangaande moeders Oom
Sicco hadden gehoord en gelezen ; Sicco R. v. E. is de
„Sentot" van den Vloekzang achter Max Havelaar, hij is
de man ook van de briefwisseling met Eduard Douwes
Dekker (door diens weduwe bij W. Versluis, Amst. 1907
uitgegeven), waaruit men zijne zachtheid en teederheid
leert bewonderen. Onze moeder gaf een jaar na de ge-
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boorte van haar oudste het Aardrijkskundig en Statistisch
woordenboek van Nederlandsch-Indie bij P. N. van Kampen
in het licht ; drie zware deelen met voorrede van Prof.
P. J. Veth, vrucht van jarenlange inspanning ; van haar
was naast fierheid, waarheidszin, afkeer van onrecht 66k
te leeren, en misschien te erven, rustelooze ijver. Onze
stiefvader, de predikant L. M. de Boer was, zonder theoloog of wijsgeer te wezen, een die door de breedheid
en de ruimte van zijn geest liefderijk kon medewerken
aan de vrije ontwikkeling der persoonlijkheid van zijne
aangehuwde zonen. Al deze antecedenten dragen dunkt mij
bij tot de belichting van de figuur van mijn oudsten broeder.
In 1879 na moeder's tweede huwelijk trokken wij naar
het Noorden ; Henri bezocht het Gymnasium achtereenvolgens te Groningen en te Sneek ; studeerde te Leiden,
waar hij voor Kuenen het meest heeft gevoeld.
Zijne predikantsloopbaan begon hij te Stiens ; in 1896
ging hij naar Zutphen, promoveerde 1897 in de theologie
te Leiden op : „Een bladzijde uit de wijsbegeerte der
Religie" en was levenslang rusteloos werkzaam met woord
en geschrift.
Ook voor menschen van gansch andere geestesrichting,
met andere godsdienstige voorstellingen en andere maat-
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schappelijke idealen, is hij de bezielende prediker en
schrijver geweest, bij wien men gaarne terwille van zijn
geestdrift en krachtige overtuiging, bovenal om zijne niets
ontziende eerlijkheid, heel wat bezwaren en bedenkingen
aanstonds vergat.
Wie zijn gevoelens en inzichten, werden ze door anderen
voorgedragen, gevaarlijk geacht zouden hebben voor kerk
en maatschappij, konden ze van hem dulden, omdat al
wat hij sprak en schreef den stempel droeg van uit de
diepte eener ernstige persoonlijkheid geboren en innerlijk
doorleefd te zijn.
Zoo is m. i. dit de groote beteekenis van hem geweest,
dat hij alien, die daarvoor vatbaar bleken, tot heilige
ontevredenheid met het voor de hand liggende dwong ;
dat hij hunne oogen opende voor de platheid en het gemis
aan cultuur en de onchristelijkheid onzer samenleving ;
dat hij geestelijk leven heeft gewekt in kringen, waartoe
de kerk in onze dagen zelfs niet door hare beste vertegenwoordigers reiken kan.
Hij was de man van den nieuweren, van den allernieuwsten tijd. Temidden van een geslacht, welks jonge
menschen zelfs zoo wonderlijk weinig toonen te beseffen
van wat komen gaat, is hij als oudere steeds ontvankelijk
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gebleven voor wat er gist en woelt in den wereldgeest,
zelfs voor het „rare", het sdhijnbaar ongerijmde en onzedelijke, dat onze kringen plegen te bespotten of te verfoeien ; hij heeft ook daarin herkend de elementen voor
een komende nieuwe cultuur en getracht aan de groote
beweging van den dag leiding te geven, de leiding van
een in de beste scholen van Wetenschap en Wijsbegeerte
onderlegden geest.
Hij moge zich te veel illusies hebben gevormd over de
mogelijkheid van eene communistische maatschappij hier
en nu, het ideaal, zooals hij het zag, en het onvermoeide
streven naar dat ideaal, gelijk hij het deed, steekt zeker
torenshoog uit boven de , door en door onrechtvaardige
samenleving van thans en boven de misdadige pogingen
dergenen, die deze toch maar d tort et a travers en met
hand en tand willen vasthouden. Omdat mijn broeder in
het Christelijk Nederland heeft gemist het Christelijke beginsel van goddelijke liefde, zich allereerst uitende in
Recht en Gerechtigheid ; omdat hij als weinigen geleden
heeft aan de dorheid en de middelmatigheid van het kleinburgerlijke Holland, kon hij vaak toornen en verbitterd
zijn, maar wie hem kenden wisten, dat dit voortkwam
uit een hart, brandende van verlangen om de verblinden
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weer to leiden tot het ware Licht, tot het Eeuwige Zelf.
Deze boetprofeet, deze omwentelingsman, deze diepzinnige denker was tegelijk eene kinderlijke natuur.
Het is hem als Allard Pierson gegaan, den man, wiens
werk hij innig heeft gewaardeerd en in wien hij eene verwante ziel voelde : de officieele wetenschap en de officieele kunst en de officieele godsdienst en de officieele
geOrdende maatschappij hebben hem links lten liggen ;
— maar juist zoo heeft hij voor de eenvoudigen en de
kleinen naar de wereld, de „ongeloovigen" en de ketters,
de verachten en de misdeelden, het Nederlandsche proletariaat een bevrijder en gids kunnen zijn.
Aan zijn graf hebben dezen en vrijwel uitsluitend dezen,
daarvan getuigd. Voor die spontane hulde kan men menige
onderscheiding ontberen. Hij, die de ziel der menschheid,
der oude en der nieuwe, beluisterd had, beleeft in den
geest der wordende cultuur de ware onsterfelijkheid.
G. A. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA.
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INLEIDING
Wat behoort de philosophie te zijn ?
M i d d e 1 om te komen tot een zuiver inzicht der Godsopenbaring, want philosophic heeft in zich zelf geen doe 1.

Dit is helaas sinds de middeleeuwen niet gezegd ! Ook
toen, in den tijd der Scholastiek (800-1300), was de
philosophie bij de groote Kerkvaders middel, middel om
waar te maken voor het verstand de Godsopenbaring dier
dagen, welke was neergelegd in de kerkelijke leerstukken.
Zeker, dikwijls was dit aanleiding, dat de philosophie,
wat logics betreft, werd dienstbaar gemaakt aan de theologie en haar gehoorzame dienares was, om toch maar
waar te maken en hoog te houden, wat daar stond. Daarom
was het een zegen, dat, in de 15e en 16e eeuw, de philosophie zich losmaakte van den godsdienst en op eigen
beenen leerde staan. Niettemin was en bleef zij middel,
middel, om langs den weg van logisch zuiver denken
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jets van het Godsbestuur (de wereldinrichting) te begrijpen
en te verstaan. Zoo was de philosophie voor Spinoza,
Kant, Hegel en vele anderen.
Aan de hoogescholen is echter de philosophie langzamerhand helaas geworden tot een vak, waar wel de
verschillende systemen der grooten worden onderwezen
en logica wordt gedoceerd, doch niet meer wordt doorgedrongen tot haar diepere beteekenis, als middel om door
logisch denken de waarheid te leeren verstaan van Gods
wereldbestuur, dat op eeuwige, vaste wetten en zuivere
logica berust, een vak dus met een doel in zich zelf, een
detail-kennis van de vele vorderingen der philosophische
wetenschap. Door deze, steeds zich uitbreidende, detailkennis ging het universeele (alles-omvattende) in werkelijkheid verloren, al bleven de hoogescholen hun daaraan
ontleenden naam van „Universiteit" behouden. Waar nu
dit universeele ontbreekt ; waar men niet meer de wereld
als Universum, dat is als Heel-al, ziet, daar voelt men
ook niet den plicht mee te gaan, ieder voor zich, in het
rythme van dat Heel-al ; daar ziet, voelt en begrijpt men
het Universeele niet en leeft ieder naar eigen inzicht en
willekeur.
Het is de onvergetelijke verdienste van de stichters der
Amersfoortsche school, dat zij, toen de oorlog uitbrak,
in dit gemis zagen het euvel van onzen tijd en de oor•
zaak van den oorlog. Immers, waar het inzicht omtrent
het Universeele ontbreekt, het inzicht dat alles Een is,
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omdat 't alles door Een is gemaakt, daar stuurt ieder zijn
leven op eigen wijze in de richting van geld of macht
en vandaar — door dit gebrek aan universeel inzicht —
de vreeselijke wereldkrijg !
Toen namen zij het initiatief tot het stichten van de
Amersfoortsche school, omdat van daaruit het universeel
inzicht de wereld zou worden ingedragen.
De grondleggers voelden terecht, dat, waar Gods wereldbestuur op de zuiverste logische wetten rust, deze school
de Godsopenbaring moest leeren verstaan langs den weg
van logisch denken en redeneeren. Daardoor begrepen
zij dat de philosophie hiertoe het middel moest zijn,
middel, om de dingen te zien naar hun diepsten grond,
middel, om tot dien diepsten grond aller dingen (de ware
Godsopenbaring) te komen, middel, om de menschheid
te brengen, niet tot weten, maar tot wifsheid.
Philosophie = wijsbegeerte, dus begeerte of verlangen
naar witsheid (niet naar wetenschap).
Deze wijsbegeerte wordt tot wijsheid, zoodra men God
in alles (elk onderdeel der schepping) verstaat.
Philosophie of wijsbegeerte wil dus 't leven in zijn
voiheid verstaan, d. w. z. 't leven verstaan niet bij gedeelten
doch als een Eenheid, zoodat de Schepping gezien wordt
als Heel-al of Universum.
Zoodra deze wijsheid (het verstaan der dingen naar
hun diepsten grond) bij den mensch ontwaakt, ontwaakt
de Geest. Overal waar deze concentratie van den Geest
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ontbreekt, ontbreekt alle waarachtige cultuur, daar heerscht
slechts een lak-beschaving of verfijnd barbarisme, omdat
zulk een maatschappij in waarheid slechts in stand gehouden wordt door honger en sexueele liefde, dus door
zinnelijkheid. In zulk een maatschappij treedt dan ook
de verwildering op, getuige de wereldkrijg. Daar treedt
in de zieligheid, dat is het gemoedsleven der „Geestlooze" menschen.
Zieligheid heeft de mensch met de dieren gemeen ; de
Geest is alleen dan bij den mensch to vinden, zoo de
ziel naar wifsheid zoekt.
Die Geestelijke mensch is de uitverkorene. Uitverkoren
niet door God, maar doordat hij leeft naar — en gehoorzaamt aan — het goddelijke in hem. Wie dat begrijpt verstaat 't ook als de philosophie zegt dat de mensch
nets is, maar dat het gaat om den Geestelibten mensch.
Zulk een Geestelijk mensch is 't Eine, 't Doel ; in hem
is geboren het goddelijke, wijI hij door dien Geest zich
van zichzelf bewust wordt : d. i. dat de grond van ons
wezen goddelijk is. Wie dus tot zich zelf komt, komt
tot God. Zoo staat het ook in den bijbel : „de verloren
zoon, tot zichzelf gekomen zijnde, stond op en ging tot
den Vader", want zoo iemand ziet in, dat de diepste grond
van ons zelf ook de diepste grond aller dingen is.
Deze geestelijk ontwaakte, goddelijke mensch is de gelouterde, wedergeboren mensch, die in stille devotie zijn
weg gaat. In devotie, omdat hij als diepsten grond aller
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dingen God ziet en niets meer vraagt van de wereld, wip
de schatten van 't godsrijk de zijne zijn geworden.
Wie echter nooit gezucht heeft onder de knellende
banden der eindigheid, d. w. z. wie nooit den onvrede
heeft gevoeld met alles wat stoffelijk is en voorbij gaat;
wie nooit gesmacht heeft naar iets eeuwigs, iets blijvends,
te midden van alles wat komt en gaat, die kan niet wedergeboren worden en van verlossing niet spreken.
Wijsbegeerte is het verlangen van den Geest naar die
verlossing, de verlossing van 't vergankelijke.
Alle kennis en wetenschap nu, welke bestaat, is er niet
om zichzelf, doch om den mensch in zijn strijd om 't
waarachtig Geestelijk mensch-zijn te helpen. Daarom gebruikt de philosophie alle gegevens der wetenschap, doch
zij zet die feiten niet mast elkaar, maar zij vormt ze tot
een systeem, waarin al die kennis en wetenschap een
logische plaats heeft.
In de philosophie zijn twee denk-richtingen :
1°. De denkende Geest die zich richt op zich zelf.
2°. De denkende Geest die zich richt op de wereld
daarbuiten.
Allereerst de denkende Geest die zich zelf wil kennen.
Voor zelf-kennis is noodig zichzelf te zijn, en om zich
zelf te zijn moet men zich als 't ware ontledigen van alles
wat niet tot ons Zelf behoort, wat wij valschelijk aan ons
Zelf hebben toegebracht door onze lak-beschaving. Datgene, wat na die ontlediging rest, is onze persoonlUkheid.

6

INLEIDING

De persoonlijkheid is het ware in ons zelf, ontdaan van
alien schijn.
In de tweede plaats gaat de denkende Geest uit om de
wereld daarbuiten te kennen. PLATO zegt : „wie de wereld
wil kennen moet de oogen sluiten, want in ons Zelf is
het ware". Wij zelf staan in het hart der dingen en kunnen
het leven in zijn waarachtigheid eerst begrijpen van uit ons
Zelf. Hoe dat komt ? Wel, omdat in dat Zelf het bovenstoffelijke (transcendente) zich onthult als de kern aller
dingen. Wie dus, na veel en logisch denken, de eenheid
daarbinnen verstaat, begrijpt ook de eenheid der dingen
daarbuiten. En wie zoover is gekomen dat hij de eenheid
van het Heel-al (den Kosmos) verstaat, voor hem is wijsbegeerte geworden tot wijsheid.
Wij gaan dus langs den weg der wijsbegeerte of philosophie trachten de Godsopenbaring in den Kosmos te verstaan.
Er is echter tweeerlei Godsopenbaring, n.l. :
1 °. Godsopenbaring uit het zuivere denken, welke wij
bewust noemen of discursief (gedacht).
2°. Godsopenbaring uit het gemoed, welke wij onbewust
noemen of intuitief (ingeving).
De redelijke bewuste of discursieve waarheid wordt
geopenbaard langs den weg van zuiver, wijsgeerig denken.
De gemoeds- of intuitieve waarheid openbaart zich met
een sprong, door een plotselingen kijk of oogenblikkelijke
ingeving. Het laatste is het geval bij kunstenaars. Zij
voelen de waarheid aan, zonder haar te beredeneeren.
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Oorspronkelijk, als de volkeren nog niet aan 't zuivere
denken toe zijn maar wel gemoedelijk, is de philosophie
intuItief, zooals in China bij den grooten wijsgeer LAO-TsE
en in Indie bij het Brahmanisme. Het verstand bij die
volkeren heeft zich nog niet genoeg ontwikkeld, er is
nog geen logica in hun denken, maar zij voelen de waarheid onbewust aan, bij ingeving, intuitie, gelijk men dat
nu nog zoo vaak aantreft bij vrouwen, die niet zijn afgestompt door eenzijdig discursief denken. Z(56 was de
philosophie in 't Oosten.
In 't Westen echter, waar de vruchtbaarheid van den
grond minder was dan in 't Oosten en de strijd om het
bestaan dus heftiger, nam het verstandelijk, discursieve
denken toe ; men moest het verstand wel scherpen om in
zijn onderhoud te voorzien, en daar zien wij dan ook
langzamerhand de philosophie een meer logisch, verstandelijk karakter krijgen, een wijsbegeerte worden in systemen,
zooals bij de Grieken. De wijsgeer THALES by. was van
meening, dat alles in de schepping was voortgekomen uit
water en bouwde op die meening een vast systeem van
wereldwording. Een andere philosoof, ook in Griekenland,
neemt de lucht aan als 't Eene, waaruit alles is ontstaan
en bouwt daarop logisch denkend voort. Weer een ander
meent het vuur als diepsten grond te moeten aannemen.
PYTHAGORAS leert dat het getal uitgangspunt van alles is
en bouwt hierop zijn systeem. Al deze systemen gaan
dus uit van elementen, aan de zinnelijke ervaring ontleend,
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zooals water, vuur, lucht, getal, al worden ze zuiver
(= logisch) denkend opgebouwd. Wij noemen dit daarom
de aanschouwelijke of concrete wijsbegeerte.
Daarop volgt echter, ook reeds bij de Grieken, de
philosophie van het zuivere denken, uitgaande van een
abstractie en niet van een concreet iets, zooals :
I e. HERAKLITUS, die zegt „alles gaat uit van het worden,
niets blUft zooals het is".
2e. „Neen" zegt ANAXAGORAS „het verstand is het begin,
't verstand, dat alles doet worden".
3e. „Goed" zeggen de Sophisten „maar dan is een
mensch (die toch het meeste verstand heeft) de maat
aller dingen".
4e. „Juist" zegt SOCRATES „loch niet een mensch, maar
de mensch, d.w.z. hij, die waarlijk mensch is".
5e. PLATO, Socrates' leerling, dikt dit aan door te zeggen :
„niet de mensch, maar de mensch-Idee, d.w.z. het
menschelijke dat in ieder mensch is te vinden, het
ideeel menschelijke dus, dat is het begin".
6e. En dan komt eindelijk de Stoa die zegt „de Rede,
de Logos, is 't begin".
En terecht ; immers, het echt menschelijke in ieder
mensch is het Denken, ',de Rede (hier niet bedoeld als
het verstand, maar de Rede welke maakt dat de mensch
een Redelijk wezen is).
Het Denken, de Rede (in het Grieksch „Logos") is
dus 't begin. Uit dien Logos (Denken, Rede, Woord) is
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alles ontstaan. God zelf is die Logos, wiens goddelijk
Denken zich in elk stofdzeltje openbaart, zoodat de wereld
Redelijk is geschapen. Maar dat denken, omdat het iets
abstracts is, kan zich niet anders openbaren dan door
middel van de Stof. Dit wordt in het Johannes7evangelie,
dat uit de School der Stoa, via de Alexandrijnsche school
is voortgekomen, prachtig uitgedrukt door te zeggen : „In
den beginne was het Woord en het Woord was God en
het Woord was bij God en het Woord is vleesch geworden
en heeft onder ons gewoond". De Logos is daar de
menschenzoon, wiens kern is het goddelijk Denken, en
dat goddelijk Denken leeft en werkt onder ons, maar wij
hebben het miskend en niet begrepen.
Zoo is men van het concrete denken (vuur, water, lucht,
getal) langzaam maar zeker gekomen tot het abstracte
denken (worden, verstand, menschelijk denken, menschIdee, Het Denken).
SPINOZA begint met dit abstracte denken onder de Germanen. Hij zegt : „leder mensch meent een Ikheid te zijn,
doch dat is niet zoo. Datgene wat hem tot Ikheid doet zijn
is het Eene, het Goddelijke, hetwelk in alles is. Daarom
is alles een, zonder Ikheid, omdat 't Eerie, 't Goddelijke
de eenige Ikheid („Substantie" gelijk hij het noemt) is".
LEIBNITZ echter komt daartegen op. Hij zegt : „Zelfs
het kleinste is een Ikheid, want in alles openbaart zich
God".
Goed beschouwd, voelt men hoe beiden hetzelfde zeg-
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gen; zij bezien de dingen alleen van een anderen kant.
Immers Spinoza ziet in alles God als eenige Ikheid,
Leibnitz ziet God in elk ding als aparte Ikheid. Beiden
zien dus God in alles. (PantheIsme dus).
Ruim een eeuw later komt KANT, die los staat van de
voorafgaande systemen, zelf geen systeem ontwerpt, doch
den weg wijst tot zuiver abstract denken. Met dat zuiver
abstract denken komt Kant tot de conclusie dat de wereld
feitelijk niets antlers is dan een maaksel van onzen Geest.
„Want" zoo zegt hij, „wij zeggen wel dat de dingen
rondom ons zijn zooals wij ze zien, doch hebben geen
enkele zekerheid dat ze zoo zijn. Die wereld is dus een
product van onzen Geest. Onze Geest is de Ikheid in
ons, 't Goddelijke, 't „corpus mysticum", „das ding an
sich", wat wij nooit zullen, nooit kunnen kennen. Wij
staan dus, wat diepsten grond betreft, voor een mysterie".
FICHTE, zijn leerling, antwoordt daarop : „Zeker, alles
is product van onzen Geest, onze Ikheid, doch . . . die
Ikheid is niet het onkenbaar goddelijke, 't corpus mysticum,
't transcendente (bovenstoffelijke), maar het is onze eigene
goddelijke Geest, onze eigen natuurlijke kern, onze eigen
innergike persoonlijkheid, die op geenerlei boven-natuurlijke wijze in ons is .gevaren. Hij is 't Subject, dat in
zijn goddelijke majesteit heel de Objectieve wereld schept,
zooals wij die zien. En die Geest, dat Subject, is hetzelfde Chet Indifferente) in iedereen. Vandaar het gelijkzien van de wereld door ieder mensch".
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SCHELLING ziet het Indifferente (onveranderlijke) niet
alleen in den mensch, doch ook in al het stoffelijke daarbuiten, zelfs in het kleinste atoompje, en komt daardoor
tot de bewering, dat dit Indifferente dus onmogelijk uit
den menschelijken Geest kan zijn.

Hierop volgt ten laatste HEGEL, die beaamt, dat 't Indifferente in den mensch, zoowel als in de natuur daarbuiten is, doch... die beseft hoe dit Indifferente (dus
goddelijke, immers het blijvende, onveranderlijke is goddelijk) noch is een schepping van den menschelijken Geest,
noch is een uitvloeisel van de Stof, maar hoe het is het
goddelijk Denken, 't Redelijke, „de absolute Idee", in alles.
Hegel ziet dus in de gansche schepping (in den mensch,
zoowel als in het kleinste atoompje) de absolute Idee,
die de wereld heeft gemaakt tot een Kosmos.
Die absolute Idee heeft echter twee kanten, openbaart zich
op tweeerlei wijze, hetgeen Hegel volgenderwijze verklaart.
Het Goddelijk Denken is aanvankelijk iets abstracts. Zoo
dit abstracte zich zal openbaren, moet het zich omkleeden
met de Stof, het zichtbare. („In het vleesch gaan" gelijk
het Johannes-evangelie zegt). Die Stof is echter precies
het tegendeel van dat Geestelijke. Waar nu het Goddelijke
beide noodig heeft, om tot openbaring to komen, en
Geest en Stof, zijn die beide tegendeelen, Geest en Stof,
eeuwig een. Geest zonder Stof bestaat niet, want anders
zou de Geest eeuwig in zich zeif besloten zijn gebleven
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en was er nimmer een wereld ontstaan. Stof zonder Geest
bestaat niet, want dan zou de wereld zonder wet en
samenhang wezen, dus een Chaos inplaats van een Kosmos
zijn. Neen, elk atoompje heeft in zich iets van dien goddelijken Geest, iets van dat absolute Denken, waardoor
het van binnen uit, langs geheel redelfiken weg, is geworden tot wat het is.
Wie, met Hegel, verstaat dat Geest en stof eeuwig
an zijn, nooit gescheiden kunnen worden, doch niet
temin tegendeelen van elkander, die verstaat ook hoe
de hoogste macht, de oer-macht, waaruit alles is geworden, dus, een eenheid is van tegendeelen en daardoor alles,
wat langs den langen weg der evolutie uit die oermacht
werd geboren, de eenheid dier tegendeelen aan zich
heeft, dus niet alleen Geest is, maar ook Stof, niet alleen
heilig is, maar ook zondig, niet alleen volmaakt is, maar
ook onvolmaakt, niet alleen goddelijk is, maar ook satanisch ; doch hij verstaat tevens hoe dat satanische niet is
iets aparts tegenover God, maar de andere kant van 't
Goddelijke. Hij verstaat dus, dat alles is in God : goed
en kwaad, heilig en onheilig, volmaakt en onvolmaakt.
Daar nu die hoogste macht, die „eenheid van tegendeelen" gelijk Hegel ze noemt, als geestelfike macht een
denkende macht is, is alles wat Zij schiep Redelijk ; werd
de wereld, zooals reeds gezegd, niet een chaos, doch
een kosmos, en is bijgevolg de weg der redelijkheid of
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logica de zuivere weg, welke ons die oerkracht, waaruit
alles is geworden, openbaart.
Op die eenheid van tegendeelen, op die Hegeliaansche
philosophie, ook wel genoemd de dialectische (zich in
zijn tegendeel verkeerende) philosophie, is het volgende
gegrond.

HEGEL1AANSCHE BEGRIPPEN
HOOFDSTUK I
RELATIEF EN ABSOLUUT

Relativiteit of betrekkelijkheid is een eigenschap van de
Stof en aan elk object verbonden.
Het betrekkelijk-zijn der dingen wil zeggen, dat in de
stoffelijke wereld niets uit zich-zelf is to bepalen, doch
alles is, wat het is, met betrekking tot iets anders, afhankelijk dus is van iets anders, vergelijkenderwijze slechts
is, wat het is. B y. als wij zeggen dat iets groot is of
klein, vergelijken wij het bij iets anders, noemen wij het
groot of klein met betrekking tot dit of dat. Zoo is het
met alle bepalingen omtrent de stoffelijke dingen. Of men
zegt dat iets mooi is of leelijk, sterk of zwak, licht of
donker, jong of oud, 't is alles betrekkelijk, alles in vergelijking met iets anders. Geen enkele bepaling staat dus
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op zichzelf, elke definitie der dingen is afhankelijk van
het object, waarbij men ze vergelijkt. Ook als wij zeggen
dat een object een mensch is of een dier, een hond is
of een kat, is deze bepaling betrekkelijk, want dit object
is mensch, dier, hond of kat, ter onderscheiding van —
en dus met betrekking tot — al het andere om zich heen.
Alles in de stoffelijke wereld is dus betrekkelijk (relatief).
Wat het is, is het niet uit zichzelf, doch met betrekking
tot iets anders.
Absoitiut is juist het tegenovergestelde. Het Absolute
is het volstrekte, door zich zelf bepaalde, onafhankelijke
en daarom altijd zichzelf gelUk bliivende, het eeuwige dus.
Waar nu alles in de stoffelijke wereld relatief is (afhankelijk van iets anders, slechts te bepalen met betrekking
tot iets anders) zoo vloeit daaruit voort, dat die betrekkelijkheid zelve absoluut is, dus volstrekt is, op zichzelf
staat, door zichzelf bepaald wordt, is, zooals zij is, onafhankelijk van iets anders.
Het onafhankelijke, door zichzelf bepaalde (Absolute)
is er dus, de betrekkelijkheid zelve is het. Die betrekkelijkheid roept het Absolute te voorschijn, ja, is er de openbaring van.
Het gemeenschappelijk-betrekke4ke in alles is dus
tegelijk het Absolute in alles, immers de betrekkelijkheid
brengt, doordat zij absoluut is, tegelijk de absoluutheid
aan in alles.
Er is dus in alles iets dat op zichzelf staat, door zich-
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zelf bepaald wordt, niet afhankelijk is van iets anders en
dat hierdoor eeuwig hetzelfde is in elk object. Dit Absolute
wordt, als het eeuwige, onveranderlijke „Zell" of „Ik"
in alles, „Wereld-Subject" genoemd en is, krachtens zijn
eeuwig onveranderlijk en door zichzelf bepaald-zijn, Goddelijk. Immers het eeuwige en onveranderlijke is het Goddelijke.
Doch . . . dat Goddelijke, dat Wereld-Subject is gebonden
aan de Stof, want slechts door de relativiteit van de Stof
bestaat het.
Dat Absolute, Goddelijke, eeuwig onveranderlijke en
onafhankelijke heeft alzoo twee kanten, nl. een onzichtbaren,
dus geestelijken, absoluten kant en een stoffelijke, relatieve
zijde.
Hiermede is bewezen de waarheid van Hegel's theorie ;
want . . . dit is de eenheid van tegendeelen, die zich door
die tegendeelen openbaart ; immers het een is zonder het
ander niet denkbaar.
Op dit Absolute en Relatieve, als eeuwige eenheid van
tegendeelen in en aan alles, grondvest Hegel zijn Godsbegrip. Niet dus op dat Absolute alleen. Immers de Absoluutheid alleen is niet denkbaar. Zij is er, omdat de Relativiteit, haar tegendeel, er is.
Het Absolute noemt Hegel Geest, het Relatieve Stof,
zonder deze beide echter to scheiden ; immers hij neemt
aan, op grond van het vorenstaande, de eeuwige eenheid
van Geest en Stof, als eenheid van tegendeelen.
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Het Goddelijke omvat, volgens Hegel, dus niet alleen
het volmaakte, dat is uit den Geest, doch ook het onvolmaakte, dat is uit de Stof, niet alleen het heilige, doch ook
het zondige, niet alleen het goede, doch ook het satanische.
Wie dit laatste niet aanneemt, wie God of het Goddelijke
beschouwt als omvattende alleen het volmaakte, het heilige,
het reine, die moet, consequent redeneerende, al het onvolmaakte, onheilige, onreine, nemen als buiten God en derhalve als een macht tegenover Hem. Dit is dan ook de
leer der Orthodoxie. Zij neemt God als den Heilige, Volmaakte, Algoede, en Satan als de macht van het booze
tegenover Hem. De Modernen zien in God ook alleen den
Heilige en Volmaakte, doch willen van den Satan niet
weten. Waar brengen zip' dan het onvolmaakte, onheilige
onder ? Het is er toch !
In overeenstemming met zijn Godsbegrip spreekt Hegel
over het Goddelijke niet als het volmaakte en het bewuste,
doch hij noemt het over-volmaakt en over-bewust ; daarmede bedoelende, dat het over-volmaakte omvat het volmaakte van den Geest, zoowel als het onvolmaakte van
de Stof of de Natuur, en het over-bewuste omsluit het
bewuste van den Geest, zoowel als het onbewuste van
de Stof of de Natuur.
Niets is dus buiten het Goddelijke. Niets van het goede,
doch ook niets van het kwade is het Goddelijke vreemd.
Al wat tot de Stof of tot den Geest behoort, hetzij goed,
hetzij kwaad, behoort tot het Goddelijke.
2
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Daar nu, gelijk in dit hoofdstuk is aangetoond, al het
geschapene en derhalve elk atoom de relativiteit en dus
ook de absoluutheid aan zich heeft, te zamen, als eenheid
van tegendeelen het Goddelijke vormende, is alles, dus
elk atoom op zichzelf, Goddelijk. Hierom wordt Hegel's
Godsbegrip Pantheistisch genoemd.
Dit Godsbegrip verklaart ons het eeuwig-onveranderlijke, uit zichzelf bestaande en van niets afhankelijke
Absolute, dat door zijn verbonden-zijn aan het Relatieve
in 't vleesch gaat (eeuwig een is met de Stof), om zoo
zijn Subject aan het Object te openbaren, of anders gezegd : om zoo zijn Geest in de stoffelijke wereld ail te
beelden.

HOOFDSTUK II
DE ABSOLUTE IDEE ALS HET ALLES - OMVATTENDE EENE

Zooals in het vorig hoofdstuk is uiteengezet, is de
absolute Idee, het wereld-Subject, in alles als absolute macht.
Dit Absolute openbaart zich wel is waar in elk voorwerp op een andere wijze, geeft elk ding een anderen
vorm, den vorm welke het (gelijk in de volgende bladzijden zal worden aangetoond) redeliikerwijze tot zijn
eigen evolutie vraagt, doch (het moet uitdrukkelijk herhaald) is in alles hetzelfde. De norm der waarheid of
de Idee, gelijk Hegel en Plato het noemen, ligt dus in
het eeuwige Zelf, het Absolute in al het geschapene, niet
slechts in den mensch, doch in alles wat bestaat.
De menschelijke Rede is echter het eerste (tot nog toe
het eenige), dat zich van dat wereld-Ik, dien Logos, bewust
wordt. Die menschelijke Rede is de rijpe vrucht van
den boom der eeuwenlange ontwikkeling en doet ons
den onzichtbaren kant (mysterie) der natuur kennen. Het
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oneindige breekt in de menschelijke Rede door. De
menschelifke Redelijkheid is dus (zoo zullen we in de volgende bladzijden zien) een uitlooper van de k.osmische
Redelijkheid. Het Denken in ons zelf heerscht ook in
den kosmos daarbuiten. De mensch is mitsdien de mikrokosmos van den makro-kosmos. Al het betrekkelijke rust
in dat Eene, dat Absolute, dat eeuwig zichzelf blijft en
iii zichzelve rust. Alles wordt door dat Eene begrensd
en omvat, omdat alle wetten en gestalten uit de kracht
van dat Absolute zijn gegroeid. „Wij levee en' bewegen
ons in Hem, niets kan ons van Hem scheiden" zegt onze
bijbel. Het is het verbandhoudende-Eene, dat alle objecten
en momenten samenbindt en nooit iets loslaat, omdat het
is de kern van al het geschapene. 't Werkt van binnenult op stoffelijk, zoowel als op geestelijk gebied, want
zooals het onweer door de kracht van dat Eene (als de
energie der atoompjes) de verstoring in den dampkring
herstelt, zoo bewerkt dit Eerie op geestelijk gebied ook
alle ziele-stoornissen om ze weer to herstellen. Het is
de samenhang van alles, het alles-bindende-Eene.
Die samenhang in het Heel-al is de grondslag van het
geloof, waarop alle wetenschap berust. Wie niet gelooft
in den redeliiken samenhang der dingen, voor hem is
alle wetenschap, handel, onderling samenwerken onmogelijk. Immers, hoe kan de wetenschap zoeken, als zij niet
logisch voortbouwt op reeds bekende wetten. De wetenschap zoekt langs den weg van redelijk (logisch) denken
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verder en gelooft dus aan een redelijken samenhang.
Geloof is dus een houding van den geest, een aangeboren jets, behoorende tot onze natuur.
Dit geloof in het Redelijke is ook de grond, waarop
alle handel en onderling samenwerken rust. Immers, als
men niet gelooft in de Redelijkheid van zijn mede-mensch
durft men niets koopen of verkoopen noch gezamenlijk
jets ondernemen, want zoo die Redelijkheid niet bestaat is
men overgeleverd aan de willekeur van dien ander. Dit
treedt het sterkst aan het licht bij een krankzinnige, bij
wien het Redelijke is verstoord.
De Redelijkheid is in alles ve•Or-ondersteld. Niels is
gesloten buiten dat groote Redelijke verband. Van daar
dat wij vertrouwen mogen, dal de Natuur houdt wat de
Geest belooft, d. w. z. dat de stof zal beantwoorden aan
datgene wat ons Redelijk denken van haar verwacht.
Plato en Hegel spreken van „de Idee die is de absolute
Redelijkheid in al het Eindige". Dit Absolute is onpersoonlijk. 't is het Denken van ons denken.

HOOFDSTUK III
LEVEN — DOOD

Wie zich het inzicht, in de vorige hoofdstukken ontwikkeld, heeft verworven, begrijpt hoe het Absolute, dat
in alles is, zich niet bekommert of iets (naar menschelijke opvatting) sterft of leeft ; immers voor dat Absolute bestaat geen dood. Weg, voor goed weg, is, door
wat wij dood noemen, alleen de samenhang der atomen,
zooals deze was en door welken langs biologischen weg
hier een mensch, daar een dier, elders een bloem werd
gevormd. Doch na datgene, wat wij „dood" noemen, na
de ontbinding, is elk atoom nog altijd levend, d.w.z.
werkt in elk dezer atomen nog dat Absolute, wat de
energie, die in dat atoom aanwezig is, in staat stelt,
eeuwig in staat stelt, om langs den weg der evolutie in
verbinding met andere atomen op nieuw zulk een biologisch
leven te voorschijn te roepen. Onze bijbel zegt dan ook terecht : „Ik ben geen God der dooden, maar der levenden".
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Het Leven is dus niet eindelijk eens ontstaan, toen er
objecten kwamen die zich konden bewegen en door stofwisseling groeiden. Dat biologisch leven noemen wij leven.
Doch het leven, het leven van elk atoom van binnen-uit,
waardoor het is, wat het is, krachtens de energie die
als redelijke macht daarin werkt, dat leven is even eeuwig
als de stof, omdat het Absolute, als Redelijke macht,
eeuwig in die stof verborgen bliift. De waarheid dezer
bewering zal uit de volgende bladzijden duidelijk moeten
worden, doch, die waarheid verstaande, beseffen wij, hoe
alle „dood" weg valt en hoe men het Eeuwige of de
Eeuwigheid niet eindelijk eens kan bereiken, maar hoe
het Eeuwige, het Oneindige er is, altijd en overal, in al
het Eindige om ons heen. Wie op de Eeuwigheid wacht,
vindt ze nooit , we moeten ze HIER beleven, als het Verborgene, het Absolute, in alles om ons heen, zoowel als
in onszelf.

HOOFDSTUK IV
HET GODDELIJK DENKEN EN WILLEN

Omdat het Goddelijke eenheid van tegendeelen is, openbaart het Goddelijk Denken zich op tweeerlei wijze. Van
den geestelijken kant openbaart dat Denken zich als een
redelijke, bewuste macht en van de stoffelijke zijde als
willende of strevende, onbewuste macht.
Was er alleen een geestelijke kant aan het Goddelijk
Denken, dan zou er van de redelijke, bewuste macht van
dat Denken nooit iets openbaar zijn geworden, want . . .
zonder de stof zou de wereld niet zijn ontstaan. Was er
alleen een stoffelijke kant aan dat Denken, zoo zou de
onbewuste, willende of strevende kracht der stof of (wat
hetzelfde is) der Natuur, een wereld hebb en geschapen
vol willekeur, zonder wet en orde, en dus niets dan een
chaos vertoonende, ongeveer gelijk Schopenhauer 't neemt,
Het Heel-al is dus noch alleen uit den Geest, noch
alleen uit natuurlijk streven of den Wil geschapen, doch
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uit beide. En dit maakt, dat al hetgeen 't Goddelijk
Denken denkt, rook tegelijk door de natuur of den Stoffelijken kant van dat goddelijke Denken gewild wordt en
derhalve tegelijkertijd geproduceerd, uitgebeeld , wordt in
de Stof. Vandaar alweer dat de bijbel zegt : „Hij gebiedt
en het is er".
Al wat het Goddelijk Denken denkt, wil het dus tegelijk,
schept het tegelijkertijd. Al het geschapene vertoont daardoor een geestelijken en een stoffelijken kant, die beide
langs den weg van redelijkheid zijn geworden.
Wij zullen in vele der volgende bladzijden zien hoe
het redelUk Denken, als inwonende goddelijke kracht, uit
al het geschapene spreekt, dat langs den weg der evolutie
is geworden.

HOOFDSTUK V
HET ALLES - OMVATTENDE EENE EN DE VERSPLINTERING

Zooals in het voorafgaande is aangetoond, is de Idee
of het Absolute niet to denken zonder het tegendeel ervan.
De Idee kan dus niet zijn het Eene, alles omvattende,
zoo er niet was het vele.
De Idee, het Absolute, de Logos, het Woord, of anders
gezegd het „Geestelijke", moet in het vleesch gaan, mod
zich uitstorten in tijd en ruimte, d. w. z. zich uitstorten
of belichamen in de dingen die daar zijn naast en nd
elkander, dus in de stoffelijke wereld. De Idee moet dus
worden Natuur, als de andere kant van het Goddelijke,
omdat het Eene zonder meer, zich niet als het eeuwigvereenigende zou kunnen doen kennen. Zooals het getal
een veelheid van breukgetallen in zich bergt, zoo wordt
in de Eenheid, de Veelheid voorondersteld. Daar, in die
veelheid, wortelt de Eenheid, welke die Veelheid overwint,
doordat zij het saamhoorige doet zien.
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Hoe wij dat hebben te verstaan ? Wel, het Eene, hetwelk in alles hetzelfde is, zou de eenheid, de wezenseenheid der gansche schepping, niet aan het licht kunnen
doen komen, als daar tegenover niet het vele (de vele en
velerlei objecten) der stoffelijke wereld was.
Nu, nu wij dat Eerie zien als inwonende redelijke macht
in elk voorwerp der stoffelijke wereld, die van binnen-uit
elk object maakt tot wat het is, nu, door die wezenseenheid aller dingen, hoe verschillend ze uiterlijk ook
mogen zijn, nu weten wij dat 't Al een Heel-al is, omdat
dit Eene het Wezen aller Objecten is.
De Idee, het Absolute, de Logos of het redelijke Denken
is tevens Liefde, omdat Liefde wezens-eenheid is en 't Al
omvat en draagt. („Uit Wien, door Wien en tot Wien
alle dingen zijn", zegt de bijbel).
Die goddelijke Liefde, die Wezens-eenheid, openbaart
zich door het vele, doch — dat vele is de verscheuring,
de versplintering. Waarom ?
Omdat dit vele zich niet bewust is van die Liefde, de
Wezens-eenheid van al het geschapene. Elk object in de
stoffelijke wereld begint met natuur te zijn, en de Natuur
weet alleen van' de Stof, is zich niet bewust van den
Geest, het Absolute. Elk object tracht dan ook alleen het
stoffelijke, zijn stoffelijk -zelf (Subject) te handhaven, gehoorzaamt zichzelf als Subject, in plaats van de Oeestelijke
wetten, die het wereld-Subject van binnen-uit hem stelt,
ja, tracht die wetten van het wereld-Subject te weerstaan
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en zichzelf, zijn stoffelijk Ego, ter wille te wezen en zich
als macht te stellen tegenover het Absolute. Deze zelfhandhaving is het Satanische der stoffelijke wereld. Want
de stof, onbewust van den Geest, is de versplintering, de
veelheid, de Satan, omdat het stoffelijk ego de Eenheid
aller dingen niet beseft en daardoor al hetgeen niet tot
dat ego behoort, vijandig is en haat. Dit is oorzaak dat
alomme in die stoffelijke wereld heerscht de macht van
den sterkste. Zoo is het in de wereld van het mineraal,
van planten en dieren, ja, helaas ook maar al te dikwijls
in de menschenwereld. En vandaar dat dit stoffelijke zich
voordoet als het Satanische, het egoistische, het haatvolle,
en als zoodanig als het tegenovergestelde van God, die
door zijn wezens-eenheid Liefde is.
Die goddelijke Liefde, die Wezens-eenheid, openbaart
zich in de verscheuring, de veelheid, welke is de Satan.
Immers, hoe zou die Liefde ooit aan het licht kunnen
komen als het herstellende, als het vereenigende, als de
denheid te midden der versplintering en verscheuring, zoo
dit vijandige en haatvolle (Satanische) er niet was ? Liefde
is dus ondenkbaar zonder den haat. Het is alweer de eenheid van tegendeelen, welke hier duidelijk naar voren
treedt en doet zien het noodzakeliike van het Satanische
der stoffelijke wereld.
Het Eerie verkeert zich eeuwig tot de veelheid, versplintert zich in tijd en ruimte, in de dingen, het naast
en na elkander der stoffelijke wereld. Dit wordt genoemd
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versplintering, verscheuring, omdat, gelijk gezegd, de dingen
der stoffelijke -wereld niet weten van die Eenheid, omdat
elk op zichzelf meent te staan en daardoor egoistisch
wordt. De gansche anorganische wereld, de planten- en
dierenwereld, ja zelfs een deel der menschenwereld, helaas
het grootste deel zouden wij vaak zeggen, is zich niet
bewust van die diepere, innerlijke wezens-eenheid aller
dingen. Daarom tracht dat Eerie, het Absolute, de Idee,
zich in dat alles oogenschijnlijk slechts te liandhaven door
te zorgen dat al die soorten zich blgvend voortplanten.
Ondertusschen, op de lange lijn der evolutie, worstelt dit
Eene zich echter omhoog, doordat het als redelyke macht,
dus Tangs redelfiken weg, de stof steeds meer geschikt
maakt om het ontwaken van den Geest, die reeds in het
atoom werkt, te begunstigen, totdat het eindelijk den
mensch te voorschijn doet treden, als de eerste in de
lange rij der evolutie, die zich bewust wordt van de
wezens-eenheid in het Heelal. Als 't zoover is, onderwerpt het wereld-Subject het object aan zich en treedt,
in zijn goddelijke majesteit, daarin aan het licht. Immers,
de mensch, die tot het inzicht is gekomen hoe alles in
de diepte, in het wezen van elk object, Een is, die mensch
geeft zijn eigen Ego prijs en leeft en werkt naar den wil
en de wet van het wereld-Subject, welks stem hij van
binnen-uit verneemt. En the) iemand heeft dan van binnenuit een rust en harmonie gevonden, welke alle verstand
te boven gaat, ni. de Harmonie met het Oneindige ; want

30

HEGELIAANSCHE BEGRIPPEN

hij leeft naar — en gehoorzaamt aan — het rhythme van
het Heel-al. Zijn hartekiop is ook de poisslag van het
Eeuwige. Zeker, hij heeft dan een zwaren strijd achter
den rug, den strijd met zichzelf, zijn lager Ego, zijn
Satanisch Ego, dat hij na lange worsteling overwon, doch . .
nu zijn de schatten van het koninkrijk Gods ook voor
hem, omdat hij leeft in gelijkgestemdheid met het Goddelijke en dus de Eeuwigheid beleeft. („Zoo wie zijn leven
verliest, die zal het behouden", zegt onze bijbel, en zoo
is het).
Wie tot dit inzicht zich heeft omhoog geworsteld, langs
den weg van tranen en smart (want . . . . het inzicht is
niet iets verstandelijks, maar de verlossing, welke men
slechts na worsteling en strijd kan verkrijgen, omdat de
geest er dan eerst rijp voor is) die weet, dat in het hart
der dingen niets dan het Eeuwige, het Eene, het Onveranderlijke is en dat dus de verscheuring en versplintering,
waaronder hij zelf zoo jarenlang leed, slechts het oppervlak raakt, den buitenkant slechts der dingen, die daar
zijn in tijd en ruimte. Nogmaals, in de diepte is alles
een. Evenals de zee slechts het woeden der elementen
aan Naar oppervlak vertoont, doch in de diepte eeuwige
rust is, zoo is het ook met elk individu in wien het besef
dier wezenseenheid aanwezig is. Dan houdt alle versplintering op, dan zijn wij van den waan van ons stoffelijk
ego genezen. Want het is de waan der stoffelijke, onbewuste Natuur, to meenen, dat elk Object, elke bepaaldheid
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iets aparts is. En die waan bewerkt het duivelsche,
waarvan wij verlost moeten worden door het Inzicht,
de Rede.
En . . . . daarom is niet het zedelijke het hoogste, gelijk
de Modernen leeren. De Redeliikheid is hooger. Zij omvat
de zedelijkheid ; immers niemand is rijp om dit Inzicht
to beleven, die niet als zedelijk mensch zich tot den
„Chrestos" (de wedergeborene) heeft opgeworsteld. Maar
dan ziet hij ook, evenals Dante, dat er nog een hooger
Paradijs is dan het aardsche, hetwelk langs den weg der
zedelijkheid, d. w. z. langs den weg van plicht en loutering,
wordt verkregen. Dat hoogere Paradijs is het hemelsche,
waar men gedragen wordt door de Liefde alleen, het
alles-omvattende Eerie, dat ons het Goddelijke doet zien
als Hemelroos, als het heilige-Hart der dingen, hoe Satanisch de buitenkant ook moge schijnen en zelfs moet
blijven.
Tot zoover enkele hoofdbegrippen van Hegel.
Nu willen wij verder zien welke die Redelijke Eenheid
der dingen is, doch . . . . nu gaan wij niet meer aan de
hand van Hegel, omdat de wetenschap, sinds het opstellen
zijner philosophie, over zooveel meer materiaal beschikt.
Voor zoover mogelijk zijn de voornaamste feiten der
wetenschap in het volgende gebruikt, d. w. z. op hun
plaats gebracht ter verklaring der Redeliike evolueering.
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HOOFDSTUK VI
ATTRACTIE EN REPULSIE

Wat is nu dat Eerie, dat Absolute, 'twelk in alles is ?
Het antwoord op deze, uit het slot van het vorig
hoofdstuk voortvloeiende vraag luidt : Het is de attractie,
welke alle dingen op elkander uitoefenen. „Alles is op
elkaar verliefd, trots de verscheurdheid en de versplintering", zoo zou men kunnen zeggen.
Psychisch (zielkundig) is dit waar, omdat het wezen van
alles hetzelfde is, ondanks de verscheidenheid van den vorm.
Physisch (natuurkundig) is het waar, omdat van binnenuit alle dingen elkander aantrekken.
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Deze attractie van binnen-uit, deze aantrekkingskracht
of middelpunttrekkende kracht zou, zoo zij alleen bestond,
alles tot een massa doen worden. Doch door haar werking
roept zij een andere kracht te voorschijn n.l. de repulsie
(afstooting) of middelpuntvliedende kracht. Immers, zoodra
de attractie of middelpunttrekkende kracht zoo groot wordt,
dat de atoompjes (die zelf een middelpunt bezitten met
draaiende electronen om dat middelpunt heen) door persing
naar dat gene groote centrum, hun bestaan zouden verliezen, bewerkt de zelfhandhaving van elk atoom, welke
bestaat in attractie naar eigen centrum, de afstooting of
repulsie ten opzichte van andere. Attractie en repulsie
zijn dus polaire krachten, twee polen van dezelfde macht
of energie, die aan elk object van binnen-uit te voorschijn
treedt. Deze attractie en repulsie zijn redelfike krachten,
't ligt in de Rede dat zij er zijn ('t is redelijk te verklaren), want het gemeenschappeliike, dat alle atomen bezitten, bewerkt de attractie onderling, en het feit, dat zij
alien een bepaaldheid zijn, met een eigen centrum, die
elk dezer atomen tot een aparte wereld maakt, roept de
zelfhandhaving of repulsie te voorschijn.
Welnu, deze attractie en repulsie, deze polaire krachten,
die als redeljjke krachten aan alle Stof te voorschijn treden
van binnen-uit, als inwonende Energie, zij zijn het, die
alles in stand houden en doen worden.

3

HOOFDSTUK VII
GRAVITEIT

Indien de attractie en repulsie van atomen onderling
gelijk is, gebeurt er niets, is er stilstand, is er rust. Men
denke zich b.v. twee personen, die even sterk zijn en
elkander to lijf willen. Zoo de attractie van den een, die
aanvalt, precies even groot is als de repulsie van den
ander, die afweert, dan houden zij elkaar in evenwicht, in
volkomen rust, en vormen zij een massa, een geheel.
Welnu, deze gelijkheid van attractie en repulsie van
sommige atomen vormen de ietsjes, de stofjes, de massa's
in de ruimte. Elk ietsje of stofje heeft zwaarte. Deze
zwaarte is het gevolg van het verschil in attractie en
repulsie van twee ietsjes of massa's. Elk object, elke
massa, onderscheidt zich dus van een ander object of
massa door zwaarte.
Zwaarte is alzoo niet anders dan dat het eerie object
in attractie en repulsie verschilt van het andere.
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Hierdoor nu ontstaat het begrip van beweging, want
dit verschil in zwaarte veroorzaakt den druk, stoot of val
der massa, wip het eerie, zwaarder zijnde, het andere naar
zich toe trekt, dus doet bewegen.
Gelijk boven echter reeds is gezegd ; indien de attractie
en repulsie van atomen onderling gelijk is, vormen zij
een massa, een ietsje en gebeurt er niets, is er rust.
Deze rust is echter geen absolute rust, maar harmonie
van bewegen, want de attractie en repulsie werken altijd en
in alles, ook in die schijnbare rust der massa's of ietsjes.
Naast deze rust, die het gevolg is van gelfikheid in
attractie en repulsie, is er ook een rust van bewegen, die
het gevolg is van het verschil in attractie en repulsie en
die spreekt uit de baan eener planeet om de zon.
Want hoe hebben wij ons zulk een baan voor to
stellen ? Zie, draaiend om haar as, slingerde onze zon,
voor zoover wij weten, zeven maal een groote massa
van haar materie de ruimte in. Deze massa zou zich door
de middelpuntvliedende kracht (repulsie) eeuwig zonafwaarts blijven voortbewegen, zoo daar ook niet was de
middelpunttrekkende kracht der zon (attractie), die deze
massa naar zich toe trok. Het gevolg van deze beide
werkende krachten is het ontstaan der baan, welke die
planeet beschrijft om de zon, een werking als 't ware
van weggeslingerd- en vastgehouden-worden, van bewegen en rust.
Dan is de massa van zoo'n planeet ook tot rust ge-
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komen, want onveranderlijk en eeuwig dezelfde is de
baan, welke zij loopt ; zij kan nooit afwijken van die
baan, daar de krachten, welke haar loop bepalen, voortvloeien uit het verschil in attractie en repulsie van zon
en planeet, dus krachten die van binnen-uit, altijd en overal
gelijk werken.
Deze wet van attractie en repulsie van binnen-uit, noemt
men Graviteit.
Graviteit is dus de innerlijke kracht, de innerlijke energie, die werkt in elk object als attractie en repulsie, en
die dus, langs geheel redelijken weg, door het verschil
van deze attractie en repulsie der massa's onderling, dus
door hun zwaarte, alle hemellichamen vasthoudt en langs
hun banen stuurt.
In alles is dus een centraliteit, een innerlijkheid, die
aanschouwelijk wordt in de massa's, welke daar zijn in
tijd en ruimte. In alles die eene Kracht, die eene Energie,
waarin de massa's zich bewegen en rustig zijn, langs redelijken, d.w.z. logischen weg. Dan zijn die massa's opgeheven en tot haar idealiteit gebracht, want de Energie,
die onzichtbaar werkt in haar centraliteit, komt aan het
licht; het Goddelijke, het Absolute en tegelijk Redelijke
breekt door, de essence wordt er aan zichtbaar. Alles
wijst op die eerie wereld-Energie, die eerie redelijke Kracht,
den Logos, die alles krachtens inwonende wet ordent en
in stand houdt, want zonder deze Graviteit zou alles
vallen, botsen en stooten en zich dus vernietigen ; was de
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Chaos nooit een Kosmos geworden, doch een Chaos
gebleven.
Als wij met deze oogen den Kosmos bekijken, zien wij
geen massa's meer, maar de Energie in haar verschillende
openbaringen, hier, in de anorganische stof, als Graviteit
werkzaam. Dat wil het zeggen, als wij ervan spreken
dat de massa's zijn opgeheven en tot haar idealiteit gebracht, n.l. onderworpen zijn aan 't Eene in 't Al.

HOOFDSTUK VIII
BEWEGING — RUST

Zoo zien wij dan in alles die Energie bezig om de
verschillende intensiteiten der energie van elk object te
vereffenen, d. w. z. naar zich toe te halen, gelijk te maken.
Deze beweging tot vereffening geeft golvingen, trillingen, en
uit deze trillingen, deze bewegingen van den ether, ontstaan
het licht en de warmte. Warmte en licht zijn hetzelfde,
nl. ether-trillingen, doch verschillend in trillingssnelheid
en golvingsrichting 1).
1) Noot over Ruimte en Tijd.
Wat wij ruimte noemen is gevuld met ether.
Ruimte is dus iets denkbeeldigs. Zij bestaat niet, want in die ruimte zijn trillingen, golvingen, zoo leert de wetenschap, en hoe kunnen die trillingen en
golvingen er zijn, als er geen materie is, die kan golven en trillen ? Wij kunnen
die materie (ether) met onze gezichtsorganen niet waarnemen. Zij i s er echter
anders zouden wij haar trillingen niet kunnen waarnemen, en daarmee is het
begrip „ruimte" teniet gedaan.
Zoo is het ook met het begrip „tijd".
Tijd kent verleden, heden en toekomst, neemt aan, dat de dingen gaan, zijn
en komen. Doch dit is zoo niet. Alles wat er bestaat is opgebouwd uit materie'
die, gelijk wij hebben bewezen, a a n of i n zich heeft het Absolute of den Geest.
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Als alles vereffend is, dan ontstaat er stilstand, rust.
Zoo is het gegaan met de vorming der planeten. Eerst
waren zij bewegelijke nevelvlekken, die eindelijk tot vereffening, tot rust kwamen en een massa vormden.
Als echter de bewegelijkheid eener planeet langzaam
overgaat tot rust, moet er voor die bewegelijkheid ook
rust zijn geweest.
Onze Aarde, die nu een massa in rust is, moet dus
eerst bewegelijke massa zijn geweest, als nevelvlek, en
zal eenmaal van uit haar rust weer tot bewegelijkheid
overgaan, dat is wel vanzelf sprekend. Als de rust voorafgegaan wordt door beweging, volgt de rust ook op de
beweging enz. Dit heette in Hindustan „de dagen en
nachten van Brahma".
Alle rust is dus tijdelijk. Onze Kosmos is dus eveneens
tijdelijk. Dit is de eeuwige kringloop der dingen.
De zoekende vereffening geeft de polaire spanning, dit
is de spanning der atomen onderling, die als twee polen,
krachtens de attractie of repulsie, negatief of positief werken
op elkaar, en daaruit vloeit voort het begrip electriciteit.
Uit de spanning van het versplinterde volgt de gideleke
Die Geest en Stof zijn eeuwig een en i s er eeuwig. Nooit of nimmer gaat er
een atoompje van die Stof-Geest verloren of komt er iets bij. Alles wat er i s
w a s er dus en zal er ook eeuwig z ij n, is dus aan geen tijd gebonden. Slechts
de g e d a ant e-verwisseling der materie is t ij d e 1 ij k, en wij menschen, die
zelf aan die gedaanteverwisseling der stof onderhevig zijn en to midden ervan
leven, rekenen met dien tijd, spreken van was, i s en z al z ij n. De tijd is
dus een maaksel van ons, tijdelijke wezens, bestaat dus alleen voor het tijdelijke,
doch het waarachtig-bestaande is tijd-1 o o s.

40

DE ANORGANISCHE WERELD

rust. Rust is dus de tijdelijke verzoening van positief en
negatief zóó, dat de rust intreedt.
Deze rust, deze stilstand, schept de vaste materie.
Materie is dus tot rust-gekomen-po/aire-kracht.
Daar alle materie naar het middelpunt trekt, is de Kosmos
bolvormig.
Dit trekken naar het middelpunt valt al heel duidelijk
waar te nemen bij een druppel water, als deze ergens
op valt waar hij niet wordt opgezogen, dan trekt hij zich
onmiddellijk bolvormig samen rond zijn middelpunt.
Alle materie nu gaat voortdurend in andere materie
over door de steeds en algid daarin werkende Energie.
Dit proces brengt de verdere evolutie der materie, want
de Kosmos is een groot laboratorium ! Alles is een chemisch
proces, dat schept het weidsch-Ornaat, d. w. z. het wereldkleed van 't Eeuwige, waaraan de Idee, de Logos, het
Redelijke, aanvankelijk slechts tevoorschijn tredend als innerlijke wet der Oraviteit, rusteloos weeft. De Idee, de Rede,
is 't Eeuwige, dat zich aan de eindigheid der dingen (of,
wat hetzelfde is, de stoffelijke wereld) realiseert, door in
die versplintering, te midden van alles, dat van 't Eene
niet weet, zich als het samenbindend-Eene, door wetten
van binnen-uit, te handhaven, en tegelijk nooit jets loslaat,
maar alles onderhoudt en tot hooger steeds opvoert.

HOOFDSTUK IX
HET BEGRIP „WERELD"

PLATO zegt : „Wie een paard ziet en tegelijk een ander
paard, ziet verschil. Toch is er een groote overeenkomst
tusschen alle paarden. De bepaaldheden nu, die in alle
paarden overeenkomstig zijn, vormen te zamen de Idee
van het paard. Deze Idee van het paard is noodzakelijk,
wil er van een paard sprake kunnen zijn. Dus de som
van zekere bepaaldheden is noodig om een paard-begrip
te vormen".
Het begrip „paard" heet, wijsgeerig gesproken, „Idee
van paard".
Zoo is er nu evenzeer een complex van bepaaldheden
noodig om het begrip „wereld" te vormen, wil er van
een wereld sprake kunnen zijn.
Welnu, het begrip „wereld" is datgene, wait in al het
bestaande overeenkomstig is en dat is, zoo zullen wij zien,
de Idee en wel de logische Idee, die langs geheel rede-
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lijken weg, van binnen-uit, al dat overeenkomstige aan
al het bestaande schenkt. Zelfs in een zonnestofje zijn
al die noodzakelijke overeenkomstige bepaaldheden to
onderscheiden, welke het tot een wereld op zichzelf (een
Kosmos) maken. Immers, wat zien wij in dat stofje ?
Allereerst het zijn en het niet-ziin, want het heeft grenzen,
het is dus een bepaaldheid en er is ook nog iets anders.
Veel stofjes zijn er, 't is dus eenheid en veelheid.
't Heeft grootte. Andere zijn grooter. Het heeft dus
maat in de matelooze wereld.
't Heeft identiteit en is toch onderscheiden.
't Is een ding, een object, want het heeft eigenschappen.
't Bestaat uit deelen, maar is tegelijk ook deel van het
Al, doch . . . . dan denken wij door dat stofje ook 't Al.
't Is gehoorzaam aan een natuurwet, de wet van het
behoud van arbeidsvermogen, want het is, zooals het is,
krachtens die wet van binnen-uit, door innerlijke Energie.
Het stofje heeft dus een innerlijk en een uiterlijk ; 't bezit
de logische noodzakelijkheid dat het the, is en niet anders.
Dat zonnestofje is dus in zijn nietigheid ook een Kosmos !
Dat Eene openbaart zich in myriaden zonnestofjes. In al
die bepaaldheden is dat Eene-overeenkomstige, dat elk
dier bepaaldheden tot een wereld op zichzelf maakt.
De logische of redelijke Idee, de Logos, is dus dat, wat
als absolute kracht in alles steekt als het Eene. Want 't
Eene schenkt aan elk stofje, aan elke bepaaldheid, al deze
eigenschappen langs logischen weg.

HOOFDSTUK X
HET KRISTAL

Wij zeiden dat de Kosmos een groot laboratorium is.
En dat is zoo.
Alle energie in de anorganische wereld gaat voortdurend
in andersoortige energie over. „De energieEn gaan in
elkander over", zegt de wetenschap. De elementen, welke
door de Idee in haar laboratorium worden tot stand gebracht, blijken op zichzelf vaak weer samengesteld. Zoo
dacht men oudtijds water als element.
Wat eindelijk in dit chemisch proces, door allerlei stofverwisseling is voortgebracht in het kristal, is uitkomst
van veel moederloog-vormen, • d. w. z. is uitkomst van
eindelooze scheppingen in de lijn der evolutie van de
anorganische wereld.
Dit kristal toont ons een eerste poging om van embryonale n toestand tot een meer samengestelden to geraken,
d. w. z. het toont ons een eerste poging van het 'evens-
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beginsel om zich te ontwikkelen. Immers het kristal
schiet aan, groeit door stoffen tot zich te trekken en
vormt geledingen. Dat zich voeden van het kristal, zich
grooter maken door stoffen tot zich te trekken, geschiedt echter nog uitwendig en niet door stofwisseling
inwendig, omdat het kristal nog geen organen heeft. Vandaar dat het dan ook nog tot de anorganische wereld
behoort. Maar uit het feit dat het aanschiet, groeit en
geledingen vormt, zien wij hoe de Idee, van het kristal
uit, grijpt naar het leven in biologischen zin.

HOOFDSTUK XI
DE VERINNERLIIKING DER STOF

In de anorganische wereld hebben de dingen wel een
innerlijkheid n.l. de Energie, die in elk atoom werkt
als redelijke Kracht, maar een physische innerlijkheid
bezitten die objecten niet. Immers een steen, een stuk
ijzer, een druppel water bezitten geen centrum, van
waar uit het gansche object wordt gevormd, bestuurd en
gevoed. Deze voorwerpen (steen, ijzer, water) laten wel
zien de samenvoeging van atomen tot massa, doch deze
massa heeft geen centrum. En daar moet het toch heen.
Immers, zoo de Geest heerschen zal over de Stof, moet
Hij die Stof in zijn macht hebben, aan zich kunnen onderwerpen en ze dus eerst tot een sterk verbonden eenheid
vormen. In de anorganische wereld is dit echter onmogelijk,
want de atomen van steen, water of gas bezitten onderling
geen consistebtie, geen samenhang genoeg.
Wat duet nu de Energie, die in elk atoom is ? Door
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al de chemische processen der anorganische Stof brengt
zij steeds grooter spanning en daardoor sterker samenhang der atomen in het moederloog der verschillende
stoffen. Dit pogen, en nu eens wel en dan niet slagen der
inwonende Idee of Energie, maar 't toch nooit opgeven,
heeft al die chemische wisselingen der Stof, welke wij in
de anorganische wereld waarnemen, tengevolge. Daardoor
gingen de energieen in elkander over en werd het een
na het ander, langs een langen lijdensweg van evolutie,
geschapen.
Liklensweg, want nergens of nooit gaat het om de
objecten, maar om de Idee, de absolute Idee, die, gebonden als zij is aan de Stof, zich boven die Stof uit
tracht te worstelen en heerscheres wil worden over die
Stof, ook al vernietigt ze tijdelijk den stoffelijken vorm.
Zij, de Idee, wil zichtbaar worden en triompheeren. En
daarom zoekt en worstelt de Idee in de gansche anorganische wereld om te scheppen een oer-cel, die consistantie genoeg bezit om die verinnerlijking der Stof op
den langen weg mogelijk te maken. Daarom, door al die
chemische processsen, steeds grooter spanning in het
moederloog, waardoor de atomen worden tot aggregaten, later tot kristallen en eindelijk tot een vast-vloeibaar
plasma-molecuul van levende stof, met een groote, overgroote quantiteit van verbonden energie, door de onverbreekbare samenvoeging van vele atomen. In kleine ruimte
is dan een groot bedrag aan energie opgetast, dat in
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labiel (wankelbaar) evenwicht verkeert. Men zou dit labielevenwicht der atomen in het vast-vloeibare plasma-molecuul
kunnen vergelijken bij een groep acrobaten, die te zamen
een stand vormen, daardoor in evenwicht zijn en rust.
Bij den minsten stoot van buiten tegen een dezer acrobaten kan dit labiel-evenwicht echter verbroken worden en
is de reactie, n.l. de moeite der acrobaten onderling om
hun evenwicht te hervinden, oneindig grooter dan de
actie, de prikkel, die van buiten kwam.
En dat is nu juist wat de Idee wil. Zij tast in het
plasma-molecuul zoo'n enorm quantum aan energie op,
dat op den prikkel van buiten (bij het levend organisme
het sperma) de reactie z66 groot is, dat er een organisme
wordt opgebouwd, welks organen een centrum hebben.
Van dat centrum uit evolueert zich dan steeds krachtiger
de Geest, als heerscher over de Stof.
Wie z66 de evolutie van het anorganische, in al haar
phasen, naar het organische of biologische Leven beschouwt, n.l. als een worstelen van de Idee tot de verinnerlijking der Stof, opdat zij van dat centrum uit over
die Stof kan triompheeren, die verstaat, door dit philosophisch inzicht, meer van het wereldprobleem, dan de
wetenschap, met haar kennis der feiten alleen, hem kan
geven.

HOOFDSTUK XII
HET BIOLOGISCH LEVEN

Het levend wezen, dat door de bevruchting van het
plasma-molecuul wordt gevormd, verteert zich door het
chemisch proces, dat in zijn organisme plaats grijpt. De
voorraad moet dus worden hersteld door voeding, die
aanvankelijk, bij planten, bestaat uit licht en lucht, kalk
en stikstof enz. Er moet iets binnen worden gebracht
van buiten af. En o wonder ! de catalyse (ontleding) in
het levend celletje doet, al naar behoefte, het chemisch
proces versnellen of vertragen. Gisting, of ontleding, of
catalyse, speelt daarbij een voorname rol. Gisting grijpt
in, zooals onze Rede in zou grijpen, wanneer zij in dat
celletje aanwezig was, b y . de voeding der moederborst
regelt zich, wat zwaarte der melk betreft, naar den toenemenden leeftijd van het kind. Het Zelf doet 't zelf
van binnen-uit. Immers, wanneer wij dit alles nagaan, zien
wij in, dat de gisting, zelf geen redelijkheid bezittend,
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veroorzaakt wordt, altijd op het juiste moment, door een
redeliik proces der dingen, waaruit ten duidelijkst het doel
spreekt, dat die redelijkheid het tevoorschijn gebrachte
wil in stand houden.
Alle biologisch leven is een beweging van synthese
en analyse, want daar is zoowel opneming (synthese) als
depotentieering (analyse) dus stofwisseling, waaruit voortvloeit het gelijk-blijven van mensch of dier.
Dit zichzelf gelijkblijvende wordt dan de soort bij plant,
dier en mensch, m. a. w. het type, de Idee, zooals Plato
spreekt van de Paard-Idee.
Daar het wereld-Zelf terug zoekt uit de versplintering
der stoffelijke wereld dat Eerie, dat absolute-Zelf, dat in
alles is, wil het v6Or alles de soort voortplanten en zich
daarin handhaven. Immers, het leven van het enkele individu
is te kort voor het wereld-Zelf, om zich als Logos daarin
geheel uit te wikkelen, of terug te vinden. Want ieder
Individu, ieder Zelf, sterft na korten tijd aan zichzelf,
wip ieder Zelf of Individu sterft door een opstapeling van
onverteerde stoffen, die verkalking en daardoor den dood
ten gevolge heeft.
Niet het individu maar de soort moet dus gehandhaafd
worden, als het stoffelijk omhulsel, waarin het wereld-Zelf
zich meer en meer verinnerliiken kan. Vandaar de neiging
tot voortplanting bij alles wat leeft.
Spreekt uit dit alles nu niet ten duidelijkste hoe, door
alle eindigheid heen, zich het Zelf hanclhaaft, het levende
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wezen in die eindigheid opbouwt, onderhoudt, voortplant
en eindelijk tot bewustzijn van zichzelf doet komen ? Want
door die sterke processen van stofwisseling en voortplanting,
reeds bij het dier, treedt de bezieldheid in, die zich als
zelf-onderscheiding openbaart.
Wij zouden dezen overgang van onbewustheid, zooals
bij de planten, tot bezieldheid, gelijk bij het dier, en tot
bewustheid als bij den mensch, het best kunnen vergelijken
bij een droomtoestand. Zoodra de droom scherp wordt,
ontwaakt men en treedt de bewustheid in. Welnu, zoodra
door de processen van stofwisseling en voortplanting, bij
de dieren veel sterker dan bij de planten, de waarnemingsorganen oneindig meer worden geprikkeld, gaat het vage
tot het meer klare over, wordt het individu uit den droom
wakker en treedt de bezieldheid in als eerste phase van
bewustheid. Het dier weet van zichzelf, houdt rekening
met zichzelf en bezit gemoedsleven. Het is zich bewust
van zijn stoffelijk bestaan. Het onderscheidt zichzelf van
het andere om zich heen, maar heeft nog geen weet van
't immanente Zelf.
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HOOFDSTUK XIII
HET DOORBREKEN VAN DEN GEEST ALS „VERSTAND"

In de voorgaande hoofdstukken, samengevat onder den
titel „de anorganische wereld", zagen wij hoe het wereldSubject zich tracht uit te wikkelen in de in-gewikkelde
vast-vloeibare Stof, welke het plasma-molecuul vormt en
hoe zoo het organisch- of biologisch-leven ontstaat.
Waarom dit alles ?
Omdat het kosmische-Beginsel, het eeuwig-Subject, is,
als de ziel in den kerker ; er is een smachten der ziel
om zich te bevrijden, d. w. z. in de Stof, waaraan zij
onafscheidelijk verbonden is, door te breken.
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Hiertoe, tot deze bevrijding, is de geslachtsdrift, die
den dood tracht te overwinnen door een voortleven van
het individu in de soort.
Deze geslachtsdrift, die door voortplanting een overwinnen van den dood beoogt, is echter voor het individu
nauw verbonden aan den dood. De zaadkorrel moet eerst
sterven, alvorens zij vrucht voortbrengt. Dood en liefdedrang zijn een. Eros had, bij de latere Hellenen, zijn
plaats dan ook op de graven, want er zijn wezens, die
na de paring sterven en bij alien raakt het lichaam in
verval, zoodra de mogelijkheid tot voortplanting ophoudt.
Alles wat leeft voelt zich dientengevolge als een innerlijke tegenstrijdigheid, want . . . . paring geschiedt tot voortbestaan, maar heeft den dood, het ophouden van het bestaan, tengevolge. Vandaar het smachten der ziel om
uit te komen boven dood en kerker.
Maar ach ! Het uit ons geborene is ook weer sterfelijk !
Zulk leven is een woestijn van worden en vergaan. 't Residu
van ieder individu is ouderdom en dood, doordat, gelijk
wij reeds zeiden, iets van het onverteerde voedsel zich
aanpast aan het lichaam en achterblijft, waardoor verkalking, dus de dood, wordt veroorzaakt.
Dit is het ondoelmatige in de natuur, dat niettemin
redelijk is te verklaren. Maar.... gaat zoo de Idee niet
onherroepelijk door dit ondoelmatige, te loor ?
Neen, want wanneer de materie zich zOO gaat vervlechten en inwikkelen in het organisme, produceeren al
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die massa's, die moleculen van deze organismen, al combineerend en centraliseerend, deze nieuwe eenheid : het
Verstand, als eerste phase van den ontwakenden Geest.
En dit wezenlijke, denkende lk is 't Eenige en 't
Eeuwige.
Als het kind zegt „ik" is de Geest ontwaakt, het wereldZelf, dat zich bewust wordt. In ieder celletje is dat Ik,
doch in den mensch centraliseert het zich en wordt daardoor veel meer wakker dan het to voren is geweest.
In de anorganische materie slaapt dat wereld-Subject.
In het lager-organische droomt dat wereld-Subject.
In het menschelijk denken ontwaakt dat wereld-Subject.
Wat is 't nu, dat het embryo tot zulk een individu
heeft gemaakt ?
Dat deed het immanente-Zelf.
Dat immanente-Zelf is echter niet dadelijk „Geest" ;
het doorloopt allerlei phasen eer het tot Geest wordt.
Eerst in planten en dieren, ja zelfs bij den verstandelijk
weinig ontwikkelden mensch, is 't „het schouwende-Zelf",
zooals bij een somnambule, die voelt instinctief, zonder
dat zij het verstandelijk kan verklaren, dat b.v. haar zoon
vergaat op zee. Dit is het rudimentaire Denken, dat werkt
in alles ; in de anorganische wereld als „redelfike macht"
die spreekt uit den opbouw van den Kosmos, bij plant
en dier, zoowel als bij den nog niet geestelijk ontwikkelden mensch als „instinct", bij den geestelijken mensch
als „intatie".
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Door het verstandelijke, discursieve denken wordt dit
rudimentaire denken echter verdrongen. Door onze eenzfidige, discursieve scholing is deze intuitie, dit onbewuste,
goddelijk-Denken in ons, verduisterd en (gelijk Bergson
zegt) tot een nachtpitje geworden.
De redelijke mensch echter, d. w. z. de mensch welke
den redelijken samenhang der dingen doorziet en dus
door 't discursieve heen tot het redelijke is geklommen,
verstaat dit schouwende-Zelf, dit rudimentaire-Denken,
als het Elite in 't Al, en dus wordt dit Eerie zich van
zichzelf bewust (ontwaakt het, wordt het wakker, gelijk
wij hierboven zeiden).

HOOFDSTUK XIV
DE ERFELIJKHEID

Het schouwende-Zelf of rudimentaire-Denken is in
alles , in elk kiem-lichaampje is het aanwezig. En het speelt
daarin een groote rol, want daardoor is de erfelijkheid.
Immers, alle prikkels van buiten, die aandoeningen en
waarnemingen to weeg brengen bij het individu, worden
door het schouwende-Zelf of rudimentaire Denken (dat
zonder bezinnende bewustheid is) vastgehouden.
Deze aandoeningen en waarnemingen vormen, zonder
dat er nog hersenen zijn, en er dus van geheugen nog
sprake kan wezen, zooals bij planten, het instinct, dat de
plant reeds instinctmatig het beste doet kiezen en zich
aanpassen. Onder de hooger-organische diersoorten zijn
die aandoeningen en waarnemingen veel uitgebreider,
want door de gecompliceerdheid der Stof, die de spanning in het moederloog steeds heviger doet worden, ontstaat het zenuwstelsel, dat op de prikkels van buiten sterk
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reageert. De levende ziel wordt daardoor als het ware
uit den slaap wakker geprikkeld en verzamelt al die indrukken, welke worden vastgelegd in dat schouwendeZelf, dat rudimentaire-Denken.
In alle kiem nu is deze instinctieve herinnering der
soort, psychisch zoowel als physisch (geestelijk, zoowel
als stoffelijk). Daarom beheerscht alles, wat geleefd heeft
van geslacht tot geslacht, het embryo en herhaalt zich
daarin. Immers het nieuwe individu dat zich opbouwt
doorloopt, in embryonalen toestand, weer alle phasen van
het biologisch-leven, van den beginne af, en brengt mee
bij de geboorte het instinct, als psychische heugenis van
al het reeds vroeger door de soort doorleefde.
In alle biologisch-leven is dus deze erfelijkheid als het
werk van het rudimentaire-Denken, van het schouwendeZell, hetwelk aan den dag treedt als instinct bij de dieren
en den nog niet-geestelijk ontwikkelden mensch en bovendien als intuitie bij den geestelijk ontwikkelden mensch.

HOOFDSTUK XV
HET IN ALLES TELEOLOGISCH (DOELMATIG) WERKENDE
RUDIMENTAIRE-DENKEN OF SCHOUWENDE-ZELF

Dit Schouwende-Zelf, dit rudimentaire-Denken, werkt
in alles teleologisch. En geen wonder. Immers om de Stof
te evolueeren, steeds meer, opdat de Geest er al zuiverder in door kan breken, moet het individu, dat uit de
Stof werd opgebouwd, zich handhaven, vdl-ontwikkelen
en — waar het noodig is — zich aanpassen aan de
toestanden zooals die zijn, om te kunnen volharden in
den strijd om het bestaan. Hiervan zijn overal voorbeelden.
Waarom keert de plant zich instinctmatig (gelijk wij
als van zelf reeds zeggen) naar de zon ? Wel, omdat zij,
beschenen door de zon, tot vollen wasdom komt, wat
noodig is, zoo zij zaad zal geven. Beredeneert die plant
dit nu voor zichzelf ? Immers neen, want zij heeft geen
verstand, geen hersenen. Wat hier denkt is het rudimen-

58

DE AL-MACHT VAN HET INSTINCT

taire-Denken, het plant-Zelf, als het schouwende-Zelf in
haar, dat haar het meest doelmatige doet kiezen.
Daarom ook is de groei der bladeren z66, dat zij den
knop beschutten.
Daarom doornen vaak, tot wering van lastige of schadelijke insecten.
Daarom aan jonge plantjes een kleurstof toegevoegd,
die het licht tempert ; de teere weefsels zouden lijden
door droogte of forschen regenval ; daarom een vliesje
met vocht gevuld er omheen.
Daarom lokt het zetmeel van sommige planten, door
sterke kleuren, de vogels, die zaadjes meenemen, welke
ongedeerd in de uitwerpselen worden gevonden, doordat
het zaadje wordt omdat door een wand, die in het darmkanaal van den vogel niet wordt geschaad.
Daarom hebben nachtbloemen een sterken geur, waardoor nachtvlinders worden gelokt.
Altemaal wonderen voor den materialist, doch begrepelijk voor de teleologen, die het doel erkennen in de materie.
Dan geen wonder, omdat al deze dingen uitloopers zijn
van de immanente-Rede, die tot schouwing, tot instinct
is gekomen bij de plant.
Tegenover dit teleologische van den Geest staat het
on-teleologische der Stof, gelijk daarstraks, toen wij zagen,
dat de Stof door verkalking het individu doet ondergaan,
dat de Geest ('t wereld-Zelf) met zooveel moeite had
opgebouwd.
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Het Zelf is altijd teleologisch , doch de Stof, waar deze
nog niet volkomen beheerscht wordt door dat Zelf, bewerkt het on-teleologische.
Ondanks dit alles echter is het doelmatige in de natuur
toch altijd nog veel grooter dan in de menschen-wereld,
want het menschelijk bewustzijn verwart o zoo veel door
verkeerd inzicht. Daardoor zijn er in de menschenwereld
heel wat Bingen ondoelmatig, die ons lichaam, onze physieke
natuur, aanvallen en beloeren en ziekten veroorzaken.
Doch dit ondoelmatige in de menschen-wereld, door ons
verkeerd menschelijk inzicht, wordt door het doelmatige
der Natuur telkens overwonnen. Dat zijn de gevallen
waarin „de Natuur het doet" gelijk men zegt.
Maar wij willen nog verder de doelmatigheid bezien.
Waarom heft de stengel der plant zich op tot licht en
warmte ? Is het niet om bloemen en bladeren to verkrijgen,
noodig tot het aanlokken der insecten, welke haar bestuiven?
Waarom zijn veel stengels van planten hol, of is de
kern der stam veel losser gevoegd dan de omvattende
lagen ? Wel, de techniek leert, dat een holle staaf meer
draagkracht heeft dan een massieve.
Waarom zijn de wortels der planten dooreengestrengeld ?
Omdat, gelijk de ervaring leert, een kabel veel sterker
is dan veel touwtjes mast elkaar.
Waarom valt het loof in den herfst of ? De bladeren
zouden de koude niet kunnen verdragen , daarom blijft
het vocht in wortel en stengel achter.
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Bij de dieren is het evenzoo. Wat de scheikunde niet
vermag, doet de niercel. Melkklieren putten uit het bloed
wat noodig is voor het jonge dier en dit voedsel verzwaart
zich elke maand. Ook hier een schouwen, een instinct,
dat voor het leven der soort beslissend is. Al dat mechanische
vertoont een Oeestelijkheid, een Denken, een doel in de
natuur. Hier zijn nog geen hersen-celletjes die denken,
maar is het de wereld-Rede, die in dat mechanische werkt, die
in al het bestaande is verborgen, als het „corpus mysticum".
In de eeuw, die achter ons ligt, noemde men echter
alles „Stof" en vierde het Materialisme hoogtij. Doch . . .
wordt alles dan niet tot een wonder? Immers, waar die
immanente Idee ontbreekt, daar ontbreekt het redelUke en
heerscht het toeval. En is het dan geen wonder, ja, het
grootste wonder, dat toevallig alles zoo redelijk verband
houdt met elkaar ?
En de professoren, dit Materialisme doceerende, schakelden op die wijze ons bewustzUri — het eenige waar een
mensch zeker van is — uit. Want zei Descartes niet, toen
hij aan alles twijfelde en zijn philosophie op niets wilde
gronden, dan het eenige waar hij zeker van was : „Je
pease, ainsi je vie".
Doelmatigheid spreekt uit alles, doch . . . hoe ontstaat
het doelmatige ? „Door het toeval" zegt de wetenschap !
Aan de academie en op de H.B.scholen verkondigt men,
dat de plant is een totaliteit van gunstige voorwaarden,
een résumé van allerlei toevalligheden bij elkaar.
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Dat is malligheid ! VOszir alles geldt het levens-Beginsel,
de Intelligentie van den Kosmos, het goddelijk-Zelf !
De Natuur beoogt altijd het rechte, zonder nochtans
altijd het rechte te kunnen treffen. Want eerst is de Stof
te plomp om den fijnen, teeren Geest te kunnen gehoorzamen, en als de Stof soepel genoeg is om het wel te
kunnen doen, heeft die Stof zelf een denk-apparaat gekregen en kant zich, door verkeerd inzicht, dikwijls tegen
dien Geest.
Hoe de omstandigheden echter ook tegen zijn, dat Zelf
geeft het niet op, en eindelijk realiseert zich dat Zelf.
Dit te zien en te doorgronden is wijsgeerige bezinning,
en deze is dus geenszins vOndig aan de wetenschap ;
integendeel, de wijsgeerige bezinning gebruikt de wetenschappelijke gegevens om ze tot wijsheid op te voeren,
in het licht van dat Eerie.

HOOFDSTUK XVI
REGENERATIE (HERLEVING) EN LEVENSEVENWICHT,
ALS BEWIJZEN DER DOELMATIGHEID

A. RECENERATIE
Het felt dat het Eerie, hetwelk in alles is, teleologisch
werkt en er dus op uit is om elk wezen, dat het geschapen heeft, in stand to houden, is wel het meest sprekend
uit de regenereerende kracht der levende wezens. Immers :
Bij wormen groeit alles weer aan, mits het lichaamsdeel, dat ontbreekt, maar schuin is afgesneden. Het is
een innerlijke doelmatigheid die dit doet, niet het dier.
Hoe meer het ontbrekende lichaamsdeel onmisbaar is voor
het individu, hoe spoediger het zich herstelt.
Ook onze huid groeit aan. Zelfs geschiedt dit z66
doelmatig, dat eerst het gestolde bloed de wond voor
infectie beveiligt.
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Bij een wond verschijnt een neo-(nieuw)-plasma, dat al
het nieuwe, dat noodig is, aanbrengt.
Bij fistels vormen zich geen neo-plasma's, doch de wanden
der wond worden dan immuun voor de vergiftige stoffen,
welke zij doorlaten.
Prof. Helmholz zegt, dat het oog onpractisch is ingericht, maar . . . . de natuur ('t Eerie, van binnen-uit) maakt
het intusschen toch nog altijd vrij wat beter dan de vervaardigers van eenig kunst-product op dit gebied, en de
mensch doet zeker wijs, het zoo Lang mogelijk buiten die
kunst-producten te stellen.
B. LEVENS-EVENWICHT
Het levens-evenwicht ontstaat door het aanwezig-zijn
der verschillende soorten en wijst ook op het doelmatige
daarvan. Roei plotseling enkele soorten uit en de dierenof plantenwereld raakt in de war. Dus . . . . te midden
van de gebrokenheid en daardoor de wreedheid in de
natuur, toch ook de Eenheid, daar niets gemist kan worden,
dus niets „toevallig" is. Die eenheid wordt door wederkeerig dienstbetoon, waardoor de soorten in stand blijven,
onbewust in planten- en dierenwereld betracht. Immers
de stoffen uit de anorganische wereld, welke noodig zijn
tot instandhouding van het dier, kunnen alleen door de
planten worden omgezet tot gebruik van het dier.
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Alles wijst dus op doelmatigheid. In dat alles schrijdt
voort het Eene wereld-Zelf,
zichzelf ontplooiend en samen..
voegend tot „Het Leven" zelf in het individu, dat zich
bestendigt in de soort en uit die soort weer nieuwe en
hoogere soorten voortbrengt.

HOOFDSTUK XVII
SELECTIE, VARIETEIT, ADOPTIE, CORRELATIE

Uit milliarden kiemen ontwikkelen zich slechts enkele
kiemen, die zich door de omstandigheden en him aanpassingsvermogen handhaven.
Dit beet selectie (alleen wat geschikt is, duurt).
Het individu, dat zich aldus handhaaft, wordt door
inwerking van het leven buiten geprikkeld en door de
verschillende wijzen waarop het individu op deze prikkels
van buiten reageert, treedt op de varieteit.
Want nietwaar, stel dezelfde plantensoort of dezelfde diersoort aan dezelfde invloeden van buiten bloot, dan zal
elke plant of elk dier op een eigen manier op die invloeden reageeren en daardodr een zekere varieteit der
soort vertegenwoordigen. Dit is wel een sterk bewijs, dat
elk biologisch leven een eigen Zelf is, dat op eigen
manier reageert.
Ja, zelfs doode materie (dood, met betrekking tot het
5
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biologisch leven) reageert op prikkels van buiten ; b.v. :
een slag op een steep geeft geluid ; de biji, waarmee
men hout kapt, wordt stomp. Het is het Leven, dat antwoordt ; het is het InnerlUk, dat antwoordt naar buiten.
't Is „het Leven", dat er door glorieert. Hoe schiet het
materialisme hier te kort !
Erkennen wij dat innerlijk leven, vanwege zijn doelmatigheid, dan is er ook plaats voor adoptie (aanneming).
Want dat innerlijk leven, juist omdat het doelmatig is,
neemt jets aan en past zich daardoor aan, b.v. de plant
in de woestijn groeit hoog op, want hoog is er water
uit de lucht te haren en door middel van de haren vast
te houden.
Alles past zich aan, met het doel, zich te handhaven ;
daarom is het toppunt in de organismen de voortplanting.
Daarin handhaaft zich de soort en zij (die voortplanting)
is de draagster, de uitkomst van eeuwen.
Veel planten zijn echter nog niet aan kruising toe, zijn
nog tweeslachtig.
Maar — wat na eeuwen van langzame evolutie eindelijk tot stand gekomen is, moet bliiven ; het verkregene
mag nooit te loor gaan, want uit dat verkregene moeten
weer nieuwe en hoogere soorten opbloeien. Vandaar de
wet _ der correlatie (herhaling van 't voorafgaande) z66
sterk, dat al het gewordene zich telkens in ieder nieuw
individu herhaalt en — dus alles tot een Eenheid maakt.
In het primitieve leven hebben zich, gelijk wij straks
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zeiden, de meest geschikte exemplaren, door innerlijk
weerstands-vermogen, tot hooger gevormd, terwijI de ongeschikte ondergingen (selectie). En de verschillende
wijzen waarop de individuen op de prikkels van buiten
reageerden, riep de varieteit te voorschijn. Doch — de
varieteit kan ook nog op andere wijze tot stand komen,
n.l. doordat de prikkels of invloeden van buiten-af anders
zijn, zooals ander klimaat. Dezelfde dier- of plantensoort
hier of in de tropen zal Anders zijn. Is dit dan niet het
gevolg van lets buiten-af, inplaats van lets innerlijks?
Neen, ook daar weer het Eerie van binnen-uit. Want het
veranderd klimaat is wel prikkel, doch brengt niet de
varieteit teweeg. Dit doet het organisme dat gevormd
wordt door zich van binnen-uit aan te passers op dien
prikkel van buiten.
Verder brengt kruising allerlei borate, veelvuldige organische verschillen. Afgezonderd kunnen deze verschillen
bewaard blijven, want de verworven eigenschappen zijn
op haar beurt ook weer erfelijk ; doch vermengd gaan
deze verschillen te loor.
Op deze wijze tracht de philosoof, toegerust met zijn
centrale-Idee, de werkelijkheid te doorgronden. Hij ziet
hoe het Zelf meer en meer concreet wordt en tot planmatig Idee, dat heenstuurt naar het hoogere : den mensch.
Want het doel van de Idee is opstijging tot den mensch.
Immers de Idee in den mensch kan daar meer zich ontwikkelen dan in het dier. Zoo zien wij het Zelf, de Idee,
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al concreter worden. In en door alle normen heen openbaart zich de norm, de Idee, komt het Zelf tot zichzelf,
neemt nota van zichzelf ; het type „wereld-Zelf" voltrekt
zich door alle variaties heen.
In verscheidene planten openbaart zich voornamelijk de
veelheid, want zij laten zich scheuren of verdeelen.
In het dier onderwerpt zich dat „vele" al meer aan dat
„Eene", want dieren met een hart kunnen niet worden
gescheurd of verdeeld ('t hart daarom dikwijls gebruikt
als symbool dier Eenheid, dat alles voedt).
Doordat het dier niet gebonden is aan een bepaalde
plaats, doch loopt, zwemt of vliegt, ondervindt het veel
meer en andere prikkels dan de plant.
Door deze meerdere prikkels ontstaat nieuw bewustzijn
en dus hooger instinct-leven, n.l. de ziel.

HOOFDSTUK XV1II
DE ZIEL

Boven dit instinct groeit, als eerste phase, de ziel uit,
die voelt zonder to weten.
Door het voortbrengen van deze ziel gaat de Idee boven
den norm van het dier uit en produceert de idee „mensch"
in haar laagste phase. De nog dierlijke mensch is dus
de instrumentatie, waardoor de zieligheid mogelijk wordt,
of beter gezegd : als de zieligheid mogelijk wordt, ontstaat de mensch in zijn laagste phase.
Hoe dit toegaat ?
Er bestaat een toenemende, overwegende zenuw-substantie, nl. het brein van hoogere zoogdieren als het ruggemerg, dat den schedel vult met hersenen. Allerlei prikkels
worden nu van de periferi naar het centrum overgebracht.
Daardoor ontstaat een tot zichzelf-komen, bewust-worden ,
by. de man-aap zal tijden lang bij grooten hongersnood
eerst zijn jongen en daarna zijn vrouw verslonden hebben,
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alvorens hij zelf den hongerdood sterft. Eindelijk kwam
daar echter een moment, waarop het bewustzijn bij den
man-aap z66 sterk was, dat het doordrong tot dit dier,
hoe wreed dit was. De ziel was wakker geprikkeld en
verzette zich tegen dit recht van den sterkste. Het zichopofferen, ter wille der zijnen, is iets anders dan het
ouderlijk instinct, dat er is om al wat jong is tegen
ondergang te beschermen. Hier is de zieligheid, die voelt
en dit gevoel ook tracht te gehoorzamen, zonder te weten.
Dit alles is het werk van de ldealiteit, die het Ideale
alleen zoekt en dat alleen lief heeft en daarom het individu
tot haar geestelijk-zijn wil opheffen. Immers door deze
verinnerlijking van de materie komt het Zelf tot zichzelf,
wip 't het Bewustzijn schiep. 't Wordt wakker ! Wat wij
„Ik" noemen wordt straks, na nog hooger evolutie van
dit bewustzijn bij den geestelijken mensch, erkend als het
Idente, het Zelfde in alles. „Ik" is dus de Idee.
Waar de Idee aan het begin aller dingen staat, daar
moet zij ook eindelijk in de materie doorbreken. Zoo
krijgt men het onveranderlijke in al het veranderlijke, nl.
ons onveranderlijk Ik, dat huist in een altijd-veranderlijk
en wisselend lichaam (materie).
Alle bewustheid vooronderstelt echter tevens het onderbewuste.

HOOFDSTUK XIX
DE DORPEL VAN HET BEWUSTZIJN

Alle bewustheid vooronderstelt het onderbewuste, hebben
wij zooeven gezegd. Tusschen die beide ligt als het
ware een dorpel. W at aan den eenen kant ligt behoort
tot het rijk der ziel, wat aan den anderen ligt tot het
terrein van den Geest.
Ligt deze dorpel laag, zooals bij het dier, dan gaan
alle prikkels van buiten, welke het individu nader komen,
over dien dorpel heen, wordt dit alles van de periferi
naar de centrale (hersenen) gevoerd en bijgevolg alles
waargenomen. Vandaar dat aan een dier niets ontgaat van
wat er rondom hem geschiedt.
Ligt deze dorpel daarentegen hoog, zooals bij den geestelijk ontwikkelden mensch, dan blijven vele prikkels van
buiten, welke den mensch nader komen, vOOr dien dorpel,
dringen niet tot de centrale (het bewustzijn) door, omdat
dit bewustzijn zoo ontwikkeld is, dat het zich abstraheeren
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kan van alles rondom zich en de mensch daardoor vaak
hoorende doof en ziende blind is. Vele indrukken van buiten
blijven dan in het onderbewuste hangen, vddr den dorpel,
en bereiken de centrale (het bewustzijn) niet. Vandaar dat
den mensch veel ontgaat van wat er rondom hem plaats grijpt.
Bij weinig-bewuste menschen, bij wie de geestes-ontwikkeling klein is, zooals by. bij somnambules, ligt de
dorpel ook laag, vandaar dat zij veel meer waarnemen
van prikkels die van buiten komen, en daardoor vaak
dingen zien en hooren en voelen, welke hooger geestelijk
ontwikkelden niet bereiken en dus niet door dezen worden
verstaan.
In het onderbewuste nu ligt de werkzaamheid der ziel,
die, wijl zij met het natuurlijke is verbonden, nog niet
toe is aan den Geest, ve•Or den dorpel dus blijft en nog
niet doordringt tot het bewustzijn.
't Laat zich begrijpen dat dit terrein v6Or den dorpel,
bij verhooging en verwisseling van dier tot mensch, ook
wisselt en hooger wordt, m. a. w. dat de zieligheid of ziel
van den mensch hooger staat dan de ziel bij het dier.
Het onderbewuste, dat in deze zieligheid is, spreekt
sterk uit het droom-leven der menschen ; wat overdag in
wakenden toestand niet — of slechts even — over den
dorpel kwam en dus in het onderbewuste bleef hangen,
wordt tijdens den slaap, al droomend, zoodra het bewustzijn of, wat hetzelfde is, het werk der groote hersenen is
gestremd, afgewerkt en uitgesponnen, daar het onder-

DE DORPEL VAN HET BEWUSTZIJN

73

bewuste dan heerschappij voert en naar voren brengt wat
het vasthield overdag.
Ook onder narcose, als door chloroform alle bewust
leven is gestremd, "werkt het onderbewuste, het zielige.
Alles wat de patient dan zegt getuigt ervan dat niet de
geest, maar het onderbewuste, hetwelk in de zieligheid,
dus in het natuurlijke, het dierlijke is geworteld, dan aan
het woord is. Want beneden de groote hersenen, wier
werking dan door de narcose is uitgeschakeld, ligt de
dorpel.

HOOFDSTUK XX
DE ZIEL, DIE NOG GEEN GEEST IS

De ziel, die in het organische leven aan den dag treedt
in het individu, is niet anders dan het „Ik", het „Subject",
het „wereld-Subject", dat zich, na een Lange lijn van
evolutie, eindelijk concentreert in dat lichaam, tot een
centrum wordt in die ziel.
Deze Idealiteit, die uit de Realiteit eindelijk opduikt,
zal allereerst in het natuurlijke (Materie) zichtbaar worden,
daar de Stof nog de overhand bezit in het individu.
Daarom is de ziel, die nog natuur is en geen Geest,
allereerst af hankelijk van het klimaat. De ziel van een
tropisch dier is anders, dan die van een gems, die op
de bergen leeft en veel beweging behoeft voor zijn bestaan. Door de prikkels van armoe en gebrek op de ziel
van het dier dat leeft in de woestijn, is dit tot roofdier
geworden. Dit is het gevolg hiervan, dat de invloed van
buiten nog niet de hersenen prikkelt, de centrale, omdat
de dorpel z66 laag ligt, dat er nog van geen bewustheid
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sprake is. Alles wordt alleen nog maar instinctmatig gevoeld, en dit instinct-gevoel bepaalt de geaardheid der
ziel of het Innerlijk van dat Bier, zoowel als van den
nog niet geestelijk ontwikkelden mensch.
Ook verschil van ras geeft verschil van gevoelens der
ziel, b.v. de ziel van een Angora-kat is anders dan van
een straatkat.
De sexe geeft eveneens verschil. De ziel is anders bij
verschil van sexe. Daarom is de identiteit van ziel bij
man en vrouw niet mogelijk ; zij zijn niet meer of minder
ten opzichte van elkander, maar anders. Een man voelt
de Bingen anders aan dan een vrouw.
De aard van het eene honden-ras is ook verschillend
met dien van het andere.
leder heeft zijn eigen card, ook onder de menschen.
De een is een knutselaar, de ander een droomer, de
derde een avonturier.
In dit alles werkt de invloed van het lk op de ziel.
't Is de Idealiteit die zich baan breekt boven de materie
en haar een bepaalden aard schenkt.
Met den leeftijd verandert ook de ziel ; het kind is
anders dan de man, de man weer anders dan de grijsaard.
In den slaap zijn de groote hersenen en daarmee de
centrale, werkeloos, minder gespannen. Daardoor trekt
zich de levenskracht op de lagere organen saam en wordt
een somnambuIe visionair, want op het lagere, de ziel,
concentreert zich dan de levenskracht.
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Het bewuste leven wordt door den slaap teruggebracht
tot het organische leven, omdat de groote hersenen dan
werkeloos zijn, dus een depotentieering daarvan ; doch .. .
daardoor juist treedt tegelijkertijd in : herstel van lichaamskracht, regeneratie.
In den slaap, als alle redegjkheid is opgeheven, heerscht
de waan. Ook bij krankzinnigen, bij wie het redelijke is
verstoord, treedt de waan aan den dag.
Zoodra het lk zich concentreert in een lichaam, tot
een centrum wordt in de ziel van dat lichaam, legt die
ziel, krachtens dat Ik, dat Eerie, beslag op het lichaam ;
want datgene, wat de ziel dan beleeft, wordt door het
gelaat (lichaam) weerkaatst en uitgedrukt.
Alweer, waar de ziel bij den mensch intenser is dan
bij een dier, zal het gelaat bij den mensch ook heftiger
spreken, doch dieren vertoonen ook reeds een zekere
gelaats-uitdrukking.
De Idealiteit heeft dan de Realiteit doordrongen. Het
wereld-Zelf heeft, onder deze of die omstandigheden, zooals ze samentroffen in dit of dat individu, zich zoo en
niet anders tnoeten realiseeren.
De gestalte is dus ons eigen, natuurlijk maaksel, d.w.z.
zit aan onze persoonlijkheid vast.
Dit is het ook wat de astrologen zeggen ; want evenals
het klimaat inwerkt op onzen ziele-aard, werken ook de
sterren-stoffen op haar in. Alles doet mee in de schepping ;
zij is een Heel-al.

HOOFDSTUK XXI
HET DRIFTLEVEN DER ZIEL

Het driftleven is het eerst in dat ziel-levee. De dierlijke ziel is aanvankelijk in rust. Doch van buiten-af dringen binnen de prikkels en . . . het organische psychische
wezen wordt uit den slaap gewekt. Het dier, dat voelt,
hoort, tast en ziet, ondergaat gedurig, door allerlei indrukken van buiten, gewaarwording van pijn, licht, klank enz.
Daardoor ontstaat in de harmonische onbewustheid, waarin
het dier aanvankelijk leeft, een breuk en treedt in de
onlust, de disharmonie, b.v. de onlust of disharmonie door
het gevoel van honger, koude, sexueelen drang. En dan
ontwaakt in dat dier de begeerte, begeerte om, door verkrijging van het ontbrekende, dien onlust, die hisharmonie
te boven te komen.
De begeerte welt dus op uit het driftleven bij het
dier en beheerscht al zijn willen en handelen, zoo
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ook bij den mensch, zoolang de Geest niet heerscher is
geworden.
De bewustheid begint dus, wordt dus wakker geprikkeld, door gewaarwordingen, en dat gewaarworden maakt
dat het Zelf in dat dier zich gaat onderscheiden van het
andere om zich heen. Al deze gewaarwordingen to zamen
vormen de verschillende categorieen (groepen) waarin ook
ons denken zich beweegt en die, in beginsel, ook reeds
aanwezig zijn bij het dier.
Van al die waarnemingen en ervaringen blijven sporen
in de herinnering over, die zekere gangen graven in de
hersenen, welke elkaar kruisen en associatie mogelijk
maken, b.v. : toen zag ik een plant, daar zag ik een plant,
dus... zoo is een plant. Deze algemeene bepaling omtrent plant is een product van waarneming of ervaring
van het Zelf in dat individu.
Deze voorstellingen combineeren zich bij den mensch
ook tot meer abstracte, als val of wenteling, die dan begrippen zullen heeten, en deze begrippen zullen later, bij
den geesteleken mensch, zich rijgen tot systemen en
philosophieen.
Dit alles berust op ervaring. Hoe hooger-organisch de
diersoort is, hoe grooter het terrein der waarneming en
ervaring, want hoe meer de prikkels van buiten daarin
doordringen.
Ook bij het dier dus reeds een denken, doch alleen
een zielig-denken, dat gericht is op — en voortspruit nit —
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het verlangen of de begeerte van het oogenblik ; nog
geen geestes-denken.
Het menschelijk verstand komt echter toch ook reeds
aanschemeren bij het dier, zooals bij de techniek van
bevers, mieren en bijen. Waar nog geen verstand aanwezig is blijkt toch niettemin een verstandelUk handelen.
Ook bij de dieren is reeds (voortkomend uit het driftleven, n.l. het eigenbelang of de zelfhandhaving) gemeenschaps-instinct en wederkeerig-dienstbetoon. Die gemeenschapszin en dat onderling dienstbetoon zijn als het ware
de proto-typen der maatschappij.
De Familie en de Staat zijn ook bij de dieren reeds aanwezig, b.v. de beverstaat, en overal waar de dieren leven
in kudden. Zelfs kunst, wijsheid en godsdienst zijn bij
het dier in beginsel aanwezig. Immers zijn aesthetiek
spreekt daaruit, dat het afkeer heeft van iets ziekelijks
en zich mooi maakt tegenover het andere geslacht. Verder
bezit het dier vertrouwen en ontzag tegenover zijn meester
en het verzet zich tegen onrecht. Dit wijst heen naar
godsdienst. Ook bij Kaffers, een laagstaande menschensoort, komt zedelijkheid in dezen zin voor. De wijsheid
bij het dier spreekt in beginsel duidelijk uit zijn weetgierigheid, b.v. apen kijken achter een spiegel, of zij daar
vinden kunnen, wat zij zien.
Deze nieuwsgierigheid leidt tot weetgierigheid en spint
zich bij den mensch uit tot wUsheid.
Zijn planten eveneens bezield ?
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In ruimen zin, ja. Er is een plant-Zelf, dat jets minder
is dan een plant-ziel. Het plant-Zelf, dat met beperkte
krachten reeds het best-mogelijke kiest.
Immers als wij dit ontkennen, dan zouden wij bij tallooze lagere diersoorten ook niet van „ziel" mogen spreken, daar deze, evenmin als de planten, een zenuwleven
hebben, doch alleen een centrale in hun wezen.
In alles dus het Eene werkend, worstelend en, als inwonende kracht, het eene opbouwend uit het andere, doch
altijd zoekend om boven den materieelen kerker uit to komen,
totdat dit eindelijk bewust door den mensch wordt begrepen
en verstaan. („Ik ellendig mensch ! wie zal mij verlossen
uit het lichaam des doods !" Rom. VII v. 24).

DEEL III
DE GEEST

HOOFDSTUK XXII
DE CENTRALE DER GROOTE HERSENEN

De „homo sapiens" (de geestelijke mensch) is het toppunt der biologische evolutie ; daar gaat het om bij de
evolueering. Immers bij den geestelijken mensch is het
redelijke hoofdzaak, en waar de wereld-Rede het Absolute
is in alles (het Denken is van ons denken) daar is het
bereiken van die redelijkheid in den mensch het hoogtepunt dier evolueering.
Hieruit volgt dat het redelijke, het bewustzijns-leven,
boven het zedelijke staat en wij v6Or alles redelijke wezens
zijn. Zeer zeker vormt het zedelijke een phase in de
evolueering tot de redelijkheid, die niet en nooit gemist
6
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kan worden. Immers — waar het individu de zedelijkheld verzaakt of in het aangezicht slaat, overheerscht de
natuur of het dierlijke en treedt het geestelijke (en in
verband daarmee het redelijke) nOoit in. Maar het hoogste is de zedelijkheid niet.
Het gaat niet om het goed-zijn of braaf-zijn, m aar om
het bewust-zijn of redelijk-zijn, het inzicht-hebben. Hierdoor alleen wordt het goddelijke gekend als het Eene
in 't Al. Hierdoor alleen komt dit Eene tot bewustheid
van zichzelf. „Jenseits von Gut and Bose" zegt NIETZSCHE
dan ook, en DANTE beweert hetzelfde, als hij de hoogste
trap van zedeliikheid toekent aan de bewoners van het
aardsche Paradijs. Maar daarboven liggend ziet hij het
hemeh, ch Paradijs, waar zij verblijven die zich, hetzij
langs den weg der intuItie, hetzij langs den weg der
redelijkheid, bewust zijn van het Eene in 't Al, dus van
de harmonie van 't Heelal.
Deze hoogere geestelijke wezens hebben een steeds
meer en meer ontwikkeld zenuwstelsel. Zenuwen en hersenen vormen van dit geestesleven den biologischen grond.
Het levende plasma heeft hier zijn hoogte bereikt en is
buitengewoon prikkelbaar. Bruggen en balken zijn er, die
alles verbinden en die daardoor bewerken een tot-eenworden der materie. De hersenen zijn het gebied waar
het gansche lichaam is gerepresenteerd en van waaruit
het wordt beheerscht. Nu is de Geest heer geworden
over de materie, want van uit de centrale dier groote
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hersenen wordt alles gedirigeerd. Die hersenen zijn het
kantoor, met bij-kantoren, met gemeente-bureaux, parlement
en ministerie. Immers de hersenen zijn in allerlei onderafdeelingen gesplitst en hebben een centrale. De gemeentebureaux (onder-afdeelingen) verrichten locale zaken en het
hoogste parlement (de centrale der groote hersenen) verricht den alles-omvattenden arbeid. De eerie onderafdeeling zorgt voor het ademhalen, de andere voor het darmstelsel, weer een andere voor het schreien, een vierde
voor het lachen. leder op zichzelf doet dit z66 goed,
dat de hoogere centra Nina niet meer kunnen ingrijpen.
„Wij kunnen het lachen of schreien niet laten", zeggen wij.
Dieren met lagere centra hebben ook bewustzijn, loch
niet z66 sterk. Maar het leven der groote hersenen heeft
het klaarste bewustzijn, verstaat het redelijk verband van
't Al en is daarom het toppunt der evolutie. De Geest is
bier de vervulling der Natuur, gelijk de Natuur het omhulsel is van den Geest. Het Eene, het Absolute, het Redelijke
straalt dan als een lichtend punt uit in tijd en ruimte, wijl
het eindelijk to voorschijn brengt : het leven van den Geest.
Van dat oogenblik of is de Geest het centrum van dat
Eene. Hoe sterker en inniger vervlochten de hersenen
zijn, hoe intenser 't Al-leven in dat individu.
Dit is het Zelf, het Zelf als de Centrale der groote hersenen. Als door chloroform deze centrale buiten werking
is gesteld, houdt die geestelijkheid en redelijkheid op,
gelijk wij reeds hebben gezegd ; dan kan het wereld-
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Subject zich niet uitspreken, evenmin als tijdens den
natuurlijken slaap. Dan is alle redeliikheid niet alleen,
doch ook alle geestelijkheid en in verband daarmee alle
zedelijkheid geschorst , dit getuigt het dierlijk naturel
der genarcotiseerden, dat dan aan den dag treedt. Immers
onder narcose spreekt de patient allerlei, dat heenwijst
naar zijn lagere hartstochten en driften. Geen wonder,
want het onderbewuste, dat dan aan het woord is, is in
de zieligheid en het natuurlUke gegrond.
Het denken van de groote hersenen is een samenvoegen en uit elkaar houden, een voortdurend zoeken naar
de redelijkheid van het Al. En de materialist heeft gelijk
als hij zegt, dat deze redelijkheid of bewustheid de groote
uitkomst is der gansche evolutie, doch — hij vergeet,
als materialist, dat het gansche proces dier evolueering
naar deze uitkomst streeft op redelUke wijze en dus een
levend bewijs is tot het bestaan van het Denken van ons
denken. Dat Denken, hetwelk eerst instinctief wordt ervaren als macht die in stand houdt en hooger opbouwt
wat het schiep, daarna intuitief wordt gevoeld als de
harmonie der dingen en eindelijk door den redelijken
mensch bewust wordt verstaan als het Eene in het Al.
De groote hersenen, die alles overzien, zijn, zooals wij
reeds zeiden, gesplitst in groepen, die ieder een onderdeel der Eenheid omvatten. Dus — ook hier alweer Eenheid in de Veelheid. Het Eene, dat in de Veelheid was
versplinterd, wordt zich hier zUn Eenheid weer bewust.

HOOFDSTUK XXIII
BEGRIP „PERSOONLIJKHEID"

De natuur (alle dingen om ons heen) is dus in haar
innerlijkheid, haar wezen, overal hetzelfde, n.l. de logische
Idee, die zich heeft verbizonderd in tijd en ruimte, d. w. z.
in de dingen naast en na elkander, zoowel in de anorganische als in de organische wereld. Elk ding in de natuur
bezit dit overeenkomstige, is dus drager der Idee.
Deze logische Idee keert uit haar laboratorium, na een
eindelooze evolutie, in den denkenden mensch weer tot
haar oorsprong, n.1. als de Rede. De veelheid komt eerst
tot zichzelf en onderscheidt zich als het Eerie, in den
geest van den denkenden mensch. Hier breekt de absolute, de goddelijke Idee door. Hier aanschouwt de goddelijke Idee, die uitging in het vleesch, om in het bestaande
zichZelf to aanschouwen, waarlijk zichZelf. Hier wordt
de mensch zich van dat goddelijk Zelf, die goddelijke
Rede, bewust en groeit daardoor uit tot persoonlijkheid.
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Want persoonlijkheid-zijn is zich bewust-zijn van dat goddelijke. 't Is het eenige principieele verschil tusschen den
mensch en het dier, en juist dat stempelt hem tot persoonlijkheid. De mensch weet van het corpus-mysticum, gelijk
KANT het Eene noemt. Hier is de onbewuste mensch, die
uit den droom ontwaakt en die de veelvuldigheid ziet;
maar in die veelvuldigheid het Redelijke, den Logos, die
tegelijk zijn eigen Logos, Rede, Denken is, ontdekt als
het Eene in het Al.
Dit Denken, dat nu nog alleen maar het Eerie in het Al
ontdekt, doch dat eenmaal, na een nog veel hooger evolutie dan thans is bereikt, dat Eene volkomen zal kennen,
wip dat Eerie in zijn volkomenheid in alles aanwezig is
en slechts wacht tot de Stof daartoe geschikt is om zich
geheel uit to wikkelen. (1 Corr. 13 v. 12 : „Want wij
zien thans in een spiegel, als in nevelen, maar dan zie
ik van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik onvolledig, maar dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend word").

HOOFDSTUK XXIV
GEMOED, VERSTAND, REDE, SAMEN VORMENDE
DEN GEEST

Het geestes-leven van den ontwikkelden mensch onderscheidt zich in drie deelen : gemoed, verstand, rede.
Het gemoed is het nog ongeleerde-geestelijke. Het
gemoed is nog onklaar, bezit nog niet het typische van
den Geest, dat bestaat in combineeren en abstraheeren.
Uit het ' algemeen aanvoelende gemoedsleven ontwikkelt
zich dit combineeren en abstraheeren, dat tot het terrein
van het verstand behoort : dus het redeneeren met oordeel.
Het gemoed is nog niet aan het discursieve, het verstan.
delijke toe. Het gemoed is het primaire Geestesleven, nog
onontwikkeld, d. w. z. het Oeestesleven in windselen nog.
Het gemoed is het zielige, als resultante van al het voorafgaande, dat geadeld is door het zedelijke. Daardoor, door
dat zedelijke, is het gemoed uit boven de Natuur en be-
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hoorend tot den Geesi, maar... nog niet toe aan het
redelijke.
't Is het gebrek van onzen tijd dat alles leeft op dat
gemoed, „bij het gevoel" gelijk men zegt.
Dat is het, waar de moderne religie heen stuurt : de
zielige mensch (natuur-mensch), geadeld door het zedelUke
en daardoor, aan de hand van plicht en geweten, boven
zijn driften en hartstochten uit, levend bij wat het gemoed
hem voorschrijft. En daardoor bereikt men wel de harmonie van binnen, doordat men leeft en handelt volgens
de eischen van het goddelijke Zelf, dat spreekt als redelijke
macht in dat gemoed, doch men verstaat en doorgrondt
ze niet, die harmonie in alles, want men is van het onbewuste, waarin het instinct en de intultie spreekt, nog niet
tot het bewuste, het redeliike gekomen.
Het gemoed maakt den mensch tot kloosterling en martelaar, zoowel als tot inquisiteur.
Uit het gemoed is het aanvoelen van het algemeene,
het is de schouwing van het Hoogere, zonder het doorgronden.
Dat schouwen is iets hoogers dan het voelen , de
schouwende mensch is de intultieve, de artist, die de
waarheid ziet, maar niet doorgrondt, gelijk de oude
volkeren het in hun philosophieen deden. Deze intultieve,
schouwende mensch nu hoort niet thuis in de wereld,
want hij is, krachtens het ware, harmonische wat hij aanvoelt of schouwt, boven die wereld uit, al is hij er wel
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uit voortgekomen. Immers het goddelijk Denken, het
schouwende Zelf, dat in dezen intultieven mensch spreekt,
doet hem, omdat het 't goddelijk Denken is, de harmonie
der dingen gevoelen ; daarom is die mensch boven de
wereld uit, want de Wereld is de versplintering, de verscheuring, het satanische, in 't kort : de disharmonie in
al haar verschrikkingen. Die mensch nu, omdat hij niet
thuis zich gevoelt in die wereld, phantaseert zich een eigen
wereld en dat phantaseeren is weer een stag nader tot
den Geest. Dit Leven der phantasie is het echte kunstenaarsleven in de echte kunstenaars-wereld, waarin de Geest
bij dien kunstenaar-mensch zich beweegt.
Om aan deze phantasie echter paal en perk to stellen
komt nu de critiek, die abstraheert en combineert, en dit
discursief, verstandelijk denken is . . . het Verstand, het
critische-lk.
Dit critische-Ik is de heerscher, is degeen die al het
gemoedelijke (gevoel-intultie-phantasie) aan zich onderwerpt
en die orde brengt in alles. De categorie van vaste ordening
door het lk is nu verworven.
In tijden van streng discursief denken ontbreekt de
phantasie en de intultie ; dat zien wij bij de volkeren,
zoowel als bij den enkelen mensch.
Uit het intuitieve is het geniale, want dit intuitieve is
het schouwende-Zelf of het Eene, dat in alles is. 't Is
het goddelijk Denken, dat zich bij den kunstenaar, die
uit het gemoed leeft, ook het sterkst uit, wijl bij hem
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dit intuitieve nog niet is verdrongen door het discursieve,
maar integendeel als het Hoogste wordt erkend. 't Is het
geniale, hetwelk de kunstenaar voelt als niet uit zich-zelf,
maar uit het groote Denken in hem.
Dat geniale spreekt echter even goed uit het instinct
der dieren en planten, als uit de intultie bij den mensch ;
doch dieren en planten kunnen het niet als geniaal erkennen,
bij gebrek aan verstandelijk inzicht. Overal waar dit
hoogere Denken uit spreekt, doordat de redelijkheid of
het harmonische het individu dingen doet verrichten of
gevoelen, waaraan ziin inzicht nog niet toe is, is dit
geniale, het is in alles, doch de redelijke mensch verstaat
wat het is. Nogmaals, uit het intuitieve is het geniale ;
de wijsbegeerte rijst op uit deze intultie, anders is zil
niet uit de Idee.
Doch . . . het Verstand moet dit spontaan-intuitieve,
gemoedelijke, critiseeren en ordenen.
Het Verstand ordent echter de dingen naast elkaar,
houdt ze uit elkaar.
En nu komt ten slotte de Rede en deze combineert het
door het Verstand geordende, maakt van dit alles, wat
het Verstand plaatste naast elkaar, in allerlei hokjes, een
geheel. Natuurlijk, want de Rede overziet het redelUkVerband van alles en werkt daardoor combineerend, toont
daardoor de eenheid aller dingen aan. Nu voelt de mensch,
(als kunstenaar krachtens zijn intultie) of beleeft de mensch
(als zedelijk wezen krachtens zijn gehoorzaamheid aan het
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geweten) (het goddelijke of redelijke Zelf) niet alleen de
harmonie, doch, als Redelijk mensch, doorgrondt hij
tevens de harmonie des Heelals en gaat op in aanbidding,
gelijk een Dante, wanneer hij God erkent als Empireum,
als middelpunt der gansche schepping.
Dit bewijst hoe wij bovenal redelUke wezens zijn, hoe
het redelijke boven het zedelijke uitgaat, wip het redelijke
alles van den Geest omvat.
De klip van het eenzijdig, verstandelijk, discursieve
denken, dat de goddelijke intuitie verdringt en verminkt,
gelijk Bergson het zoozeer betreurt, moet worden omzeild,
door het dOorstevenen van het individu, dit verstandelijke
voorbij, naar het redelijke, dat het harmonische niet onbewust aanvoelt in al het bUzondere, doch bewust verstaat
als het Eene in 't Al.
De Geest is dus het Eind en omvat alles, van het gemoed
of tot de Rede toe. Deze drie : Gemoed, Verstand, Rede,
vormen samen den Geest.

HOOFDSTUK XXV
WILSVRIJHEID EN TOEREKENBAARHEID

Van deze beide is slechts sprake bij den geestelejken
mensch, want . . . . wilsvrijheid, wat is dat ?
Vrij is hii, die de wet van zUn wezen volgt, want
deze wordt door niets bepaald dan door zichzelf, zijn
eigen wezen, van binnen-uit d. w. z. het goddeleike immanente Denken.
Wordt ons wezen dus door een voortdurend geestelijk
streven het wereld-Denken, dan zein wij vrij, dan leggen
al onze daden bewijs of van dat wereld-Denken, dan
weren wij alle toestanden die onze persoonlijkheid vertroebelen of verduisteren zouden.
Ms de mensch van alien waan vrij is, d. w. z. als de
mensch van de periferi (buitenzijde — hier bedoelt als
wereld —) tot het wezen der dingen ('t Eene in 't Al) is doorgedrongen en daar door vrij is geworden van den waan,
dat de wereld iets is, dan eerst is er sprake van vriiheid.
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Doch . . . . die vrijheid is betrekkelUk. Immers, het
willen, waaruit al ons doen en laten voortkomt, zetelt in
het driftleven, het Natuurlijke dus, dat echter bij den
geestelijk ontwikkelden mensch door de Rede wordt gecorrigeerd.
Determinisme (bepaaldheid), wat ons willen betreft, is
dus niet uitgesloten, want ieders natuur is het product
van allerlei omstandigheden van buiten-af.
Het determinisme wil dus zeggen : de invloed van de
Natuur op den Geest.
Dit nu heet : voorbeschikking, bepaaldheid.
Wie dit erkent, diens oordeel wordt zachter, maar . . . .
blijft niettemin polemisch (strijdlustig) tegenover dit determinisme, omdat wij zielen-artsen zijn, die' uitsnUden moeten
wat verkeerd is. Immers de geestelijkheid van den mensch
bestaat daarin, dat zijn Naturel door de Rede wordt gecorrigeerd. Daarom neemt het determinisme niet weg
de activiteit ; het determinisme sluit alleen uit de willekeur.
Alles is zooals het is en dus moet zijn, ziedaar het
determinisme.
Alle absoluut determinisme leidt tot supra-naturalisme
en dan is alle actie uitgesloten. God alleen is dan de
macht en niemand doet iets. Doch . . . zoo is het niet.
Zeker, A wordt bewerkt door B, doch . . . op deze
actie van B volgt de reactie van A, d. w. z. ons Naturel
(A) wordt bepaald door klimaat, bloedsmenging, opvoe-
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ding (B) enz. enz. Dat Naturel reageert echter, door
de energie die ook daarin is, op deze determineerende
omstandigheden. Die energie van binnen-uit breekt eindelijk
door in zelf-bewuste kracht, in den geest van dien mensch.
Een steep is bijna ganschelijk gedetermineerd door de
omstandigheden van buiten-af, de plant minder, het dier
nog minder, maar de geestelUke mensch overwint dit determinisme door de Rede, die het gansche Naturel beheerscht.
Dat wij onze behoeften en hartstochten inperken is het
bewijs dat een ordenend (dus redelijk) Zelf ons al meer
en meer overheerscht. Zoo ontstaat zelfbeheersching en
zelfverloochening , dit doet het Eene ordenende Zelf, dat
hier werkt als het superieure van het eene over het
andere. Het Geestelijke is de meerdere van de Natuur.
De mensch is dus bepaald, doch . . . . door den Geest
wordt hij vrii.
Zijn wij toerekenbaar ?
Daar, waar wil onder de tucht staan van de Rede, daar
zijn wij verantwoordelijk. Om het zoover to brengen
moeten wij, als geestelijk aangelegde wezens, dat geestelijke in ons ontwikkelen en daardoor uitgroeien tot persoonlijkheid. Want denken en willen zijn de beide kanten
(de geestelijke en de natuurlijke) der menschelijke persoonlijkheid. Het willen is uit de Natuur, het denken
uit den Geest. Voor ons willen zijn wij niet verantwoordelijk ; de wil tot iets komt op, zonder dat wij het
kunnen helpen, want die wil zetelt in het driftleven, onze
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Natuur, maar het toegeven aan dien wil, het volbrengen
van dien wil, mag alleen geschieden op gezag van het
redelifke (dus het geestelijke) in ons. Dat redelijke, hetwelk den wil beheerschen en corrigeeren moet, is het
geestelijke of goddelijke in ons. 't Is in alles, doch alleen
de mensch heeft er weet van en wordt, zoo hij naar dit
redelijke (goddelijke) hoort, tot persoonlijkheid en daardoor.... verantwoordelijk .1
Slechts de mensch kan dus tot persoonlfikheid en verantwoordelUkheid stijgen, omdat aan dezen alleen de Geest
zich bewust van binnen-uit realiseert.
Al het Natuurlijke wordt daardoor bij den mensch in
een andere sfeer overgebracht, de sfeer der geestelekheid.
Daardoor eten wij menschen niet alleen, maar converseeren er tusschen door. Daardoor hebben wij menschen
niet alleen een taal (de donder, de wind, het ijzer en
het dier hebben ook een taal) maar de mensch heeft door
die taal de macht om zijn geestelijken inhoud kenbaar to
maken, en zoo verkrijgt men niet alleen een veel-omvattende geestelijke gemeenschap, maar bovendien schenkt
die taal aan de menschheid een geschiedenis, waaruit zijn
geesteliike groei gekend wordt.
Uit deze worsteling van den Geest, in den loop der
eeuwen, is het abso/uut-Geestelijke. Bij PLATO heerscht
dit absoluut-Geestelijke als : de Idee. Deze Idee realiseert
zich vertroebeld in de wereld.
Waarom vertroebeld ? Wel, het goede (geestelijke) wordt
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wel steeds bedoeld, maar kan niet altijd worden bereikt.
Het Goede is een gelukkige worp. De redelijkheid en
geestelijkheid zijn zeldzaam. Want niet alle geestelijk aangelegde menschen verwezenlijken de Idee. De meesten
worden geschaad en gedeerd en geschonden door omstandigheden, die de Geest niet altijd leert te overheerschen.
Slechts in een enkele schittert de Idee. De meeste
menschen worden geschonden en gedeerd en kunnen in
de woestijn des levens helaas niet tot voile ontplooring
komen. Maar in de Idee van den objectieven geest, in
wien het Universum zich bewust is geworden, ziedaar
den waren mensch. Dan wordt verkregen het koninkrijk
Gods door de menschelijke macht over de Natuur. De
Geest moet boven de Natuur uit.
De geestelijke mensch niettemin is en blijft gewrocht
dier Natuur. De Natuur dus nooit dooden ! De Geest
van den mensch moet zich bevrUden, door in zijn objectiviteit den subjectieven Geest te verstaan.

HOOFDSTUK XXVI
HET RECHT

De mensch heeft iets gemaakt, waarin hij zijn Geest
heeft uitgedragen. Dit geeft allerlei verbintenissen en
ruilingen. Wie zoo geestelijk wordt, heeft recht dat men
hem niet meer doodt, want hij is Gods zoon. Hij ruilt
zijn geestelijken arbeid voor iets anders ; dat geeft de
categoric van het geld, dus . . . Kapitaal en Arbeid. Zoo
ontstait een maatschappij van recht, doch . . . helaas ook
van onrecht, doordat de geestelijk aangelegde mensch wel
eens buiten zich-Zelf treedt en zich bezondigt aan het
recht.
Ook zelfs in een goede, rechtschapen wereld moet straf
zijn ; evenwel nooit door geweld, maar heiligende straf
door schaamte.
Dit is de Idee, als alle menschen redelijk waren, want
als aller gezindheid was tot wat recht is, dan was er de
rechte gezindheid.
7
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finder de tucht van den Geest zouden alle deugden
worden verworven boven en naast de aangeboren eigenschappen. Het Recht wordt dan gewild als het rechte,
zoowel als spaarzaamheid, kuischheid en barmhartigheid
worden gewild. Zoo zouden wij ons hooger-Zelf verwezenlijken en tegelijk aristocratisch ons ontwikkelen,
omdat wij onafhankelijk zouden zijn van alien en dus
zouden staan boven alien. Plicht zou de innerlijke wet
van ons wezen zijn en zoo zou mensch met mensch
samenleven, met recht : samen-leven.
En, gelijk Dante het zegt, uit de erotische kracht, dus
uit het Natuurlijke, bloeit dit alles op, dat zich verwijdt
van mensch tot mensch en van daar tot Familie en allengs
tot &cat, die dan zou zijn als het Koninkrijk Gods; niet
elkaar bestelend, maar Nistaand.
Dit is een sprookje, zoo schoon, dat . . . de historie het
niet tot stand kan brengen, omdat in de majoriteit ook
de minoriteit ligt en de menschheid helaas voor het meerendeel uit minoriteiten bestaat. Zoover zijn wij nog slechts
gekomen. De zonde ligt, ondanks alle geestelijkheid, aan
de deur, want onder dit alles is ook het Ego. En daardoor is zoo vaak wat wij als Recht kennen, gewoon geweld, Natuurrecht. Wij zien dat het familie-leven soms
erger is dan het leven van wilde dieren ; opvoeden niet
anders is dan opvoeden tot rijkdom verzamelen. Klassenstrijd en rassenhaat heerschen overal in plaats van liefde
en verdraagzaamheid. Waar is redelijkheid en geestelijk-
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held te vinden ? Wel is het niet alles Sodom en Gomorra,
er is ook bier en daar een Lot te vinden (lets geestelijks)
maar . . . overheerschend is het hartstochtsvuur en het Ego.
De individualiteit is zoo dikwijls zoek. De Godsgedachte
is helaas slechts in een zeer klein aantal menschen te
vinden.
In den Staat heerscht voornamelijk macht door Intelligentie in plaats van door Wijsheid, Rede. Als wij rondzien
in die wereld waarin zoo weinig van den Heilige is en
van den Kunstenaar, dan staan wij bedroefd, pessimistisch, tegenover wat is, voelend wat wezen kon. De Geest
is toch niet tot ontwikkeling gekomen om weer vast te
loopen en dood te loopen in de majoriteit der Materie !
Want beschaving, zij ie niets dan wat goede sier wanneer
een dochter trouwt of een kind gedoopt wordt. Alle beschaving tot dusver is verffind-barbarisme !
Uit dat barbarisme stijgt dan soms op de Enkeling,
die draagt de Idee, dat is : de Wijze, de Heilige, de
Kunstenaar.

HOOFDSTUK XXVII
WI JSHEID, GODSDIENST, KUNST

Ware vooruitgang in de maatschappij is slechts waar
te nemen daar, waar het goede (geestelijke) zich openbaart als de zekerheid, dat het kwade er eeuwig is om
mee te worstelen.
Op dat hoogere niveau nu zijn er enkele Eenzamen,
die kennen den Absoluten Geest en die dus het kwade
hebben te-niet gedaan. Het kwade is er voor hen wel,
doch het wordt niet langer als kwaad door hen bezien
en getaxeerd. Uit dat hooge levend, geven zij datgene
wat is de waardeering en rekenen niet precies toe wat het
lagere verdient. Zij leven niet uit de wet, doch uit de liefde.
Deze geestelijk ontwikkelde mensch kan zich op drieerlei wijze tegenover den wereld-Logos verhouden :
a. als denkend, en dan treedt op de Wiisgeer;
b. als willend, en dan treedt op de Heilige;
c. als belevend, en dan treedt op de Kunstenaar.
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Dit zeggend bedoelen wij niet het verminkte, dat wij
daarbuiten zien als surrogaat van wijsheid, godsdienst
en kunst, maar wat wijsheid, religie en kunst alle eeuwen
door geweest is voor de besten.
a. WIJSHEID

Alle wetenschap, die geboren is uit honger en liefde,
d. w. z. die niet beoefend wordt om haar zelve, maar
om er mee in onze lagere behoeften te voorzien, brengt
niets dan kennis, het geheel van kundigheden, die door
sommigen worden gesysthematiseerd. Dit heet wetenschap.
Maar de wetenschap der wetenschappen is de Wijsbegeerte,
daar eindigt hi I, die wetenschap beoefent om haarzelf.
Immers, wie dat doet, aan hem openbaart zich het Eene
in het Al, wat hij ook moge beoefenen. Hetzelfde dus
waartoe de wijsbegeerte voert.
Is deze wijsbegeerte iets abstracts ? Ten onrechte meent
men dat, want het collegium logicum, hoe noodzakeliik
ook, moet men voorbU, om te komen tot het dialectisch
redeneeren (redeneeren met oordeel). Dit dialectisch
redeneeren aanvaardt een Denken van het denken en
doet ons het Heelal in een aspect zien n.l. als de ontplooting der Idee.
Dit is wijsbegeerte, wijsbegeerte die de versplintering en gebrokenheid verstaat, omdat zulk een wijsgeer
drager wordt der Idee, een is geworden met die Idee.
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Want veelheid van kennis is nog geen wUsheid !
Wijsheid doordringt zelfs het onbewuste van ons wezet4
De wijsgeer heeft met de wereld niets to maken, laat
die wereld als een brandende stof in vlammen opgaan.
Die wereld drijft daarginds voor hem als een visioen
van het Eindige.
Maar die gansche wereld is dan het graf, waarin zijn
oude-Ik is ondergegaan en waaruit de geestelijke mensch,
de God-mensch, de Chrestos is geboren, door de heerschappil der Rede over de Natuur. Dit is in korte woorden het evangelie.
De koningin der wetenschappen is dan voor hem de
theo-logie ; al het andere is hulpmiddel, want theos (God
of 't Eene) staat in het midden, is het middelpunt van
zijn leven.
En die theo-logie is niet anders dan de geschiedenis
van het menschelijk-lk. Het accent is de goddelijke genade in en aan dien mensch volbracht, langs eeuwen
van worsteling en evolutie — tot zijn verlossing !:
Hiertoe, tot deze wijsheid, zijn alien geroepen, doch . ..
helaas weinigen uitverkoren!
b. OODSDIENST

Religie is de Idee in alle godsdiensten.
Bij den geestelijk ontwikkelden mensch, die leeft uit
het gevoel, dus gemoedelijk, en die daardoor onklaar,
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onbewust alles ervaart, zet dit gevoelsleven, dit gemoedelijke, zich om, in de practijk, tot een daad. Hij wil doen
wat dit gemoedelijke, dit gevoel, hem ingeeft.
Al dit gemoedelijke is echter resultante van den wil,
die in het Natuurlijke, dus in het driftleven, het hartstochtsleven ligt, doch die door trouw aan het geweten
(de Rede of goddelijke intultie) is geheiligd tot wijsheid
en die zoo van dien mensch een zedelijk wezen heeft
gemaakt, die, in hoogste instantie, tot een Heilige soms
uitgroeit.
Derhalve de willende, geestelijk ontwikkelde mensch
leeft uit het gemoedelijke, het gevoel.
Z66 de Oostersche volkeren. Levend uit het driftleven,
den wil, die geheiligd werd door trouw aan het geweten,
is het deze innerlijke bewogenheid, welke hen praedisponeert tot het gemoedelgke, in plaats van het denkende.
En dat onbewust stormende in hen, toch zoo teer door
hun gewetenstrouw (dus geestelijkheid), kon niet wat de
wijsgeer voorschreef.
Wie leeft van brandende passie, dien menschelijken wil,
voelt zich o zoo ver of van het andere : het denken.
HEGEL en SPINOZA, die menschen van het denken, zij
waren menschen van graniet en zij kenden niet de verbijsterende hartstochten.
Maar SCHOPENHAUER, de sterk-bewogen mensch, is de
mensch van den wil, leeft uit dien wil.
Zoo ook de religieuse geest. Hij voelt de scheur tusschen
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zijn willen en zijn kunnen. (Paulus : „ik ellendig mensch !"
en Heine). Die mensch is nog niet dat absolute-Eene,
waarvan hij innerlijk weet heeft, en dat is ziin ellende, dat
zijn zoeken naar verlossing! Die religieusen, het zijn de
gebrokenen van ziel, die zuchten en klagen en bij de
scherven neerzitten : (zij zijn de zwakken ander de religieusen) en het zijn de verzoenden, die gevonden hebben:
(zij zijn de sterken onder de godsdienstigen). Immers de
religie is in beiden het zich wenden naar het Eeuwige,
het Subject; 't is het verlaten van de periferie (wereld)
en het zich wenden naar het middelpunt (het heilige Hart).
De mystiek in den godsdienst is niet anders dan het
willen der Idee in den mensch om zich te sluiten voor
alles daarbuiten en om te zoeken, in zich, het grondelooze
Licht. Zoo de heilige en de kloosterling, en de diepere
religieuse naturen uit het Oosten ; zij hebben de schoonste
beelden gezocht en eindelijk hebben zij gezegd : „ Te
noemen is het niet!"
Ondoorgrondelijk, onbegrihoelijk is dat ongeziene middelpunt, dat heilige Hart der dingen, dat ons doet dorsten,
zooals een hert dorst naar de waterstroomen ! 't Is Niets !
't is de Leegte, de absolute Leegte, wanneer wij eindelijk
van onszelf zijn ontledigd. En 't is de Volheid, de volheid van absolute Vrede en Rust, die alle verstand te
boven gaat. Ja, 't is beide: Leegte en Volheid samen
Daarom is alle religie wereld-vlucht (ascetisme), behalve . . . het Modernisme. En daarom is het Modernisme

WIJSHEID, GODSDIENST, KUNST

105

zedelijkheid en geen religie. Het transigeert met de wereld.
Het dient God en Mammon.
Wereld-vlucht zoekt de religieuse mensch om los van
die wereld, los van den Schijn, los van alles, doch .. .
dan ook los van zich-zelf te zijn. Zijn zelfheid moet uitgeschud. Het offer van ons-zelf moet gebracht. („Niet ik
leef, maar Christus leeft in mij" — Paulus).
Wie zoo zichzelf verliest, behoudt zich. 't Centrum moet
bereikt. De buitenkant is niets dan de Maja, in het middelpunt is Brahma.
De wereld is niets, en . . . het absolute Niets . . . is
alles! Het Niet, zoo wij dat hebben bereikt, baart het Al.
Dat, wat ons vasthoudt en knevelt, is datgene waarin
al het zijnde kookt en borrelt als in een heksenketel, n.l.
de wereld. Maar weg van die wereld, haar ziende als een
waan, een schijn van 't ware Eene-Zelf, vindt de Wijsgeer,
zoowel als de Heilige, in dat Niet: het Al.
Door de mystiek, die het goddelijke zoekt langs ascetischen
weg, geschiedt het door de kracht der lie fde, dat ons 1k
zich eindelijk vereenigt met zijn bron. De macht, die haar
trekt, is liefde, want het is de wezens-eenheid van ons 1k
met het wereld-Ik. Dan adoratie ! want alles is geborgen
in dat Eene middelpunt.
Als wij ons geestelijk opheffen boven den waan, waarin
de wereld ons gevangen houdt, doorstroomt ons het gevoel, dat wij worden verlost, dan komt de Godsvrede,
die alle verstand te boven gaat.
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De religieuse mensch is de mensch die liefheeft, niet
zooals de wereld daarbuiten liefheeft, maar tot den dood
toe. Een liefde zooals bij Franciscus en Boeddha, voor
dieren en planten evenzeer, omdat alles, ook dolt alles, is
geworden door tranen en lijden heen. Dan zien wij alle
dingen onder het licht van den hemel. Zeker, wij zijn
vertrapt en gefolterd, maar daardoor is dan ook niets
meer overgebleven dan onze aanbidding, die voelt waarom dit lijden was.
Chineezen en Boeddhisten, zij hebben door gevoel
(intuitie) dit gevonden, maar wij, nuchtere Westerlingen,
moeten er komen door het Inzicht, omdat onze intuitie
is gedegenereerd door al het discursieve denken (Bergson).

c. KUNST
Alle kunst is religie, want alle kunst is schoonheidschouwiNg.
Zooals de religieuse mensch de schoonheid of harmonie
wil, welke hij gevoelt, zoo aanschouwt de kunstenaar met
zijn zielsoog die schoonheid of harmonic. En daardoor
spreekt dit harmonische uit alle scheppingen der kunst,
cathedralen, beeldhouwwerken, schilderstukken enz. Kunst
is het aanschouwen der Idee zelf. De schoonheid-schouwende
mensch is 't wereld-Zelf. Hij is het oog, waarin 't wereldSubject zichzelve zoekt. Dan is de kunstenaar 't wereld-
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Zelf, dan is hij 't goddelijk-Zelf. („Ik ben een God in
het diepst van mijn gedachten" zegt Kloos).
Die kunstenaar, hij is niet zoo abstract als de wijsgeer.
De wijsheid is het algemeene, maar de kunstenaar komt tot
het individueele, dat de wijsheid niet kent. De kunst ziet
en voelt het enkele, in het licht der Eeuwigheid, der Idee.
Het bloempje hier, het naaistertje daar, de gebroken stoel
weer elders. Schoonheid of Harmonie is het schijnen der
harmonic in ieder object op zichzelf, zelfs door de gebrokenheid en versplintering heen, zooals b.v. in „het
dood-getobde paard". In alles is de Idee. ail is kunstenaar-zijn, die in dat individueele zijn Zelf, het wereld-Zelf,
ontdekt. Want alles in de kunst is liefde, liefde gevoeld
als wezens-eenheid van het Al.
Taxeer daarnaar onze kunst en . . . alles valt weg !
Daar is maar een kunst en dat is de kunst van de
ontferming, van de liefde. En de Idee is die Harmonie.
Al wat harmonisch is in lijnen, kleuren en beelden, dat
is het schoone. Het schoone is echter uitzondering , daardoor overal het leelijke.
In dat leelijke, dat gebrokene, niettemin ook dddr nog
het Eene, in zijn gebrokenheid. En die gebrokenheid roert
ons tot ontferming. Die schoonheid is in Vincent's „afgetobd paard".
Want die Idee is ook in de schijn-wereld, waarin de
pijn en de honger grooter is dan de vreugd. Ook dddr
de Idee, al is het in haar gebrokenheid. Zij breekt er in
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door en de kunstenaar schouwt haar en legt ze vast met
zijn kunstenaarstalent. In alle materie barst het goddelijke
door en het is de kunstenaar alleen die ze schouwt in
al dat enkele.
Wie gegrepen worden door deze Idee, dat zijn de
profeten, die aan hun verhevenheid ten gronde gaan, gelijk rotsen barsten. Want wie het Verhevene beleeft is de
Eenzame, die sterft aan zijn Verhevenheid, gelijk een
Antigone wordt doodgedrukt door het Verhevene. Zoo'n
Eenzame gaat ten onder, want zooals een vlam een ballon
doet barsten, als zij te fel is, zoo doet het goddelijke hem
te niet, omdat dit goddelijke sterker is in hem dan al het
andere. 't Vergaat hem als een Jeremia, die wilde zwijgen
en daardoor zijn leven sparen, doch die niet zwijgen kon,
omdat dit goddelijke in hem was als een brandend vuur.
Dit is de tragiek van het goddelijke, dat hetkapet gaat
aan zichzelf, de God-mensch, de Christus.. Wij kunnen
het niet dragen, zoo min als Petrus ; als dat goddelijke
op ons aankomt, dan roepen ook wij uit : „Neer, ik ben
een zondig mensch, ga van mij uit I"
Zij zijn de profeten en heiligen, zij schrikken van de
inwendige vlam, die hen verteert. Dit is het kruis, het
goddeliike dat hen verteert. Doch . . . in dat sterven is
de opstanding tevens. Wie God ruimte geeft, daar gaat
de Geest over de liken keen, slaat neer al dat zelf-voldane
wereldsche, maar uit al dies weedom baart dat goddelijke :
den geestelijk herboren mensch !
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Wat is de mensch daartegenover ? Niets ! Belachelijk
is dus alle vergoding van mensclielijke grootheid. De
Harmonie is slechts daar, in wien is de weemoed van den
Eenzamen mensch, die is gekruisigd, doch tevens verzoend.
Dit zijn de categorieen van de schoonheid : menschen,
die in alles doorleven het Universeele. Wie dat doorleeft,
is kunstenaar. Anders is 14 het niet l En tils hij het
schouwt, schept hij, moet hij scheppen. Want het Universeele is het, dat hem verteert. In lijnen, kleuren of woorden
moet hij spreken, spreken van het Eene, dat golft door
Wes.

HOOFDSTUK XXVIII
DE CENTRALE GODS - IDES

De Wijsheid, de Heiligheid en de Kunst, tot haar centrum gekomen, baren liefde. Immers de Kunstenaar, die
het wezen der dingen schouwt, de Heilige, die het wezen
der dingen beleeft en de Wijze, die het wezen der dingen
denkt, zij alien kennen de wezens-eenheid van het Al. En deze
liefde, dit eenheids-besef, doet hen alles begriipen en vergeven. Getuige hiervan de roman „Madame Bovary" van
Flaubert, waarin de schrijver, zuiver als kristal, alle beweegredenen blootlegt, die aanleiding geven tot de meest tragische handelingen zijner figuren, doordat hij ze verstaat
in het licht van dat Eene en hij daardoor gevoelt, meevoelt, hun leegte en . . . in het licht van dat Eene, hen
tevens vergeeft.
Ja, als de Idee in de menschelijke Rede tot zichzelf is
gekomen, dan gaat zij in de gestalten van den Wijze, den
Heilige en den Kunstenaar tot die wereld en draagt haar
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uit liefde (Franciscus) en brengt verzoening en lafenis.
Waarom ?
Niet omdat zij die wereld meenen te kennen redden,
want die wereld ligt in het Booze, is het tegenovergestelde
van God, is de Satan en dus niet te behouden, maar . . .
zij moeten van hun liefde geven, van binnen-uit, omdat
zij begrUpen, verstaan.
Allard Pierson zegt : de nachtegaal zingt, de bloem
geurt, zoo ook geven zij van hun liefde, en vragen niet
waarom.
Wie zoo de Gods-Idee als centrale van alles verstaat,
die ziet wel hoe alles een kringloop is in het heelal,
hoe alles komt, om straks weer te gaan, doch die weet
tevens hoe te midden daarvan is : de Idee, als het eeuwige,
onveranderliike en blUvende in dat Al, en die vertrouwt,
dat dit Eene zich, ondanks alles, bestendigen zal, ook
buiten ons zonnestelsel, in het gansche Heel-al.
Want gelijk ieder levend celletje op zichzelf onbewust is van het redelijk-verband, dat een complex van
levende celletjes, als het tot een mensch is opgebouwd,
bezit, zoo is onze aarde slechts een celletje van dat groote
Universum en doorgrondt niet, kan niet doorgronden het
Heel-Al. Want ieder levend celletje bergt wel de Idee, is
er drager van, doch... is niet de Idee.
Onze wiskunde is een factor van meer omvattend verband, van een hoogere wiskunde, die wij niet kennen.
Zoo is ook het Universum slechts aan een kant voor ons
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bekend. Ja, als z66 onze wetenschap doorlicht wordt door
ons Denken, dan eerst weet de Wijze... hoe weinig hij
weet.
Wij kennen ten deele dat Eene, dat doorvoeld is door
den Kunstenaar, dat gewild is door den Heilige en dat
gedacht is door den Wijze.
Want al openbaarde God zich aan hen, het is slechts
den kant van het onkenbare , wij voelen ons daardoor als
kinderen, die het voile kennen niet kunnen dragen. Maar
als wij dat voor oogen houden, dan is theologie (Godskennis) mogelijk en durven wij haar aan.

HOOFDSTUK XXIX
HET DRIE - EENHEIDS LEERSTUK

Er is een ontkennende theologie, die zegt dat het goddelijke niet is uit to beelden en dat het is en blUft een
mysterie, ondanks alles wat is onthuld.
God is liefde, doch ook haat. God is recht, doch tevens
onrecht. God is eeuwig en toch ook eindig. Wij kunnen
't niet zeggen en willen 't toch zeggen. Door de, eeuwen
heen heeft men het dan ook gezegd.
In Indie heet het : Brahma. Oud Israel zegt : in het
brandend braambosch was het Heilige. In Perzie was het
de botsing van twee machten.
In het Hellenisme is echter gegroeid de zuiverste uitdrukking , daar rees de absolute Religie, omdat religere
beteekent „verbinden" en daar het drieledig verband werd
gevoeld van het „ Vader, Zoon en heiligen Geese'.
Het was niets nieuws, wat daar gezegd werd, het was
eenvoudig de uitkomst der tijden. De Logos-gedachte was
8
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er reeds v6Or het Christendom. Maar men spreekt daar
van de centrale Gods-gedachte, die als „Vader" betiteld,
terug grijpt naar het uitgangspunt, dan, als het uit Hem
geborene, dus als „Zoon", in het vleesch verschijnt en
daarna, verrijkt met het menschelijk begrpen, als „heilige
Geest" terugkeert, d. w. z. weer vindt : den Vader. In dit
drieeenheids-symbool heeft de ongeopenbaarde God zich
het zuiverst voor onze menschelijke Rede geopenbaard.
God, de Vader (niet de Algoede; zoo maakt hem een kind)
doch de Schepper, de Almacht, die uit zichzelf alles opbeurt.
Wat uit deze Idee is voortgekomen is de Zoon, maar
deze heet, krachtens het stempel der redelijkheid dat op
alles is gedrukt : Logos, Rede, Woord.
Alles wat echter uit Bien Vader voortkwam, alles wat
Hij wrocht, is uiterlijk verschillend en toch in wezen is 't
alles Hen, zooals twee menschen, die een twee-eenheid
blijven, doch die elkaar aanvoelen in diepsten grond. En
deze innerlfike wezens-eenheid der dingen is de heilige
Geest der liefde, die weer heenwijst naar de Idee, den
Vader. De Idee is dus Vader, Zoon en heilige Geest van
liefde; dit is 't begrip.
Deze God is eeuwig, niet aan tijd en ruimte gebonden.
Hij is niet de God, die is, was en wezen zal, want dat
geeft alweer begrensdheid. Maar God is „van voor de
grondlegging der wereld", zoo zegt het leerstuk. Hij is de
liefde, die het Universum samenbindt, want Universum
wil zeggen : een geheel, Heel-al.
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God, de Vader, is de these, en het uit Hem geborene,
dat heet „de Zoon", is zijn Wijsheid, dus de Logos, die
in het vleesch gaat. 't Ongeziene wordt vleesch, dus zichtbaar en wordt daardoor anti-these, het tegenovergestelde
van God, dus Satan. De Zoon (d. w. z. al het door God
gewrochte) wordt aan dien Satan, de wereld, overgeleverd.
Wie God dus stelt, moet Satan stellen. These en anti-these.
De wereld is van Satan, doch behoort aan God. Want
ook Satan is een dienaar Gods, zoo leert Job. En de
Christus zegt : „ik zie den Satan als een bliksem vallen"
en dat is zoo, want het goddelijke overwint. Begrijp 't
echter goed : dit wil niet zeggen, dat het goede zal overwinnen, immers het kwade is evenzeer uit God als het
goede. Geen van beid'e kan dus ooit verdwijnen of worden
gemist. Goed en kwaad blijven eeuwig noodig als worsteling
der these en anti-these, van den God die in 't vleesch
gaat, „creatuur wordt", en die dus leert in de gebrokenheid,
de verscheuring, de veelheid der wereld, die de Eenheid
niet kep t. 't Is de goddelijke Wijsheid, Rede, Logos zelve,
die dus worstelt in deze wereld.
Doch eindelijk richt deze mensch-geworden God zich
op in den geest van den Wifte, den Heilige, den Kunstenaar,
en dat is de Synthese. Want dan wordt de wezenseenheid aller dingen weer beseft en is men terug bij den
Vader, weer verbonden met Hem. Dan is Satan overwonnen,
niet door het goede, maar door het Redeliik-inzicht in dien
mensch. „ Jenseits von Gut and Base" zegt Nietzsche dan ook.
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Ja, eindelijk wordt die Synthese beleefd door den Wijze,
den Heilige, den Kunstenaar, doch . . . alle drie schuilen
ook in ons. Elke categorie is in alles. De oude grootmoeder, die de Stilte beleeft in haar rust, die is evenzeer
wits en heilig, en beeldt dit uit in haar rust, terwip haar
trekken zijn gegroefd door lijden. Lijden, dat echter is
overwonnen en dat gekomen is tot rust. Daaruit spreekt
haar wijsheid en haar heiligheid.
Van die wijsheid en heiligheid is ook het oude Christendom een beeld. Dat Christendom was sterk tegenover de
wereld door al het lijden, waaruit het was gegroeid. Na
worsteling, na het kruis, dat verbroken heeft de lijn van
opgang, door deze te snijden, beleeft de geesteliike mensch
de Synthese, de rust. Z•56 is de rust van den Wijze en
den Heilige.
Het Goddelijke wordt in ieder mensch gekruisigd door
de sniidende lijn.
Het Kruis is het zonne-symbool, d. w. z. 't wijst met zijn
vier punten naar alle hemelstreken ; want het kruis, dat wordt
getorst, is zoowel het kruis der schande, der verachting
naar de wereld, als 't kruis der verzoeking ; 't is zoowel
het kruis van niet-begrepen-worden door moeder, broeder
en zuster, als 't kruis, dat men geen plaats heeft om het
hoofd neer te leggen.
Aan dat kruis wordt echter de ziel opgebeurd. Als de
god-mensch, de Christus, daaraan sterft, dan is volbracht
het mysterie, dat diezelfde mensch als de „Chrestos" alles
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begriipt en alles vergeeft. Want hoort : „Vader, vergeef
het hun, want zij weten niet wat zij doen".
Dat kruis wekt op den geest van den kruisdrager ...
daardoor de opstanding. Dan vindt de Zoon, die uit den
hemel is, dien hemel weer en het Vaderhuis. Dat is de
syntheses dan zijn these en anti-these opgelost in de beleving der algeheele wezens-eenheid der gansche schepping.
De mensch, die dit beleeft, beleeft den Christus; de
Christus heeft in hem gestalte gekregen, leeft in hem.
Hij zegt met Paulus : „Niet ik leef, maar Christus leeft
in mij".
Ook hij kent de doornenkroon, de nederdaling ter helle,
dat is het Absolute Niet, als de wereld voor hem uitgaat
als niets, als waardeloos ! Maar . . . dit is tegelijk de opstanding van het nieuwe leven, het leven uit de liefde,
omdat men dan de wezens-eenheid van alles wat overbleef
gevoelt. Dan is die mensch in den hemel, aan de rechterhand Gods, want God ('t Eene in 't Al) is er silken en
volt Zijn gansche Schepping. En wat wij doen en zYn,
't is alles Zijn genade.

HOOFDSTUK XXX
VAN GENADE EN UITVERKIEZING

Waardoor worden maar enkelen zulke uitverkorenen ?
zoo vragen wij ons af, evenals de bruid zich afvraagt :
„waarom nam hij mil en geen ander?"
Want er,zijn er die de Genade niet kennen, doch die
eeuwig branden door de hartstochten van het helsche
innerlijke vuur. Waarom zij ? Is het hun zondenval ? Neen.
Want ja, wij zijn zondig, wij zijn gevallen door onze
Natuur. Wij schamen ons over onze driften, onze zonde,
maar deze zonde, hoe zij ons soms de kaken kleurt, zij
is niet in het dier, alleen in den mensch is zij to vinden
en dat is onze trots. Want dat wij zondigen kunnen en
daarvan besef omdragen in ons, dat is het goddelijke in
ons, dat is de these dezer anti-these, want daardoor alleen
kunnen wij worden verlost. En daartoe moeten wij den
Qeest tucht doen houden over het Natuurlijke, went de
geesteleke mensch, dat is de verloste mensch. De ontwaking
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van den Geest, dat is onze wedergeboorte. Ten tweede
male geboren worden ; niet alleen zooals een kind geboren
wordt en gedoopt wordt met water en schreit om de
moederborst, doch de geboorte dan, als Gods geest ons
overstroomt en wij schreien naar Hem, zooals een hert
schreeuwt om de waterstroomen. Dan wordt onze Gees'
geboren.
Soms schemert plotseling, zooals bij een Saulus op weg
naar Damascus, die God in ons op en roept uit : „Saul,
Saul, wat vervolgt gij mij ?" Doch het kan ook zijn, dat
het anders komt, dat het komt evenals het water, dat
hooger en hooger stijgt, tot de lippen.
Maar hoe 't ook plaats grijpt: wie ten tweeden male geboren wordt, hij wordt bekeerd, omgekeerd, evenals Dante
in de Hel, als hij zijn Louteringsberg zal gaan beklimmen.
In dat worstelen is .de overwinning. Dan geen breuke, geen
scheur meer. Wij zijn dan met God verzoend. „De dood
van Christus brengt de verzoening", zoo zegt de kerk.
Ja, als wij alles afstaan aan God, alles uitschudden en
ontledigen, louter ons hooger geestelijk-Zelf zijn geworden,
dan is daar de Bevrijding, de Opstanding, de Hemelvaart.
Dan is er niets dan de vrijheid in Christus, de vrede Gods,
die alle denken overschrijdt, nl. de Godsvrede.
Gevoelt gij die Verzoening ?
Het Abstracte is concreet geworden, uitgebeeld in dit
schoone leerstuk en . . . door ons Zelf beleefd. 't Is de
symboliek van de macht, die de wereld overheerscht,
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want . . . dan is Gods macht de onze geworden, dan treden
wij, evenals de Christus, als „machthebbende" op. Maar
dan ook viert ons hooger Zelf zijn geesteliike bruiloft van
het goddelijke en het menschelijke, door de Synthese van
't Eene, dat in alles en dus ook in ons leeft.
Deze mensch, hij zweert geen eed, want Waarheid is
zijn wezen.
Deze mensch, hij draagt geen zwaard, want hij voelt
zich te hoog om beul te kunnen zijn.
Deze mensch, hij doet niet aan politiek, noch aan eerbekleeding, omdat nederig en zuiver is zijn wezen.
Maar deze mensch, hij leeft in kuischheid en communisme,
omdat de goddelijke reinheid in hem is en omdat hij vefeet
hoeveel zaliger het is te geven dan te ontvangen.
Dit is het uitverkoren-zijn. Dit is de aristocratie van
het Christendom. 't Gaat uit hoog boven al wat de wereld
ons kan geven, omdat het ons doet leven in de Eeuwigheld, daar 't ons tot Eeuwigheids-menschen maakt door
den Geest. „Want wie in den Zoon gelooft, die heeft het
eeuwige leven", zoo staat het in het leerstuk weer.
Wie dat begrijpt, verstaat wat het Eeuwige-leven is.
't Is het leven, het aardsche leven, als wij vrif van den
waan zijn geworden en al het tijdelijke hebben verbroken
en overschreden. Het Eeuwige, 't is niet het hiernamaals,
't is er altgd en nu, in alles om ons heen, zoowel als in
ons Zelf. Nogmaals, daartoe zijn wij alien geroepen,
maar weinigen, helaas, uitverkoren.
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Wat zullen wij doen met deze dingen ?
Wel, in de wereld gaan en uitdragen ons Zelf. Want
omdat de Satan niets meer aan ons heeft, kunnen wij zijn
„het zout der aarde" . Onze gezindheid is anders, omdat
de liefde, de wezens-eenheid aller dingen, welke niet anders
is dan het redelijk-verbarui der dingen, in ons leeft. Zij
drijft ons uit naar die wereld. Wij blijven niet slechts
negatief het Satanische in haar voelen, maar worden
positief, omdat immers 't Eene ook in die wereld leeft
en . . . snakt naar verlossing ! Want het helpt niet of onze
Wijsheid op de studeerkamer een viaduct slaat. Het moet
geslagen worden van daar tot midden in de wereld en
dan moeten wij er over gaan, midden in de gemeenschap
leven, evenals Christus, omdat die gemeenschap kreunt
onder den looden druk van Goud en Staal.
Wij zijn de zienden, die de oogen der blinden moeten
openen, openen der dooven oor. Dat is onze roeping.
Christus moet gestalte krijgen in ons.
In de Stilte moeten wij eerst peinzen, maar daarna
zullen wij de wereld tegen gaan, biddend zonder ophouden,
door de groote Stilte die is in ons.
Hier falen woorden, hier wordt slechts de Stilte genoten.
Aan deze geestelijke bruiloft vinden wij de bedelaars. Zij
zullenter de verwenden, de Farizeeen vddrgaan, want het
zijn de bedelaars, de hongerenden en dorstenden naar de
gerechtigheid, door wie het brood des levens aan dezen
bruiloftsdisch zal worden genoten.
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Wie dat alles voelt, voelt ook de beteekenis der Wijsgeerige School, die ons roept om in de Stilte tot bezinning
te komen, om van uit die Stilte de wereld, de Satanische
wereld, als machthebbende tegemoet te gaan.
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