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HERACLITUS

Er heerscht in zijn werk : „Nacht en lichtloos
donker. Wanneer u echter een ingewijde binnen
leidt, dan wordt 't zoo klaar als de dag".
DIOGENES LAERTIUS IX. 16.
„Hij is van de Hellenen naast PLATO wel het
belangrijkst geworden voor de philosophische
ontwikkeling der menschheid".
HERMANN DIELS H. v. E. X.

Inleiding. Toen in het oude Griekenland, in den tijd der zeven
wijzen 1), de mensch tot philosophie kwam, ontwaakte
hij uit den nacht der mythen in den dag der wetenschap.
De mythen zijn als de droomen die in den morgen wijken.
Maar het wordt niet opeens dag. Het schemert langen tijd
v6Or dat de zon der rede, die met haar glans de schimmen
van den mythennacht verbleekt en doorschijnt, helder lichtend
is doorgebroken.
De ware philosophie, de zuivere liefde tot de wijsheid —
waar en zuiver, omdat de wijsbegeerte niet overheerscht
werd, gelijk bij de oude Indiers, Chineezen, Perzen en
Chaldeers, door mythologische en theosophische voorstellingen,
maar in zichzelf beginsel en doel omvatte — begon bij de
Grieken van omstreeks 600 v. Chr. Ook de eerste voorstellingen omtrent het ontstaan der wereld, de mythische kosmogonieen, der oudste Grieken behooren niet tot de wijsbegeerte.
Zoo heeft bijvoorbeeld de bij enkele oude volken in
een epos voorgestelden strijd van het licht tegen de
machten der duisternis noch de persoonsverbeelding der
Goden met hun lotgevallen, philosophische waarde, omdat in
deze mythische en religieuze voorstellingen niet het ware
1 ) Pl.m. 600 v. Chr. Vgl. DIOGENES LAERTIUS I. 4o en PLATO Protagoras 343.

') Zooals in het Babylonische epos „Enuma elisch", en in de voorstelling van Zoroaster, die nog een derde macht in 't midden bracht.
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denken, niet de zuivere wetenschap, zelfs niet de gedachte
als zoodanig, het voornaamste is, maar de vorm der mythische
en religieuze verbeelding. Den echten wijsgeer is het allereerst to doen om zuivere wetenschap, om het ware wetenschappelijke denken zelf, of volgens ARISTOTELES, in den
zuiversten zin, om „wetenschap van wetenschap" of „denken
van het denken". „Veelweterij is nog geen wijsheid",
zeide HERACLITUS, maar desniettemin ook „Kennis van
zeer veel dingen moeten mannen hebben die de wijsheid
liefhebben".
In 't algemeen had in den eersten tijd de wetenschap,
waarin toen alle wijsbegeerte begrepen was, een natuurkundig
karakter. De groote en elementaire natuurverschijnselen, de
aardrijkskundige en sterrekundige vraagstukken, en in mindere
mate de organische wereld en de mensch zelf, trokken de
eerste wetenschappelijke aandacht. Ook de wiskunde werd
beoefend. In deze wetenschappen ontwikkelde zich hoe langer
hoe meer de philosophie als de wetenschap der wetenschappen.
De wijsbegeerte der Grieken is in didactischen zin belangwekkender, dus leerrijker, dan eenige andere in de geheele
geschiedenis van het denken. Hare grondbegrippen zijn de
eerste grondslagen van alle latere wijsgeerige ontwikkeling,
en blijven, in alle betrekkelijkheid, ware factoren of momenten
van de geschiedenis en werkelijkheid der Idee. Wat zonder
de nieuwere natuurwetenschap en de geschiedenis, door enkel
nadenken, alleen door zuiver redelijke bezinning, in philosophic ook maar kcin verwerkelijkt en in methodisch en
systematisch denken voltooid worden, dat heeft de Oude
Wijsbegeerte volbracht, in dien reeks van groote denkers,
waaronder HERACLITUS, SOCRATES, PLATO, ARISTOTELES,
PHILO VAN ALEXANDRIE en PLOTINUS schitteren.
Volgens PLATO en ARISTOTELES begint de philosophie
met de „verwondering". De eerste denker staat in de
aanschouwing der wereld verwonderd ergens bij stil met zijn
gedachten, en stelt zichzelf een vraag. HERACLITUS kwam,
in aanschouwing en nadenken zich afzonderend, tot wijsheid
4
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door „zichzelf te vragen". Toen men PYTHAGORAS eens vroeg
wat hij bedoelde met den naam „philosophos" — hij toch
was de eerste die zich niet meer, zooals voor hem gebruikelijk
was, sophos (wijze), maar philosophos (wijsgeer) noemde (DIOG.
L. Prooem. 12) — vergeleek hij het menschelijke leven met de
Olympische spelen, en noemde hij de philosophen, ter onderscheiding van al degenen die in het 'even wedijveren om
winst en voordeel, eer en roem, „toeschouwers" die van het
bewonderenswaardige schouwspel genieten. De philosophen
derhalve „wijden zich aan het beschouwen der wereld". Zij
bestreven geen voordeel en winst, geen eer en roem als zoodanig, — en zoo staat in hun leven „het beschouwen en
kennen der wereld oneindig hooger dan elke andere werkzaamheid". De eerste Grieksche denkers beoefenden, in
onderscheiding van de groote geesten der andere volken
uit dien tijd, de wetenschap, de philosophie, om haarzelfs
wil. De wijsbegeerte heeft dan ook naar waarheid in zichzelf beginsel en doel.
Bij HERODOTUS (484-424 v. Chr.), de „wader der geschiedschrijving", komt het woord 'philosophie' het eerst
voor in de nog vage beteekenis van streven naar wijsheid.
Later, in den na-Socratischen tijd en vooral in de PlatonischAristotelische school, verkrijgt de philosophie meer en meer
de beteekenis van zuivere wetenschap.
Dat de eerste wijsbegeerte nog vermengd was met mythologische voorstellingen is geen wonder, omdat de mythen
van het verleden den achtergrond vormen van het geheele
Grieksche verbeelden en denken ; maar heel zuiver is toch
al de houding der eerste wijzen ten opzichte der wereld, der
natuur, die zij denkend beschouwden, vragende en zoekende
naar het ware beginsel. De eerste wijsheid is een leer van
het ontstaan der wereld en van het w ez en der
din gen: kosmogonie en ontologie.
Zoodra de mensch waarlijk wijsgeerig denkt tracht hij in
de verscheidenheid der gedachten eenheid te brengen. Hij
tracht zuiver of waar te denken door in den chaos der voor5
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stellingen orde te stichten. Hij wil ordelijk denken en zoekt
het beginsel waardoor het denken zich ordent. Hoe onvolkomen ook, in den eersten aanleg der wijsbegeerte, zochten
en vonden de Ionische denkers hun waren grond in het eene
en algemeene wezen van al het zijnde, dat zij zich voorstelden
als een o e r s t of of een 00rspronkelijke gronds t o f, waaruit
de dingen ontstonden, een oergrond, als het beginsel dat de
wereld en het wezen der dingen zou verklaren.
.

Ionische School. — Het eerste licht der philosophie wordt
ontstoken in de Ionische school. Drie wijzen worden altijd
als daartoe behoorende genoemd : THALES, ANAXIMANDER
en ANAXIMENES.
en men heeft hem daarin altijd
Reeds ARISTOTELES
laat de geschiedenis der philosophie beginnen
nagevolgd
met THALES 640-55o v. Chr.), den wijze van Milete,
tijdgenoot van CROESUS en SOLON. Volgens DIOGENES
LAfRTIUS noemden HERACLITUS en DEMOCRITUS hem „den
eersten astroloog". De zonsverduistering van 585 zou door
hem voorspeld zijn. Algemeen wordt hij erkend als den
vader der Ionische of Milesische philosophie.
Hoewel reeds ARISTOTELES geen geschrift van THALES
kende, en het zelfs zeer mogelijk is dat deze eerste wijze
geen woord van zijn leer ter schrift stelde, weet hij toch in
het begin zijner Metaphysica van hem en de andere Wijzen
te vertellen, dat zij zich de beginselen van het bestaande
slechts s t o f f e 1 ij k konden voorstellen. Over THALES
sprekende gewaagt hij van enkele oude „theologen" die aan
OCEANUS de schepping van het Al toedachten. De eerste
wijsbegeerte of wetenschap vertoont zich aan ons geestesoog op den achtergrond van mythische voorstellingen. Het
ontstaan der wereld en het wezen van het bestaande trachtte
men echter ook, voor 't eerst, natuurphilosophisch te verklaren.
Zoo stelde THALES zich den oergrond der wereld voor
als het vochtige, het vloeiende, met name dan het „water":
uit water is alles en tot water keert alles terug.
-
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ANAXIMANDER, die volgens DIOGENES LARRTIUS (II, I, 2)
28 jaar jonger dan THALES en diens leerling of gezel was,
van wiens werk „Over de Natuur" weinig tot ons is gekomen, stelde zich een onbepaalde oerstof voor ; terwiji
ANAXIMENES 560-528 of 525 v. Chr.), van wiens geschrift
van denzelfden naam ook bijna niets is overgebleven, op
meer bepaalde wijze de „lucht" als grondstof noemde, —
de onbegrensde, allesomvattende en bewegelijke lucht, waaruit zich door verdunning het vuur en door verdichting wind,
wolken, regen, water, aarde en steen zouden vormen.
Wij moeten wel aannemen dat het in 't bijzonder het
bewegelijke en veranderlijke, innerlijk levendige, het vloeiende
en vluchtige der a g g r e g a a t s t o e s t a n d e n was, waardoor
deze eerste denkers op de gedachte kwamen van een levende
en bezielde grondstof; terwijl het vaste, dat zich slechts aan
hen vertoonde als het van buiten of bewogene, het doode,
als beginsel of wezen der dingen niet in aanmerking kwam.
Zij hebben waarschijnlijk aan die eigenschappen gedacht, die
ook aan het leven verbonden zijn, zooals het vochtig en
vloeibaar zijn van kiem- en voedingsstoffen, het in- en uitademen der lucht 1). Het misschien eenig echte en zeker
diepzinnige woord, dat van ANAXIMENES door PLUTARCHUS
tot ons gekomen is, luidt in dien zin aldus : „Gelijk de
ziel, lucht zijnde, ons tezamen houdt, omvat adem (of geest)
en lucht de geheele wereld".
Geplaatst voor het raadsel der veranderingen in de natuur,
der natuurverschijnselen, geplaatst in een wereld waarin Zij
1 ) Men denke er eens aan dat nog niet zoo lang geleden het levende
en geestelijke als lucht werd voorgesteld, als het luchtige en vluchtige,
het pneuma (lucht en geest) dat in- en uitgeademd werd en door de
longen in het lichaam kwam, nl. voor de ontdekking van den bloedsomloop (Harvey, le helft 17e eeuw), dewijl men o. m. de arteries, die
men nu als slagaderlijke bloedvaten kent, in lijken altijd leeg, d. i. met
lucht gevuld, vond. Aan den anderen kant vergete men niet dat veel
geleerden nu nog de stof in 't algemeen, voorgesteld als opgebouwd uit
atomen of wel ionen, als de kleinste stoflichaampjes of krachteenheden,
als den grond van al het bestaande erkennen.
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de eersten waren die tot wetenschappelijke bezinning, tot
wijsgeerig nadenken kwamen, namen zij een grond- of oerstof aan als het wezen, als het blijvende beginsel der wereld.
De eerste die het oerwezen waarlijk als „principe", als „beginsel", zou hebben uitgesproken, was ANAXIMANDER. Ook
ANAXIMENES zou daarna in dergelijken zin gesproken
hebben : „Het principe is de lucht en het oneindige".
ANAXIMANDER noemde het oerwezen in tijdelijken en ruimtelijken zin „het oneindige" (of onbegrensde) en „het onbepaalde", maar stelde het zich toch altijd stoffelijk voor. Uit
deze oerstof zouden door de voortdurende bewegingen de
eerste qualiteiten ontstaan in de tegenstellingen van warm
en koud, droog en vochtig, waaruit dan de wereld werd
voorgesteld to zijn ontstaan. Aan het Onbegrensde, het Apeiron,
komen als eigenschappen van het beginsel (arche) toe : het
zelf niet ontstaan zijn, de onuitputtelijkheid en de onvergankelijkheid. De oerstof is als het Aoriston het — waarschijnlijk qualitatief — Onbepaalde. In dien oergrond keert al het
zijnde ook weer terug : „waaruit het zijnde zijn ontstaan
heeft, daarin heeft het ook zijn vergaan naar recht en billijkheid ; want het moet boete doen en straf lijden voor zijne
ongerechtigheid volgens de orde des tijds". Dit woord is
waarschijnlijk het historische beginsel geworden zoowel van
de leer der Eleaten als van Heraclitus.
ANAXIMANDER noemde het Oneindige (Apeiron) ook „het
goddelijke" (to Theion), eene herinnering als 't ware aan het
theosophische verleden, en meteen op nog zeer materialistische
wijze de eerste vorm van het Godsbegrip.
Al gaat dan ANAXIMENES, de laatste der drie Ionische
wijzen, de oorspronkelijke wereldstof, het wezen der Bingen,
ook vervluchtigen tot de lucht, tot het luchtige, waarbij hij
waarschijnlijk toch wel aan ziel of geest op zijn primitieve wijze
zal hebben gedacht, aan de stoffelijkheid, zooals reeds
ARISTOTELES aantoonde, ontkomt de eerste wijsheid niet. Maar
met deze oudste philosophie is de mensch toch uit de mythische
phantasie gekomen tot begin van verklarende wetenschap.
8
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Pythagorelsme. — Bestond bij de Ionische wijzen reeds
eenige neiging om van het stoffelijke te abstfaheeren, en
van het zinnelijke en qualitatieve daarvan, — in de leer van
PYTHAGORAS is het wegdenken van al het qualitatief-bepaalde
voltooid in het slechts quantitatief-bepaalde van het g e t a 1.
PYTHAGORAS, afkomstig van Samos, bloeide omstreeks 532
v. Chr. Op reeds gevorderden leeftijd woonde hij te Croton
in Groot-Griekenland (het zuidelijk gedeelte van het tegenwoordig Italie), waar hij een bond stichtte. Zijn leer, of
hetgeen lateren van zijn leer en die der z.g. Pythagoreers
en dezen zelf vertelden, is niet zoozeer een wijsbegeerte als
wel een levensleer, vol van allerlei phantastische en mythische
bijmengselen. HERACLITUS roemde hem, volgens DIOGENES
LAERTIUS, omdat van alle menschen hij zich het meest in de
wetenschap beijverd had ; doch hij noemde desniettemin diens
wetenschap „veelweterij" en „slecht geknutsel" en geen wijsheid. HERACLITUS zeide ook : „Veelweterij leert niet verstand
hebben. Hesiodus had het anders wel geleerd en Pythagoras".
Alleen het Pythagoreische beginsel der getallen is van wetenschappelijk-speculatieve beteekenis. Het werd echter in de leer
te zinnebeeldig, phantastisch en raadselachtig toegepast. Mag
in 't begin het beginsel stoffelijk zijn opgevat — zoo zegt
ARISTOTELES dat de Pythagoreers de dingen voor getallen
hielden — vele Pythagoreers vatten het getal en de getalverhouding op als het wezen der dingen, en, ook volgens
ARISTOTELES, als de oervormen van het zijnde, zooals water,
lucht enz. Ook de Ionische wijzen vereenzelvigen de oerstof
toch nimmer met de zinnelijk gegeven stoffen.
Wij moeten het stellig wel zoo begrijpen dat de Pythagoreers het g e t al als het wezen der dingen hebben gedacht. Zij hebben het zuivere begrip of de kategorie „getal",
dat overal in te denken is en overal in het ware denken
meedoet, volstrekt of absoluut trachten te denken, en
konden zoo zeggen : alles is getal. Uit het Pythagoreische
principe hebben zich de begrippen der m a a t en der
h a r m o n i e ontwikkeld. Maar als bij de toepassing van
9
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het beginsel de gerechtigheid b.v. nu eens tot de 3, dan
weer tot de 4, de 5 en ook wel tot de 9 wordt teruggebracht,
de hemel in tien sferen verdeeld en de ziel een muzikale
harmonie genoemd wordt, is de grens der philosophie overschreden en dwaalt men in het gebied der phantasie en
der raadselen. De getallenleer heeft hare betrekkelijke waarheid in het stelsel der absolute Idee, en zelfs zooals zij
voorkomt in de Pythagordsche leer is zij niet van hare betrekkelijke waarheid ontbloot ; maar zij is niet volstrekt waar
en geldt niet zonder meer.
Terwijl PYTHAGORAS of de PythagoreIsche
Eleatisme.
leer in het quantitatieve van het getal abstraheerde van de
elementaire en zinnelijk gegeven eigenschappen der dingen,
die de Ionische wijzen niet geheel te boven waren gekomen,
voert de abstractie of het wegdenken van de veelheid en van
alle bepaaldheid en verandering, van al het onbestendige,
tot het beginsel van het alleen bestendige, de eenheid der
natuur, het eéne Z ij n zonder meer. Dit is dan het principe
der Eleaten : XENOPHANES, PARMENIDES, ZENO. Zij vormen
— met den Samischen veldheer MELISSUS, die ook tot hen
wordt gerekend een philosophische school, genoemd naar
de stad Elea, een door gevluchte Ioniers gegrondveste stad
in Groot-Griekenland. De stichter XENOPHANES was geboortig
uit Colophon in Klein-Azie (Lydie), en vluchtte 536 v. Chr.
toen de Perzen Ionie hadden veroverd, als reizende rhapsodos, als volkszanger of voordrager van gedichten, zijn kost
verdienende, naar Elea, waar hij zich durend vestigde. Zijn
leerlingen PARMENIDES en ZENO zijn te Elea geboren,
520 en ± 495 v. Chr. De philosophie der Eleatische school
had oorspronkelijk een theologisch en theosophisch karakter ;
vooral de stichter der school kan een panthdstisch monist
genoemd worden. Als zoodanig bestreed hij ook de overgeleverde mythische veelvormige voorstellingen der vermenschelijkte goden en godinnen der oude theologen en dichters.
Het principe der leer is dat God of de Godheid is het
—
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een en het al: „Het Al is een en God is alle dingen
ingeplant ; hij is onveranderlijk, zonder begin, midden en
eind". Reeds PLATO gaf als grondstelling der Eleaten aan
dat all es e é n was. En zeer diepzinnig vindt men reeds betreffende XENOPHANES bij DIOGENES LA1RTIUS aangeteekend
dat : „alles denken en rede en eeuwig is".
Wat XENOPHANES in aanleg half-theosophisch gephilosopheerd had, werd door PARMENIDES verder ontwikkeld op
meer wetenschappelijke en leerstellige wijze, en door ZENO
speculatief en critisch ten einde doordacht.
Velen meenen dat PARMENIDES zich in zijn dogmatische
verdediging der Eleatische stelling, — dat alleen het z ij n
is, zonder verandering, ongeworden en onvergankelijk, een
geheel, gelijksoortig, onwrikbaar en onbegrensd, ondeelbaar
en tijdeloos tegenwoordig, een voortdurende eenheid zich
richtte tegen HERACLITUS, die de afgetrokken begrippen zijn
en niet-zijn „hetzelfde" noemde, en in het „worden" het ware
wezen der dingen begreep. Hij sluit op abstracte wijze van
het z ij n niet slechts het worden uit, maar ook alle beweging,
deelbaarheid, verscheidenheid, dus, zoo mogen wij samenvatten, alle ruimtelijke en tijdelijke bepaaldheid. Dit z ij n,
deze abstractie van alle bepaaldheid in ruimte en tijd, waarvan juist al dergelijke bepaaldheid Ontkend wordt, kent hij
alleen het d e n k en toe. Het Parmenideische Zijn werd door
MELISSUS, die dikwijls in verband genoemd wordt met PARMENIDES en ook in aanraking met HERACLITUS schijnt geweest
te zijn, ruimtelijk voor even onbegrensd verklaard als tijdelijk.
De Eleaat ZENO, de eerste wijsgeer die zijn leer in proza
voordroeg, waarschijnlijk in den vorm van een dialoog, verdedigt het beginsel van het een z ij n van zijn leermeester
PARMENIDES op indirecte wijze, door de tegenstrijdigheden
aan te toonen in de begrippen der v e e 1 h e i d en der
b e w e g i n g voor het gewone verstand en de voorstelling
ten opzichte der verschijnselenwereld. In het licht van de begrippen der onbegrensdheid en der oneindigheid komen de
voor het verstand en de aanschouwing aanwezige raadsels te
II
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voorschijn, die door alle tijden heen wis- en natuurkundigen
veel te denken hebben gegeven.
De tegenstelling van het
Overgang tot Heraclitus.
z ij n en het n i e t - z ij n, zooals de onware „schijn" zich
vertoont in de onbestendige verschijnselen der Natuur,
waarvan de eerste Wijzen en in 't bijzonder de Eleaten
het ware bestendige wezen hadden gezocht ; en in verband daarmee de tegenstelling van het eene zijn of het
eene en het v e 1 e, was zoo duidelijk aan 't licht gekomen, dat de wijsheid nu wel het woord moest spreken
dat de tegenstellingen ophief in een hoogere waarheid. Het
wereldvraagstuk was door de Eleaten afgetrokken opgevat
en schijnbaar opgelost door het eene moment der tegenstelling in een scherpzinnige bestrijding te ontkennen, en
alleen alle waarheid te stellen in het eene Zijn. XENOPHANES
had op theosophische wijze in het „een en alles" de waarheid
der wereld met het „goddelijke" vereenzelvigd. Daarna had
PARMENIDES op leerstellig-wetenschappelijke wijze het begrip
van het z ij n dialectisch geformuleerd en verdedigd, — waarbij
hij wellicht tegen HERACLITUS streed — alles ontkennende wat
met het eene onbegrensde, ongeworden, onveranderlijke en
onvergankelijke Zijn in strijd was. En ten slotte heeft ZENO, —
zich in den gedachtenstrijd zelf begevende met zijn critisch vernuft, dus door waarlijk immanente critiek, de tegenstrijdigheden
opgemerkt, waarbij hij met zijn scherpzinnige bewijzen het verstand ten opzichte der verschijnselen in strijd met zichzelf
bracht, en zoo het eene Zijn verdedigende, — den s c h ij n
vernietigd en de v e e 1 h e i d en de be w e g i n g zegevierend
weerlegd. Doch daarbij was de tegenstelling abstract opgevat,
tweeledig verstandelijk gedacht, en ten slotte het verstand
in de tegenstrijdigheden met zichzelf in tweestrijd geraakt.
Door alle waarheid in het eene z ij n te stellen en alles wat
daarmee in strijd was te o n t k e n n e n, is slechts schijnbaar
alle tegenstrijdigheid verdwenen. Oppervlakkig gezien zegt
HERACLITUS, als hij in zijn rede (logos) „alles een" noemt,
—
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hetzelfde als de Eleaten; doch waar bij dezen de voile
nadruk valt op het „een zijn", moet men bij HERACLITUS
het „eene" van het „alles" (de veelheid) onderscheiden, en
heeft het zelfs den schijn dat bij hem niet het blijvende,
maar de verandering, het vloeien der dingen, het ware is.
Reeds ANAXIMANDER had gezegd : „Waaruit het zijnde
zijn on t s t a a n heeft, daarin heeft het ook zijn v e r g a a n
volgens de noodzakelijkheid". Zoowel de Eleatische als de
Heraclitische wijsbegeerte heeft in die woorden waarschijnlijk
hare ontwikkelingskiemen 1 ).
De wijsbegeerte nu die de tegenstrijdigheid waarlijk aanvaardt en tegelijk oplost, is die van HERACLITUS. De waarheid van het zijn en niet-zijn, van het eerie en het vele, is
te begrijpen in het w o r d e n, in de verandering, in de gedachte dat „alles" „een" is, en o. m. in de gedachte eener
verborgen harmonie, niettegenstaande de tegenstrijdigheden
der wereld. De rede (logos) is niet eenzijdig. De wereld is
in waarheid niet of het zijnde Of het niet-zijnde ; — zij is
noch zijn, noch niet-zijn, omdat zij beide in eenen is.

Heraclitus. HERACLITUS, geboren te Ephesus in Griekenland, bloeide volgens DIOGENES LA1RTIUS (IX. I) in de
69e Olympiade, dat is omstreeks 500 v. Chr. Hoewel van
vorstelijk geslacht zijnde en aldus voorbestemd om een groote
rol te spelen in het openbare leven van zijn tijd, onttrok hij
zich daaraan om zich in de eenzaamheid aan de wijsbegeerte
te wijden. Behoorende tot een geslacht dat van ANDROCLUS
of het priester-koningschap uitoefende over Ephesus 2), ver1) De meeste Heraclitus-onderzoekers deelen deze overtuiging. Ewa
uitzondering maken TEICHMULLER en PFLEIDERER.
') In HERMANN DIELS' „Herakleitos von Ephesos" komt een afbeelding
voor als vignet van de rugzijde van een kopermunt, nu in het „Kiinigl.
Miinzkabinet" te Berlijn, die onder ANTONIUS Pius in Ephesus gestempeld is, waarop HERACLITUS afgebeeld is, staande, de rechterhand bij
't spreken opgeheven en in de linkerhand een knoestigen staf of knods
dragende. Dit attribuut komt op latere Heraclitusmunten ook voor. Wat
beteekent dat symbool? — Is het een knots om aan te duiden de knots-
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eenigde hij een aristocratischen trots met den genialen hoogmoed van een denkersgeest. De aristocratie in zijn vaderstad
was uitgebloeid en de democratie verhief zich alom. Het
koningschap overlatende aan zijn jongeren broeder, trok
hij zich van de wereld terug om in eigen geest een andere,
een hoogere wereld, op te bouwen. Hij kan gelden als het
eerste voorbeeld van den wijsgeer, die de eenzaamheid van
het ware denken verkiest boven het openbare leven des tijds
vol ijdelen schijn ; hij is het toonbeeld van den edelen geest
en diepen denker, die, de verkeerde voorstellingen der
menschen inziende, en het vergeefsche der pogingen beseffende om hen tot zuiverder inzichten te brengen, zich van
hen afwendt om alleen het ware in zichzelf te vinden.
Er bestond dan ook tusschen HERACLITUS en zijn landgenooten allerminst overeenstemming van gevoel en gedachte.
Mogen wij DIOGENES LA1RTIUS gelooven, dan werd hij door
de Ephesiers veracht, doch werden deze door hem nog
dieper veracht.
Volgens denzelfde (IX, 2) zouden zijne medeburgers van
den wijsgeer hebben geeischt deel te nemen aan het bestuur
der openbare aangelegenheden, hetgeen hij afsloeg omdat hij
hunne staatsregeling, wetten en bestuur niet goedkeurde. „Het
is beter met kinderen te spelen dan aan politiek te doen"
moet hij gezegd hebben.
Dezelfde (IX. 6) vermeldt o. m. nog het volgende :
„ANTHISTENES haalt het ook als bewijs der grootheid van
geest van HERACLITUS aan, dat hij aan zijn broeder het
koninkrijk heeft overgelaten". En op een uitnoodiging van
DARIUS HYSTASPES „om hem de Grieksche wijsheid deelachtig te doen worden, daar zijn werk over de Natuur een
groote macht aan theorie der wereld inhield, doch op vele
plaatsen duister was, bij hem te komen en hem datgene te
verklaren, wat verklaring behoefde", zou de wijsgeer geantslagen zijner machtige woorden, en wordt HERACLITUS als HERCULES
voorgesteld, gelijk de Stoa omgekeerd HERCULES tot HERACLITUS stem.pelde? — Of is het de koningsstaf van Ephesus?
14
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woord hebben „Zooveel stervelingen als er leven, zijn zij
der waarheid en gerechtigheid vreemd en houden zij het op
onmatigheid en ijdelheid der meeningen ter wille van hun
onverstand. 1k echter, dewijl ik de vergetelheid van al het
kwade bereikt heb en de overmaat van den nijd, die mij
vervolgt, en den overmoed van den hoogen stand ontvlucht,
zal niet naar Perzie gaan, met weinig tevreden zijnde en bij
mijn zinnen blijvend" (IXX, 13, 14).
Hier is op het werk „Over de Natuur" geduid dat HERACLITUS in de laatste tien jaar van zijn leven, of mogelijk
tusschen 500-490 v. Chr., heeft geschreven, en dat reeds
de Ouden moeilijk te begrijpen noemden. Hij heeft het neergelegd in den tempel van Artemis te Ephesus, waar het
nog in latere tijden aanwezig moet geweest zijn. Van dat
werk zijn slechts een aantal verspreide stukken tot ons gekomen. Het werd van ouds voor zeer duister en diepzinnig
gehouden. De overgebleven fragmenten geven niet minder
aanleiding tot velerlei van elkaar afwijkende verklaringen en
uitleggingen. CICERO's meening dat HERACLITUS opzettelijk
zoo duister zou hebben geschreven is zeer oppervlakkig. Er
is zeker wel 't een en ander dat wijst op een bedoeling
diepzinnige gedachten te verkondigen in een niet gemeenzamen, eenigszins orakelspreukigen stijl. Zoo zeide hij o. m. :
„De Heer, die het orakel te Delphi bezit, zegt niets en verbergt niets, maar duidt aan". Ja, zijn beroep op de orakels
van Apollo en de stemmen der Sibylle teekent zijn geesteshouding wel : deze zullen voorbeelden zijn wat den vorm en
den stijl betreft van het werk, waarin alle wijsheid, die
de mensch in zijn tijd maar kon samenvatten, in kernachtige
uitspraken zal geopenbaard worden. Doch is hij daarmee niet
evenzeer een moderne als antieke geest ? Of eer een geest
die voor de eeuwigheid gewerkt heeft, in zoover de eeuwige
waarheid verkondigd is in zijn, zoowel voor de ouden als voor
ons, op godddelijke orakeltaal gelijkende openbaringen ? Hoe
oneindig ver verheft zijn wijsheid, die in aanleg alles bezit
wat latere tijden zullen openbaren, zich niet boven de onmid15
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dellijk voorafgaande natuurphilosophie I Voor een deel lag
de reden der duisterheid in het waarlijk diepzinnige van
zijn gedachten ; en voor een ander deel moet de oorzaak gezocht worden in de nog onontwikkelde taal, in verband met een gebrekkige zinsvorming en interpunctie, zoodat reeds ARISTOTELES verklaarde, dat „men niet wist
of een woord bij het voorgaande of volgende behoorde".
Dat was ook de meening van DEMETRIUS. Een 'Socrates'
van een Socratisch gesprek zeide van het boek van HERACLITUS,
dat hetgeen hij ervan begrepen had voortreffelijk was, en
wat hij niet begrepen had, daarvan geloofde hij dat het er
evenzoo mee gesteld was, — maar men moest een Delisch 1
zwemmer zijn om er door te kunnen komen.
De Grieksche wijsheid was in zijn dagen nog zoo jong.
Wat beteekent voor haar een eeuw in haar ontgroeien
aan mythologic en theosophie ? Hij heeft de wetenschap nog
als 't ware zien staan in de kinderschoenen, kinderlijke wijsheid stamelende in de Ionische school, daarna theosophisch
naar wetenschap hunkerende in de Pythagoreische leer, en
in zijn dagen in dialectischen strijd zich wikkelend voor het
Eleatische beginsel. Het Eleatisme was verstandelijk-afgetrokken geworden ; het eerste verlangen naar wijsheid had
zich ontwikkeld tot vernuftige wetenschappelijkheid, die aan
een eenzijdig beginsel vasthield. Nu zou het woord van den
zuiveren Logos gesproken worden, dat de tegenstrijdigheden
verzoenen, de abstracties vereenigen zou, door in ware wijsheid het wetenschappelijk-verstandelijke denken te louteren
tot zuivere redelijkheid. Dit woord heeft dan, naar den geest
des tijds, wel lets van een orakel, waarin wijsheid schuilt.
In een nog weinig ontwikkelde en gevormde taal heeft de
wijsgeer zeer diepzinnige gedachten uitgesproken. Duisterheid
kan het kenmerk zijn van door de zuivere r e d e geopenbaarde waarheden van buitengewone kernachtigheid, het
kenmerk dat het g e w one v e r s t an d er aan toekent wan)

) Van Delion, een plaats in Boeotie. Bedoeld is een Oink zwemmer.
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neer het geen licht erin vermag te ontsteken. Over die duisterheid hebben niet alleen reeds de Ouden geklaagd om
welke reden zij den schrijver van het boek „Over de Natuur"
den bijnaam de „Duistere" (Skoteinos) gaven maar ook
schrijvers in den nieuweren tijd, zoowel in philologisch als
philosophisch opzicht. Waar de liefde voor het woord in
haar zuiverheid vermag te stijgen tot de liefde voor zuivere
w ij s h e i d, heeft men toch in den nieuweren tijd in dat
woord van HERACLITUS, al is het slechts voor een klein deel
tot ons gekomen — in afgebroken stukken en in brokken van
zinnen, opgenomen en aangehaald uit de werken van andere
schrijvers mede de zuiverste wijsheid leeren begrijpen die er
ter wereld maar bestaat. Zoo verwonderlijk diep van zin,
zoo verbazingwekkend van kernachtige wijsheid, blijken de
gedachten van den duisteren wijsgeer van Ephesus, een der
eerste wijzen van het oude Griekenland, dat de grootste
denker van den nieuwen tijd kon zeggen dat er geen zin
van HERACLITUS was dien hij in zijn redeleer niet had opgenomen. PLATO heeft zooveel van hem geleerd, dat hij zijn
leerling mag genoemd worden. Hoewel dikwijls door de Ouden
in 't algemeen om zijn duisterheid gelaakt, hebben toch de
groote schrijvers en denkers hem om zijn diepzinnigheid en
grootheid van geest hoog vereerd. Het is zeker, dat de
gedachten van den diepzinnig-duisteren wijsgeer van Ephesus,
waar wij ze nasporen en terugvinden in latere philosophieen
van den ouden en nieuwen tijd, van groote beteekenis zijn
gebleken. Zoo weinig als het gewone v er stand er echter
in weet te onderscheiden, waarvoor de wijsgeer wel altijd,
in zijn eigen tijd zoo goed als nu, „de Duistere" zal blijven,
— zooveel ziet de meeromvattende r e d e er in, waarvoor
bijna alles wat er van dat bock „Over de Natuur" in de
kleinere en grootere brokstukken is overgebleven, helder
lichtend en rijk van zin wordt ; waardoor de diepzinnige gedachten tot even zooveel schitterende vondsten worden,
vondsten voor den schatdelver in de donkere schachten van
het verleden, de geschiedenis van de philosophic der Oudheid.
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Behalve den bijnaam van „Duistere" gaven de Ouden
den grooten denker dien van „weenenden philosoof" — in
tegenstelling met DEMOCRITUS, die de „lachende philosoof"
genoemd werd, zoo dat men beiden als 't ware tot een Januskop vereenigde omdat HERACLITUS, zooals men het zich
voorstelde, diep getroffen door de dwaasheid en slechtheid
der menschen, weende om hun onverbeterlijkheid. Dit is
wel zeker dat hij, met zijn trotsch karakter en zijn boven
de dwaasheid en slechtheid verheven geest, zich terugtrekkende in zijn wijsheid en in de afgetrokkenheid van zijn
denken, alleen aan zichzelf genoeg had, en daarom ook de
menschen van zijn tijd, die daarvan afkeerig waren, diep
verachtte. Hij is echter ook een propheet, — en menig propheet
heeft metterdaad bewezen, dat men geducht schelden kan in
propheten-toon. Zijn wereldverachting vloeit voort uit het
besef dat zijn yolk de grootheid van zijn wijsbegeerte niet
vermocht te erkennen en hem wederkeerig haatte, zooals zij ook
zijnen vriend HERMODORUS, den „voortreffelijksten van alien",
hadden verdreven. Maar de bron van zijn gevoelens van verachting welt vooral in zijn wijsbegeerte zelf. Een wijsgeer
die zich terugtrekt van het openbare leven, waarin hij
weinig of niets te waardeeren vindt om al de verkeerde
opvattingen die daar heerschen, en die alleen in eigen
nadenken, door „zichzelf te vragen", bevrediging vindt,
moet er wel toe komen de menschen en de geheele wereld,
waarvoor de wijsheid niets schijnt te beteekenen, diep te
verachten. Zoo getuigt PROCLUS De edele HERACLITUS
schold het yolk als onverstandig en gedachteloos. „Want
wat is dan, zeide hij, zijn verstand of zijne bezonnenheid ?"
„De meesten zijn slecht, weinigen goed".
Het „verstand" of wel de „redo" is het hoogste vermogen
van den waren mensch, waarin zijn geest het zuiverst werkzaam is en waardoor hij tot zijn hoogste volmaaktheid kan
komen ; en juist daarvan schijnt de gewone mensch afkeerig
te zijn, die zich aan den schijn overgeeft terwiji het
wezen der dingen zijn geest onberoerd laat. HERACLITUS
:
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besefte dat er meer is dan hetgeen „barbaarsche" of „onbeschaafde zielen" zich voorstellen. Hij bestreed ook de voorstelling dat de wereld een in rust verblijvend „zijnde" zou
wezen, omdat hij juist getroffen werd door dien eigenaardigen
drang naar verandering in de dingen, een eeuwig w o r de n,
— zoodat alles in de wereld, dat voor 't oogenblik op een
bepaalde wijze bestaat, den drang openbaart om over t e
g a a n in i e t s a n d e r s en aldus in een onophoudelijk
z ij n en n i e t z ij n verkeerend, een bestendig „worden" doet
kennen als het werkelijke in de wereld. En in het moeitevol
denken en schrijven in een destijds nog onontwikkelde taal,
begreep hij niettemin met weergalooze zuiverheid, slechts
dikwijls troebel door mythisch-religieuze phantasieen, in al dat
veranderen der wereld, den Logos als het bestendig heerschende.
De veranderingsdrang, de overgang van het bestaande in
het tegengestelde, het worden en veranderen, dat in de
wereld het bestendige blijkt, heeft HERACLITUS dan gezien en
begrepen in enkele merkwaardige natuurverschijnselen, waaraan zijn aan phantasie-denken gewenden geest — zooals zijn
tijd meebracht, die nog vol was van mythische voorstellingen
— de waarheid van het door hem besefte deed spiegelen.
Hij heeft zijn ideeen, die in een redelijken denktrant haar
ware speculatieve diepte en zuiverheid toonden, ook redeler
en natuurlijker gestalten gegeven. Zoo deden immers voor
hem en in zijn tijd ook andere wijsgeeren. Hij zag en begreep
dan van al dat ontstaan en vergaan, zijn en niet-zijn,
van dat worden en veranderen, het beginsel verwerkelijkt
in het v u u r. Hij stelde zich in het vuur het element voor
waarin het voortdurend „worden" zich verwerkelijkt. Had men
in de Ionische school in een bestendige en zichzelf gelijkblijvende stof, in een oerstof of stoffelijk beginsel, en hadden
ook de Eleaten in het onveranderlijke een-zijn het wezen
der dingen gedacht, HERACLITUS loste het zijn en niet-zijn
op in het worden en zag in dat voortdurend bewegen en
veranderen van het v u u r, de werkzaamheid van het tegelijk
scheppend en vernietigend vermogen. Er is een voortdurend
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betrekkelijk „uitdooven en weer opvlammen" van dat vuur,
waardoor de stoffen zich vormen. Wij zien hierin een herinnering en een hoogere opvatting meteen van het Ionische
natuur-philosopheeren. Het oude Grieksche verbeeldingsleven
met den verren achtergrond der mythen is in zijn geest nog
levendig ; het vage licht waarin de voorstellingen zichtbaar
warden, nog niet verduisterd; neen, in het licht en den gloed
van het elementaire vuur komt het oude phantasie-denken
opnieuw glansrijk te voorschijn.
Het Grieksche yolk leefde innig met de natuur mee, die het
bevolkte met geesten, veruitwendiging van wat eigenlijk in de
innerlijke wereld van zijn eigen geest leefde. Denken we ons
den wijsgeer, — dat kinderlijke verbeelden te boven, doch innig
in aanraking blijvende met de natuur, als hij zich, ontstemd
en in zichzelf gekeerd, onttrokken heeft aan het ijdele stadsgewoel, in de goddelijke natuur, alleen met zijn gedachten,
alleen met de natuurlijke elementen. Aan het strand ziet hij bij
onweer het bliksemvuur in zee vallen, en uit de zee verheft zich
weer de waterzuil, in vuur vergaand. Het vuur schijnt tot water
en het water tot vuur te worden. En waar, toen hij jong was,
nog schepen voeren, spelen nu kinderen in 't zand, dat de
Kayster aan zijn monding onophoudelijk ophoopt. Zoo ziet
hij het water overgaan in aarde. Dan bedenkt hij : „deze
wereld is door geen der goden noch iemand onder de
menschen geschapen, maar zij was altijd en zal altijd zijn
een eeuwig levend vuur, dat naar een vaste maat ontvlamt
en uitdooft". Hij ziet het zonnevuur elken dag opnieuw
ontbranden en in den avond dooven. De zon „is nieuw op
elken dag". Zoo ontvonkt ook het geestesvuur bij de geboorte in 't lichaam, om bij den dood weer uit te dooven. Doch
ook in den levensduur vernieuwt zich door voortdurende uitwisseling het ..ielsvuur elken dag, ieder uur, en elk oogenbllk
bij iederen ademtocht. De menschelijke ziel staat met haar
zielevuur in verband met het algemeene wereldvuur. Hoe
vuriger en droger zij is, hoe beter is zij : „De droge ziel is
de wijste en beste" ; en des te meer doet zij mee in den
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algemeenen Logos. Zoo wordt zij zich bewust van de wetten
die het heelal beheerschen. Zoo komt zij tot kennis. Zij
ordent zich onder het algemeen-geldende. Alle menschelijke
wetten worden gevoed door een goddelijke.
En ziet hij dan op zijn wandeling langs de rivier
badenden, die zich in 't koele water verfrisschen, dan
merkt hij op hoe het water van den stroom voortdurend
langs hem heen vloeit. Hoe juist is niet de gedachte :
„in denzelfden stroom gaat gij niet ten tweeden male",
of: „wie in denzelfden stroom afdaalt dien vloeit steeds ander
water toe". De stroom wordt het zinnebeeld van het algemeene gebeuren : „Alles vloeit". Niets is durend in de wereld,
niets is bestendig dan alleen het onbestendige. Deze wisseling
is een voortdurende verevening van tegenstellingen, een
eeuwig strijd voeren en vrede sluiten, want alleen in wisseling
en strijd verkeert de heele wereld : „De strijd is aller dingen
vader". In het „alles vloeit" schijnt slechts de n i e t i gh e i d van het bestaande erkend. De dingen dezer wereld
vergaan. Het wereldwezen is dan als een Kronos, die
zijn kinderen slechts teelt om ze weer to verzwelgen. Doch
deze nietigheidsgedachte is slechts een kant der Heraclitische wijsheid, die niet eenzijdig is. De Logos, die alles
bestuurt, is eeuwig. In al het ontstaan en vergaan
heerscht een logische orde ; in den strijd en tegenstrijd, in al
dat overgaan der dingen in het tegengestelde, bestaat een
harmonie, de orde of regelmaat van den Logos, al is deze
niet altijd duidelijk. „De verborgen harmonie is beter dan
de openbare". Daarbij zal de wijsgeer door persoonsverbeeldingen zijn gedachten verduidelijken, half mythologischdichterlijk (Zeus, Noodlot, Dike, godin der gerechtigheid),
half philosophisch-wetenschappelijk (Logos, Maat, het Eene).
„Want de zon zal hare maat niet overschrij den ; anders zullen
de Erinyen, Dike's dienaressen, haar wel vinden", zoo luidt een
diepzinnig woord van den wijsgeer, die nog mythisch beeldsprakig de zon onderworpen acht aan strenge wetten : de
zon beweegt zich noodwendig in haar banen.
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Wij zien hoe nog de mythologie zich mengt in de zuiver
philosophische gedachten van dezen grooten denker der
Oudheid. Zelfs de grootste denker is een kind van zijn tijd.
Doch niet alleen van zijn tijd, ook van zijn land. Wij hebben
opgemerkt hoe HERACLITUS leefde in een tijd toen de mythe
nog de verbeelding beheerschte, dock waarin ook het licht
der zuivere wetenschap was doorgedrongen, welk licht hij
hooger zou dragen en wijder zou doen uitstralen dan alle
andere denkers voor hem. Wij hebben hem gezien hoe hij
leefde in zijn vaderstad en hoe hij zich van haar terugtrok
en zich afzonderde in zijne philosophie. Zoo hebben wij hem
ons voorgesteld afkeerig van allen schijn en ijdel streven,
zijn tijdgenooten verachtende, het openbare leven schuwende,
om in de natuur en de eenzaamheid van zijn denken met
den Logos te verkeeren, slechts enkele vrienden zijn diepzinnige gedachten openbarende ; tot hij zijn geschrift, dat
het beginsel der wijsheid van alle eeuwen inhield, neerlegde
in den tempel van Artemis. Daar zou het bestemd geweest
zijn voor de ‘ingewijden'; maar in werkelijkheid zou het,
mocht het ook voor goden en menschen bestemd zijn geweest, onbegrepen door bijna alien, verloren gaan, en in
den stroom der tijden, in het eeuwig „ontstaan en vergaan", zelf ten onder gaan, behoudens een gering aantal fragmenten, dat door veler onderzoek is samengelezen
uit de werken van verschillende schrijvers, die van zijn woord
getuigden. Wat is er dan nu van dat 'woord' overgebleven,
dat als de Logos zich aan HERACLITUS openbaarde ? Van
den Logos, het redelijke woord der waarheid, dat hij leerde
kennen door „zichzelf te vragen", zichzelf te onderzoeken?
Slechts ongeveer 150 brokjes van het wijsgeerige stelsel
van HERACLITUS zijn bewaard gebleven, zorgzaam verzameld
en gezuiverd. 1k heb getracht de fragmenten, die bij verschillende schrijvers wanordelijk verspreid liggen, naar hun
philosophische beteekenis z(5.6 te rangschikken, dat er in de
opeenvolging der zinnen en zinbrokken geen toeval, maar
eenigen redelijken zin heerscht, naar den geest des wijsgeers.
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Dat er zoodoende geen onverbreekbare keten van zinnen
ontstaan is — zooals geeischt zou kunnen worden van een
waar stelsel der Rede — is ieder duidelijk, die de materie
maar eenigszins kent. Bovendien is zulk een eisch hierbij
ook nooit te stellen, omdat het oorspronkelijke werk zelf
weinig op zulk een stelsel heeft geleken, een keten rededeelen, gesmeed tot een logisch systeem.
Toch zijn, dunkt mij, de gevonden schakels zijner leer, die
zeker wel eenig onderling verband zullen hebben gehad, beter
dan te voren zoo naast elkaar gelegd, dat men ten minste een
voorstelling kan krijgen van het oorspronkelijke philosophische
stelsel als geheel. En dit derhalve wel te meer, waar men
allerminst van den eersten grooten denker een logisch systeem
in volmaakten zin zou mogen verwachten, of zelfs maar slechts
eenige welbewuste poging daartoe, doch veeleer een, naar den
trant des tijds, ten deele in een verbeeldingsdenken samengestelde leer, waarin op aphoristisch kernachtige wijze, in een min
of meer weloverwogen volgorde, algemeene waarheden verkondigd werden. Waar echter zoo talrijke schakels ontbreken
en enkele niet geheel betrouwbaar zijn, kan een poging om in
werkelijkheid den ouden vorm te herstellen, onmogelijk volmaakt slagen. Wat in dien geest gedaan kan worden is hier tot
stand gebracht. Hier is althans ernstig getracht, na veel wikken
en wegen, in de plaats van de zinledige wanordelijke
opeenvolgin g, die de geschiedenis der Heraclitus-fragmenten aanbiedt 1), een z i n r ij k e v o 1 g o r de te geven,
eenigszins in overeenstemming met het oorspronkelijke werk.
Het is daarbij hier ook de eerste keer dat HERACLITUS
Hollandsch spreekt. Ik heb mij zooveel mogelijk gehouden
aan den meest gezuiverden tekst en heb getracht geen ‘vrije',
maar een ‘woordgetrouwe' vertaling te geven.

1 ) De werken door mij geraadpleegd, zijn van: SCHLEIERMACHER,
HEGEL, LA SSALLE, ZELLER, BERNAYS, SCHUSTER, TEICHMiiLLER,
BYWATER, PFLEIDERER, MOHR, DIELS en GOMPERZ.
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Over de Natuur.
1. „Wanneer gij niet mij, maar de Rede verneemt, is het
wijs er mee in te stemmen dat alles een is" 3). (Hipp. ref. IX. 9).
2. „Deze Rede echter, al is zij ook eeuwig, begrijpen de
menschen niet, noch voor zij haar vernomen hebben, noch
nadat zij haar vernomen hebben. Alles geschiedt volgens deze
Rede, en toch gedragen zij zich als onbekwamen, zoodra zij
het beproeven met zulke woorden en werken, gelijk ik ze
kond doe, elk volgens zijn natuur uitleggend en verduidelijkend, zooals 't er mee gesteld is. Die andere menschen
weten wel is waar niet wat zij wakend doen, gelijk zij ook
vergeten wat zij slapend doen". (Sext. VIII. 134).
3. „Zij begrijpen haar niet, ook wanneer zij haar vernomen
hebben. Zij zijn als de dooven. Het spreekwoord verzekert het
hun : ‘Aanwezig zijn zij afwezig"'. (Clem. Str. V. 116 p. 718).
4. „Door de Rede, waarmee zij toch het meest bestendig
hebben te verkeeren, bestuurster des heelals, geraken zij in
tweedracht, en de dingen die zij dagelijks tegen komen
schijnen hen dan vreemd". (Marc. Anton. IV. 46).
5. „Daarom is 't een plicht dit gemeenschappelijke te volgen.
Doch ofschoon de Rede alleen gemeen is, leven de meesten
zoo, alsof zij een eigen meening hadden". (Sext. VIII. 133).
6. „Het eene is de wijsheid de Rede te begrijpen, die
alles en alien te besturen weet". (Diog. Laert. IX. I).
7. „Het eene, het alleen wijze, mag niet en mag toch ook
wel met Zeus' naam genoemd worden". (Clem. Str. V.116 p. 718).
8. „Geen van alien, wier woorden ik vernomen heb,
kwam ertoe te erkennen dat de wijsheid iets van alien afgezonderds is". (Stob. flor. I. 174 Hense).
9. „Eigenwijsheid is de remslof van den vooruitgang".
(Gnom. Vat. 743. 312 Sternb.).
1 ) 'Rede' is de vertaling voor 'logos'. De nieuwe en rijke beteekenis
aan het in de wijsbegeerte veel gebruikte Idee gehecht, zegt wat te
veel. Ons 'woord' in den gewonen zin voor logos is weer veel te arm.
Men denke dan aan den zin van „Gods woord", of „Het woord is
vleesch geworden".
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1 0. De „eigenwijsheid" is ook door HERACLITUS een
„vallende ziekte" genoemd. (Diog. L. IX. 7).
I I. „Menschen die hooren noch spreken kunnen". (Clem.
Str. II. 24 p. 442).
12. „Want wat is hun verstand of bezonnenheid ? Straatzangers gelooven zij en de menigte is hun leermeester ; want
zij beseffen niet dat velen slecht en weinigen goed zijn".
(Procl. in Alc. p. 525, 21).
I 3. „Ik heb mijzelf onderzocht". (Plut. adv. Col. 20. 2 I I 8c).
14. HERACLITUS heeft gezegd dat hij „alles begreep" 1).
15. „Aan de ziel is de Rede eigen, die zichzelf vermeerdert": (Stob. flor. I. 180 a).
16. „Het denken hebben alien gemeen". (Ibid. 179).
17. „Het denken is het grootste voorrecht, en de wijsheid bestaat daarin de waarheid te zeggen en volgens de
natuur te handelen, naar haar luisterende". (Ib. 178).
18. „Wanneer men met verstand spreken wil, dan moet
men zich wapenen met dit aan alien gemeene gelijk een stad
met de wet, en nog krachtiger. Alle menschelijke wetten
toch voeden zich uit de eene goddelijke. Want het heerscht
zoover het maar wil en voldoet alien en overwint alien". (Ib. 199).
19. „De verborgen harmonie is beter dan de openbare".
(Hipp. ref. IX, 9).
20. „Ik verkies deze boven alles wat men zien, hooren
en leeren kan". (Ibid.).
,De natuur houdt er van zich te verbergen". (Them.
or. 5. 69).
22. „Slechte getuigen zijn oogen en ooren voor de
menschen die barbaren-zielen hebben". (Sext. VII. 126).
23. ,,Het oog is bedriegelijk". (Diog. L. IX. 7).
24. „De menschen laten zich omtrent de kennis der zichtbare dingen bedriegen gelijk HOMEROS, die toch wijzer was
21.

)

3 ) Volgens meerdere schrijvers. Niet op te vatten in letterlijken zin
van „alles weten". „Veelweterij" zonder meer zal hij juist aan enkele
voorgangers en tijdgenooten verwijten. Hij bedoelt dat hij 'het ware'
der dingen begreep, waarin de w ij s h e i d bestaat.
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dan de Hellenen al te gader. Hem fopten namelijk knapen
die op de luizenjacht waren, terwijl zij hem toeriepen : alles
wat wij gezien en gegrepen hebben laten wij daar ; wat wij
echter niet gezien en niet gegrepen hebben, dat brengen wij
mee". (Hipp. ref. IX. 9).
„HOMEROS verdiende uit de wedstrijden verwezen
25.
en met roeden gegeeseld te worden en ARCHILOGOS evenzoo".
(D. L. IX. I).
„HOMEROS met zijn kleinzieligen wensch, dat de strijd
26.
verdween bij de goden en menschen". (Ar. Eth. Eud. VII.
c. I. p. 1235).
27. Dat HOMEROS een „astroloog" zou geweest zijn,
maakt HERACLITUS op uit deze plaats (Ilias 18. 251) : (6.
478) : Nooit, zoo meen ik, ontkwam van de sterfelingen een
aan het noodlot'. (Schol. A. T. S. 251).
„THALES" was volgens enkelen „de eerste astroloog".
28.
Dat getuigen ook HERACLITUS en DEMOCRITUS. (D. L. I. 23).
29. „In Priene leefde BIAS, zoon van TEUTAMEOS, van
wien meer sprake is dan van de anderen". (D. L. I. 88).
30. „Kennis van zeer veel dingen moeten mannen hebben
die de wijsheid liefhebben". (Clem. Str. V. 141 p. 733).
31.
„PYTHAGORAS, zoon van MNESARGOS, heeft zich van
alle menschen het meest beijverd in de wetenschap, en nadat
hij die geschriften uitgezocht had, maakte hij daar zijn eigen
wijsheid uit : veelweterij, slecht geknutsel". (D. L. I. 88).
32. „Veelweterij leert niet verstand hebben ; HESIODOS
had het anders wel geleerd en PYTHAGORAS, verder ook
XENOPHANES en HEKATAIOS". (D. L. IX. I).
33. „Leermeester der meesten echter is HESIODOS. Zij
zijn overtuigd dat hij het meeste weet, hij die toch dag en
nacht niet kende. Want deze zijn een. Een en niet twee
verschillende hypostasen, hetgeen de theogonische dichters
er van maakten". (Hipp. ref. IX. 10).
34. „HEsioDos weet niet dat de eene dag is gelijk aan
de andere". (Seneca. ep. 12. 7).
35. De zon „is elken dag nieuw". (Arist. Meteor. B. 2. 35 5a. 13).
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36. Een zijn „en goed en slecht". „De artsen toch eischen,
wanneer zij snijden, branden en op elke wijze erg kwellen,
nog loon bovendien, terwij1 zij verdienden niets to ontvangen,
dewijl zij toch slechts hetzelfde bewerken". (Hipp. r. IX. 0).
37. „Ziekte maakt de gezondheid behagelijk, kwaad het
goede, begeerte den overvloed, moeheid de rust".(St. fl. I. 177. H).
38. „Bij God is alles schoon en goed en rechtvaardig ;
de menschen echter houden het eene voor rechtvaardig, het
andere voor onrechtvaardig". (Porph. D. 4).
39. „Zijn en niet-zijn is hetzelfde; alles is — en is cook niet".
(Arist. Met. 4. 3, 7).
40. „Want bij den cirkelomtrek is begin en eind iets
gemeenschappelijks". (Porph. X. 200).
41. „De weg der kaarde, recht en krom, is een en
dezelfde". (Hipp. r. IX. I o).
42. „De weg, op- en afwaarts, is een en dezelfde". (Ibid.)
43. „Wie in denzelfden stroom zich begeeft vloeit steeds
ander water toe". (Arius Did. ap. Eus. P. E. XV 20 (Dox. 47 I . I).
44. „Alles vloeit". (Arist. Top, f. 43, Suid. I. p. 1168 Bernh.)
45. De dingen zijn als de „stroom van een rivier" en
„men kan niet tweemaal denzelfden stroom ingaan". (Plat.
Cr. p. 402 Steph. [Bekk. p. 42] Ar. Met. 1. 6. 13. 4).
46. „Men kan niet tweemaal denzelfden stroom ingaan"
volgens HERACLITUS, en niet tweemaal een vergankelijke
substantie in hare individualiteit aanraken, want door de
heftigheid en snelheid harer verkeering verspreidt en verzamelt zij zich weer, en nadert zij weer tot zichzelf en verwijdert zij zich van zichzelf. (Plut. de E. I. 8 p. 388 E).
47. „Zeewater is het zuiverste en afschuwelijkste : voor
visschen drinkbaar en heilzaam, voor menschen ondrinkbaar
en verderfelijk". (Hipp. r. IX. 0).
48. „Zoowel het leven als het sterven bestaan in gelijke
mate in ons leven en sterven". (Sext. Pyrrh. III. 230).
1 49. „Onsterfelijken sterfelijk, stervelingen onsterfelijk : zij
even wederkeerig hun dood en sterven hun leven". (Hipp.
r. IX. 10).
27

28

50. „Wij zijn en zijn ook niet". (Heraclides All. Hom. 442).
Volgens HIPPOLYTUS spreekt HERACLITUS ook van een
,wederopstanding des vleesches, van het aardsche, zichtbare,
waarin wij geboren zijn", en weet hij, dat god deze wederopstanding bewerkt. Zijn uitspraak luidt : „Voor hem echter,
die daar is, zouden zij zich verheffen en zouden ontwaken
wachters der levenden en der dooden". (Hipp. r. IX. i 0).
52. Hij zegt echter ook dat er een gericht over de wereld
en alles wat daarin is zou plaats hebben door het vuur, in het
volgende : „Het heelal bestuurt de bliksem". Met bliksem
bedoelt hij namelijk het eeuwige vuur. (Ibid.).
53. Hij zegt ook, dat dit vuur met „rede begaafd is en
oorzaak is der geheele wereldheerschappij". Hij noemt het
echter „nooddruft en overvloed". Nooddruft is volgens hem
de wereldvorming, daarentegen de wereldbrand overvloed. (Ibid.)
54. „Want alles", zegt hij, „zal het vuur dat aanrukken
zal, richten en verdoemen". (Ibid).
55. ,,God is dag nacht, winter zomer, strijd vrede, overvloed begeerte. Hij verandert zich echter als het vuur, dat,
wanneer het vermengd wordt met reukwerk, naar ieders
welbehagen zus of zoo genoemd wordt". (Ibid.)
56. „Lich veranderend is het in rust" en „het is een moeilijk
werk denzelfden te dulden en te dienen". (Plot. Enn. IV. 8. 1).
57. „Deze wereldorde, dezelfde voor alle wezens, heeft
God noch mensch geschapen, maar zij was er altijd en zal
een eeuwig levend vuur zijn ; zijn ontbranden en zijn uitdooven zijn hare maten". (Clem. Str. V. 105. p. 711).
58. „Veranderingen van het vuur, eerst zee, de helft
daarvan aarde, de andere helft luchtstroom". Dit beteekent
dat het vuur, door de het heelal beheerschende „Rede" of
God, door de lucht heen in water veranderd wordt, de kiemstof der wereldvorming, die hij „zee' noemt. Daaruit ontstaat
weer aarde, hemel en het daartusschen liggende. Hoe dan
de wereld weer terugkeert in den oertoestand en de wereldbrand ontstaat, spreekt hij duidelijk als volgt uit : „De zee
vloeit uiteen en wordt de maat toegemeten naar datzelfde
28
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woord, zooals het gold, voordat zij tot aarde werd". (Ibid.
. p. 712).
59. „Er is wederkeerige wisseling van het al tegen het
vuur en van bet vuur tegen het Al, gelijk van het goud tegen
waren en van waren tegen goud". (Plut. de E. I. S. p. 388 E).
6o. „Vuur leeft den dood der lucht en lucht den dood
des vuurs ; water leeft den dood der aarde en aarde dien
van het water". (Max. Tyr. XII. 4 p. 489).
61. Ook de natuur streeft wel volgens de tegengestelden
en brengt daaruit en niet uit het gelijke de overeenstemming
voort, gelijk zij by. het mannelijke met het vrouwelijke geslacht paarde en niet beide met het gelijke, en de eerste
eendracht samenstelde door vereeniging van het tegengestelde,
niet van het gelijksoortige. Ook de kunst doet dit, blijkbaar
in navolging der natuur. De schilderkunst mengt in de
schilderij de bestanddeelen der witte en zwarte, der gele en
roode kleuren en bewerkt daardoor de overeenstemming met
het oorspronkelijke ; de muziek mengt hooge en lage, lange
en korte tonen in de verschillende stemmen en brengt daardoor een in zichzelf overeenstemmende harmonie voort ; de
spraakkunst mengt betoonde en toonlooze klanken door
elkaar en vormt daaruit de geheele kunst. Hetzelfde wordt
ook uitgesproken in het woord van den duisteren HERACLITUS:
„Vereenigingen zijn geheel en niet-geheel, eendracht en twee
dracht, overeenstemming en verschil van toon, en uit alles
een en uit een alles" 1 ). (Arist. de Mundo 5. 396 b. 7).
62. „Het elkaar tegenstrijdige vereenigt zich" en uit detegengestelden ontstaat de schoonste „overeenstemming" en
alles ontstaat „door den strijd". (Arist. Eth. Nic. Ph. 2. 115 5b. 4).
63. „Strijd is aller dingen vader, aller dingen koning ; en
dezen maakt hij tot goden, anderen tot menschen, dezen tot
slaven, genen tot vrijen". (Hipp. ref. IX. 9).
64. „Men moet echter weten dat de strijd het gemeenschappelijke is en het recht van den strijd, en dat alles door
.

1 ) Ook het aan de van HERACLITUS aangehaalde woorden voorafgaande
is naar zijn geest.
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strijd en noodzakelijkheid tot leven komt". (Or. c. Cels. VI.
82, p. III. II).
65. Men begrijpt het niet, hoe het elkaar weerstrevende
tot elkaar komt : weerstrevende vereeniging als bij den boog
en de Tier" 1). (Hipp. ref. IX. 9).
66. „De naam van den boog is leven, zijn werk dood".
(Etym. magn. 198. 27).
67. „Den in den oorlog gevallene eeren goden en menschen".
(Clem. Str. IV. 16 p. 571).
68. „Hoe grooter dood, hoe grooter belooning toebeschikt
wordt". (Ibid. 5o p. 586).
69. „De mensch ontsteekt zich een licht in den nacht,
wanneer hij gestorven, uitgebluscht, is ; in het leven raakt hij
het doode aan in den slaap, wanneer zijn oogenlicht uitgebluscht
is ; in het waken raakt hij aan het slapende". (Ib. 143 p. 628).
70. „Dood is alles wat wij wakker zijnde zien, en droom
in den slaap". (Ib. III. 21 p. 52o).
71. „De wakker zijnden hebben een gemeenschappelijke
doch iedere sluimerende richt zich slechts tot
wereld",
zijne eigene. (Plut. de superst. 3. p. 166).
72. „Het is altijd een en hetzelfde wat in ons woont,
het levende en het doode, en het wakende en het slapende,
en jong en oud. Wanneer het verkeert, is het eene het
andere, en het andere weer, wanneer het verkeert, het eene".
(Plut. cons. ad Apoll. 1 o p. 106 E).
73. „Het koude wordt warm, het warme koud, het natte
droog, het dorre vochtig". (Tzetz. Schol. ad exeg. II. 126. Herm.)
74. „Den menschen wacht na den dood wat zij niet verwachten of vermoeden". (Clem. Str. IV 146. p. 630. Protz. 2 p. i8).
75. Het zou niet betamen de dichters en mythenschrijvers
als getuigen voor onbekende dingen to gebruiken, zooals
men vroeger deed, dewijl zij meest, volgens HERACLITUS,
„ongeloofwaardige vervaardigers van betwijfelbare zaken"
waren. (Polyb. Vgl. Schust. fr. 136).
1) De (Scytische) boog en de her (lyra) zijn aan de einden nog eens
omgebogen in tegengestelde richting.
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76. „Want wat de geloofwaardigste beseft is slechts geloofszaak. Doch, voorwaar, Dike zal de leugensmeden en hun
getuigen toch ook wel te pakken krijgen". (Clem. str. V. 9 p. 649).
77. „Dike's naam zou men niet kennen, als deze niet
bestond". (Ibid. IV. to p. 568).
78. „Want er bestaan lotsbeschikkingen van alle dingen".
- Aet. I. 27. I).
(Stob. ed. I. 5.78. I
79. „Hoe kan iemand verborgen blijven voor den nimmer
vergaande". (Clem. Paed. II. 99 p. 229).
80. „Geenszins stellen de meesten het zich zoo voor,
zooals het hun overvalt, noch beseffen zij wat zij ondervinden : maar zij beelden het zich in". (Ib. Str. II. 8. p. 432).
81. „Wanneer hij 't niet hoopt, zal hij het onverhoopte
niet vinden. Want onnaspeurbaar is het en ontoegankelijk".
(Ib. 17 p. 437).
82. „Aan dat eene geven de voortreffelijksten de voorkeur boven alles : den eeuwigen roem voor den sterveling.
De meesten wel is waar liggen daar verzadigd als het tamme
vee". (Ib. V. 60. p. 682).
83. „Bestond het geluk in lichamelijke lustgevoelens, clan'
zou men de ossen gelukkig noemen wanneer zij grauwe
erwten te vreten hebben". (Alb. M. de Veg. VI. 401. p.
545. Meyer).
84. „Ezels zouden aan afval boven goud den voorkeur
geven". (Aristot. Eth. Nic. K. 5. 1176a. 7).
85. „In drek behagen vinden". (Athen. v. p. 178. F).
86. „Zwijnen Baden zich in drek, gevogelte baadt zich
in stof of asch". (Columella VIII. 4).
87. „Werden alle dingen tot rook, dan kon men ze slechts
met den neus onderscheiden". (Arist. de sensu 5. 443a. 4).
88. „De schoonste wereldorde is als een op goed geluk
neergeworpen vuilnishoop". (Theophr. Met. 15 p. 7a. 0).
89. „Ook de gerstdrank gaat in ontbinding over als men
hem niet omroert". (Ibid. de Vert. 9).
90. „De tijd is een spelend kind, de damschijven heen
en weer schuivend : heerschappij van een kind". (Hipp. r. IX. 9).
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91. „De goudgravers graven veel aarde weg en vinden
weinig". (Clem. Str. IV. p. 565).
92. „Men moet niet handelen en spreken als slapenden.
Want ook in den slaap gelooven wij te handelen en te
spreken". (Marc. Anton. IV. 46).
93. „Men zal het voorts niet doen gelijk kinderen van
ouders, wier wijze van doen eenvoudig is : zooals wij het
geleerd hebben". (Ibid.).
94. „Een dom mensch staat bij elk woord gewoonlijk
verstomd". (Plut. de aud. 7. p. 41 A).
95. „De kennis van het goddelijke onttrekt zich aan 't
begrip", voor 't grootste gedeelte, „omdat men het geloof er
niet in heeft". (Plut. Coriol. 38).
96. „De diepten der kennis te verbergen is een gerechtvaardigd wantrouwen" 1 ). (Clem. Str. V. 116 p. 718. Vgl. Byw. 116).
97. „Eerbewijzen maken goden en menschen tot slaven".
(Gnom. Vatic. 743).
98. Bij de offers zijn twee soorten te onderscheiden.
De eene wordt gebracht door volmaakt gelouterde menschen,
„zooals dat bier en daar eens bij een enkelen voorkomen kan",
gelijk HERACLITUS zegt, of bij enkele gemakkelijk te tellen
menschen. De andere (offers) zijn materieel. (Iambi. de
Myst. V 15).
99. „Geneesmiddelen" noemde HERACLITUS „de op de
ziel werkende zoenmiddelen". (Ibid. I. I I).
„Loutering van bloedschuld zoeken zij vergeefs, terwijl zij zich met bloed bezoedelen, zooals wanneer iemand
die in drek is gestapt zich met drek wilde afwasschen. Voor
waanzinnig zou hem toch houden, wie hem in zulk bedrijf
waarnam". (Aristocr. Theosoph. 68. - Buresh Klar 118).
mi. „En zij bidden tot deze godenbeelden, gelijk iemand
met gebouwen in gesprek zou willen treden. Zij kennen
immers niet het ware wezen der goden en helden". (Ibid.).
1 ) Volgens ZELLER en BYWATER niet echt, volgens SCHUSTER en
PFLEIDERER echt. CLEMENS wijst het uitdrukkelijk als Heraclitisch aan.
Het heeft iets nieuwtestamentisch.
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1 02. „Als er goden zijn, waarom beweent gij hen dan.
Wanneer gij hen echter beweent, dan houdt gij hen toch
niet meer voor goden !" (Ibid.).
103. „Zij bidden tot de godenbeelden, die niet kunnen
hooren, alsof zij gehoor kregen, en die niets kunnen geven,
alsof zij te eischen hadden". (Ibid.).
104. Men herinnere zich den man „die vergeet waarheen
de weg voert". (Marc. Anton. IV. 46).
105. „Aileen menschen is het gegeven zichzelf te kennen
en bij zijn verstand te blijven". (Stob. flor. V. 6).
106. Men moet niet zoo lachwekkend zijn dat men zelf
belachelijk wordt". (Gnom. Monac. lat. I. 29).
107. „Zijn onverstand te verbergen is beter dan het ten
toon te stellen". (Stob. flor. I. 175).
o8. „Want zijn onverstand te verbergen is beter; slechts
is het moeilijk in de uitgelatenheid en bij den wijn". (Plut.
Symp. III. pr . I. p. 644 F).
109. „Heeft een man zich bedronken, dan wordt hij door
een onvolwassen knaap geleid. Hij waggelt en merkt niet
waar hij loopt, daar zijn ziel vochtig is". (Stob. fl. V. 7).
„Droge ziel de wijste en beste". (Ibid. 8).
I I I. „Ook de zielen dampen uit het vochtige op". (Arius
Did. ap. Eus. P. E. XV. 20 (Dox. 471. I).
112. „Voor de zielen is het de dood water te worden,
voor het water de dood aarde te worden. Uit aarde wordt
water, uit water ziel". (Clem. Strom. VI. 16 p. 746).
113. „Wij leven hen", de zielen, „dood, en deze leven
onzen dood". (Numen. fr. 35. Thedinga bij Porph. antr. nymph.10).
114. „Voor de zielen is het lust of dood nat te worden".
De lust bestaat echter bij hare intrede in 't leven". (Ibid.).
115. „Wanneer zij geboren zijn schikken zij zich er naar
te leven en den dood te ondergaan, of wat meer is, uit te
rusten ; en zij laten kinderen na opdat ook zij den dood
ondergaan". (Clem. Str. III, 14 p. 516).
116. „Den mensch is zijn zin zijn god". (Stob. fl. V.
104).
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117. „Het is voor de menschen niet goed als al hun
wenschen vervuld werden. (Ibid. I. 176).
118. „Want de zin des menschen kent geen doel, wel
echter de goddelijke". (Or. c. Cels. VI. 12 p. 82. 23, 79. 80
Celc.).
119. „Tegen het gemoed strijden is moeilijk ; want elk
zijner wenschen bekoopt men met zijn ziel". (Plut. Cor. 22).
120. „Kind heet de man ten opzichte van God, gelijk de
knaap ten opzichte van den man". (Orig. c. Cels. VI. 12 p.
82. 23, Cels. 78).
121. „Kinderspelen" noemde hij de „menschelijke gedachten". (Iambi. de anima. — Stob. ecl. II, 1, 16).
122. „De schoonste aap is leelijk vergeleken met het
geslacht der menschen". (Plato Hipp. m. 289 A).
123. „De wijste mensch zal vergeleken met god zijn als
een aap in wijsheid en schoonheid en al het andere". (Ib. B).
124. „De Sibylle, die met razenden mond geenszins
lachende, sierlijke en zalvende woorden uitroept, reikt met
haar stem over duizend jaar, want god drijft haar". (Plut.
de Pyth. ar. 6 p. 397 A).
125. „Want alles wat er kruipt wordt met Gods geesel
naar de weide gedreven". (Arist. de Mundo 6 p. 401a. 8).
126. „De slapenden" noemt, geloof ik, HERACLITUS
„arbeidenden en meewerkenden aan de wereldgebeurtenissen".
(Marc. Ant. VI. 42).
127. „Het yolk moet om zijn wet strijden als om zijn
muren". (Diog. L. IX. 2).
128. „Teugelloosheid moet men eerder blusschen dan
brand". (Ibid.).
129. „Wet is ook aan den wil van iemand gehoorzamen".
(Clem. Str. V. 116. p. 718).
130. „Een is mij tienduizend, mits hij de voortreffelijkste is".
(Galen. de diff. puls. VIII. 773 k).
131. „De Ephesiers deden goed wanneer zij elkander
alien man voor man ophingen en aan de onmondigen hun
stad overlieten, zij die HERMODOROS, den voortreffelijksten
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man onder hen, uit de stad gejaagd hebden met de woorden :
onder ons mag geen de voortreffelijkste zijn, of indien er
een is, laat hij het dan elders en bij anderen zijn". (Strabo
XIV. 25 p. 642).
132. „Slechte menschen zijn de tegenstanders der oprechten". (Gnom. Vatic. 1 I 3).
133. „Beschaving is voor de beschaafden een tweede zon".
(Ibid. 114).
134. „De kortste weg tot den roem is goed te worden".
(Ibid. 115).
135. „De te rechter tijd bewezen gunst voldoet den nood
der ziel als passende spijs den honger". (Max. Vat. Serm.
8 . P. 557).
136. „Toenadering". (Suid.: amphisbatein, agchibatein).
137. Het redenaarsonderricht met al zijne leerstellingen
richt zich naar dit punt en volgens HERACLITUS is het de
„leider ter slachting". (Philodem. Rhet. I. 351. Sudh.).
138. „Der ziele grenzen kunt gij niet vinden al doorloopt
gij elken weg : zoo diepen grond heeft zij". (Diog. L. IX. 7).
139. „Wij willen niet voorbarig de gewichtigste dingen
beoordeelen". (Ibid. 73).
140. „De Heer, die het orakel te Delphi bezit, zegt niets
en verbergt niets, maar hij duidt aan". (Plut. de E. I. 8 p. 388E).
141. Aan wien orakelt HERACLITUS van Ephesos ? „Aan
nachtzwervers, magiers, bacchanten, vierders van het wijnfeest en ingewijden". Dezen bedreigt hij met de straf na den
dood, genen voorspelt hij het vuur. (Clem. Protz. 22 p. I8. Pott.)
142. „Zooals zij gebruikelijk is bij de menschen, heeft de
inwijding in de mysterien plaats op onheilige wijze". (Ib. 34 p. I9).
143. „Zoo " het niet Dionysos ware, voor wien zij de optocht hielden en het Phalloslied zongen, dan ware het een zeer
schandelijk bedrijf. Hades toch is een met Dionysos, voor wien
zij zich opwinden en het wijnfeest vieren !" (Ibid. 34 p. 30).
144. „De zielen ruiken in Hades". (Plut. fac. lun. 28 p. 943E).
145. „Lijken moet men eerder wegwerpen dan mest". (Plat.
symp. IV. 4. 3 p. 669 A).
v.
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146. „Honden blaffen zelfs iedereen aan dien zij niet
kennen". (Ibid. an seni resp. 7. p. 787 C).
147. „Volgens de berekening der getijden echter wordt
het zevental bij de maan gerekend ; afzonderlijk echter verschijnt het bij de Beren, de sterrebeelden van onvergankelijke
gedachtenis". (Anatol. cod. mon. gr . 384).
148. „De grenzen van morgen en avond zijn de Beer
en tegenover den Beer de grens van den stralenden Zeus" 1).
(Strabo I. 6. p. 3).
149. De zon heeft de „breedte van een menschelijken
voet". (Aet. II. 21, 4.
Doxogr. 350.
150. De zon als bewaakster en bespiedster en bestuurster
van den loop des jaars brengt de veranderingen te voorschijn
en „de Horae, die alles brengen" 2). (Plut. Qu. Plat. 8, 4. p. 1007D).
151. „Want de zon zal hare maat niet overschrijden ;
anders zullen de Erinyen, de dienaressen van Dike, haar wel
vinden" 3). (Plut. de exil. i I p. 604 A).
152. „Was er geen zon, trots al de sterren zou het nacht
zijn". (Plut. aq. et ign. comp. 7 p. 1007 D).
—

Tot zoover HERACLITUS, de duistere wijsgeer van Ephesus.
In deze fragmenten, zinnen en zinsbrokken uit zijn geschrift
„Over de Natuur" dat, neergelegd in den tempel van Artemis,
door weinigen is gelezen ; of wel opgevangen uit zijn mond,
in de herinnering bewaard en opgeteekend — is de waarheid
zinrijk geopenbaard.
Zij zijn als grootere en kleinere brokken en zelfs gruis van
een erts, opgedolven en aan 't licht gebracht uit donkere mijnen
en schachten van het verleden, voor zoover het nog in de
literatuur is bewaard gebleven ; een edel erts, dat zooveel
mogelijk reeds gezuiverd, met zijn ongemeenen glans, tot het
edelste blijkt te behooren, van wat het verleden heeft opge1) De Beer: het Noorden daartegenover het zonnige Zuiden.
2) De Horae zijn de persoonsverbeeldingen (godinnen) der jaargetijden
en van het weer.
3 ) De Erinyen zijn de wraakgodinnen. Dike is de godin der gerechtigheid.
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leverd. En met een toespeling op het laatste fragment kunnen
wij zeggen dat zonder het zonnelicht van HERACLITUS' woord
de Grieksche Oudheid tot ± 500 v. Chr., trots het sterrelicht der andere denkers, een nacht zou zijn. En gelijk de
sterrebeelden aan den nachtelijken hemel, zoo breidden nog
korten tijd voor HERACLITUS de droomvolle mythische voorstellingen zich uit aan het uitspansel der verbeelding. Doch
wat in latere tijden het heldere licht der rede zou heeten,
begon zich reeds te verspreiden op schemerachtige wijze in
de Ionische school, met rijker glanzen in het PythagoreIsme
en Eleatisme, maar het rijkst, naar de getuigenissen
van oude schrijvers en ook blijkens de overgebleven fragmenten, in de leer van HERACLITUS. Dat zijn denken en
verbeelden nog ten deele mythologisch was, althans als de
laatste zes fragmenten zuiver Heraclitisch zijn, bewijst
hoogstens dat ook hij een kind van zijn tijd was. Hij bloeide
immers omstreeks 500 v. Chr., toen mythologische en theosophische voorstellingen overal nog heerschten en, naast de
mysterien, macht over de menschelijke zielen uitoefenden. Dat
ook de orakeltaal nog in hem weerklank vindt, enkele fragmenten getuigen er van. Het mysterien-wezen vindt in hem
zelfs een bij zonder vertolker, en bij voorkeur schijnt hij er
van te gewagen. Zijn voorkeur wordt echter vooral bepaald
door het besef dat de waarheid in alledaagsche taal niet te
zeggen is. En zoo is er in zijn wijsheid dikwijls iets
orakelspreukigs.
Toch moet men den wereldwijzen Ephesier niet houden
voor een mythenvereerder. Zijn beeldspraak, die nu en dan
zinnebeeldig, allegorisch, de waarheid hult in het mythische
kleed, is doorzichtig : hij laat de waarheid aanschouwen zelfs
als hij het mythologisch spraakgebruik der menschen van.
zijn tijd volgt. Zoo zijn bijvoorbeeld Zeus en Dike godennamen voor de verpersoonlijkingen van het Eene (het alleen
wijze, het Woord, den Logos) en de Gerechtigheid. Duidelijk
is deze spreuk : „Het eene, het alleen wijze, mag niet en
mag toch ook weer wel met Zeus' naam genoemd worden" (7).
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Hij keert zich zelfs met verontwaardiging tegen de dichters
van den voortijd ; want wien bedoelt hij anders met de
„leugensmeden en hun getuigen" (76) dan die dichterlijke
mythographen 1). Dit blijkt ook uit een der later ontdekte
fragmenten, nl. bij Polybius, waarin de dichters en mythenschrijvers van vroeger door HERACLITUS „ongeloofwaardige
vervaardigers van betwijfelbare zaken" (75) worden genoemd.
De geesteshouding van dezen Ephesier van 500 v. Chr. is
reeds die van een echt wijsgeer zuiver wetenschappelijk. Toch
is het verkeerd in hem den natuurkundige, den 'physicus' te
zien, niettegenstaande den titel van zijn geschrift en zijn
leer van het vuur ; en allerminst was hij een empirist 2). Hij
betrok de geheele wereld, het heelal, de natuur zoowel als
leven, ziel en geest, onder zijn wijsgeerige aandacht. Hij is
zelfs eer een logicus 3 ), een redemeester, dan een physicus.
Doch men doet het best in HERACLITUS te zien den wijsgeer
in den zuiveren en algemeenen zin van den wereldwijze die
van het heelal van natuur en geest het ware besef heeft.
Natuurphilosophie zoowel als zielkunde, zedeleer en redeleer vindt men in allerlei kiemen verspreid in zijn fragmenten, die als zwerfbrokken door de eeuwen gaan. Zijn gedachten, de wijsheid in eersten aanleg, verbazen ons door
hun kiemkracht en groei. In beginsel is de duistere wijsgeer
van Ephesus van vijf eeuwen voor onze jaartelling de wijsgeer van en voor alle tijden. Duister is hij in zoover een
kernachtige spreekwijze, waarmee diepzinnige gedachten uitgesproken worden, de ware denkwijze der philosophic zelf,
slechts duister is voor den oppervlakkigen beschouwer, en
wel door de diepte van inhoud, die zich ook eerst opendat H. de „zinnen" bedoelt. Vgl. PFLEIDERER p.
fr. 136, BYWATER fr. 14.
') Opvatting van SCHUSTER, die in hem ook te veel den sensualist
ziet. De titel Peri Phuseoos zou een natuurkundig of -philosophisch geschrift doen verwachten ; doch Phusis in den oudsten zin zal wel niet
zoo bepaald Natuur zijn, maar meer onbepaald Wereld (Kosmos).
8 ) Opvatting van HEGEL en LASSALLE.
1)

LASSALLE meent

26, SCHUSTER
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baart bij diepere beschouwing. Hij keert zich juist verontwaardigd tegen de menschen die niet nadenken over hun
woorden, gelijk van hem ook geboekstaafd is dat hij zijn
onnadenkende tijdgenooten verachtte. Toch getuigt ook weer
die toekenning van den naam van menschen- en wereldverachter zonder meer, en van pessimist en nihilist — omdat
hij in zijn door de geheele Oudheid bekend woord „alles
vloeit" de vergankelijkheid en nietigheid van al het bestaande
zou hebben verkondigd — van een veel te eenzijdige opvatting van zijn leer. Deze zeker diepe gedachte is niet waar
zonder het begrip van zijn Logos, — het Woord, de Rede, die
het Al regeert en bestuurt. Even weinig is de leer van
al het tegenstrijdige en betrekkelijke door hem als waar beseft zonder de e e n h e i d die zich te midden daarvan handhaaft. Dit zijn dan de kerngedachten van zijn leer der wijsheid. Alles wat duister schijnt verheldert zich in het licht
dezer waarheid. Zoo zegt hij dan :
Wanneer gij niet mij, maar de rede verneemt, is het wijs
er mee in te stemmen dat alles een is (i). 1) De logos spreekt
en wie wijs is, stemt in met het woord : alles is een (i).
Het beginsel der Eleaten was het 'een zijn' der dingen, en.
HERACLITUS zegt schijnbaar hetzelfde, en toch ook niet hetzelfde, waar hij zegt, met evenveel nadruk op beide woorden,
dat `alles' `een' is. Tegenover het 'zijn' der Eleaten, vooral
van den oudsten XENOPHANES, dien hij gekend heeft, zal
hij meer den nadruk leggen op het 'worden', de 'verandering',
doch daarmee is zijn leer niet de tegenpool der Eleatische.
Het Eleatische principe is moment of factor van zijn leer.
Deze rede echter, al is zij ook eeuwig, begrijpen de
menschen niet (2). Alles geschiedt volgens dezen Logos (2). —
Dit is een grootsche gedachte. Dit ware Woord is de wet
der wetten. De Logos is bestuurder des heelals (4, 6), waarmee de menschen bestendig verkeeren (4). Doch door dat
Woord, door die Rede, geraken de menschen in tweedracht (4).
,
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) De cijfers slaan op de door mij gemaakte rangschikking.
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Want hoewel de Rede alien gemeen is, leven de meesten
zoo, alsof zij een eigen meening hadden (5, 9, 10). Het is
een plicht het aan alien gemeenschappelijke te volgen (5), —
dat men moge noemen met den naam van Zeus of ook weer
niet (7), omdat het geen bepaalden naam heeft. Het is het
eene (6, 7), het alleen wijze (9). Niemand heeft de wijsheid jets
van alien afgezonderds (8) genoemd. Eigenwijsheid is als een
ziekte (10), de remslof van den vooruitgang (9).
Het eene, dat alien vereenigt (16), de verborgen harmonie,
(19), laat slechts in den bedriegelijken schijn tweedracht bestaan.
Het oog is bedriegelijk (23); slechte getuigen zijn oogen
en ooren (22) van de barbaarsche zielen; de menschen laten
zich omtrent de kennis der zichtbare dingen bedriegen (24).
Men moet zichzelf onderzoeken (i3), want aan de ziel is de
rede eigen, die zichzelf vermeerdert (i5), d. i. in HERACLITUS'
zin, die toeneemt als de mensch ouder en wijzer wordt. Het
denken hebben alien gemeen (16), het denken is het grootste
voorrecht en de wijsheid bestaat daarin de waarheid te
zeggen en volgens de natuur te handelen, naar haar luisterende (i7). Derhalve : wanneer men met verstand spreken wil
dan moet men zich wapenen met het alien gemeenzame,
gelijk een stad met de wet, en nog krachtiger (18), want :
alle menschelijke wetten worden gevoed door de eerie goddelijke (18). Er is een verborgen harmonie of eenheid, die beter
is dan de openbare (19), want des menschen zinnen zijn bedriegelijk (10, 21, 22). De menschen kiezen zich verkeerde
leermeesters (24-34, 75, 76). Veelweterij is nog geen wijsheid (31, 32), al moeten degenen die de wijsheid liefhebben,
de philosophen in de eerste plaats dus, van zeer veel dingen
kennis hebben (30).
De alles beheerschende gedachte der zuivere wetenschap
of wijsheid is de eenheid in onderscheid, door HERACLITUS
in een reeks van treffende spreuken verkondigd (33-50, 55,
56, 61), het zuiverst uitgesproken in deze diepzinnige woorden :
het elkaar tegenstrijdige vereenigt zich, of wel : uit de tegengestelden ontstaat de schoonste harmonie of overeenstemming (61).
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Met een terugblik op het Eleatische zijn, waartegenover
een niet-zijn staat, is zijn woord van groote beteekenis, ook
voor de nieuwere wijsbegeerte : zijn en niet-zijn is hetzelfde ;
alles is — en is ook niet (39).
Ook HERACLITUS heeft het ondervonden dat men dat ware
woord der wijsheid niet begreep : Men begrijpt het niet, hoe het
elkaar weerstrevende tot elkaar komt (65, vgl. 2, 3 en 4). In alomvattenden zin beteekent het woord dat het Absolute de eenheid
is van zijn en niet-zijn, het onderscheid stelt en opheft. Had
de wijsgeer, die de eerste dialecticus was, het magnetisme en
de electriciteit gekend, zooals wij deze kennen, dan had hij
naast zijn voorbeelden van de eenheid van tegengestelden, of
in 't algemeen van 't zich onderscheidende, de eenheid der
polaire tegengestelden van den magneet genoemd, of wel van
de tegendeelen van z.g. positieve en negatieve electriciteit, en
van „weerstrevende vereeniging" gesproken, gelij k hij daarvan
spreekt betreffende den boog en de her (65). Wat de voorstelling voor zich heeft als een tweeheid, wat het verstand
van elkaar afscheidt als eenzijdige tegenstellingen, vermag de
zuiver wijsgeerige aanschouwing, vermag de rede tot eenheid
to brengen. Hecht de verstandige mensch aan de standvastigheid van het bestaande, dan bedenke hij het woord : alles
vloeit (44). De dingen gaan voorbij als de stroom van een rivier
(45). Wie zich in den stroom begeeft vloeit steeds ander water
toe (43). „Men kan niet tweemaal in denzelfden stroom gaan"
(46) zegt HERACLITUS. En zijn navolgers zeiden zelfs, volgens
ARISTOTELES (Met. 4. 5) : „niet eenmaal", want de stroom verandert onophoudelijk, en wat 'is' is dadelijk weer 'niet'.
Volgens ARISTOTELES (de coelo 3. I) zeide HERACLITUS 001‹ :
dat er slechts een is dat blijft ; daaruit wordt al het andere
gevoed ; al het andere, buiten dat eene, is onbestendig. In
de woorden dat alles 'is' en ‘niet is' is het begrip van het
`worden' uitgesproken. In het worden is alles en is alles ook
niet. Het al ontstaat en vergaat in eenen, en in den meest
algemeenen zin kunnen wij zeggen dat worden de eenheid
is van zijn en niet-zijn. Het zijn en niet-zijn samengedacht
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doet de waarheid van het worden begrijpen. De tegenstellingen en tegenstrijdigheden zijn bij HERACLITUS niet verstard
en dood, maar zij vinden elkaar over en weer ; zij vereenigen
zich en gaan weer uit elkaar. Zij gaan uiteen en weer ineen.
De eenheid bestendigt zich in de tegenstellingen. Of zooals
een der oude schrijvers het reeds uitdrukt : „zij verspreidt
en verzamelt zich weer" (46). Alles vloeit, alles ontstaat en vergaat, alles verandert, alles verkeert zich. „Wanneer het verkeert
is het eene het andere, en het andere weer, wanneer het
verkeert, het eene" (72, vgl. 61). Aan een reeks voorbeelden
tracht HERACLITUS de waarheid van dit woord aan te toonen
(61-73). In de verkeeringen en overgangen heerscht leven
en strijd. Niet de starheid van abstracte tegenstellingen,
maar leven en beweging van tegenstrijdige momenten aanschouwt hij in de werkelijkheid, die een werkzaamheid blijkt.
De Logos beheerscht alles en deze bestendigt zich in de
veranderingen, in de verkeeringen, in den strijd en tegenstrijd. Het moment der tegenstellingen is immanent, beweegt
zich en verwerkelijkt zich in de dingen. In de tegenstrij digheden ontstaat en bestendigt zich de vereeniging (62). En
alles ontstaat door den strijd (62). Strijd is aller dingen
vader, aller dingen koning (63). De strijd is het gemeenschappelijke (64). In al het betrekkelijke en elkaar weerstrevende bestendigt zich de eenheid (65). Wat zich onderscheidt en
in de verscheidenheid bepaalde namen ontvangt, en door de
menschen, door dichters en mythenschrijvers (75), b.v. in afzonderlijke persoonlijkheden (by. van den dag en den nacht,
de jaargetijden) van elkaar afgescheiden wordt, is een eenheid
en blijft in alle verscheidenheid een eenheid (65-73).
Het is het hoogste streven die aan alien gemeenschappelijke eenheid te volgen (5-8, 38, 72), de wijsheid te betrachten (i7,
I I —II()); en men moet daaraan de voorkeur geven boven het
geloof aan twijfelachtige zaken (75, 76, I 2, 24-34) en boven lagere
lustgevoelens (82-86, 105—II0). Het ware geloof vereenigt
zich met de kennis der goddelijke wijsheid, en het ware
wezen van het goddelijke wordt niet gekend door het aan42
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bidden van beelden (t o-103). Het is echter alien niet gegeven wijs te zijn en bij zijn verstand te blijven (I 05—II 0),
daar de zinnelijkheid met haar lust en leed hen neertrekt en
afleidt van het hoogere doel, in verband waarmee HERACLITUS
een aantal spreuken geeft van zedelijke strekking (92-119 e. a.).
Hiermee is het eeuwig geldige, ontdaan van alle tijdelijke
bepaaldheden, weergegeven. Er is verband tusschen enkele
zijner ideeen, soms op orakeltaal gelijkend, met de mysterien. Zijn natuurkundige voorstellingen, zoowel als die over
het ontstaan der wereld, de bestaanswijzen (vgl. aggregaatstoestanden) der wereldstof ; de grootsche hypothese van den
wereldbrand, die in latere tijden treffende bevestiging vond (de
chemische oxydatie, de stofwisseling), in een nooit door den
wijzen Ephesier zoo bevroeden zin ; het verband dat hij zag
tusschen de ziel en de stoffelijke bestaanswijzen ; — al deze
min of meer natuurphilosophische voorstellingen hebben, behalve hun zijde van betrekkelijke redelijkheid gelijk alles
wat een mensch en vooral een wijsgeer in nadenken uitspreekt uiteraard hun zijde van tijdelijke bepaaldheid, van
verkeerdheid. Geen volstrekte, slechts betrekkelijke onjuistheid, zal men kunnen aantoonen in deze natuurphilosophische
opvattingen van omstreeks het jaar soo v. Chr. In hun
strekking, naar hun bedoeling, geven zij een beeld der
waarheid, een onvolmaakt beeld wet is waar, maar waarin toch
zeer duidelijk de waarheid te herkennen is en dikwijls zelfs
op grootsche wijze aan 't licht komt. Het `vuur', niet opgevat
in den engen zin van ons schoolsch natuurkundig vuurbegrip,
maar in den algemeenen zin, waarvan wij spreken van vurigheid, van gloed en brand, en in den grootschen zin van
wereldbrand als een algemeen proces, gelijk men ook in
natuurwetenschappelijken zin gaarne gewaagt van verbrandingsprocessen bij de stofwisseling, ademhaling en vele
chemische omzettingen, vooral de oxydatie, — die algemeene
brand, waarin het eene omgezet of verkeerd wordt in wat
anders, in onophoudelijke veranderingen, is het alomvattende
wereldproces, dat de wijze Ephesier vijf eeuwen vddr onze
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jaartelling aanschouwde. En het gebeurt naar vaste wetten,
regelmatig, volgens „de maat toegemeten naar datzelfde
woord" (58), — den Logos, die „alles bestuurt" (6, vgl. 52, 53,
57-59). Daarin bestaat de „wereldorde, dezelfde voor alle
wezens" (57). In dat proces verwerkelijkt zich de Logos ; dat
proces blijkt met rede begaaft (53), bestuurt het heelal (52),
is oorzaak der geheele wereldheerschappij (5 3). Deze wereldorde „was er altijd" en is „een eeuwig levend vuur", dat
„ontbrandt en uitdooft" in de „mate(n)" (57) van het „het
heelal beheerschende woord" (58). — Is het niet in 't licht
der zuivere rede, dat wij dien wereldbrand aanschouwen, en
is er grootscher voorstelling van het wereldproces denkbaar ?
En daarbij rept de oudste der groote denkers reeds van een
redelijke wereldorde, en spreekt de gedachte der wettelijkheid uit,
waarin het Woord, de Logos, de Rede, zich openbaart.
Alles wordt door die Rede beheerscht, en in de Natuur geschiedt alles volgens de w et t en der Rede, waaraan alles
no o d z a k el ij k h e i d onderworpen is. „Want de zon zal
hare maat niet overschrijden". En als hij dan in een
mythologisch beeld het voorstelt dat „anders de Erinyen, de
dienaressen van Dike, haar wel vinden" (152), bedoelt hij in de
gedaante der wraakgodinnen, de dienaressen der Gerechtigheid, aan to duiden de strenge wettelijkheid waaraan ook de
zon is onderworpen.
De diepste gedachten, die ook de ware beginselen zijn van
alle wijsbegeerte, worden uitgesproken in de woorden der
Rede dat 'alles' `een' is (I, vgl. 4, 5, 6, 8, 16), in het zuivere
begrip van de eenheid van het betrekkelijke en aan elkaar
tegengestelde (62, vgl. 36, 39-42, 61-65) ; zooals de eenheid van 'zijn' en 'niet-zijn' in het ‘worden', waarna in die
eenheid alle veranderingen, alle ontstaan en vergaan der
wereldsche dingen, begrepen zijn ; terwijl met de grootsche
aanschouwingen van het 'alles vloeit' en den 'wereldbrand',
de gedachte, zich oneindig verruimend, ons voert tot de
voorstelling en de voorbeelden van den 'strijd' als „aller
dingen vader, aller dingen koning" (63). Zoo zien wij
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in het ‘worden', in de ‘verandering', in de (eenheid' van
het ‘tegenstrijdige', op het alomvattende tooneel des heelals,
waarin „alles geschiedt volgens den logos" (2), de w e r k elij k h e i d die met de r e d e overeenkomt.
Is het te verwonderen dat een leer met zulke diepe gedachten en grootsche aanschouwingen velen der edelste
geesten uit den ouden en nieuwen tijd heeft geboeid ? Dat
de kiemkrachtige ideeen van den ‘duisteren wijze' wortel
schoten in den bodem der philosophie, waarin de grootste
geesten gewerkt hebben ; in dien bodem ontkiemden, bloeiden
en vruchten droegen in de belangrijkste leeren der Oudheid
(PLATO, de Stoa) zoowel als van den nieuwen tijd (HEGEL).
Veel kiemen zijn in den tijd verloren gegaan en veel zijn
geschonden. Enkele diepzinnige gedachten, onzuiver overgenomen, slecht bewaard, verknoeid en zelfs vervalscht,
hebben hun beteekenis verloren. Een aantal andere, die nog
beteekenis hadden, doch pasklaar gemaakt en gewrongen in
de leeren en stelsels van andersdenkenden, zijn nauwelijks
herkenbaar meer. Doch hoe diep van zin ze ook zijn, hebben
toch eenige spreuken lets raadselachtigs, spreken deze een
orakeltaal, die aan het mysterienwezen herinnert. „Aan wien
orakelt HERACLITUS van Ephesus" vraagt CLEMENS. Hij
zeif noemt het orakel te Delphi, dat niets zegt en niets verbergt, maar aanduidt (i4i). En uit Platonische plaatsen blijkt,
dat zelfs de meester der Grieksche philosophic die een
leerling der Heraclitische wijsheid was, de raadselachtigheid
der 'kleine spreuken' niet geheel onthult. Ook Neoplatonici,
die een diepgaande studie van de wijsbegeerte van HERACLITUS
maakten, hebben het begrip daarvan niet vereenvoudigd en
verzuiverd ; terwijl de Stolcijnen, die zeer vervuld waren van
de wijsheid van den Ephesier, menig idee te veel veranderd
en in hun zin omgezet hebben, dan dat daarin alleen een
eenigszins gelijkend beeld had kunnen gevormd wordene
Voor de verklaring zijner philosophic is de vergelijking en
beoordeeling noodig geweest van de fragmenten en uitleggingen, verspreid in talrijke geschriften.
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In 't algemeen heeft men de grootheid van zijn geest, de
voor zijn tijd ongekende en nog lang daarna onovertroffen
grootschheid van zijn leer, die de kiemen van 'de leer der
wijsheid' bevat, wel beseft.
De wijsbegeerte van HERACLITUS heeft door de geheele
Oudheid ontzaglijk nagewerkt. Gedurende zijn leven heeft de
hooghartige wijsgeer zijn geschriften waarschijnlijk slechts
aan weinige vrienden laten lezen. Doch dat zijn diepzinnige
gedachten hebben ingeslagen in geest en gemoed van al
degenen die er kennis van namen is niet twijfelachtig. Het
diepzinnig orakelende, het schijnbaar paradoxale, doch in
zijn kernachtigheid zuiver logische zijner aphorismen, heeft
in de Oudheid — zoowel als in den nieuweren tijd — een
groot aantal van de hoogste geesten geboeid. „Hij is", zoo
merkt een der laatste onderzoekers op, „van de Hellenen
naast PLATO wel het belangrijkst geworden voor de philosophische ontwikkeling der menschheid". Waarschijnlijk
hebben enkele van des wijsgeers vrienden afschrift genomen
van zijn geschriften of wel deze en enkele zijner uitspraken
in hun herinnering diep gegrifd, en een en ander verspreid
over de toenmalige beschaafde wereld om de oude wereldzee.
Ten minste omstreeks 48o, dus weinig jaren nadat HERACLITUS
zijn gedachten schijnt op schrift gesteld te hebben, zijn de
aphorismen van den duisteren wijsgeer van Ephesus, die
nochtans voor ingewijden zoo'n helder licht verspreiden, in
bepaalde kringen bekend tot in de afgelegenste Ionische
kolonien in Italie. De Eleaat PARMENIDES voerde in Velia
een heftige polemiek tegen de Ephesische „dubbelhoofden",
en weinig later trachtte EPICHARM aan het hof van HIERON
(478-467 v. Chr.), heerscher van Syrakuse, die daar ook
SIMONIDES, AECHYLUS en PINDARUS tot zich noodigde, het
vloeien der dingen („alles vloeit") bespottelijk te maken.
Mogelijkerwijs heeft zijn vriend HERMODORUS na zijn verbanning uit Ephesus het Ephesische vuur naar het Westen
gebracht. In den Romeinschen tijd heeft men gedacht dat er
verband zou bestaan tusschen den wijsgeer en de Romeinen
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met hun decemviraalwetgeving 1 ), doch dit is zeer twijfelachtig.
De Stoa, waarvan het beste bestanddeel Heraclitische wijsheid is, maakte de leer populair. Zoo kwam de Logos tot
PHILO en het Evangelie. En om den Logos noemt de Christelijke apologeet JUSTINUS (Apol. I. 46), naast SOCRATES,
ABRAHAM, ELIAS e. a., HERACLITUS „Christus voor Christus".
Het oud-testamentische kanonieke boek K o h e 1 e t en de
apocryphe wijsheid van SALOMO mogelijk zelfs het
J o h a n n e s-evangelic staan onder Heraclitischen invloed.
Ook in het groote tijdperk der Helleensche beschaving (vooral
5e eeuw) is HERACLITUS' invloed sterk, zooals blijkt uit
PLATO en diens geschriften betreffende SOCRATES en de
sophistiek, en o. m. uit de navolging van zijn 'aphoristischen'
stijl in een der z.g. Hippocratische geschriften 2). ARISTOTELES
daarentegen, al kent hij hem elders ook beter, onderschat
hem zeer, als hij in het eerste bock der Metaphysica
de voor-Socratische philosophen besprekend, den wijzen
Ephesier, om zijn vuur, als grondslag of substraat van
het wereldproces, plaatst naast de Ionische wijzen die in
de vloeistof en de lucht zich de oer- en grondstof der
wereld voorstelden. Een belangrijk gedeelte der Platonische
wijsbegeerte heeft een sterk Heraclitisch karakter, waarschijnlijk tot hem gekomen door PLATO'S leermeester KRATYLUS.
Deze was echter in de voorstelling van de nietigheid van
het bestaan veel verder gegaan dan zijn leermeester HERACLITUS;
hij was echter daarin eenzijdiger geworden, en had een
scort nihilisme van den ouden wijze van Ephesus overgebracht aan zijn leerling PLATO. Deze kOn dat overnemen, omdat
hij boven en behalve de wereld der verschijnselen en Naar
nietigheid zijn eeuwige ‘ideeen' van een hoogere wereld
1 ) Decemvirum, van de „tien-mannen", in verschillende overheidscollegien. De bekendste de „Decemviri legibus scribendis" voor de wetten.
3) Vgl. HERMANN DIELS, Herakleitos von Ephesos VIII en noot 2, en
p. 44 51 (Imitation. Pseudohippocrates de Virtu I 5-7, 10-24, met de
verbeterde vertaling van GOETHE). Naar die Hippocratische verzameling heeten dergelijke kernachtige en geestrijke zinnen 'aphoristisch'.
-
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had. Er hangt over zijn verschijnselenwereld ook een
sombere dampkring, die herinnert aan hetgeen de Ouden
zich als de heerschende stemming van den `weenenden
philosoof' gaarne voorstelden. Terwijl hij dan verder in enkele
dialogen gewaagt van de leer der tegenstellingen, spreekt hij
met name in Theaetetus en Kratylus over den algemeenen
stroom der dingen. Had hij voor zijn ideeen, in de herinnering
van het verleden der Grieksche wijsbegeerte, het Eleatische
'zijn' tot voorbeeld, uit de Heraclitische wijsheid nam hij daarentegen de gedachte van het 'vloeien der dingen', die hij dan
te eenzijdig als nietigheid van de werkelijke wereld opvatte.
Daar deze wereld echter alles was voor HERACLITUS, die geen
afgetrokken oerbeelden (Platonische ideeen) der waarheid verzonnen had, moest hij in en door haar alleen de werkelijkheid
aanschouwen en de waarheid begrijpen. Hij aanschouwde
den stroom der dingen, dien hij begreep als een voortthirenden
stroom. Hij aanschouwde den strijd, en hoe die strijd aller
dingen vader, aller dingen koning was. Doch hij begreep dat
het aan elkaar tegenstrijdige een hoogere eenheid heeft. In
de tegenstellingen handhaaft zich de eenheid. In Al het
onbestendige bestendigt zich het eerie. Zoo is 'alles"een'.
Het eene, dat alien gemeen hebben, is de Logos. De Logos
beheerscht het heelal. Er is eenheid tusschen de werkelijkheid
en de rede. In de wereld van HERACLITUS heerscht, gelijk
in die der Stoa, die veel van zijn wijsheid heeft overgenomen,
niettegenstaande alle tegenstellingen, orde en rede. De kerngedachte der Heraclitische wijsbegeerte is de Logos, die
zich handhaaft te midden van alle tegenstrijdigheden, die zich
bestendigt in al het onbestendige der wereld.
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SOCRATES
„Zaagt gij wat ergens op den tempel (te Delphi)
geschreven is : Ken U zelv en ?" —
„Hij was het meest behulpzaam in de betrachting
der deugd".
SOCRATES in XENOPHON'S Mem. IV 2, 7.
„Ik zal niet ophouden naar wijsheid te zoeken"
„rond te gaan om jong en oud te overtuigen", en
„voor niets zoozeer te zorgen als voor de ziel".
SOCRATES in PLATO'S Ap. I. 17.
„Het zal voor alle tijden een merkwaardig feit
blijven, dat een man, die den gezichtskring der
wetenschappelijke onderzoeking zoo nauw om zich
heen trok, als SOCRATES, toch daarin het wezen der
wetenschap zelf op zoo heldere en voor de toekomst
toonaangevende wijze bepaalde".
WILHELM WINDELBAND. Gesch. d. Phil. 72.

Inleiding. Het wijsgeerige streven der denkers voor
was hoofdzakelijk op de Natuur gericht. Bij de
eerste bewustwording van den wetenschappelijken zin trachtten
de eerste wijzen het beginsel der wereld en het wezen der
dingen n a t u u r-p h i 1 o s o p h i s c h te verklaren. Het gemeenschappelijke kenmerk der voor-Socratische wijsbegeerte 600
tot ± 450) is haar natuurkundige trek, die zij niet alleen
in alle leeren vertoont, maar waaraan wij haar eigenlijk
karakter dadelijk herkennen. Zij gaat op in natuurbeschouwing
natuur in den zin van stoffelijk heelal, wereld van verschijnselen waarin dan bepaalde begrippen als betrekkelijk
ware beginselen zijn weer te vinden.
Er is in die eerste wijsbegeerte evenwel een langzamerhand
oprijzen merkbaar boven den natuurkundigen grondslag.
Trachtten de Ionische wijzen door een grondstof of element
beginsel en wezen der natuur te verklaren, de Pythagoreers
verhieven zich reeds eenigszins boven het stoffelijke en zinnelijke van het waarneembare ; zij stelden zich het 'getal' voor
als het wezen der dingen. Bij de Eleaten komt het denken het
eerst als ware algemeenheid voor in de redelijke gedachte
van het Zijn; waarbij dan tegenover dat eene Zijn het nietzijn van het vele in een ontkenning gesteld wordt, terwijl in
het algemeen de overgang, en in 't bijzonder het worden, veranderen en bewegen nog niet begrepen wordt. HERACLITUS
vat dan de eerste wijsheid samen in zijn Logos-leer, en in 't bijSOCRATES
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zonder in het begrip w or de n, de eenheid van z ij n en
n i e t-z ij n. De tegenstrijdigheden der wereld worden opgeheven in een „verborgen harmonie", een bovennatuurlijke en
bovenzinnelijke veeleenigheid, — waarmee het wereldraadsel
vooreerst schitterend verklaard wordt, terwijl hij met zijn
Logos of Rede het ware woord aangeeft, dat alle latere
wijsbegeerte zal openbaren.
Boven het materieel-qualitatieve van het natuurbeginsel
der Ioniers THALES, ANAXIMANDER en ANAXIMENES, en
boven het formeel-quantitatieve van het natuurwezen van
PYTHAGORAS en zijn school, waarbij nog niet van alle zinnelijkheid geabstraheerd werd, gingen de Eleaten XENOPHANES,
PARMENIDES, MELISSUS en ZENO uit in de zuivere gedachte
van het Zijn. Onstoffelijk en bovenzinnelijk is in WaAtheid
het algemeene, het eene Zijn. Uit de bepaaldheid van de
stoffelijke hoedanigheid der Ionische en de vormelijke hoeveelheid der PythagoreIsche vocirstellingen, kwam het denken
vo& 'eerst ztiiver tot zichzelf in de gedachte van het zuivere
onbepaalde Zijn. Het voorloopig bepaalde der eerste beginselen (grondstoffen) werd ontkend in het onbepaalde z ij n
doch daarmee werd ook alle verdere mogelijkheid van bepaling ontkend. Gelijk het vele ontkend werd door het eene
zijn, zoo ook het niet-zijn, en evenzoo het worden, het veranderen, het bewegen. Nu had de laatste Eleaat, ZENO, door
zith in den strijd der tegengestelde gedachten te begeven,
door scherpzinnige bewijsvoering het tegendeel van het Eleatische begins:el wel bestreden, doch daarbij juist het verstand in
tweestrijd met zichzelf gewikkeld, doordat de tegenstr ij d i gh e d en overal worden aangetoond, evenwel niet verzoend.
Uit deze verstandelijke tegenstrijdigheden wordt het wijsgeerige
denken verlost door de erkenning'van de redelijke eenheid van
den Logos. 1 TERACLITUS besefte in den Logos of de Rede dat
a 11 es een is. De Logos bestuurt alien en alles, en
haaft zich te - midden der tegenstrijdigheden. De stroom der
wereldsche dinten is een v6ortddrende stroom. 'De strijd dutirt
e'eiiiihe, (Rich er is een hoogere etnheid, een verborgen harm onies
.
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„Het eene is de .wijsheid den Logos te begrijpen, die alles
en alien te besturen weet”. De eerste groote verheffing boven
de realistische natuur-philosophie is gwhied in de Logos
leer van HERACLITUS, die ,toch anders, vooral met zija vuurleer, zijn wereld-brand, , waarin , hij zich het wereldproces
voorstelde, den gemeenschappelijken trek der v66r-Socratische
wijsbegeerte nog duidelijk vertoont. ,
De realistische natuur-philosophie in meer bepaalden zip
wordt nog voortgezet door EMPEDOCLES, door LEUCIPPU ep
DEMOCRITUS PP ten, slotte door ANAXAGORAS, wier leeren
door Ilun materialistisch-mechanistisch karakter veel op s elkw
gelijken, al openbaart vooral de laatste de neiging, ona zijn
leer te verfijnen tot een geestesleer — en als. apoclartig
hij voorlooper van SOCRATES --, waar zijn geestelijk beginsel,
de Nous, hoewel nog als een seer fijne stof voorgestekl„ ten
minste het meer dan natuurlijke van den waren Geest nabijkomt.
-

,

De

inateriali,stisch,mephanistische natuur-phio r

sophie. De Socratische wijsheid werd voorbereid door het

objectivisme der genoemde natuurleeren en ingeleid doqr
het subjectivisme.. der Sophisten. Had HERAcuTus,cjen I. 4 ogos
begrepen als het volstrekte, dat zichzelf .openbaart in .het
worden, veranderen, bewegen enz., door de materialistischmechanistische philosopher EMPEDOCLES, LEUCIPPUS, DEMOCRITUS en ANAXAGORAS worden stof en b e w e g i n g .44
tweeheid voorgesteld. In de, stof, die onveranderlijk geciacht
wordt, keert het Eleatische beginsel op realistische r ,wijze
terug ; in . de beweging ziea wij weer het Heraclitische
beginsel, doch nu mechanistisch bepaald, welk mechanisme
met het bewegende beginsel van ANAXAGORAS' „Nous",
al wordt dit niet zuiver als geest begrepen, aithans den aanleg
vertoont zich te kunnen ontwikkelen tot een Socratisc4
idealism e. Verder dan tot ; bet wereldvormend beginsel van
ANAXAGORAS', Nous kon in het .vOcir-Socratische tijdperk. de
Wrijsbegeerteniet komen.,„.bevangen i als zij was in vooxstellingen
eener stoffelijke werktuigelijkheid. De Nous als beginsel, dat
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evenwel niet 'doorwerkt' in de 'werkelijkheid', maar dat, na als
wereldvormend principe te hebben 'uitgewerkt', tot geen doel
voert en de wereld aan zichzelf overlaat, is nog niet de w e r k e1 ij k e en war e Geest. In hoogeren aanleg van besef, met
geniale bliksemflitsen van redelijk begrip, had reeds HERACLITUS
met zijn Logos, die het heelal beweegt en bestuurt, als 't
ware ver buiten het kader van zijn tijd, het Absolute, het
volstrekt ware, in zijn woord geopenbaard zelfs zijn natuurleer
van den wereldbrand, waar hij het vuur zich ook door den
Logos beheerscht voorstelde, komt, beschouwd in den lijst
van zijn tijd, gunstig uit. Door EMPEDOCLES, met zijn
mechanisme van elementaire stollen, door LEUCIPPUS en
DEMOCRITUS, met hun mechanisme van stof-atomen, en door
ANAXAGORAS, met zijn mechanisme, bewerkt door een bijkans
geestelijk beginsel (Nous), nadert de philosophie weer de
hoogte, staande op den reeelen bodem eener eerste natuurkennis, waarop HERACLITUS haar met zijn Logos-leer had
gebracht. EMPEDOCLES, de Pythagoriseerende en nog in het
mysterienwezen bevangen natuurphilosoof, DEMOCRITUS, dogmatisch in zijn atomistische veelheidsleer staande tegenover
de eenheidsleer van het even dogmatische Eleatisme, en
SOCRATES, in wien de voorloopig nog leege Anaxagoras'sche
'geest' inhoud tracht op te doen in het openbare geestesleven
van Athene, — verhouden zich in wijsgeerig opzicht tot
elkaar als een reeds ontwikkeld theosophisch, wetenschappelijk en philosophisch bewustzijn
EMPEDOCLES, die omstreeks 450 en 440 te Agrigentum op
Sicilie leefde en tegelijk arts, redenaar, dichter, ziener en
wonderdoender was, een zeer groote ervaringskennis vermengde met mystische voorstellingen, heeft o.m. een leerdicht over de natuur geschreven, waarvan groote stukken
zijn bewaard gebleven. De gedachte van het Eleatische z ij n,
zoowel als het Heraclitische begrip v e r a n d e r i n g kan men
in zijn leer weervinden, toegepast op de natuurelementen en
-krachten. Het onvergankelijke zijn, de zijnde natuur, bestaat
1)

Vgl. Hegel. Gesch. d. Phil. Uitg. Bolland pag. 228, le noot van B.
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uit vier elementen, vier eeuwige, zelfstandige, niet van elkaar
afgeleide, evenwel deelbare oer-elementen of „wortelstoffen" :
aarde, water, lucht en vuur.
Het Heraclitische begrip van verandering en beweging
verbond hij aan de werkzaamheid van twee machten : de
lie fd e, als de aantrekkende en vereenigende macht, en de
h a a t, als de afstootende en scheidende macht, werkende
op de vier natuurelementen en deze bewegende, vereenigende
en scheidende. Oorspronkelijk waren de elementen aan
elkaar gelijk en onbewogen, door de liefde te zamen gehouden in den goddelijken „sphairos"; totdat de haat een
strijd veroorzaakt, van den buitenkant doordringende tot
het inwendige van den bol, en alles tot werkzaamheid brengt,
de spherische eenheid ontbindt en zoo de wereldvorming
bewerkt. De eerste gedachte, het bijeenzijn door liefde, is
Eleatisch (Parmenides), de tweede, de strijd en beweging,
Heraclitisch. De bewegingen en veranderingen worden
mechanisch voorgesteld ; de op zichzelf onveranderlijke stofdeeltjes worden werktuigelijk door de krachten verplaatst,
bijeenkomend en uiteengaand. Niets ontstaat of vergaat, de
verbindingen en scheidingen zijn niet qualitatief, de veranderingen betreffen slechts de mechanische samenstelling der
stof. Met deze materialistisch-mechanistische beschouwingen
trachtte EMPEDOCLES ook het ontstaan der organische wezens
te verklaren, door aan te nemen dat de toevalligerwijze ontstane verbindingen, welke als organen doelmatig blijken, zich
vereenigen tot lichamen. Het gevoels- en voorstellingsleven
der menschen heeft hij eveneens mechanistisch trachten
te verklaren.
Dezelfde beginselen, die EMPEDOCLES uit de leeren der
Eleaten en van HERACLITUS had bijeengebracht, hebben LEUCIPPUS en DEMOCRITUS op weer andere wijze uitgewerkt
in een nieuwe leer : het atomisme. DEMOCRITUS van Abdera,
pl.m. 460 v. Chr. (80e Olympiade) geboren, was de leerling
van LEUCIPPUS (van wien zoo goed als nets bekend is), deed
groote reizen en was bekend om zijn groote ervaring en
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kennis. Had EMPEDOCLES nog een. zeker getal qualitatief
bepaalde oerstoffen of wortelelementen, onderscheiden, die
in zichzelf qualitatief onveranderlijk waren, LEUCIPPUS en
DEMOCRITUS namen een in de wereld van het 'zijnde' bestaande oneindigheid van qualiteitlooze ondoordringbare en
ondeelbare (atoma), van vorm verschillende, doch naar de
groote bepaalde, zintuigelijk onwaarneembare (aorata) materieele eenheden of kleinste stofdeeltjes aan. Doch ook alle
worden en veranderen der natuur wordt weer alleen ruimtelijk voorgesteld, terwijl de verscheidenb.eid der wereld slechts
uit verschillen in aantal, grootte, vorm en ordening der atoomsamenstellingen verklaard wordt. DEMOCRITUS neemt echter
geen buiten de stof werkende krachten aan, maar in plaats
van de mystische machten van EMPEDOCLES, neemt hij het
zuivere mechanisme eener eeuwige beweging der atomen
zelf aan, veroorzaakt door het onophoudelijk vallen der
zwaardere op de lichtere, zoodat door werktuigelijke krachten
der stof zelf van druk en stoot verbindingen en scheidingen
plaats hebben. De ondoordringbare atomen laten tusschen
elkaar ledige ruimten over. De tegenstelling tusschen het
'voile' en 'ledige', dus tusschen het iets en het niets, beslechtte hij in,Heraclitischen zin aldus, dat „het niets evengoed
is als het iets", aan het voile (to pleres) niet meer 'zijn'
toekennende dan aan het leege (to kenon). Zich echter
kantende tegen den Nous van ANAXAGORAS, zag hij in de
werktuigelijkheid zijner atomenwereld, bewogen door de
zwaarte der atomen zelven, door stoot en druk, slechts
n o o d z a k el ij k h e i d of noodwendige voorbeschiktheid
(anangke). Evenals EMPEDOCI,,ES paste hij zijn mechanistische
leer toe op het zieleleven ; deze zielkunde werd zelfs uitgebreid tot een zedeleer. De later als Socratisch bekende
deugden matigheid, zelfbeheersching en geestesontwikkeling,
voeren tot geluk door denkende beschouwing, bestaande in
een zachte harmonische beweging der zielsatomen.
ANAXAGORAS' leer is een nieuwe schakeering van de
materialistische en mechanistische beginselen der bovenge:

56

9
schetste natuurphilosophieen. Omstreeks 500 v. Chr. in het
Klein-Aziatische Clazomenae geboren (D.L. 7), kwam hij na de
Perzische oorlogen te Athene (456 v. Chr.), waar hij langen
tijd de wetenschap onderwees, bevriend was met PERICLES en
EURIPIDES, tot hij door PERICLES' vijanden van godloochenarij
beschuldigd moest vluchten en te Lampsacus in den ouderdom
van ongeveer 70 jaar stied. Hij bracht de philosophie naar
Athene, weldra het middelpunt van het Grieksche geestesleven. Zijn boek over de Natuur werd in SOCRATES'
tijd in Athene veel gelezen en was zeer verspreid in Griekenland. Ook hij stelde de onveranderlijkheid der stof in
qualitatief opzicht vast, terwijl alle ontstaan en vergaan in
feitelijken zin ook door hem ontkend werd. „Het ontstaan
en vergaan nemen de Hellenen ten onrechte aan, want geen
ding ontstaat en evenmin vergaat het, maar uit bestaande
dingen wordt het samengesteld en weder ontbonden, en
zoo moeten zij juister het worden verbinding en het vergaan scheiding noemen". „Er is niet meer dan alles, en
ook niet minder dan alles". Doch terwijl EMPEDOCLES alle
beweging en verandering in de wereld aan mythische en
mystieke machten van liefde en haat toeschreef, en DEMOCRITUS aan de onbewuste noodzakelijkheid en alles in de
natuur aan blinde werktuigelijkheid overgeleverd achtte, nam
ANAXAGORAS een doelbewust wereldvormend beginsel aan,
een macht, een oorspronkelijke Geest (Nous), — die hij zich
nog voorstelde als de fijnste en zuiverste stof.
Niettegenstaande deze materialistische trek in ANAXAGORAS' beginsel, is de Nous in aanleg Geest, de Geest als
oorzakelijke werkelijkheid. Deze Geest s c h e p t niet, maar
or dent slechts de wereld. „In den beginne waren alle dingen
bijeen toen kwam de geest en heeft alles geordend" (D.L. II. 6),
zoo is ANAXAGORAS' spreuk over de wereldvorming. Zoo ongeveer was ook de oude mythische voorstelling, die in de
Ionische school der eerste wijsbegeerte een philosophisch
karakter aannam: de chaos die zich ordent tot de wereld. In
den beginne zijn alle elementen bijeen als „kiemen" of „zaden"
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(spermata), later door ARISTOTELES (Met. I. 3, 7) homoOmerieen
genaamd, eindeloos in aantal en kleinheid. Deze kiemen onderscheiden zich van de atomen van LEUCIPPUS en DEMOCRITUS
door het qualitatief verschillend zijn : „geen kiem gelijkt op den
anderen". Deze chaos van oerstoffen, in eindeloozen tijd
onbewogen gebleven evenals EMPEDOCLES' „sphairos", ontvangt van den Geest een stoot, die een wervelbeweging veroorzaakt, welke zich voortzet, waardoor scheidingen en verbingen ontstaan, en verschillende bestaansvormen in de
wereld komen. Slechts het gelijksoortige vereenigt zich, en
zoo ordent zich de cosmos. De bewegingen en veranderingen zijn zuiver mechanisch, doch alles gebeurt volgens
den wil en het bewustzijn van den geest. Planten en dieren
echter zijn wezens waarin naast de stof ook Nous aanwezig
is, terwijl de ziel of geest ook principe van beweging, werkzaamheid, gewaarwording, voorstellen en denken is.
ANAXAGORAS is met dat beginsel, de doelbewuste wereldvormende geest, in aanleg de idealist der materialistisch-mechanistische voor-Socratische natuurphilosophie, en zoo te Athene de
voorganger en wegbereider van SOCRATES en de Atheensche
-philosophie. De oude schrijvers hebben echter altijd een:stemmig geklaagd, met name vooral PLATO en ARISTOTELES,
over het mechanistische karakter zijner leer.
PLATO b,v. laat in zijn Jhaidon" (97 c.) SOCRATES verienen dat hij „toen (hij) eons iemand uit een boek van ANAXAGORORAS hoorde voorlezen, dat het de geest was die alles
regeert, en van alles oorzaak was", zich „verheugde over dien
grond der dingen" want het kwam hem „in zekeren zin
gelukkig voor, dat de geest oorzaak van alles was", „denkend in Anaxagoras een meester naar (zijn) hart gevonden
te hebben van wien (hij) de oorzaak van alle dingen leeren
kon". „Hoe deerlijk werd die hoop teleurgesteld", zoo gaat
SOCRATES, in Plato's gesprek over de onsterfelijkheid van
de ziel, door, „toen ik bemerkte dat de man van dien geest
geheel geen gebruik maakte". Evenals SOCRATES bij PLATO
zegt ook ARISTOTELES dat ANAXAGORAS wel den geest
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den laatsten grond der dingen noemde, doch dien slechts
ter verklaring der verschijnselen, overal waar natuurlijke
oorzaken ontbraken, als Deus ex machina te hulp riep.
Doch in de met Nous begaafde wezens, voert het beginsel
van ANAXAGORAS tot de erkenning van het geestelijk subject. De geest wordt vaardig in den mensch en meester
over de natuur. Het menschelijk subject laat zich gelden
in het naar geestelijke ontwikkeling strevende Grieksche yolk;
weldra zou volgens den Sophist PROTAGORAS „de mensch
de maat aller dingen" heeten dan zal ook voor goed in
waarheid de gees t, na door de Sophistiek op de proef gesteld te zijn, heerschen over de realiteit van natuur en leven
in de idealiteit van SOCRATES en de Atheensche school.
De Sophistiek. Alle beoordeeling van de Sophisten
wordt in hoofdzaak bepaald door het oordeel dat PLATO en
ARISTOTELES er over velden. In enkele dialogen van den
eerste vooral is SOCRATES de woordvoerder der waarheid,
die in 't algemeen de schijnwetenschap ontmaskert en in 't
bijzonder de Sophistiek zegevierend te keer gaat. Zelfs alle
kenschetsing van de Sophisten is afhankelijk van de critiek
die PLATO en ARISTOTELES ten beste gaven zoodat het
waarschijnlijk is dat de Sophistiek, met name dan vooral in
PROTAGORAS, GORGIAS, PRODICUS en HIPPIAS, veel beter was
dan zij wordt afgeschilderd. Sophist, sophistees, beteekent
oorspronkelijk niets anders dan geleerde of leeraar, of letterlijk „wijsmaker". XENOPHON (Memor. I. 4) laat SOCRATES tot
den Sophist ANTIPHON zeggen : „Hen, die de wijsheid voor
geld aan elk, die wil, verkoopen, die noemt men sophisten".
Toen het oordeel over de Sophisten in den loop der tijden
ongunstiger werd — en in de werken van PLATO is dit verloop na te gaan (Protagoras, Gorgias, Thetetus, Cratylus,
Euthydemus, Sophisten) — ontving ook de naam een ongunstiger beteekenis, waarna het gebruikelijk is geworden ‘sophismen' te noemen wat in eigenlijken zin valsche sluitredenen
zijn. De Sophisten of wijsmakers, de leermeesters des yolks
in de hoogere wetenschappen, lieten zich voor hun lessen
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goed betalen. Als b.v. SOCRATES zich in PLATO'S „Verdediging" (I. 4) tegenover zijn rechters verantwoordt omtrent
het gerucht dat hij „menschen opleidde en daarmee geld
verdiende" noemt hij dit „ohwaar" ; Sophisten zijn volgens
hem : „Georgias de Leontiner en Prodicus uit Keos en Hippias
van Elis". „Want deze alien, o gij mannen, verstaan dat; door
alle steden trekkend overtuigen zij de jongelingen" die „hun
omgang met geld koopen". Zoo noemt hij iemand die een
Sophist vijf mimeo (ruim duizend gulden) betaalde. Ook in
XENOPHON's herinneringen aan den wijsgeer beroemt SOCRATES
zich er op nooit geld to ontvangen en laakt hij het in de
Sophisten dat zij zich door hun leerlingen laten betalen.
Evenals SOCRATES en PLATO laat ARISTOTELES zich minachtend uit over de Sophisten. Doch men moet hun beteekenis
verklaren uit het oogpunt van hun tijd en den toestand van
het Grieksche volksbewustzijn. PLATO zegt dan ook in zijn
„Republiek" dat de Sophisten slechts de woordvoerders
waren van den volksgeest. Zij traden op in een overgangstijd,
waarin zij, bij het algemeen ontwaken van den wetenschappelijken zin, terwijl de tegenstellingen tusschen den ouden en
nieuwen tijd scherp aan 't licht kwamen, als rondtrekkende
geleerden een grooten roep hadden en de jeugd onderwezen,
alle verlangen naar verlichting bevredigden. Athene, waar
ANAXAGORAS geleerd had, waar de Sophisten, ook de van
elders gekomenen, het meest optraden, en waar SOCRATES
weldra zou rondwandelen, deugd en wijsheid leerende, werd hoe
langer zoo meer het middelpunt van wetenschap en kunst. Na
de beschouwing der objectieve natuur kwam de erkenning van
het menschelijk subject. De Heraclitische gedachte van den
stroom der dingen en de Zenoistische verstandelijk uiteenrafelende critiek der verschijnselen, waarna de philosophie was uiteengeweken in een verscheidenheid van natuurleeren, had
eenerzijds het besef gewekt van de betrekkelijke waarde der
beginselen en anderzijds het bewustzijn verlevendigd van de vernielende kracht der negatieve dialectiek, waartegen geen eenzijdige leerstelling bestand bleek. Het evenwicht werd verplaatst
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van het objectieve naar het subjectieve, van de natuur
naar den m e n s c IA. Het menschelijke als het betrekkelijk
volstrekte, als het geestelijke wezen, als geest, waarin de waarheid tot bewustzijn van zichzelf kwam, zou in SOCRATES' leer
pas goed aan 't woord komen ; doch het menschelijke of subjectieve, als het slechts b e t r e k k e 1 ij k e der inzichten, meeningen en overtuigingen krijgt eerst woordenrijke vertegenwoordigers in de Sophisten. Zij zijn de 'wijsmakers' van het naar
geestesontwikkeling verlangende yolk, vooral van de naar
verstandsverlichting strevende jonge Atheners van goeden
huize, die — dewijl slaven het werk deden daarvoor tijd en
geld over hadden. Zij zijn, vooral in den eersten tijd van hun
optreden, algemeen geeerd, zoowel om hun kunde als 002
hun karakter. In het gesprek „Protagoras" verwijt zelfs
PLATO den naamdrager slechts een vaag besef van het
zedelijke ; eerst in „Gorgias" en „Philebus" beschuldigt
de latere Sophisten van principieele onzedelijkheid en moreele
§lechtheid. Deze leermeesters des yolks, voorlichters der
jeugd, in zekeren zin de nieuwlichters van dien ouden tijd,
hebben de wetenschap algemeen gemaakt, de wijsbegeerte
gepopulariseerd.
Reeds ANAXAGORAS' werk werd veel gelezen en besproken,
die tot de erkenning gekomen was van den geest in den
mensch als beginsel van alle werkzaamheid. PLATO laat
in zijn Phwdon SOCRATES met verlangen grijpen naar
het boek, waarin van dien geest sprake is, doch het weer
neerleggen als die geest hem nog niet het ware blijkt. De
liatste philosoof over de natuur sprak nog slechts het eerste
woord over den gees t. Doch nauwelijks had ANAXAGORAS
het woord gesproken, dat door een breede schare van leerlingen gehoord was, of het zou bij de bewustwording van
de waarde van den mensch, het subject, de subjectieve geest,
terwij1 ook de democratic alom zegevierde, zich overal doen
gelden. De Sophisten verkondigden, terwijl zij op negatieve
wijze alle objectieve wetenschap critiseerden en ontkeAden,
slechts de geldigheid van het subjectieve ; tot SOCRATES de
h
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negatieve critiek vereenigde met het positieve bewustzijn der
wijsheid, afbrekende wat schijnwetenschap en opbouwende
wat waarheid was, zijn deugdleer aan wijsheid gelijkstellende,
en, althans in het zoeken en stellen van algemeen geldige
begrippen, den grondslag legde voor alle ware wetenschap.
De Sophisten leidden den nieuwen tijdgeest in. In hun
woord, overal vernomen, sprak het bewustzijn des yolks zich
uit of vond het weerklank. De mensch, de subjectieve geest,
streefde voorloopig nog in alle onbepaaldheid van redeneering
— terwijl de natuurleeren geen objectieve bepaaldheid van
wetenschap hadden opgeleverd naar zelfbepaling of vrijheid. Doch daar dat streven beheerscht werd enkel door
subjectiviteit, werd alle weten slechts in aanleg vrij, n.l. als
persoonlijke meening. Alles werd op die subjectieve wijze
besproken. Het verleden en al wat uit het verleden zich in
het heden wilde handhaven, wetenschap en religie, werd in
het nieuwe licht gecritiseerd, waarvan menschelijke gevoelens
en meeningen de waarde bepaalden, het subjectieve oordeel
in 't algemeen de toetssteen was, in een dikwijls scherpzinnige redeneering.
Zoo was PROTAGORA.S, wiens woord, dat „de maat van
alle dingen de mensch" is, iedereen kent, een in Griekenland
algemeen geeerd Sophist, de eerste die als zoodanig en als
leermeester der deugd groote bekendheid heeft verworven.
Hij bloeide omstreeks 440 v. Chr. (480 te Abdera geb. —
410), was als rondtrekkend leeraar werkzaam, eerst in Sicilie,
later meest in Athene, waar zijn boek over de Goden, nadat
hij beschuldigd was van godloochenarij, op de markt verbrand werd. Dat boek begon met de woorden : „Van de
Goden kan ik niets weten, noch dat zij zijn noch dat zij
niet zijn ; want veel belet ons dat te weten, zoowel de
onduidelijkheid der zaak als de korte duur van het menschelijk
leven". In een ander werk had hij de leer van het weten en
niet-weten ontvouwd, waarbij hij uitging van de Heraclitische
gedachte van den stroom der dingen, die hij geheel subjectief
uitwerkte, overgebracht op den waarnemenden en denkenden
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mensch. Voor den waarnemenden mensch geldt als waar wat
zijn zinnen waarnemen, dus het subjectieve ; want van het
objectieve Zijn der dingen weet hij niets. In de wisseling
der gewaarwordingen en de verscheidenheid der dingen, die
voor alle waarnemers anders zijn, is omtrent het objectieve
geen zekerheid mogelijk en niets to bepalen, zoodat tegengestelde meeningen omtrent een voorwerp beide als waar
kunnen erkend worden, en men evenveel voor als tegen iets
kan zeggen. Ook de zedeleer van PROTAGORAS is subjectief.
Goed (het rechte) en slecht (het berispelijke) bestaan niet op
zichzelf, maar in verband met wat anders; vooral zijn
leerling ARCHELAUS verkondigde deze meening : alle zedelijke
beoordeeling is conventie. Het recht van den sterkste geldt
als natuurlijk recht. Met name de jongere Sophisten POLUS,
CALLICLES en THRASYMACHUS voeren dit naturalisme sterk
door. Al onderwerpt zich de zwakke of domme aan de wet,
en dient hij zoo tot nut van anderen, de sterke, die ook
de wijze is, zoo meent THRASYMACHUS, laat zich door de wet
niet in den war brengen : hij volgt slechts den drang van
zijn eigen natuur.
Uit de Siciliaansche school van redenaars kwam de
pronkerige rhetor GORGIAS van Leontium (483-375 v. Chr.)
voort, die bij gelegenheid de Eleatische dialectiek navolgde.
In zijn wijsgeerig geschrift „Van het niet-zijnde of van de
natuur" bewees hij : P dat er niets bestaat, II° dat, al bestond er iets, het niet gekend kan worden, III° dat, al kon het
gekend worden, het niet medegedeeld zou kunnen worden.
Zijn theorie vormt het slot der natuurphilosophie, die dus
letterlijk op niets was uitgeloopen.
De overige Sophisten, meest bekend door PLATO, zijn
voor de geschiedenis der wijsbegeerte van weinig beteekenis
geweest. Daaronder wordt, niet zonder achting, zelfs door
PLATO en ARISTOPHANES, PRODICUS genoemd, van wien
XENOPHON in zijn „Fkrinneringen aan Socrates" (II. I.)
de bekende parabel „Hercules op den tweesprong" meedeelt.
Hij onderscheidde zich in 't algemeen door een fijn zede63
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lijk gevoel en een zuivere levensbeschouwing. PRODICUS
gelijkt in dien zin op SOCRATES, als wiens voorganger men
hem wel heeft voorgesteld.
Socrates. Van de keerpunten in de oude philosophic is
een der belangrijkste de overgang der Natuurleer in de,
voorloopig nog leege, Geestesleer. In den laatsten natuurphilosoof leert de Werkelijkheid zichzelf, als beginsel der
wereld voorgesteld, 'Geest' (Nous) noemen. De Geest, die
zichzelf in ANAXAGORAS leert noemen, gaat dan in SOCRATES
door de straten van Athene wandelen, zoekende naar inhoud,
naar werkelijkheid en waarheid. De Nous van zichzelf
bewust geworden, doet ondervinding op in het zich vormend
middelpunt van het Grieksche geestesleven, allereerst in
zielkundig en zedelijk opzicht. In SOCRATES is de tot zelfbewustzijn gekomen geest, die de Delphische spreuk „ken U
zelven" in toepassing brengt, in het openbare leven getreden,
in openlijke en vrije werkzaamheid strevende naar d e u g d
en waarheid.
In den laatsten der natuur-philosophen, ANAXAGORAS,
tracht het denken zich van zijn weinig passende omhullingen te ontdoen, en zich te openbaren als de van
stoffelijkheid en zinnelijkheid bevrijde Gedachte. Doch
eerst in SOCRATES zou dit mogelijk blijken, toen in zijn
wijsgeerige gesprekken de geest zich vrijmaakte van al
het bijzondere van gevoelens en meeningen om op te gaan
in algemeene gedachten. In haar hoogsten staat had de Logos
of algemeen geldige Rede, in de vO6r-Socratische wijsbegeerte, zich vertoond in de leer van HERACLITUS doch het
denken als het algemeene en volstrekte treedt in den Nous
of het geestelijk wereldbeginsel van ANAXAGORAS, na den
moeilijken doorgang door de materialistisch-mechanistische
natuurleeren, in een nieuwe gestalte op, die dan in SOCRATES
zich verpersoonlijkt, en zoo, als de wedergeboren Grieksche
geest, het voile leven ingaat, alle leven van ziei en geest
in beslag neemt, zich verwerkelijkend terwiji het naar waar;
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heid zoekt. Dan is de geest, uit de objectieve natuur, getreden in het subject ; boven de realiteit of zakelijkheid van
natuurlijken aard uitgegaan in de idealiteit of geestelijkheid
van menschelijke werkzaamheid. De geest is een werkelijkheid geworden, werkzaam in het belang van het subjectieve
zielsleven, en van de objectieve samenleving ; om eerst in een
later tijdperk van het Grieksche denken op te gaan in de
volstrekte geestelijkheid, waarin kunst, religie en philosophic
betracht worden. Vooral het alom aangevochten weten, als
het bewustzijn van algemeen-geldige waarheden, die de
Sophisten betwijfelden, trachtte de nieuwe geest te redden.
Het was niet slechts ter verdediging van den wijsgeer dat in
XENOPHON's „Herinneringen aan Socrates" de woorden
„schoon en goed" schering en inslag zijn, waarin de wijsgeer,
die 'deugd' en 'weten' vereenzelvigde, de Atheners voorbeeldig voorging. Tegenover de leegte, die de Sophisten
achterlieten, stelde SOCRATES de volheid van zijn vertrouwen
in de waarheid en van zijn zedelijk bewustzijn. Het zoeken
naar de waarheid werd in de praktijk des levens een wetenschappelijke opvatting van de deugd. Bestond voor de
Sophisten slechts de waarheid in de persoonlijke meening
als zielswerkelijkheid, SOCRATES zocht en vond voor alien
geldige algemeene begrippen. Bleven de Sophisten zelf steken
in den strijd der meeningen, die op verwarring uitliep en
waaraan geen ontkomen mogelijk scheen, SOCRATES beslechtte
den strijd en stichtte in beginsel de orde van regelmatig
denken, die de betrekkelijkheid aller meeningen opvoerde
tot volstrekte geldigheid van wetenschappelijke begrippen.
SOCRATES' leer is in haar onzakelijkheid van inhoud de
mogelijkheid der philosophie, nog niet de realiteit ervan.
Doch als kiem in hare bijna algeheele onzakelijkheid is zijn
wijsbegeerte ook het beginsel der ware philosophie, der wijsheid. SOCRATES heeft een groote school van philosophen
gevormd, die in hare veelzijdigheid het toonbeeld van de
alzijdigheid der wijsheid zelve is. Er is van zijn genie, die
zijn leerlingen diep ontzag inboezemde, ook ontzaglijk veel
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uitgegaan. De kiemen van zijn philosophie, in allerlei richtingen uitgestrooid, hebben in al die richtingen een vruchtbaren bodem gevonden, hebben zich sterk'ontwikkeld, hebben
rijk gebloeid en vruchten gedragen.
Zoo gehuld in het onbepaalde duister als de kiem der
Socratische wijsheid is, zoo klaar, zoo bepaald, zoo vol
teekening van betreffende bijzonderheden, komt de persoon
des wijsgeers uit het verleden te voorschijn, --- al is die
persoonlijke figuur, zooals zij beurtelings verschijnt in het
kader, ons door PLATO, XENOPHON en ARISTOPHANES voor
oogen gesteld, ook vol innerlijke tegenstrijdigheid. Al was
zijn leer zeldzaam volmaakt in overeenstemming met zijn
leven, de wijsgeer was zoo onbepaald veelzijdig in zijn denken,
hetwelk zijn daden beheerschte en bestuurde, dat zoowel zijn
woord als zijn beeld door zijn leerlingen en ieder die hem
hoorde en zag op zijn eigen wijze kon weergegeven worden.
Men kon datgene in hem bewonderen en opnemen wat men
zelf was. Zooveel personen als hem schilderden, zooveelmaal
zien wij een anderen SOCRATES. Doch bij nader en nauwkeuriger toezien blijken de beelden althans de hoofdtrekken
gemeen te hebben en in tal van bijzonderheden zoo op
elkaar te gelijken, terwij1 wij door vergelijking veel bijkomstigs kunnen veronachtzamen, dat het mogelijk is een waar
en zuiver beeld van den Atheenschen wijze voor oogen te
krijgen. Daarvoor is het noodig de Socratische dialogen
van PLATO, de Memorabilia). van XENOPHON en de Wolken
van ARISTOPHANES, geholpen door talrijke onderzoekers, zoowel philologen als philosopher, critisch te beschouwen.
In de Wolken, waarin ARISTOPHANES de Grieksche nieuwlichters der Sophisten en Rhetoren met zijn spot striemde, wordt
SOCRATES ten onrechte als type ten tooneel gevoerd, zoodat
deze satirische comedie, zelfs met de mededeelingen van
ARISTOTELES erbij, allesbehalve als documenteel mag Belden.
Waar een tooneeldichter vrij is in de keuze zijner middelen,
als hij maar een kunstwerk schept vol echte menschelijkheid,
is een geschiedschrijver gebonden aan zijn stof. leder is voor
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een comediedichter op zijn hoede en zal een groote mate van
verdichting zelfs kunnen toejuichen ; maar argeloozer staat de
lezer tegenover een werk dat ,,Herinneringen" beet, en zich
als geschiedkundig en zelfs documenteel aanbiedt, zooals
XENOPHON's Memorabilien. Velen hebben allerlei verdichting
en ontboezeming erin voor geschiedkundige waarheid gehouden, en voor de ware kenschetsing der leer van SOCRATES
aangenomen wat slechts ontboezeming was van den weinig
verheffenden zedenpreeker die er school in den man van de daad
XENOPHON. Een man van de daad was hij zijn leven lang, en
wie kent niet zijn grootsten daad, de redding der tienduizend ?
Bovendien heeft hij willen zijn en is hij, geplaatst in 't kader
van zijn tijd, ook zeker over 't algemeen wel geweest, al heeft
hij eens tegen zijn vaderland gestreden, een 'Kalokagathos'
een net en braaf mensch, zooals hij ook in zijn „Herinneringen aan Socrates" den grooten wijsgeer herhaaldelijk prees
als den meester die zijn leerlingen opleidde in alles wat „goed
en schoon" was en ieder daarin voorging. Hij heeft, teruggekeerd van zijn veldtochten, langen tijd nadat de Wijze
den giftbeker had gedronken, toen er een gansche literatuur
van Socratische gesprekken ontstaan was, 66k zijn leermeester willen huldigen, en hem willen verdedigen tegen de verkeerde voorstellingen der aanklagers. De aanklagers hadden de
Atheners wijs gemaakt dat SOCRATES der stad Athene des doods
schuldig was. „Socrates is misdadig, de goden, die de stad
erkent, niet erkennend, en andere nieuwe godheden invoerend ;
misdadig ook, daar hij de jongelieden verdierf' (Mem. I. I), —
zoo ongeveer luidde de aanklacht. Daartegen nu heeft XENOPHON zijn ouden leermeester uitmuntend verdedigd.
Hij heeft den wijsgeer in een voor alle eeuwen ondoofbaar
licht geplaatst van zijn nooit falende bewondering. Wij nemen
zijn onuitputtelijken voorraad van gemeenplaatsen op zedelijk
gebied goedgunstig aan, en waardeeren intusschen menig
tafereel van zijn in alien eenvoud des harten genreachtig en
realistisch schilderend woord. Hier en daar zelfs valt er op
SOCRATES zulk een treffend klaar licht, dat wij zijn beeld
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duidelijk herkennen als sprekend gelijkend op het beeld,
zooals het is samengesteld door veler handen werk uit de
waarheid der oudheid bijeengebracht en zorgvuldig geschift.
Geschiedschrijver echter in den nieuweren wetenschappelijken
zin, die zoo objectief als maar kan te werk gaat, was XENOPHON geenszins, en veel verdichtselen zal men van de ware
herinnering aan SOCRATES moeten losmaken. Moralist was
hij daarentegen in die mate dat hij zijn eigen meerendeels
weinig verheffende zedepreeken aan den man trachtte te
brengen als Socratische wijsheid. Is het ware portret van
SOCRATES dus moeilijk te herkennen uit XENOPHON's herinneringen alleen en als geheel genomen, omdat hij ook
zijn eigen trekken in het consterfeitsel van den Wijze geschilderd heeft en zagen wij zijn figuur op het tooneel der
Aristophaansche comedie als in een spotspiegel vertrokken,
— in de werken van PLATO is de leermeester der wijsheid
geidealiseerd, volmaakt van vorm in beeld gebracht en
geplaatst op het voetstuk der hoogste vereering en in het
licht der zuivere en bewonderende liefde. PLATO'S dialogen
zijn ons uit een literatuur van Socratische geprekken overgebleven als de onschatbare scheppingen van een hoogen
dichter- en denkersgeest. Zien wij daarin den wijsgeer ook
geidealiseerd, wij zien er althans den echten SOCRATES in,
omdat wij ons ieder oogenblik bewust zijn van de werkelijkheid der idealisatie, die wij immers lezend zelf meemaken.
Wij hebben daarnaast ook XENOPHON's nuchtigere schildering
en ARISTOPHANES' caricaturale tooneelfiguur.
SOCRATES heeft machtig ingewerkt op de geschiedenis
van het denken. Het Socratische denken is in aanleg
de wijsbegeerte zelf. In zoo weinig mogelijk woorden uitgedrukt bestaat zijn beteekenis daarin dat hij voortdurend
de waarheid zocht en algemeene begrippen vond, en de
leer der deugd tot een wetenschap verhief. Zoo is het
duidelijk dat men hem den grondlegger der zuiver wetenschappelijke logica en ethica kan noemen. Het „ken u zelven"
was het richtsnoer van zijn wijsgeerig onderzoek. Zijn philoso68
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phisch onderzoek en onderricht geschiedde volgens eerie
methode die men dikwijls de dialectische heeft genoemd,
cioch welke men beter de d i a 1 o g i s c h e kan noemen. Hij
koos de vorm van het gesprek. Hij richtte zijn vragen tot
zijn medeburgers en leerlingen en leidde het gesprek allengs
van het bijzondere en betrekkelijke tot het algemeene van
meer volstrekten aard. De betrekkelijkheid der meeningen
van den dag bracht hij hen zoodoende onder het oog en
richtte gaandeweg hun blik op het eeuwig en algemeen
geldige. Het wetenschappelijke is het aan alien gemeene,
dat hij door zelfbezinning betrachtte. Zelfonderzoek, het
Delphische „ken u zelven" het „gnOthi sauton", is de taak
die hij zichzelf en anderen oplegde.
SOCRATES van Athene (469-399) was een man uit het
yolk. Zijn vader SOPHRONISCUS was beeldhouwer, zijne moeder
PHI2ENERETE vroedvrouw. Hij werd opgeleid in het vak van
zijn vader en zou niet zonder talent de beeldhouwkunst
beoefend hebben PAUSANIAS nog zag op den Acropolis drie
beelden, Gratien voorstellende, welke men als het werk van
den jongen SOCRATES beschouwde. Aan het vak van zijne
moeder herinnerde het woord van den lateren leermeester
der wijsheid, dat hij bijstand verleende bij de geboorte der
geesteskinderen, door zijn methode de verlossing vergemakkelijkend en de levensvatbaarheid der kinderen beoordeelend. In de overleveringen, die niet bepaald zijn jeugd
betreffen, wordt SOCRATES altijd voorgesteld als een oud man.
Omtrent het voorlichten der jeugd blijkt ons historisch eerst in
423 v. Chr., het jaar der eerste opvoering van ARISTOPHANES'
„Wolken", waarin de wijsgeer er geestig wordt doorgehaald.
Aan den naam van zijn vrouw XANTIPPE heeft het gerucht
geen goed gedaan, en haar wereldnaam is niet benijdenswaardig, al heeft het niet aan pogingen ontbroken zelfs haar
naam te redden. Zijn humeur verloor de wijsgeer er althans
niet door, en vol 'humor' moet hij eens gezegd hebben dat de
Goden hem zulk een huisvrouw hadden gegeven om hem
in geduld te oefenen. Doch juist als gewone huisvrouw zal
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XANTIPPE het wellicht minder aangenaam hebben gevonden,
dat, terwijl de Sophisten hun wijsheid „voor geld verkochten"
(Plato Ap. I. 4. Xenophon Mem. I. 6.), en welgesteld en zelfs
rijk werden (Ap. I. 4., Mem. I. 4), haar man, van wien den
grootsten roep van wijsheid uitging, vooral — als 't waar is —
sinds het Delphische orakel „niemand wijzer dan Socrates"
had verklaard (Ap. I. 5. Vgl. Schol. Arist. Wolken 114), te
edelmoedig en deugdvol daarvoor was, en zijn onderwijs in
den waarachtigen zin pro deo gaf (Ap. 1. 4, 5, 6., Mem. I,
2. pass.).
In uiterlijke verschijning wordt de in leefwijze eenvoudige
wijsgeer, die zonder nooddruftig te zijn zich slechts bij „het noodige" bepaalde (Mem. I. 6), wiens kleeding bestond uit hemd
en mantel, doch zonder chiton daaronder, en die barrevoets
ging (Mem. I. 6), volgens de overleveringen, afgebeeld met
onschoone lichaamsvormen : uitpuilende oogen, wipneus,
dikke lippen, kaal hoofd en grooten buik, lichaamsvormen
dus die slechts 'classiek' waren in zooverre de Silenen
classiek waren, waarop hij veil moet hebben geleken blijkens
de vroolijk-schertsende vergelijking in XENOPHON'S en
de geestig-diepzinnige in PLATO's Symposium. Denk deze
persoonlijke verschijning echter bezield door een geest,
weergaloos in wetenschap, in deugd en wijsheid, verlevendigd
door humor 1 Stelt men zich dien in alles buitengewonen
man voor oogen in de straten van Athene, met dezen of
genen, of in een groep van vrienden en genooten, vragenderwijs beginnend b.v. over eenvoudige vakbijzonderheden
en afsturende op diepzinnige algemeene begrippen ; of wel den
ondervraagde — hoe 'wijzer' deze zich achtte hoe liever hij
't had — in 't nauw brengend, door zijn gevatheid van geest
en aanstekelijken humor de lachers op zijn hand halend ; of
ook wel in meer gesloten kring zijn leerlingen inwijdend in „zelfkennis", hen opleidend tot hoogere begrippen van deugd en
weten, voor hen het probleem der wijsheid zuiver stellend
en hen doordringende met den adel van zijn geest ; — dan
is geen groote verbeelding noodig om te beseffen, wat
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de geschiedenis der Grieksche beschaving verhaalt, dat
SOCRATES een machtigen indruk heeft gemaakt op zijn
tijdgenooten, die zich door zijn leerlingen eeuwen lang zou
doen gelden.
De geschiedenis der philosophic gewaagt al vroeg van de
grootheid en adel van SOCRATES' geest en persoonlijkheid.
Hij heeft reeds op zijn tijdgenooten en dan natuurlijk vooral
op zijn leerlingen die veel met hem verkeerden en spraken,
een machtigen, een onweerstaanbaren invloed uitgeoefend.
Er moet een groote opwekkende kracht van zijn persoonlijkheid en geest zijn uitgegaan. Hij heeft veel menschen door
zijn woord geboeid, en velen, van zelfs ver uiteenloopende
karakters, waarbij een aantal buitengewone en groote geesten,
kunnen gelijkelijk zijn leerlingen genoemd worden : zoowel
CRITIAS, de latere woeste tyran, en ALCIBIADES, die een
even geniaal als gewetenloos staatsman en veldheer zou
worden, als de verheven denker PLATO zoowel de man
van de daad en de praktijk des levens XENOPHON, die de
tocht der tienduizend zou leiden, en later o. m. in zijn
„Herinneringen aan Socrates" een monument tot gedachtenis
van zijn meester zou scheppen, als de mannen van de theorie
des levens, der levenswijsheid, ANTISTHENES, die de z.g.
school der Cynici of Hondschen stichtte ; EUCLIDES, de
stichter van de school der Megarici, later wel Eristici of
strijdzuchtigen genoemd, en ARISTIPPUS, de stichter van de
school der Cyrenaici of Hedonici. Al deze buitengewone
geesten hebben zich een tijd lang geschaard om den
meester der wijsheid SOCRATES, die door zijn veelzijdigheid
ieder het zijne kon geven, to meer daar hij alleen vroeg
naar wetenschap en alien opleidde tot algemeene waarheden. Ook de deugd voerde hij op tot een weten, de
leer der deugd tot wetenschap. Zijn CRITIAS en ALCIBIADES
weinig deugdzaam gebleken in hun later leven, zij waren
daarvoor ook niet tot SOCRATES gekomen, al mogen wij
XENOPHON gelooven als hij zegt dat zelfs deze twee, die
„den Staat de grootste onheilen berokkenden" gedurende den
;
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betrekkelijk korten tijd dat zij met hun leermeester verkeerden „de onschoone begeerten konden beheerschen" (Mem.
I. 2). Zij kwamen tot hem om te leeren, doch met een
bijbedoeling. „Critias en Alcibiades gingen niet dewiji
Socrates hun aanstond met hem om gedurende den tijd dat
zij met hem verkeerden, maar van den beginne of met het
verlangen den staat te regeeren" (Mem. I. 2).
PLATO daarentegen was acht jaren lang leerling van SOCRATES, en het ontzaglijk monument, dat hij in zijn werken
voor zijn meester oprichtte, getuigt voor alle eeuwen van
de grootheid van den meester, middelpunt zijner dialogen,
en dien hij als een volmaakt Wijze voorstelt, zoowel als van
den leerling zelf.
XENOPHON is het gelukt SOCRATES vrij te pleiten van verantwoordelijkheid voor de daden van enkele zijner leerlingen.
Hij draagt even weinig als zijn aanklagers de verantwoordelijkheid voor den stand van zaken te Athene, toen hij rondging
onder de menschen, hen ondervragende en onderzoekende en
tot zelfkennis brengende. Hij vond dien toestand zoo, zooals
voor hem en in zijn tijd de Sophisten dien gevonden hadden,
waarvan de redeneeringen dezer wijsmakers en nieuwlichters
slechts de hoogere geestelijke spiegeling waren. Evenals
SOCRATES leerde zelfs de eerste Sophist, PROTAGORAS, de
d e u g d, zooals SOCRATES' leerling ANTISTHENES dat later
met nog dieperen ernst zou doen. PERICLES, de zoon van den
grOoten PERICLES, zegt tot den wijsgeer : „Ik verbaas mij
dan ook, o Socrates, hoe de staat tot zulk een verval is
geraakt". „Wat moeten zij (de Atheners) doen om hun
oude deugd terug te krijgen ?" „Wanneer zullen de
Atheners de ouderen eeren, de Atheners die bij hun
vaders beginnen om de ouderen te minachten?" (Mem. III. 4).
Op deze woorden, die de donkergekleurde doch ware teekening
van Athene tegen het einde en na de Peloponesische oorlogen
(431-404) vormen, antwoordt SOCRATES „Meen toch niet, o
Pericles, dat de Atheners zoo onherstelbaar ontaard zijn", daarbij
op veel lichtpunten wijzende (III. 4). Is het een vergissing der
:
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geschiedenis den grooten wijsgeer te doen boeten voor de
kwalen van den tijdgeest, dien hij heeft getracht te bezweren?
XENOPHON heeft er zich dikwijls over verbaasd, zoo
begint hij zijn 'Herinneringen', „door welke redenen toch
de aanklagers van Socrates de Atheners overreedden dat
hij der stad des doods schuldig was". De aanklacht wordt
door XENOPHON overtuigend weerlegd. Zoo vertelt hij o.m.
teekenend dat SOCRATES „altijd in 't openbaar was :
want nog in de vroegte ging hij naar de wandelplaatsen en
de oefenscholen ; en als de markt vol was, (d.i. tegen den
middag) kon iedereen hem daar zien, en het overige van
den dag was hij altijd daar waar hij met zeer veel menschen
zou samen zijn, — en hij spra.k gewoonlijk en wie
wilden konden hem aanhooren. Doch niets goddeloos', noch
onvrooms zag of hoorde ooit iemand Socrates doen noch
zeggen" (Mem. I. i.).
Opmerkelijk als een naklank nog van de Ionische en
zich daarbij aansluitende natuur-philosophie welke in
ANAXAGORAS haren laatsten grooten vertegenwoordiger
vond, dien SOCRATES, 31 jaar jonger, in Athene zeker
gekend heeft — merkwaardig vooral om de veranderde tijden
en nieuwe geesteshouding, is het daarop volgende : „Want
hij sprak niet over den aard van het al, zooals de
meesten der anderen, nagaande hoe de door de wijsgeeren
zoo geheeten cosmos (heelal) was ontstaan en door welke
noodzakelijkheid elk der dingen des hemels gebeurt", en
verder : „Van hen nu, die om den aard van het al zorgen
hebben, meenen eenigen, dat het zijnde een is (de Eleaten
Xenophanes, Parmenides, Melissus en Zeno), anderen oneindig
in veelheid (de atomisten Leucippus en Democritus, ook
Empedocles en Anaxagoras), en enkelen, dat alles atijd
beweegt (Heraclitus en zip school), anderen dat er nooit jets
bewegen kan (de Eleaten), en sommigen dat alles wordt
en vergaat (school van Heraclitus), anderen, dat niets
ooit was geworden noch vergaan (Empedocles, Anaxagoras)" (I. I).
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SOCRATES wist van deze dingen te spreken, was zelfs in een
bepaald vak, de wiskunde, zeer bekwaam. „Doch zelf sprak hij
altijd over de dingen des menschen, nagaande wat godvruchtig is, wat goddeloos ; wat schoon, wat schandelijk ;
wat rechtvaardig, wat onrechtvaardig ; wat de ingetogenheid,
wat de waanzin, wat de moed, wat de latheid, wat een staat,
wat een staatsman, wat een bestuur van menschen, wat een
bestuurder van menschen, en over de andere dingen, door
welke te kennen, naar hij meende, de menschen goed en
schoon waren, door welke niet te kennen zij terecht slaven
genoemd zouden worden" (I. 1.).
Duidelijker dan XENOPHON, die soms als een genreschilder
te werk gaat, de verhouding van SOCRATES tot de Atheners
schildert, kan 't haast niet. „In 't openbaar", „op de wandelplaatsen", „op de markt", of waar „menschen samen
wonen" „sprak hij altijd over de dingen der
m e n s c h e n", om te doen leeren wat voor de menschen
goed en schoon was, een uitdrukking, schering en inslag
in deze Herinneringen, en waarin de Athener alles wat voortreffelijk was samenvatte. Daarom verbaasde XENOPHON zich
over de rechters, „die daarin over hem (Socrates) dwaalden",
terwijl „alien dat wisten" : „is het niet verbazend dat zij dat
niet overwogen ?" En de krijgsman, de man van de daad,
die de tienduizend leidde en redde, die een zedemeester
meteen was en een warm, hoewel vaak weinig verheffend,
verdediger van SOCRATES, wordt niet moe al maar meer
bewijzen aan te halenvoor des wijsgeeren voortreffelijkheid.
Schitterender verdediger vond de tot den giftbeker veroordeelde Wijze in PLATO'S Apologie. Volgens dezen luidde
de aanklacht ongeveer : „Socrates pleegt een misdaad en
handelt dwaas, dewiji hij onderaardsche en hemelsche dingen
onderzoekt en onrecht tot recht maakt, en dit ook aan
anderen leert" (I, 3), en : „Socrates pleegt een misdaad,
dewiji hij de jeugd verderft en de Goden, die de staat aanneemt, niet erkent, maar andere nieuwe goddelijke ver.
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schijningen" (I. 17). En dan laat PLATO den ouden Wijze
voor de rechters en aanwezige Atheners, als deze, vciOrdat de
veroordeeling gevallen was, zijn verdedigingsrede houdt, den
aanklager MELILUS daartegenover toestemmen en bekennen
„Goddelijke dingen nu, beweert gij, geloof ik en onderwijs
ik" . . . ? En zoo gaat hij voort „wanneer ik nu echter aan
goddelijke verschijningen geloof, dan moet ik toch zeer nood
zakelijk ook aan goddelijke wezens gelooven, en : „goddelijke
wezens zijn goden".
Vooral XENOPHON geeft zich veel moeite aan te toonen dat
SOCRATES aan de goden geloofde niet alleen, maar ook de
godsdienstige plichten trouw vervulde en dikwijls offerde.
Wij moeten daarbij in aanmerking nemen dat men te
Athene veel hield van vroomheidsbetuigingen en XENOPHON
zeif in vroomheidsbet6on voorbeeldig was. In zijn Herinneringen is een overmaat van uiterlijk vertoon van godsdienstzin, van offers, waarzeggerijen, teekens en droomen terwijl
SOCRATES moet beschouwd worden als een wijsgeer, die
integendeel de innerlijke gezindheid veel hooger stelde.
Er is echter een zeer belangwekkende bijzonderheid, welke
reeds PLATO en XENOPHON moeilijkheid gaf in het verdedigen
van den Wijze tegen de beschuldiging van „nieuwe goddelijke
verschijningen" in te voeren. Geduid werd op SOCRATES'
„daimonion", waarvan hij zelf dikwijls gewag schijnt te hebben
gemaakt, een 'verschijning' of beter een inwendige 'stem' die
hem waarschuwde. Al pleegt men wel eens te spreken van de
'stem van het geweten', zeker is, dat SOCRATES' dmonium
zich door die vage bewoording niet laat dekken. Het beste
is aan te nemen dat het een gedurende een groot deel van
zijn leven dikwijls terugkeerende 'hallucinatie' geweest is,
waaraan de wijsgeer wel de door hem en door XENOPHON
en PLATO genoemde beteekenis moest geven. „Socrates
beweerde, dat de godheid hem teekenen gaf", heet het reeds
op de eerste bladzij van XENOPHON's Herinneringen, „waarom
men zelfs, naar het schijnt, het meest hem beschuldigde
nieuwe godheden in te voeren". „Doch", zoo meent de
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schrijver der Herinneringen, „hij voerde niets nieuwers in
dan de anderen, die de waarzegging erkennen en vogels
raadplegen, en stemmen en toevalligheden en offers (I. I). —
Neen, er zit meer in dan zijn beschuldigers en verdedigers
wisten, voor wie de leer der hallucinatie in de nieuwere zielkunde een onbeschreven bladzijde was. „De godheid gaf
hem teekenen", dat was de waarheid voor hem en zijn.
verdedigers XENOPHON en PLATO (Mem. I. 1., IV. 8, Ap. I.
I I, 15, I9, III. 3 i). Zoo laat ook de schrijver der
„Verdediging" den ouden wijsgeer, in zijn verkiaring
waarom hij niet deelnam aan het bestuur van den staat, zijn
dwmonium als oorzaak opgeven : ,,de reden is dat mij iets
goddelijks en een goddelijke verschijning tegenhoudt", —
wat ook MELITUS spottend in zijn aanklacht heeft aangevoerd „mij is dit echter van mijn kindsheid of gegeven'
een stem namelijk, die telkens, wanneer zij zich vernemen
laat, mij jets afraadt, wat ik doen wil ; mij echter iets aanraden heeft zij nooit gedaan" (Apol. I. 19).
Toen dan ook, na de veroordeeling, SOCRATES de rechters
nog toesprak, verklaarde hij, dat hem jets wonderbaarlijks
was overkomen ; want terwijl iedereen moest denken dat
hem het ergste zou overkomen, wat een mensch kan treffen,
de dood, had hij toch de stem niet vernomen. „De gewone
prophetenstem in mijn borst, was den laatsten tijd steeds
zeer levendig, en dikwijls hield zij mij tegen in kleinigheden,
als ik van plan was jets niet op de juiste wijze te doen" ;
,,maar noch toen ik van morgen van huis ging, noch toen
ik hier het gerechtshof tetrad, noch ook ergens in de
redevoering, als ik wat wilde uitspreken, hield mij het
teeken der godheid tegen". „Het kan wel, dat hetgeen met
mij gebeurd is, jets goeds is. Want het is onmogelijk dat
het bekende teeken mij niet zou tegengehouden hebben, als
ik niet van plan was iets goeds te doen" (Ap. III. 31).
Dit is het veelbesproken doch weinig begrepen 'daimonion' van SOCRATES. XENOPHON in zijn „Herinneringen'
en PLATO in zijn „Verdediging" hadden te kampen met een
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moeilijkheid die zij niet meester waren. Het behoort tot de
in de zielkunde bekende hallucinaties, in het bewustzijn
ontstaande, psychogene, voorstellingen, zonder dat buiten
het subject daaraan een objectieve werkelijkheid beantwoordt.
Zij kunnen zich opdringen met de kracht van een gewaarwording, waarneming of gehoorsbewustzijn. — SOCRATES had
merkwaardigerwijze zeer veel belangstelling voor geestesziekten ; zoo getuigt XENOPHON, dat hij „dikwijls onderzocht
waarin de onwetendheid van den waanzin verschilt" (Mem.
I. 2), „waanzin noemde hij het tegendeel van wijsheid",
doch „geenszins achtte hij onwetendheid waanzin" (Mem.
III. 9).
`SOCRATES' „daimonion" was voor hem zelf een zielswerkelijkheid, anderen wisten er slechts van door zijn
woordelijke toespelingen daarop en de voorstellingen die zij
zich vormden. Dit geldt voor zijn leerlingen evengoed als voor
zijn aanklagers. De wijsgeer zelf gaf er geen verklaring van,
daar hij er slechts over sprak als over andere teekens, waarzeggingen enz., al wist hij dat het dxmonium, gelijk hij het
gewaar werd, slechts hem eigen was. Hij kenschetste het
nader als 'verschijning', 'teeken', 'stem', 'waarschuwing', 'ontmoeting', gewoonlijk met 'goddelijk' er voor, en zoo hebben
tiet zijn leerlingen ook opgevat in een tijd, die nog vol was
van dergelijke aan het mysterienwezen en de orakeltaal ontleende woorden, welke nog huisden in de verbeelding zelfs
van de wetenschappelijkste mannen.
SOCRATES moest er wel een 'goddelijk teeken' in zien, een
'stem' der godheid in erkennen, altijd op de wijze eener
waarschuwing zich openbarend. Daar een daemon een
wezen was staande tusschen mensch en godheid, gaf hij
aan zijn verschijningen dien kenmerkenden naam.
„Doch ook verbaas ik mij", zegt XENOPHON „dat sommigen zich hebben laten overreden, dat Socrates de jongelingen bedierf, dewij1 hij toch, vooreerst in genietingen van
de min en van de maag van alle menschen de meest zelfbeheerschende was", en vervolgens tegenover den winter en
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den zomer en alle moeiten de meest geharde en geoefend
in weinig behoeften" terwijl hij „veeleer velen afbracht van
ondeugden", „hen de deugd deed begeeren en hun de hoop
gaf: indien zij voor zichzelf zorg droegen, zouden zij schoone
en goede mannen worden" (I. 2).
Den Sophisten verweet SOCRATES dat zij de deugd slechts
leerden voor geld en het niet de grootste winst achtten een
goeden vriend te winnen. Hij zelf is een leermeester „die
en zichzelf aan hun leerlingen tot voorbeeld geven, in zooverre zij zelf doen wat zij leeren, en door het woord op hen
werken". XENOPHON getuigt dan „dat Socrates zich als
een schoon en goed man aan zijn genooten toonde en het
schoonst sprak over de deugd en de andere dingen der
menschen" (Mem. I. 2). „In alle schoone en goede dingen
dus moet men, meen ik, zich oefenen, en niet het minst in
de ingetogenheid. Want in eenzelfde lichaam zijn de lusten
met de ziel ingeplant" . . . Nu waren CRITIAS en ALCIBIADES,
later berucht om hun tyrannie en willekeur, wel in hun
jeugd een tijdlang leerling van SOCRATES, doch zelfs zij
„konden, zoolang zij niet Socrates voorgingen, met dezen tot
bondgenoot, de onschoone begeerten bescheerschen". „En
als zij (later) iets misdreven, beschuldigt de aanklager Socrates
daarvan ?". „Welk vader, indien zijn zoon in den omgang
met iemand ingetogen, doch later, met een ander omgaande,
slecht wordt, beschuldigt den eerste ?". „En zoo moest men
ook naar billijkheid Socrates beoordeelen" (I. 2).
XENOPHON beschrijft uitvoerig SOCRATES' omgang en gesprek met menschen van alle standen, met „staatslieden en
geleerden" zoowel als met „schoenmakers", .,timmerlieden"
en „smeden", hen ondervragende, met ironie en humor gaandeweg hunne onwetendheid aan 't licht brengende omtrent
de dingen die voor den mensch de grootste beteekenis hebben.
Hij deelt mee dat SOCRATES vooral „hen, die alles meenden te
weten, met zijn vragen vastzette" en „in 't nauw" bracht (IV. 4.).
PLATO laat hem hetzelfde zeggen, n.l. hoezeer de
Atheensche jongelingen den wijsgeer mogen lijden en
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bewonderden, en hem gaarne diegenen hooren ondervragen
die „wanen wijs te zijn, doch het niet zijn". „Want dat is
niet onvermakelijk" (Apol. I. 22). Zijn humor spreekt b.v.
ook uit het woord dat hij in een belangrijk gesprek
met ARISTIPPUS dezen genotzoeker toevoegt, die „zoo
licht en zoo aangenaam mogelijk wenscht te leven"
en liever dan de moeiten van het besturen van den staat
als heerscher en vrije aan den eenen kant, en liever dan
gedwongen te werken aan den anderen kant, als „vreemdeling" geniet : „Daar zegt gij voorwaar een sterk staaltje van
vechterskunst. Want sinds Sinis en Sciron en Procrustes (drie
beruchte roovers door Theseus geveld) dood zijn, doet niemand
de vreemdelingen meer kwaad" (Mem. II. I). Zelf bekend om
zijn matigheid en zelfbeheersching, beweerde hij schertsend
te gelooven, dat Circe door op opwekkende spijzen en dranken te onthalen „de meeste mannen tot zwijnen maakte en
Odysseus daarentegen door den raad van Hermes en zijn
eigen zelfbeheersching zich onthield van boven zijn eetlust
die dingen aan te raken, en daarom geen zwijn werd".
(Vgl. Odyssea X. 299 v.v.). Treffend merkt XENOPHON op :
„Zoo schertste hij over die dingen, en sprak tevens in
ernst" (I. 3).
En als er sprake is van de Sirenen, die door hun tooverliederen Odysseus lokten en gevraagd wordt hoe THEMISTOCLES
de liefde der stad gewonnen heeft, zegt SOCRATES : ,,Bij
Zeus, niet door liederen te zingen, doch hij betooverde
haar met goede daden" (Mem. I. 6). Tot EUTHERUS zegt
hij, in een gesprek over de moeilijkheid deugdelijk werk te
leveren : „Het is lastig iets zoo te maken dat er gansch
geen gebrek aan is ; lastig ook, als men iets zonder eenig
gebrek gemaakt heeft, geen onverstandigen beoordeelaar te
vinden" (I. 8). Over de krijgswetenschap sprekende met een
jongeling, die door den Sophist DIONYSIODORUS, die te Athene
het eerst die wetenschap onderwees, daarin voldoende meende
ingewijd te zijn, „schertste hij met hem, zeggende : schijnt
u niet, o mannen, gelijk Homeros Agamemnon eerwaardig
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noemt (Ilias III. '70), dat zoo ook deze (jongeling), nu hij
de veldheerschap geleerd heeft, zich meer eerwaardig voordoet? Want immers, evenals hij, die het citherspel geleerd
heeft, ook wanneer hij niet speelt, toch citherspeler is, en
wie de geneeskunst geleerd heeft, ook wanneer hij niemand
behandelt, toch arts is, zoo ook zal deze hier van dezen
tijdstip of altijd veldheer zijn, ook als niemand hem kiest"
(Mem. III. I). En als de wijsgeer een vergelijking maakt
tusschen een bouwwerk en een welgeordend leger, welke de
jongeling zeer roemt, die zegt dat „men immers in den
oorlog de dappersten voor- en achteraan moet plaatsen, en
in het midden de lafsten, opdat zij door de voorsten medegevoerd, door de achtersten voortgeduwd worden", merkt
SOCRATES op : „Als hij (de Sophist Dionysiodorus) u dan
ook geleerd heeft om de goeden van de slechten te onderscheiden, dan is het goed" (III. 1). Op EUTHYDEMUS (den
schoonen) duidende, die „vele geschriften van de meest vermaarde dichters en wijsgeeren verzameld had en daardoor
reeds meende in kunde boven zijn tijdgenooten te staan",
terwijl hij alle onderricht, ook dat van SOCRATES zelf, versmaadde, zeide hij, in een gezelschap, waaronder de bedoelde
zich beyond, dat iemand die van den staat het ambt van
arts wil verkrijgen deze toespraak zou moeten houden : „Van
niemand ooit, o mannen Atheners, heb ik de geneeskunde
geleerd, en geen der artsen heb ik tot leermeester gezocht ;
want steeds heb ik vermeden, niet alleen om iets van de
artsen te leeren, doch ook om te schijnen die kunst geleerd
te hebben ; maar toch, maak mij arts, want ik zal trachten
proeven op u te nemen, en zoo de kunst te leeren". „Alle
aanwezigen nu lachten om die inleiding" vermeldt XENOPHON
(IV 2).
Zoo ziet men SOCRATES, den Wijze met zijn fijnen humor,
te midden der menschen. Zijn geesteshouding tegenover
de naar verstandsverlichting strevende Atheners is daarin
wel geteekend. Vooral ook in dit verwijt van den tyran
HIPPIAS, een der dertig, aan den wijsgeer, die geen direct
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antwoord geeft op de vraag, die nu eens de tyran meende
te moeten richten tot dengene, die steeds v r o e g, maar
nooit ant w o or d d e, „wat rechtvaardigheid was" : „Want
het is genoeg, dat ge anderen uitlacht, ze allen steeds vragend
en in het nauw brengend, terwijl ge zelf niemand te woord
wilt staan en over niets uw meening uiten". Op dit verwijt
antwoordt de wijze wiens leven volkomen met zijn leer
overeenstemde : „Hoe, 0 Hippias, hebt gij niet gemerkt, dat
ik zonder ophouden zien laat, wat ik voor rechtvaardig
houd ?" En dan ontwikkelt hij het begrip rechtvaardigheid,
dat hij verbindt met het begrip wettigheid, van geschreven
als ongeschreven recht dat de Goden voorschrijven (Mem. IV. 4).
Leer en leven doordringen elkaar in SOCRATES en
vormen een harmonisch geheel. Het beginsel van beiden is
de ‘zelfkennis', en tot zelfonderzoek drong hij ook anderen,
iedereen die naar hem luisterde en zijn zuiver gestelde vragen
beantwoordde. Menschen van alle beroepen, kunsten en,
wetenschappen ondervroeg hij, ironisch onwetendheid voorwendend, doch geleid door zijn helder inzicht ook in bijzondere
vakkundigheden hij muntte b.v. in zijn jeugd uit in de
beeldhouwkunst en was zeer bekwaam in de meetkunde
— en in algemeene waarheden. Dat hii velen „in 't nauw"
bracht (Mem. IV. 4), dat „hij hen die alles meenden te
weten, met zijn vragen vastzette" (Mem. I. 4), hetgeen hij
„niet onvermakelijk" (Ap. I. 22), vond, en anderen deed
„lachen" : dat is het geheim van zijn 'eironeia' die met zijn
wijsheid samenging. Nergens is zijn geesteshouding in dit
opzicht zoo zuiver in 't licht gesteld als in PLATO'S „Apologie"
(I. 5, 6, 7, 8, 9, 1o, 16, 17, 22), waar SOCRATES zelf aan 't
woord is. Hij geeft een verklaring van zijn roep van wijsheid, door geheel Griekenland. Hij zal „de zuivere waarheid
zeggen" voor de rechters en verzamelde Atheners, al „kan
het menigeen schijnen" alsof hij „schertst". „Ik heb namelijk, o Atheners, door niets anders dan door een zekere
wijsheid dien naam gekregen", den naam van een wijze en
wijsmaker der menschen. „Over mijn wijsheid namelijk, of
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ik deze bezit en wat voor eene, zal ik u als getuige stellen
den God in Delphi". Allen nu kennen CILEREPHON, zijn
vriend van de jeugd of en de vriend van allen, en deze,
te Delphi het orakel raadplegende, vroeg : of wel iemand
wijzer was dan Socrates. „Toen ontkende de Pythia dat
iemand wijzer was" (Ap. I. 5). Volgens de verklaringen bij
ARISTOPHANEs' comedie ,,De Wolken" (144) luidde het orakel:
„Wijs is wel Sophocles, wijzer Euripides,
De wijste van alien echter is Socrates".
„Wat bedoelt toch wel de godheid 1" — zoo laat PLATO den
Wijze verder spreken. „Want dat ben ik mij toch bewust, dat
ik noch in groote noch in kleine dingen wijs ben. Wat
bedoelt hij dan wel met de bewering, dat ik de wijste ben?"
Het duurde lang voor hij 't begreep. Dan vertelt hij hoe
hij 't ging onderzoeken : „Ik ging naar een dergenen, die
voor wijs werden gehouden", „hem met name te noemen is
niet noodig, hij was echter een der staatsmannen", „en in
't gesprek met hem ondervond ik het volgende : mij scheen
deze man, veel andere menschen ook, maar het meest echter
zichzelf zeer wijs voor te komen, — het te zijn evenwel
niet. En daarop trachtte ik hem aan te toonen, dat hij wel
is waar wijs meende te zijn, dock het niet was waarom
hij mij zelfs haatte". „Terwij1 ik dus wegging, dacht ik bij
mijzelf: wijzer dan deze man ben ik waarlijk". „Deze toch
meent iets te weten, terwijl hij niets weet, ik echter, daar
ik niets weet, beeld het mij ook niet in l" „Daarna
ging ik naar een ander, die voor nog wijzer gold dan gene,
en het bleek mij bij hem volmaakt hetzelfde. En zoo maakte
ik mij daardoor bij hernzelf gehaat, zoowel als bij veel anderen" (Ap. I. 6). „Na dezen nu ging ik volgens de rij verder",
„steeds bepeinzende, wat het orakel wel bedoelde", om „naar
alien te gaan, die wat te weten schenen". — Het ging mij
zoo : de beroemdsten leken mij bijna het armzaligst te zijn",
„anderen, minder geachten, evenwel nog eerder voor verstandig te mogen gelden". „Na de staatslieden namelijk
ging ik naar de dichters, de tragische zoowel als de dithyr82
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ambische en de overigen (Ap. I. 7). „Ten slotte nu ging ik
ook naar de handarbeiders, de meesters van het vak. Doch
„dezelfde fouten als de dichters, dunkte mij, hadden ook de
voortreffelijke meesters ; want ieder wilde, dewiji hij zijn
kunst grondig had geleerd, ook overigens in de gewichtigste
dingen zeer wijs zijn ; en deze hunne dwaasheid verduisterde
hunne wijsheid ; zoodat ik mijzelf ondervroeg uit naam van
het orakel, wat ik liever zou willen, te zijn zooals ik was,
namelijk niets te begrijpen van hun wijsheid, maar ook niet
behept met hun onverstand, of daarentegen in beide
opzichten te zijn zooals zij. En ik antwoordde mijzelf en
het orakel, dat het beter was te zijn zooals ik was" (Ap. I. 8).
Dat was dus de reden vaifzooveel vijandschap, haat en laster,
en van zijn roep van wijsheid. SOCRATES evenwel zegt dan:
„Zoo schijnt wel, o Atheners, inderdaad de godheid wijs
te zijn en met het orakel te bedoelen, dat de menschelijke
wijsheid slechts zeer weinig of in 't geheel niets waard is",
en slechts zich van SOCRATES' naam zich bedienend te willen
zeggen „onder u, o menschen, is de wijste, die zooals
Socrates inziet, dat hij inderdaad niets waard is wat de wijsheid betreft". — En dit nu, op aanwijzing van den God te
onderzoeken, gaat hij „rood onder burgers en vrienden, waar
(hij) slechts iemand voor wijs houdt" (Ap. I. 9). Zoo volgen
hem „de jongelingen, die den meesten vrijen tijd hebben,
de rijkste burgerzonen dus, vrijwillig, en verheugen er zich
in te hooren, hoe de menschen door mij onderwezen worden",
en „dikwijls ook, mij navolgend, beproevend zij zelf anderen
te overtuigen, en vinden daarbij, geloof ik, een groot aantal
van die menschen die iets meeneti te weten, doch in werkelijkheid weinig of in 't geheel niets weten". Vandaar de
haat en de bewering dat SOCRATES „de jongelingen verderft"
(Ap. I. m). „Want de waarheid, denk ik, zullen zij niet
willen zeggen, dat zij namelijk als lieden worden ontmaskerd,
die wel is waar voorgeven iets te weten, doch inderdaad
niets weten" (Ap. I. io). Het was de godheid die hem
zijn taak had opgelegd. „Dat ik daardoor bij velen zeer
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gehaat ben, weet dat nu, dat is waar" (Ap. I. 16). Doch
het is zijn hooge roeping de stem der godheid te volgen,
opdat hij „in het zoeken der wijsheid en in het onderzoeken van
(hemzelf) en van anderen" (I. 17) het leven zou doorgaan.
Zoo zal hij „niet ophouden naar wijsheid te zoeken", de
menschen „te ondervragen en te onderzoeken" ; want in 't
belang der godheid en van den staat gaat hij road „om
oud en jong te overreden" en „voor niets anders zoozeer
als voor de ziel te zorgen" (Ap. I. 17).
Zoo verschijnt SOCRATES in PLATO'S „Apologie" als een
wijsgeer, die een fijnen humor in zijn woord doet doorstralen.
In alien eenvoud van zin en bedoeling openbaart hij verheven
wijsheid. De wijsheid blijkt in zijn oog niet het resultaat
van vakwetenschap, niet de som van bepaalde kundigheden,
maar wat hij het gewichtigste voor den mensch noemt, het
wezen, de binnenzijde van alle wetenschap ; terwiji het overige
slechts uiterlijke schijn is, dat veelal bij het zoeken der waarheid op een dwaalspoor leidt. Dit afdwalen nu, het aan
den kaak stellen van alle schijn- en waanweten, laat hij met
fijnen humor, waardoor de wijsheid helder blinkt, zien aan
degenen vooral die zijn leerlingen genoemd worden.
XENOPHON, niet de diepst tastende of de hoogst strevende
zijner leerlingen, vat zijn edelen 'humor', de verheven glimlach
der wijsheid, te laag bij de grondsch op als „scherts" ,Ook
door zijn scherts hielp hij zijn genooten niet minder dan
door zijn ernst" (Mem. IV. I.), gelijk ook de meesten er
te veel 'ironie' en te weinig 'humor', den wijze meer waardig,
in zien, zonder nadenken de afleiding van het woord (eironeia)
volgend, en de fijner onderscheidingen der Europeesche
gedachte niet kennend. Er is een diepen grond van ernst in
SOCRATES' eironeia' gelijk hij ook, vooral in PLATO'S
„Apologie", in de eenvoudigste door hem zelf als slechts
„menschelijke wijsheid" gekenschetste woorden, jets verhevens
openbaart, zoodat zijn schijnbaar alledaagsche en algemeene
waarheden, in 't licht der wijsheid evenzooveel 'verheven
gemeenplaatsen' blijken, waarin de eeuwige waarheid, die
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alien gemeen is, tijdelijke vormen aanneemt. Wat diepen
zin schuilt niet in zijn woord, waarin hij „de waarheid zoekt",
— waar alle menschen haar al meenen gevonden te hebben I
De gewone mensch acht zich wijs, — en de wijsgeer SOCRATES verzekert dat hij de wijsheid niet bezit. Doch hij zal
haar „zoeken", „zonder ophouden" zichzelf en anderen onderzoeken, op aanwijzing van het Delphische orakel. En niet
zichzelf ook, noch eenigen m e n s c h, legt hij de woorden in
den mond, maar wel de g o d h e i d te Delphi : „ken u zelven"
(gnothi sauton), de kortste formule zijner wijsheid.
Vooral in PLATO'S latere en diepzinniger gesprekken, waarin
de historische SOCRATES aan 't woord is, en in 't bijzonder
het „Symposion", verschijnt de wijsgeer als de geest der
philosophie, die liefde tot wijsheid. En zoozeer was hij wijsgeer, dat hij, die volgens ARISTOTELES „het wezen der deugd
te onderzoeken voor de taak der philosophen" hield, volgens
dezen ook alle deugd een weten achtte (Eud. Eth. I. 5),
gelijk ook XENOPHON in zijn Herinneringen opteekende (Mem.
III. 9. 5). Dat niemand tegen 'beter weten' in 'verkeerd' handelt, moet niet als een dogma opgevat worden, omdat het
„weten" in Socratischen zin geen verstandelijk uiterlijk kennen,
maar een alles beheerschend, de geheele persoonlijkheid
doordringend bewustzijn is, dat als zoodanig als weten het
g o e d e is, en zoo de wil en de handeling bestuurt. Hier is
een hoog geestelijk standpunt te erkennen waarop het 'zedelijke' met het 'redelijke' samenvalt. XENOPHON achtte den.
Wijze, die daarin het hoogste geluk zag „de beste en gelukkigste mensch die er kan zijn". (I. 1. i I ; IV. 8, I I). —
Is er schooner verhouding denkbaar tusschen den meester en
zijn leerlingen als blijkt uit deze woorden van SOCRATES „En
de schatten der vroegere wijzen, die zij in geschriften schreven en nalieten, die rol ik open en ga ze met mijn vrienden
door, en als wij iets goeds zien, kiezen wij het uit, en wij achten
het een groote winst, als wij elkander dierbaar worden" (I. 6).
Hoe hoog staat hij geestelijk in PLATO'S Apologie boven
de rechters, die den 70-jarigen Wijze schuldig zullen ver:
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klaren en ter dood veroordeelen — hetgeen hij weet als hij
daartegenover, gelijk het overeenkomstig de Solonische wetgeving geschiedde met de zeer verdienstelijke staatsburgers,
veldheeren, staatslieden enz., voor een verder zorgeloos leven
verlangt „verzorging in het Prytaneion" (Ap. I. 26), het gebouw dat het middelpunt is van het staatsleven. En ook
de groote veldheer en zedenmeester XENOPHON getuigt :
„Mij voorwaar scheen SOCRATES veel eer roem van de stad
te verdienen dan den dood" (Mem. I. 2).
In 't bij zonder roemt XENOPHON als de bij uitstek Socratische deugd de ‘zelfbeheersching', die hij „een schoon en goed
bezit voor een man" noemt (Mem. I. 5). Zelf was de wijsgeer „zoo zelfbeheerschend dat hij nooit het aangename boven
het goede verkoos" (1V. 8). „Moet niet ieder man de zelfbeheersching als den grond van alle deugd beschouwen, en
haar het eerst in zijn ziel brengen ? Want wie zou zonder
haar iets goeds kunnen leeren of behoorlijk zich er in oefenen ?"
zoo vraagt SOCRATES (I. 5.). XENOPHON getuigt dan dat de wijsgeer „nog meer zelfbeheersching in zijn daden dan in zijn woorden" toonde, want niet alleen beheerschte hij de genietingen
des lichaams, maar ook de verleidingen van het geld" (I. 5). Tegen
den Sophist ANTIPHON zegt hij : „Gij gelijkt op iemand die
weelde en een kostbare levenswijze voor geluk houdt, dock
ben van meening, dat niets noodig hebben goddelijk, zoo min
mogelijk noodig te hebben het dichtst bij het goddeljke
komt, en dat het goddelijke het beste is, en wat het clichtst
bij het goddelijke het dichtst bij het beste komt" (I. 6).
De Wijze spoorde zijne genooten aan „zelfbeheersching te
beoefenen in eten en drinken en wellust" (II. I) en had toen
vooral het oog op zijn leerling ARISTIPPUS, „die zich niet
zeer beteugelde in zulke dingen", en die dan ook later de
Hedonische School stichtte, waarin het genot (hedone) beginsel
en doel was. Ook met EUTHYDEMUS sprak hij over de
'zelfbeheersching' in verband met de 'vrijheid'. Wie zich,
in de eerste plaats in zijn „lichamelijke genietingen",
niet „beheerscht" is niet „vrij". Het is 'wijs' zichzelf te bets
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heerschen, „onmatigheid drijft tot het tegendeel". „Zelfbeheersching is het beste voor een mensch" (IV. 5). „De zichzelfbeheerschenden alleen kunnen bij hun daden het beste
in het oog houden, en de daden volgens rede en ervaring
in soorten onderscheiden en dan het goede kiezen, en van
het kwade zich onthouden" dan „worden de menschen het
beste en het gelukkigste en het sterkste in het o n d e rs c h e i d e n". Dat werkwoord 'dialegesthai' is 'redeneeren'
en meteen woordelijk 'onderscheiden', — een ‘dubbelzinnig'
woord dus in den goeden zin, en juist bijzonder naar den
zin van SOCRATES. Zoo kan men 'dialectiek' ook noemen
'kennis des onderscheids', door ons aan het 'verstand' toegekend, terwiji de 'rede' tegelijk onderscheidt en vereenigt.
Zoo „maakte hij zijn vrienden ook bekwamer in het redeneeren" (IV. 4), in het spreken en handelen (IV. 3, 4),
waarbij hij de „bedachtzaamheid" prijst (IV. 3).
SOCRATES' wijze van vragen stellen, van redeneeren, de
philosophie die zich in het 'gesprek' ontwikkelt, waarbij uitgegaan wordt van het bijzondere van vakwetenschap om to
komen tot algemeene waarheden van zuivere wetenschap, de
inductie (epagoge) dus, die zich bij hem in het gesprek,
dialogisch, uit, — deze Socratische denkwijze is in aanleg de
ware leer der rede.
De Socratische methode is 'dialogisch', doch als de gesprekvorm van vraag en antwoord, woord en wederwoord,
stelling en tegenstelling, zich verfijnt en verzuivert in het
woord zelf, zal vanzelf de dialogische wijze zich oplossen
in de 'dialectische', waarin ten slotte woord en wederwoord of stelling en tegenstelling, waar de eenheid van
beide v oortdurend gezocht wordt, zich ordenen kunnen
in de zuivere redeleer. In dit licht gezien, waarvoor eeuwen
zijn noodig geweest, is SOCRATES' zoeken naar wijsheid de
nog zeer vage en onbepaalde vorm geweest van het denken,
dat later in de logica of in de zuivere Redeleer zijn waren
vorm en inhoud zal scheppen. „Socrates bracht de gansche
redeneering tot de grondgedachte terug". „Als de redetwist

.
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zoo was terruggebracht tot de algemeene beginselen, dan
werd ook aan de tegensprekenden dezelfde waarheid duidelijk"
(IV. 6), zegt XENOPHON mct dieper inzicht dan gewoonlijk.
In SOCRATES' zoeken, in zijn onderzoeken en ondervragen,
is de nog leege vorm des Begrips, waarin de ware inhoud
later zal komen.
Aileen door zijn leven heeft SOCRATES zijn leer trachten
te vervullen, en de praktijk van zijn leven was dan ook
velen tot voorbeeld. Zijn leerlingen ANTISTHENES, ARISTIPPUS, en EUCLIDES van Megara, die niet de volheid van
zijn geheele levensleer konden omvatten, hebben ten deele
verder ontwikkeld en in hun scholen veralgemeend, wat
van 't begin of bestemd was in de samenleving door te
dringen in verschillende richtingen, — al zou men nooit het
voorbeeld van den Wijze uit 't oog verliezen, wiens leven,
later weliswaar geidealiseerd, harmonisch vereenigde wat na
hem in verschillende levensleeren uiteenging. Alleen in
PLATO wordt het Socratische denken in zijn volheid en veelzijdigheid wedergeboren.
Die zijde van SOCRATES' deugdleer en leven welke hij
volgens XENOPHON (Mem. I. 6) in een gesprek eens toonde
aan een Sophist, wien hij zeide dat „niets mogelijk noodig
te hebben goddelijk is" heeft vooral ANTISTHENES als het
wezen der leer beschouwd ; daarin heeft hij, die eerst leerling van GORGIAS was, doch op reeds gevorderden leeftijd
SOCRATES' trouwsten aanhanger werd, den meester nagevolgd.
ANTISTHENES en zijn school, gesticht in den Kynosarges,
den Hondshof, waarom zijn leerlingen Cynici of Hondschen
(kunes : honden) heetten, hebben de Socratische deugdleer eenzijdig overdreven. SOCRATES' eenig positief woord
„deugd is weten" is bij den aretaloog (arete : deugd)
ANTISTHENES nog terug te vinden, die van het leerbare
daarvan diepen ernst maakte (D. L. VI. 1o, 105. Plat. Clit.
408b). Deugd is hem daarbij in negatieven zin vermijding
van het slechte, waarvoor hij de „Socratische kracht" noodig
achtte. „Alle genot is slecht" en „de wijsgeer is zichzelf
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genoeg" zei hij, doch hpt leven van dezen zelfgenoegzame
geleelc veel op dat van een bedelaar, waarvan hij ook den
uiterlijken schijn aannam. Alle weten was in die school ten
slptte overbodig, en het bloot natuurlijke leven voldoende.
Zoo zelfgenoegzaam waren de Cynici dat zelfs huwelijk,
familie en staat oriverschillige zaken" (adiaphora) heetten.
In CRATES en vooral in de bekende figuur va,n den. zonderling DIOGENES van SinQpe, van wien eenige sarcastische
woorden bekep zijn, verkreeg de Cynische richting har
uiterste typeering. In de, latere Stoa wordt een deel dezer
leer geestelijk , op hooger en breeder plan ontwikkeld.
Zoo armzalig als de Cynici wilden zijn, zoo „gelukzalig"
poogden de Cyrenaici of Hedonici (hedone: lust) te zijn. In
XENOPHON's „Herinneringen" (II. I) treft men reeds ARISTLPPIJS
van Cyrene als den genotzoeker aan. Had SOCRATES deugd
en gelukzaligheid in , den hoogsten en algemeenen zin als
een beschouwd, de Hedonici vattqn de eenheid op als de
leer om in het leven zooveel mogelijk genot te smaken,
waarbij de lichamelijke lusten als de meest intense het gezochtst waren. De Socratische geestesontwikkeling werd
middel om met verstandelijk, inzicht (phronesis) genot ; te
zoeken en naar waarde te schatten, en de zelfbeheersching
middel om het genot te behouden. De jonge r e ARISTIPPUS,
TBEODORUS, HEGESIAS - die zoo weinig genot in de wereld
zag dat hij de 'pessimist' der Hedonici genoemd wordt -- r ,
ANNICERIS en EUOMERUS gingen slechts verder in het uit7
1,verken der pseudo-Socratische lustleer, die later in zuiverder
vorm nieuw aanzijn kreeg door EPICURUS en de Epicuristen.
De Socratische deugdleer verbindend met de Eleatische
zijnsleer bracht EUCLIDES van Megara de deugd in dialectische redeneering. Het 'goede' (God) is als het zuivere Zijn
het eene en zichzelf gelijk blijvende, waar tegenover het
niet-goede het niet-zijnde is, dat in ontkennenden zin afgeweerd wordt. Er is maar een deugd : het weten. Zijn
leerlingen, allereerst EUBULIDES, van wien enkele sophismen
bewaard zijn gebleven, en verder o. a. STILPO en DIODORUS
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Megarici of, teekenend, Eristici (strijd-, disputeerof twistlustigen), verloren in de dialectische redeneering in
verstandelijke richting het zedelijke beginsel van SOCRATES
geheel uit 't oog. De dialectische Megarici vormen den
overgang tot de latere scepsis, die zich zelfs herhaaldelijk
op SOCRATES beroept.
De volstrekte twijfelleer, het absoluut eulogi-scepticisme
van ARCESILAUS (3 16-24 1) meent zelfs hechtte steunpunten
te vinden (Plut. adv. Col. XXVI. 2 Vgl. Cic. de or, III. 18,
67 en ac. II. 5, q.v.) niet slechts in HERACLITUS en PARMENIDES, maar bijzonderlijk in SOCRATES, in het Socratische
denken. De scepsis wordt volgens ARCESILAUS in haar grondslagen teruggevonden, en door citaten tracht hij het aan te
wijzen, bij de stichters der Academie, doch ook reeds bij
SOCRATES.
Hij paste vooral de negatieve zijde van het Socratische
denken toe hij ontkende alle wetenschap en beweerde dat
hij slechts daarin van SOCRATES verschilde dat hij verder ging
door ook aan de overtuiging dat men niets weten kan het
wetenschappelijk karakter te ontnemen.
Echter moet erkend worden dat hij veel minder steun kon
vinden bij de academicus PLATO, die veel meer dogmaticus
dan scepticus was, dan bij den leermeester der Atheensche
wijsheid SOCRATES. Deze stond even dicht bij de latere
sceptiek als hij stond bij de Sophistiek vO6r en van zijn
tijd; hij stond echter dicht bij de Sophistiek, minder in den
zin dat hij er zich mee vereenigen kon als wel dat hij er
tegenover stond en het bestreed. Doch hij bestreed haar niet
eenzijdig hij maakte er zich meester van, gebruikte de eigen
wapens der Sophistiek, die hij zoo goed voerde dat hij, in
den waren zin, zelf Sophist, d. i. leermeester der wijsheid,
mag genoemd worden. De Sophistiek in den ongunstigen
zin echter van verwarrende vernuftigheid, van valsche redeneerkunst, vermeestert hij door de nimmer falende waarheid
zijner zuivere redelijkheid. Hij blijft haar meester door de
macht van zijn woord, dat op alle wegen de waarheid zOcht,

CRONUS,
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terwiji de Sophisten door ijdel geredeneer de waarheid ontweken. Met de Sophistiek had de latere Sceptiek gemeen
dat zij ook de waarheid niet zocht en alle ware wetenschap
ontkende, althans betwijfelde ; maar zij deed dat met de ernst
der wanhoop, waar de Sophistiek in een ijdel spel van
redeneerlust verliep. Toch stond SOCRATES met de Sophisten,
te midden van dezelfde levensvragen en der om hem heen
wankelende volksvoorstellingen van geloof en zedelijkheid,
op denzelfden grond der rede. Van zelfgegrondveste voorstellingen slechts kon men uitgaan, daar de overgeleverde
denkbeelden en leerstellingen geen steun meer gaven aan
het zelfbewustzijn.
In de kleinere Socratische scholen verbreidde zich hoe
langer zoo meer de overtuiging dat het de roeping van den
Wijze is dwaling en waan te vermijden en zich vooral te
hoeden voor het ergste wat men doen kan : aan iets onbekends
geloof te hechten, n.l. te meenen. De Wijze moet er zich
van onthouden, zoo is ook de eisch van ARCESILAiiS, eens
en vooral iets te bevestigen of te ontkennen; hij moet in zijn
beslissing terughoudend zijn (Cic. ac. I, 12, 45). ARCESILAUS de
scepticus zeide, aldus van SOCRATES uitgaande, dat niets beter
was dan de door PLATO toegepaste Socratische methode te
vernieuwen (Cic. fin. V. 4, 10). Hij deed dat evenwel in dien
geest dat hij de in den dialoog te berde gebrachte meening
steeds weerspreken liet, en zoo elke stelling bestreed (Cic.
ac. II. 18, 6o).
PHILO VAN LARISSA (160/59 - 79) evenwel ontkende
den geschiedkundigen grondslag der Scepsis, dien ARCESILAUS
in de Academische leeren stelde, en hij achtte het beroep
op SOCRATES en PLATO niets meer dan demagogie.
SOCRATES is in waarheid wat men noemt de groote geest der
ironie, of beter nog, daar hij niet eenzijdig was, kan men hem
den grooten geest van den philosophischen humor noemen,
die alzijdig de gedachten tegen elkaar stelt, ze schitterend
in en door elkaar laat spiegelen, zich met een edelen en
fijnen humor verheffend boven de dwaling, waaraan de
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menschen onderhevig zijn. Hij is zich juist zeer bewust van
het ware der dingen ; althans is zijn streven rusteloos
pp de waarheid gericht. Nog minder dan SOCRATES is
PLATO pen scepticus ; zelfs is niemand minder sceptisch dan
de verheven dogmaticus die aan de menschheid voor eeuwen
zijn leer der ideeen zou inprenten.
SOCRATES was voor PHILO VAN LARISSA, wiens wijsheid
niets anders dan zedeleer en zielsleer was (Stob. ecl. IL 49),
de redemeester van het ethische leven (Vgl. Cic, ac. II.
39, 123).
CICERO meent zelfs de p a r a d o x a 1 e stellingen der Stoa to
kunnen toeschrijven aan SOCRATES hij acht met ANTIOCHUS'
woorden, de Stoa eer een verbetering der oude leered
dan een nieuwe leer. De eisch der zelfbezinning, van het
„ken u zelf", gesteld ter oplossing van het vraagstuk der
gelukzaligheid, kan slechts worden gesteld waar het inzicht
bestaat dat de ethica, die tot het hoogste geluk opleidt,
steunen moet op natuurphilosophie en logica. De reeds door
SOCRATES geeischte zelfkennis acht CICERO de kern der
philosophie, en hij wijst er op dat men daarom de spreuk
„ken u zelf" den Delphischen God in den mond heeft
gelegd. Om den ethischen grondtoon van SOCRATES' woord
acht hij lien wijsgeer, door enkele sceptici gaarne als voorganger gehuldigd, den vader der ware philosophie, ja, den
eenigen Wijze er zijn geen volmaakt wijzen noch zijn er
ooit geweest behalve wellicht Socrates (Vgl. Lael. 2, 7 ; 4,
13 ; Cato 21, 78. Parad. 23). Er is in 't algemeen zooveel
van SOCRATES uitgegaan op directe en indirecte wijze, dat ook
de Grieksche Scepsis, vooral dan jn PHILO VAN LARRISSA
en CICERO, ongetwijfeld uit zijn denken haar oorsprong bad.
Zoo was uit het Socratische denken in velerlei richting
een macht uitgegaan, die zich haar oorsprong steeds indachtig
bleef, die zich in PLATO en ARISTOTELES vooral ontwikkelegt
zou tot de voile hoogte en breedte van een wijsgeerige wetenschap, de geheele oudheid beheerschend en zelfs in de4
nieuwen tijd nawerkend. In SOCRATES, die den gezichtskring
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der wetenschap boven de natuur uit, eng om zich heen trok,
in zijn subjectief besef van waarheid, van waaruit hij,
na het „ken U zelven" vernomen te hebben, zoeken ging
naar algemeen geldige begrippen, — was de potentialiteit,
de onzichtbare kiem, het springende punt, aller Wijsbegeerte.
Was HERACLITUS in de voor-Socratische philosophie weergaloos groot, omdat hij in eersten aanleg der philosophie reeds
vorm en inhoud aan den alien gemeenen Logos schonk, — in
SOCRATES keert de wijsbegeerte tot zichzelf in, om als 't
ware in volkomen onzakelijkheid, op te gaan. SOCRATES' philosophie is geen leer, waaraan men een bepaalden inhoud zou
kunnen aanwijzen, en nog minder een stelsel, dat behalve
inhoud een duidelijken vorm zou moeten vertoonen ; ja,
van zijn philosopheeren is door hemzelf geen geschreven woord,
en zijn nauwelijks enkele absoluut authentieke gesproken
woorden, tot ons gekomen. „SOCRATES vroeg, doch antwoordde
niet", dat zegt genoeg om elk woord zijner uit anderer
werken samengestelde leer weer uit te wisschen, indien het
in zijn bepaaldheid werd opgevat. Zoo kon zijn wijsheid
ook geen bepaaldheid krijgen, geen stelligheid van een antwoord. Men zou kunnen zeggen dat op elke gestelde vraag
een bepaald antwoord komt ; dat antwoord komt ook op
de eene of andere wijze; maar het bevredigt niet, het komt
om weer te wijken voor een nieuwe vraag die aan het antwoord in 't algemeen alle verweerde stelligheid ontneemt.
De stelligheid van het antwoord in den een of anderen bevestigenden of ontkennenden zin k6mt, maar het korn.t om
dadelijk weer te verdwijnen als de stelligheid door een nieuwe
vraag aan 't wankelen raakt en losgelaten wordt ; waarna.
weer op andere wijze steun gezocht wordt in nieuwe zinswendingen van vermeend stelligen aard, — tot ook daarvan weer de onhoudbaarheid blijkt. En zoo voort. —
Waar blijft bij zulken gang van zaken en bij zulk zoeken
van het ware antwoord, en in 't algemeen van het
ware woord, dat in eenzijdige stelligheid bevestigd zou
moeten worden, de waarheid zelf? De waarheid blijft wat zij is,
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maar schijnt, bij al die pogingen om haar in een stelligen zin te
vangen, te wijken als een spiegelbeeld dat men grijpen wil.
Een bepaalde vraag spiegelt een bepaald antwiaid ; maar
daar de waarheid noch door een vraag noch door een
antwoo rd, en ook niet door duizend vragen en duizend
antwoorden, bemachtigd wordt, voert de Socratische wijze
van philosopheeren tot niets, gelijk ze ook van niets uitging.
De waarheid, die men in een zekere vraag tracht te grijpen,
ads een vastheid naar vorm en inhoud, vervloeit en vervluchtigt
zich als 't ware tusschen de vingers, en gaat op in de
_
onzakelijke oneindigheid van zich zelf. — Maar de grootheid
van het Socratisclie denken bestaat juist in het zuivere
streven, vrij van alle leerstelligheid, de waarheid in hst
algemeen te zoeken, en in het opgeven van den waan, dat
zij ergens in bestaat. Juist het besef van de onstelligheid
en onbepaaldheid, van het onophoudelijk stellen van vragen
en geven van bepaalde antwoorden, die onhoudbaar blijken,
— juist het besef van onvastheid, terwijl de woorden en
gedachten als 't ware vervloeien en zich vervluchtigen,
bevrijdt ons voortdurend van den waan dat de waarheid
nagelvast aan eenige bepaaldheid of stelligheid bevestigd zou
zijn. Het eindeloos stellen en weer opheffen van woorden —
het zuivere Socratische gesprek is immers een wisseling van
woord en wederwoord waarin de waarheid naar vorm
en inhoud telkens nader bepaald en beperkt wordt, wekt
eenerzijds, n.l. bij den ondervraagde, het benauwende gevoel
van en het bevangen zijn in een waan, en anderzijds, n.l.
bij den ondervrager, het verlossende besef, dat hij in het
loswrikken van alle gewaande stelligheid, in het wisselen van
woord en wederwoord, de waarheid zelf bevrijdt van haar
ketens. De tyran CRITIAS en veel anderen verweten SOCRATES
dat hij de menschen „in 't nauw" bracht. Men zag over
het hoofd dat de wijsgeer hen 'in waarheid' bevr ij den wilde,
gelijk hij dikwijls met een toespeling op het beroep zijner
moeder PHIENERETE zijn onderwijs een `geestelijke verlossingskunst", (mceeutiek, maieuomai : verlossen) noemde, behulp-
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zaam als hij was bij de moeilijke geboorten der gedachten,
die hij met kennis des onderscheids beoordeelde. (Vgl. Plato
Thewt. 149).
In het algemeen wilde SOCRATES de menschen tot ‘zelfkennis` brengen en tot de erkenning van 'algemeene begrippen'.
Dat is de roem van het van alien stelligheidswaan verlossende Socratische denken. Doch het zou ook zijn vloek
worden. Men heeft het altijd te eenzijdig en als iets onverklaarbaars voorgesteld dat Athene den grooten wijsgeer
op ondankbare wijze bejegende door hem den giftbeker te
rijken en in den dood te voeren. Doch wat was Athene's
hechtheid ? Haar gehechtheid aan het verleden, dat zich in
het heden bestendigt, de voorstellingen en ideeen waarin
zij het wezen van zichzelf herkende. En zie dan in haar
midden de Sophisten en dien SOCRATES, een groot denker,
maar juist daarom te gevaarlijker, die alles aan het loswrikken
gaan wat haar hechtte aan het bestaan, wat haar bestaan
zelf was. De vasthoudendheid aan verleden en traditie, de
gehechtheid aan overgeleverde voorstellingen en ideeen
zouden voor den wijsgeer noodlottig worden. Is het wonder
dat juist de ouderen, dichter bij het verleden gebleven,
klaagden dat SOCRATES, dien men voor een Sophist hield,
de jeugd bedierf? SOCRATES maakte het jonge Athene los
van waan en bekrompenheid, en voerde het een schoone
toekomst tegemoet. Hij werd de geestesheld voor alle
tijden. Maar ook hem trof het tragische lot van veel waarachtige
helden in den strijd met de bestaande machten. Hij was
het voorbeeld, en blijft voor altijd, niet het minst door
PLATO'S bewondering, het toonbeeld van den edelen denker,
van den waren mensch.
Maar gelijk dien anderen voorbeeldigen mensch, vier
eeuwen na hem, dien men den Christus en den God-mensch
zou noemen, zou ook hij tragisch den dood ingaan, even
verheven van geest. SOCRATES wordt niet zonder reden
genoemd : Christen vOcir Christus. Doch terwijl CHRISTUS'
woord voortleeft in de bepaaldheid van het Evangelic,
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zooals hij zelf tot een realiteit werd gedurende een reeks
van eeuwen, — bleef ons van het woord van SOCRATES
niets, letterlijk niets. Zoo leeg als SOCRATES' leer, zoo
vol is de Christelijke leer.
Maar dat het Socratische denken leeg van inhoud is, is
ook zijn eeuwige roem, — in dien zin dat het vOcir alle
bepaaldheid, in vrijheid van 'zelfkennis' het ware beginsel is
der Wijsbegeerte, en in den dialogischen vorm van woord
en wederwoord de toekomstige logica en dialectische redeleer en zoo het systeem der waarheid voorspelt. SOCRATES'
denken is de onzakelijke potentialiteit, de onzichtbare kiem,
der Waarheid zelf. En zoo leeft zijn geest voort. Zijn
voorbeeld en woord zijn een eeuwig verleden en een eeuwige
toekomst. Zijn denken is leeg van inhoud, zoo onzakelijk
als de waarheid zelf in beginsel is, en toch vervult het de
geheele Oudheid.
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PLATO
„Schoon en goddelijk, weet dat wel, is de aandrift,
waarmede gij tot philosopheeren komt ! Maar spant
uzelven in en oefent u wat meer in dit voor onnut
gehoudene en door de menigte beuzelarij genoemde
werk, zoolang ge nog jong zijt; anders zal de waarheid u ontgaan".
PLATO. Parm. p. 135.
„Alles wat hij uit staat in verband met een eeuwige
eenheid, het goede, ware en schoone, welke hij in
iederen boezem tracht aan to wakkeren".
GOETHE. Mat. z. Gesch. d. Farb.l.
„De Platonische Idee is eenheid van denkbaarheid
in verscheidenheid van waarneembaarheden.
Wij zien in de eeuwige Ideeen van Plato kategorieen. Mythologisch heeten zij later aeonen of
eeuwigheden".
BOLLAND. Plato-college 19o9.

Inleiding. Toen SOCRATES wandelde door de straten van
Athene, in de laatste jaren van zijn tragisch eindigend leven,
dat zoo rijk was geweest aan triomfen van den geest van
wijsheid en humor, in die laatste acht jaren vciOr 399 v. Chr.
toen PLATO een zijner leerlingen was, neeg de Atheensche
staat, door oorlog en politieken strijd aan macht verliezend,
ten ondergang. Het Atheensche geestesleven evenwel, in
politiek en niet minder in kunstzinnig en wijsgeerig opzicht,
was levendiger dan ooit.
De natuur-philosophie en haar laatste aanhangers waren
aan het uitsterven, doch de „geest" (not's) van ANAXAGORAS
na de „rede" (logos) van HERACLITUS weer het `springende punt', het levensbeginsel, der philosophie geworden
waarin de stof der materialistisch-mechanistische natuurleer
zich ten slotte verfijnd, zich verinnerlijkt, zich 'vergeestelijkt'
had, althans in aanleg, nog primitief van vorm en leeg
van inhoud, — die nieuwe geest gaat in SOCRATES door de
straten van Athene wandelen het voile leven in. Daardoor
wordt de „geest", van een abstractie of afgetrokken gedachte,
tot een werkelijkheid in het maatschappelijk en intellectueel
belangwekkende Atheensche leven.
De Sophisten, die de beginselen der natuurleer en de ge99
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heele overlevering van meening en geloof door verstandelijke tegenstelling en scherpzinnige of wel in schijn schitterende redekunst, van subjectief standpunt, als eenzijdige
onhoudbaarheden hadden weggeredeneerd, ontmoetten in den
geest van SOCRATES de zuivere rede, die, terwijl de Sophisten
vaak haar schenen te ontwijken, weer de Waarheid „zocht"
en ook zou v i n d e n. Tegenover de ontkenning van beginselen en waarheden stelde hij de bevestiging, doch op zulk
een wijze dat de bevestigende rede de ontkenningen overal
opzocht, leerde kennen, samenvattend beredeneerde en te midden
daarvan de waarheid speurde. Het „ken u zelf" (gnothi sauton)
van het Delphische orakel werd in SOCRATES in beginsel een
leer van levenswijsheid, waarin ook de „deugd" een „weten"
werd, en een geestes-philosophie met een schoone toekomst.
Op deze wijze leerde PLATO dus vooral van SOCRATES zich
oefenen in deugd en wijsheid, en werd de philosophie hem
een taak die hij opvatte als een goddelijke roeping.
„Schoon en goddelijk, weet dat wel" zegt PLATO later,
„is de aandrift, waarmede gij tot philosopheeren komt !
Maar spant uzelven in en oefent u wat meer in dit voor
onnut gehoudene en door de menigte beuzelarij genoemde
werk, zoolang ge nog jong zijt ; anders zal de waarheid u
ontgaan" (Parm. p. 135).
Het „goddelijke" is „schoon, wijs en goed en wat daaraant
gelijk is". „Hiervan nu voeden zich en groeien voornamelijk
de vleugelen der ziel" (PhaNir. p. 246 d). PLATO, de ziel
met een wagenmenner vergelijkend, die een gevleugeld
tweespan berijdt van rossen, waarvan het eerie goed en van
edele afkomst is, en het andere van daaraan tegengestelde
hoedanigheden, zegt dan ook : „Zwaar en moeilijk is dus
daarom bij ons het mennen" (p. 246 ab.).
In de wijsbegeerte zal het de kracht der geestelijke vleugels
zijn die den mensch boven de natuur en boven het leven
moet opvoeren tot het gebied der Idee. Boven de natuur
en haar noodzakelijkheid en d6Or het leven, waarin geleidelijk
de vrijheid aanbreekt als het daglicht na den nacht, streeft
100

5
de hoogere mensch naar de vrijheid van zijn redelijkheid
in de geestelijke wereld des begrips, of gelijk PLATO zegt :
„De natuur der vleugels bestaat daarin, het zware opheffend
naar boven te voeren, waar het geslacht der goden woont"
(Phdr. p. 246 d.). De mensch moet op de goden gelijken.
Dan „voedt zich de geest met zuivere (onvermengde) rede
en kennis". In schoonheid en wijsheid wordt de ziel opgevoerd tot het e e u wig z ij n d e of verlangt althans dat te
bereiken en de waarheid te aanschouwen (p. 247 c.).
In dichterlijke mythen, in een viertal van zijn werken
opgesteld, geeft PLATO zinnebeeldig en uiterlijk te aanschouwen wat zijn wijsheid inhoudt. De zinnebeeldigheid is
de buitenkant van zijne philosophie, zooals in het algemeen
het 'teeken' de uiterlijke verschijning is van de ‘beteekenis', die
bij alle aanschouwing innerlijk moet beseft worden.
In een latere phase, de groote eind-phase, van zijn wijsgeerige ontwikkeling, openbaart hij eerst de diepzinnige
binnenkant, de kern zijner wijsheid, die een voleindigd
Socratisme is. Zijn philosophie is zoo de vrucht der Socratische leer van het 'weten', gegroeid op den vruchtbaren
bodem der Helleensche verbeeldings- en gedachten-wereld,
in zich opnemend het beste der Megariers, Pythagoreears,
Eleaten, in 't bijzonder ook van HERACLITUS, terwijl wij in
't algemeen in zijn wijsbegeerte de voortzetting en voleindiging zien van SOCRATES' redeneerkunst.
PLATO'S Idee is de 'vrucht' die zich gezet heeft aan die
wijdvertakte verbeeldingen en gedachten der oude wereld,
de ‘kiem' meteen die gelegd zal worden in dien zelfden
bodem. Doch ook op verder gelegen gronden (Alexandria)
dier zelfde wereld vallen de zaden van den Logos,
die in de toekomst op wonderbaarlijke wijze zullen
groeien. Van alles, kiem en vrucht, is de Idee de wordende
eenheid.
Van de oudste philosophen zegt PLATO, als wij ten minste
hem mogen herkennen in den ongenoemden „Vreemdeling"
in zijn „Sophist" : „leder vertelt ons, zoo komt het mij
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voor, een soort van sprookje, als waren wij kinderen" (p. 242).
En dan duidt hij in algemeene trekken het wezen der oude
leeren aan, en het onvolkomene daarvan. Scherper teekent
hij de leer der Eleaten, waarvan hij zelf in dezen betrekkelijk
laten tijd zijner wijsgeerige ontwikkeling (± 360) veel geleerd heeft, waaruit ook de sprekende Vreemdeling is voort- en
bovenuit gekomen : „De Eleatenzwerm echter bij ons in 't
land, van XENOPHANES of en nog vroeger, stelt zijn sprookje zoo
op, als ware het slechts Een, wat men zoo Alles noemt" (p. 242).
Dan stelt hij ons de „Ionische muzen", d. i. HERACLITUS, en
de „Sikelische muzen", d. i. EMPEDOCLES, voor : „Ionische en
Sikelische muzen voorts hebben later uitgedacht, dat men
het zekerste handelt, wanneer men beide verbindt en
zegt dat het zijnde veel en ook een is en door vijandschap
en vriendschap tezamen gehouden wordt. Want steeds uiteengaand gaat het steeds ineen (tezamen), zeggen de
strengere muzen" (Soph. 243), d. i. weer HERACLITUS. Veel
(alles) en een, uiteengaan en ineengaan, dat is de leer van
den wijzen Ephesier, aan wien PLATO duidelijk de voorkeur
geeft, omdat hij in hem de eerste ware wijsbegeerte aan 't
woord ziet, die later de Sophisten in de 'redekunst' het spoor
bijster en tot een schijn deed worden, doch SOCRATES
weer in de ware rede en in 't begrip zocht.
Dat de waarheid in het begrip gevonden moest worden had
SOCRATES in zijn talrijke gesprekken steeds geleerd. Daarin was
hij alien in beginsel voorgegaan, iedereen die luisteren en antwoorden wilde opwekkend naar „de waarheid te zoeken" (Ap.
p. 28). Geen van zijn leerlingen echter heeft hem zoo goed begrepen in de totaliteit van zijn geestelijke beteekenis, en zoo
alzijdig het Socratische beginsel in zijn werken ontwikkeld als
PLATO. Wat SOCRATES in het gesprek, waar de vrijheid van het
gesproken woord te veel aan willekeur of toeval over laat,
had trachten te omvatten, de algemeene waarheid of het
ware begrip der besproken zaken of afgetrokkenheden, heeft
PLATO in de weloverwogen weergave van wijsgeerige dialogen in het geschreven woord, waarin de redeneerende
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vrijheid meer gelijkt op de redelijke zelfbepaling des begrips,
een worm gegeven, die dialogisch en dialectisch de hoogst
ontwikkelde gestalte is, waarin de waarheid der Idee een
eeuwig leven heeft. Hij aanschouwt geestelijk het ware
wezen der dingen in een bovenzinnelijke ideeenwereld.
De ideeen zijn de „paradeigmata", de „voorbeelden", uit
een bovenzinnelijke wereld, terwij1 de zinnelijke verschijnselen „homoiomata", de nabeelden of afbeeldingen zijn.
(Parm. 132 d.) De ideeen zijn de eeuwig-onveranderlijke en
zuivere vormen der algemeene soortbegrippen, waarnaar
wij in bewustzijnsverheldering zoeken (Phxdr. 237 b, Crat.
439), en die ons in de verscheidenheid der zinnelijke verschijnselen vaag en gebrekkig tot bewustzijn komen. (Phxd.
74, 75-)
PLATO, verbeeldingrijk en in zuivere redelijkheid de waarheden blijvende zoeken op de door SOCRATES hem voorgedane wijze, aanschouwde deze geestelijk en begreep ze meteen
redelijk in zijne „ideal" (of „eidee"). De mensch wordt zich
deze ideeen bewust, brengt zich deze eeuwige wezenheden
of ware denkbaarheden te binnen, door zuiver na te denken
over de zinnelijke waarneembaarheden.
Drie belangrijke factoren hebben samengewerkt om PLATO'S
ideeenleer te vormen. Reeds zeer vroeg door zijn leer-.
meester CRATYLUS vertrouwd met HERACLITUS' wereldbeschouwing, waarschijnlijk in somberder kleuren de nietigheid
van het bestaan schilderend dan deze bedoeld had, die licht
in duister schilderde, heeft hij, in den zin van het EleatischPythagoreische eeuwige z ij n of wezen de waarheid der
wereldsche dingen bovenzinnelijk gcdacht, als eenheid van denkbaarheid, in zijn oervormen of voorbeelden. Door SOCRATES
evenwel in zijn gesprekken geoefend in redelijk nadenken en het
zoeken van soortbegrippen of algemeene waarheden, heeft hij
het zich zoo voorgesteld dat de zuiver denkende mensch in de
verscheidenheid der zinnelijke waarneembaarheden zich die
eeuwige wezenheden of oerbeelden te binnen brengt of herinnert.
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Plato. Hij is geboren te Athene in den Ten Thargelion, d.i.
op het geboortefeest van Apollo, den 2 'en Mei, in het sterfjaar
van PERICLES 429 v. Chr. 1), het tweede jaar van den voor
Athene zoo noodlottigen Peloponnesischen oorlog. Evenwel
als zoon van ARISTO en PERICTIONE, van voornaam Attisch
geslacht, dat afstamde van koning CODRUS, ontwikkelde hij zich
in gunstige maatschappelijke omstandigheden in een bloeitijd
van kunsten en wetenschappen. Nauw verwant aan CRITIAS en
CHARMIDES, heerschers van den Atheenschen stad-staat, scheen
PLATO voorbestemd een voorname rol te spelen in het woelige
politieke leven. Toch zien wij den met schitterende gaven
toebedeelden PLATO nooit, zooals zooveel anderen, in de
volksvergaderingen als redenaar optreden. Integendeel, evenals
HERACLITUS en SOCRATES, afkeerig van de politieke zeden, te
hooghartig om zich op te dringen aan de volksgunst, en mogelijk
twijfelend aan het behoud van den Atheenschen staat, dien
hij toch niet zou kunnen redden, wijdt hij zich uitsluitend
aan kunst en wetenschap. De naam 'Plato' is niet zijn eigen
naam hij heette naar zijn grootvader ARISTOCLES —
maar den bijnaam, dien hij om zijn breed voorhoofd (platus)
van een zijner leermeesters ontving. Als zijn eersten leermeester in de wijsbegeerte wordt CRATYLUS genoemd, door
wien hij ingewijd werd in de wijsheid van HERACLITUS.
Bekend is dat hij tragedien, dithyramben en andere gedichten
schreef, tot hij, naar het schijnt door bemiddeling van CRITIAS en
CHARMIDES, SOCRATES leerde kennen (407), wiens leerling hij was
tot diens dood (399). Het is opmerkelijk dat onder de leerlingen
en vrienden, die den grooten meester in zijn verheven tragischen
laatsten levenstijd bijstonden, PLATO gemist wordt ; waarschijnlijk was hij door ziekte verhinderd, mogelijk beyond hij zich
elders. Na SOCRATES' dood begeeft hij zich met enkele
vrienden — Athene zal hen niet gunstig gezind zijn geweest
naar Megara, waar EUCLIDES, een der oudste leerlingen
van hun aller meester, en stichter der Megarische school,
leerde. Van hier reist hij naar Cyrene, waar de groote
1)

Volgens anderen in 427 of 428 v. Chr.
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wiskundige THEODORUS werkzaam was, verder naar Egypte
(misschien ook naar Klein-Azie), waarna hij weer naar Athene
terugkeert.
Omstreeks 388 v. Chr. onderneemt hij nogmaals grootere
reizen, n.l. naar Groot-Griekenland (zuidelijk Italie), waar hij
de Pythagoreeers leert kennen, en naar Sicilie, waar hij
vriendschap sluit met Dio, zwager van den o u d e r en
D i o n y s i u s, tyran van Syracuse, dien hij echter door zijn
vrijmoedigheid tegen zich inneemt. De tyran laat hem door
den Spartaanschen gezant POWS te ./Egina als krijgsgevangene
of slaaf verkoopen, waar hij dan door ANNIKERIS wordt
vrijgekocht. In Athene teruggekeerd sticht hij zijn philosophische school buiten de Noordwestelijke poort van Athene,
naar den Heros „Akademos" genoemd, de Academie die
van zoo groote beteekenis zou worden voor het geestesleven
der Grieken en der geheele wereld. De reizen hebben
zijn geestelijken gezichtskring zeer verruimd. Iemand van
zijn aanleg moest wel door het verkeer met de grootste
geesten der toenmalige beschaafde wereld, vooral Megarici
en Pythagoreeers, opgewekt worden tot buitengewone werken.
Daarin spreidt hij zijn veelzijdige bekendheid met de rijke gedachten der geheele philosophische wereld schitterend ten toon.
In 368 ondernam de toen reeds 61-jarige wijsgeer ten
tweeden male een reis naar Syracuse, na den dood van den
tyran D i o n y s i us den o u d e r e, om in samenwerking
met zijn ouden vriend Dio voor zijn ethische en politieke
ideeen, door invloed uit te oefenen op den j o n g e r en
Dionysius, een praktische toepassing te vinden. Doch te
vergeefs. Ook een derde reis naar Syracuse in 361, ondernomen om een verzoening tusschen Dm en den jongen
heerscher te bewerken, liep op teleurstelling uit. De wijsgeer
stierf in den hoogen ouderdom van 8o jaar.
Had PLATO gehoopt op een praktische uitvoerbaarheid van zijn
ethisch-politieke beginselen in een bepaalden staat, dan heeft hij
de teleurstelling van de mislukking zijner plannen diep moeten
gevoelen doch daartegenover heeft hij als een echt wijsgeer
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bevrediging gevonden in zijn werken, in zijn denken, en op
zeer bijzondere wijze in zijn 'ideeenwereld', waarmee hij niet
slechts een enkel staatje, maar de geheele menschheid in
algemeenen zin, gelukkig heeft gemaakt, — op een wijze die
hier nog niet onthuld kan worden, maar eerst na de ontwikkeling van zijn wijsbegeerte van zelf zal blijken. Voorloopig
slechts dit : Van zijn „Politeia" of leer van den idealen staat
is de natuurleer de grondslag en het beginsel, dat in de
„idee van het edele of goede" (agathou idea) (p. 505 a) zijn
doel moet bereiken. De idee van het edele of goede, in het
algemeen de verheven Idee zelf, is als beginsel en doel het
hoogste, dat PLATO zich in leven en werken voorstelde,
het van een hoogere wereld afkomstige en naar die hoogere
wereld, waarvan wij ons herinnerend bewust worden, heenreikende, het voorbeeldige of paradeigmatische.
De werken van PLATO, die bijna alle bewaard zijn gebleven, bestaan uit een 36-tal geschriften, bijna alle in dialoogvorm, verdeeld in 55 boeken, benevens de brieven. Er zijn
nog wel enkele werken, die op zijn naam staan of aan hem
toegeschreven worden, doch kennelijk onecht zijn, zoodat
kenners, ook in de oudheid, daarover niet in twijfel hebben
verkeerd. Van de geschriften die nu algemeen in PLATO'S
verzamelde werken worden opgenomen, wordt nu en dan
nog wel een enkele aan een of meer zijner leerlingen toegeschreven, met name „Sophist", „Politicus" en „Parmenides",
— doch als deze belangrijke werken inderdaad eens niet
van PLATO mochten zijn, dan zou het zonderlinge feit hebben
plaats gehad, dat er denkers even groot als PLATO hadden
geleefd, wier bestaan dan verder geen spoor had achtergelaten I — „Sophist" en „Parmenides" evenwel behooren
tot de belangrijkste werken van PLATO'S laatste levensjaren,
geschreven na 36o, toen hij tegen den stijgenden invloed
van zijn leerling ARISTOTELES krachtig stand hield. Daarbij
deed hij zelfs in zijn „Philebus" een beroep op de leeringen en
ethische gaven van den toen al overleden ANTISTHENES,
SOCRATES' ouderen leerling, wiens deugdleer hij eerst aan106
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genomen, doch later gaandeweg had moeten verwerpen.
In zijn Socratischen tijd reeds werd het PLATO hoe langer zoo
duidelijker, dat algemeene begrippen — die SOCRATES nog
eenigszins in den vorm van soortbegrippen dacht — niet uit
het zinnelijk waarneembare, dat onophoudelijk verandert, te
halen of of te leiden zijn, maar deel hebben aan het bovenzinnelijke, onveranderlijke en zich voortdurend gelijk blijvende
z ij n of w e z e n, en dat zuivere wetenschap slechts daarop
betrekking kan hebben (Arist. Met. A. 6), zooals voor hem
PARMENIDES en in 't algemeen de Eleaten geleerd hadden.
Het Eleatisme met het ware onveranderlijke en eeuwige zijn
verbond hij met de Pythagoreistische gedachte der in het heelal
heerschende getal- en maatverhouding, de harmonie der dingen
in hun wezen, waarin hij de vormen zou herkennen, die hem voor
den geest staan als de „Ideeen" (Vgl. Arist. Met. A. 6, D. L.
IV 8). Van zuivere wetenschap is bij PLATO vooral sprake, waar
hij van zijn ideeen-leer gewaagt, minder in mythischen zin dan
in redeneerenden denktrant, of wel van de heerschappij van het
goddelijke in de natuurlijke en zedelijke wereldorde, van de
ethische en religieuze principes, en in 't algemeen van de
verhouding tusschen de kennis omtrent zinnelijke verschijnselen en het zuivere geestelijke of redelijke weten.
Deze wijsbegeerte beweegt zich in het algemeene der
wetenschap, dat te midden van alle b ij zondere vakkundigheden als waarheid tijdelooze geldigheid heeft. Juist waar de
wijsgeer zich begeeft van uit het algemeene centrum naar de
gebieden van bijzondere peripherische kennis, zal hij, als kind
van zijn tijd, ook slechts kunnen beschikken over de kennis
van Bien tijd, die dan in het licht van veel later eeuwen —
feitelijk eerst na de nieuwere natuurwetenschap — en vergeleken met lateren ontzaglijken rijkdom aan kennis, niet zoo
bijster groot en zelfs vol onjuistheden zal blijken. Toch zal het
nog verbazing wekken dat hij menigmaal, met name in den
„Timxus", latere wetenschap zoo zuiver voorspelt dat het
op waar-zeggerij gelijkt. Hij heeft zelfs meermalen als wijsgeer, meer dan men met de middelen van zijn tijd vermocht
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te weten, gedevineerd wat natuur-onderzoekers met de middelen van twintig eeuwen later hebben geverifieerd 1).
De gespreksvorm van PLATO'S geschriften, de in hem tot
betrekkelijke volmaaktheid doorgevoerde Socratische denkmethode, is een wijsgeerige mode geweest, die zichzelf in
PLATO overleefde. Deze vorm moge den inhoud van het philosophische werk dramatisch verlevendigen en enkele van PLATO'S
geschriften, naar den vorm, tot kunstwerken opvoeren 2 en
leesbaarder maken, — zoodra echter de philosophie zichzelf
wordt en naar vorm en inhoud zich zelf bepalen gaat, zal zij
den `dialogischent met den `dialectischen' vorm, waarin de
ware inhoud zuiverder aan 't licht komt, vanzelf verwisselen.
Met name juist in PLATO'S werk, waarin die vorm zijn volmaaktheid bereikt, blijkt ook duidelijk zijne ontoereikendheid
om de ware philosophie te omvatten. De gespreksvorm is
vaak weinig meer dan een aanleiding of inleiding, nu en dan
later weer opgevat om de belangstelling in het eigenlijke
onderwerp te verlevendigen, om dan verder weer slechts in
schijn gehandhaafd te worden.
Niet om dien dialoogvorm echter, hoe meesterlijk ook dikwijls
op wijsgeerige onderwerpen toegepast en volgehouden, is PLATO
een groot kunstenaar en wijsgeer, maar wel om den schoonen
verbeeldingrijken vorm van zijn woord — in veel algenieener
zin dan alleen van dialoog en soms zelfs dramatisch gesprek —
en om den ideeelen inhoud van zijn denken. Hij is dichter
en denker tegelijk. Wij kunnen wel schoonheid van waarheid
of wijsheid, kunst van wijsbegeerte, onderscheiden, doch niet
scheiden. De wijsheid van PLATO'S woord begrijpend, genieten wij meteen zijn schoonheid. Zijn verbeelding is rijk
en diep van zin, en zijn begrip omvat machtig met greep op
greep van denkkracht de gedachtenwereld der toenmalige
menschheid.
),

1) Treffend zijn b. v. in Timxus p.p. 45 a, 70 a.b, 91 c.d.
2) Hierop 'weft ten onzent o. m. CH. M. VAN DEVENTER gewezen
in zijn „Platonische Studien".
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Slechts gebrek aan philosophisch inzicht heeft langen tijd
belet PLATO'S ware gedachten te begrijpen, die in een veelheld van voorstellingen, zelfs uit de mythologie, zich als 't
ware verbergt 1). Toch is er eenheid 2) te ontdekken in de
verscheidenheid der in een lange reeks van jaren zich 'ontwikkelende' en ook weer 'inwikkelende' philosophie van den
stichter der Academie. PLATO is zich in zijn langen levenstijd
niet gelijk gebleven. De wijsbegeerte groeide met hem ; en
waar zij nog jong was in Athene en Griekenland toen hij
8 jaren leerling van SOCRATES was (407—.399), was zij tot
hoogeren wasdom opgegroeid eerst nadat ARISTOTELES 20
jaren leerling van .PLATO was (367-347) geweest en doze
in hoogen ouderdom gestorven was.
PLATO heeft zich, na als dichter met tragedien, dithyrambische en andere liederen te zijn begonnen, als denker moeten
vrijmaken van te overheerschende Socratische invloeden om
zijn meester daarna eerst zuiverder te begrijpen. Hij heeft zich
in 't begin ook vOcir SOCRATES' ouderen leerling en aanhanger
ANTISTHENES verklaard, in zijn „Apologie" en „Gorgias", om
echter later, meer zichzelf wordend, met hem te breken in
„Clitopho" en zelfs in „Phdrus" (± 385) indirect tegen hem
partij te kiezen, door het met ISOCRATES eens te zijn tegen
LYSIAS, wiens erotische rede hij bespottelijk maakte en die
volgens DIOGENES LAERTIUS (VI. I 5) door ANTISTHENES
tegen den eersten verdedigd was — ongeveer ter zelfder tijd dat
ook ISOCRATES in zijn „Helena" den Cynischen deugdprediker
aanviel 3). De Hondsche aretaloog, die diepen ernst maakte
met de deugd te preeken, die hij leerbaar achtte (D. L. VI.
to, 108, vgl. 104), speelt een belangrijke rol in PLATO'S
dialogische voorstellingen. In zijn „Apologie", de verdediging
van SOCRATES, gaat hij nog met ANTISTHENES mèe tegen
ARISTOPHANES, en in zijn „Clitopho", waarin hij reeds met den
Vgl. HEGEL. Gesch. d. Phil. 374 (uit Boll).
') Vgl. SIGWART. Gesch. d. Phil. I. I I2 v.v. Van een „samenhangend
systeem" kan men echter geenszins spreken (I. i II).
3)
Gesch. d. Phil. Uitg. a Bolland, 374, 375, noot 5 van B.
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Cynicus breekt, verzekert hij nog dat hij zich nimmer keeren
zal tegen diens meening over de leerbaarheid der deugd.
Door MENO echter laat hij in het gelijknamige gesprek
(too b, 95 e) de leerbaarheid ontkennen, en in zijn „Protagoras", waarin wij ANTISTHENES hebben te zien, laat hij
SOCRATES zelf daartegen getuigen, totdat hij in zijn „Euthydemus" den deugdprediker zelfs hekelt.
In „Protagoras" laat hij SOCRATES er op wijzen dat de
groote mannen van Athene hun zonen niet in wijsheid en
deugd laten onderrichten. „PERICLES bijvoorbeeld, de vader
dezer beide jonge mannen" zegt SOCRATES tot PROTAGORASANTISTHENES, „heeft hen in alles wat door leermeesters te
erlangen is, voortreffelijk laten onderwijzen, maar in die zaak,
waarin hij zelf wijs is, onderwijst hij hen noch zelf, noch
heeft hij hen aan anderen toevertrouwd". „En zoo kan ik
zeer veel anderen noemen, die, zelf uitmuntende mannen,
toch nooit iemand beter hebben gemaakt", en in verband
met deze gevallen „houdt hij het er niet voor dat de deugd
leerbaar is" (Prot. c. X). In „Meno" noemt hij behalve
PERICLES nog THEMISTOCLES, ARISTIDES en THUCYDIDES.
In de jaren 385-38o keert hij zich herhaaldelijk in zijn
gesprekken, met name in „Politeia", „Symposium", „Protagoras", „Lysis", „Charmides", „Laches" en „Euthydemus",
tegen ANTISTHENES, en enkele jaren later, in 367, geeft hij
in „Thea2tetus" een ernstige bestrijding van diens Cynisme,
dat hij in „Euthydemus" gepersifleerd had, doch nu in zijn
kennis-theoretische factoren weerlegt. Wat ARISTOTELES
als leer van ANTISTHENES toeschrijft wordt in „Thewtetus"
(201 e) bestreden, terwijl in „Cratylus" het Cynisme eerst
geparodieerd wordt voorgedragen, om daarna dialectisch
weerlegd te worden 1). Ongeveer in de jaren 360-350, na
1)

Door SCHLEIERMACHER het eerst opgemerkt. Hij rangschikt
werken aldus: voorbereidende : Phaadrus, (Lysis, bijwerk
van Ph&drus), Protagoras (Laches, Charmides, Euthyphro, voortzettingen van Protagoras), Parmenides, Apologie en Crito (onecht : Io, de
kleine Hippias, Hipparchus, Minos en de tweede Alcibiades); 2°.
PLATO'S
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dood schrijft hij „Parmenides", „Sophist",
„Philebus", „Timxus", „Critias" en „Wetten", de werken
van zijn ouderdom, waarin hij zich het volledigst uit en zijn
diepzinnigste gedachten openbaart, terwijl hij het prachtig
uithoudt tegen zijn leerling ARISTOTELES, die bijkans 20 jaren
met hem verkeerde en wiens geestelijke prmstaties steeds in
aanzien en belangrijkheid stegen. In een dezer gesprekken
van den ouden PLATO, „Philebus" (44 c, 51 a), wordt zelfs weer
de Hondsche ANTISTHENES als bondgenoot te hulp geroepen 1).
In het begin zijner philosophische ontwikkeling na de
ontplooiing zijner dichterlijke natuur, die hij als denker
ook nimmer zou verloochenen, en na ontvankelijk geweest
te zijn voor de gedachten van CRATYLUS, leerling van
HERACLITUS, die in zijn geest kiemden en later zouden uitgroeien, — voor zijn geestelijke rijpheid had PLATO, geschoold in het Socratische denken, dat hij in zijn eerste
geschriften navolgde, dus steun gezocht in de deugdleer
van zijn ouderen mede-leerling ANTISTHENES, aldus de
Socratische methode volgende en de leerbaarheid der Socratisch-Antistheneische deugd aannemende. Ook op zijn verderen
philosophischen loopbaan en in zijn hoogere geestelijke
vorming, als hij na enkele reizen, die hem met al den rijkdom
van gedachten der geheele toenmalige beschaafde wereld
bekend maakten, de Academie sticht, en zoo de geestelijke
ontwikkeling van Athene en Griekenland bevordert, zal hij, tot
zelfs in zijn grijsheid, den aretaloog in 't oog holden, en, al mag
hij de leerbaarheid der deugd betwijfelen of ontkennen,
aan de deugd zelf de hoogste waarde toekennen. Eveneens
zal merkbaar blijven, dat hij door CRATYLUS den invloed
onderging van HERACLITUS.
ANTISTHENES'

Gorgias, The2etetus, Sophist, Politicus, Symposium, Plmdo en Philebus,
waarbij nog behooren Meno, Euthydemus, Cratylus en groote Hippias,
onecht: Theages, Liefhebber en Clitopho 3°. Republiek, Tirrmus,
Critias en Nomoi (onecht : Epinomis). Bovendien de brieven. Hermann,
Vorlander, Windelband, Schwegler enz. geven andere volgorden.
1 ) Hegel's Gesch. d. Phil. Uitg. BOLLAND. Vgl. 374 noot 5 en 376
noot I van B.
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De Socratische methode, het vragenderwijs onderzoeken,
waarbij op inductieve en samenvattende wijze van woord en
wederwoord opgeklommen wordt van bijzondere gegevens
der ervaring en des levens tot algemeene inzichten en algemeen geldige waarheden, tracht PLATO alzijdig en alomvattend toe te passen op het geheele gebied der wijsbegeerte.
Deze alzijdige omvattendheid van het denken blijkt, nader
bezien, te bestaan uit een stelselmatige ordening, die van dit
oogenblik of zal gehandhaafd worden, van de drie factoren
redeleer (dialectiek, logica, metaphysica), n a t u u r 1 e e r
en geestesleer (beperkt tot ethica). PLATO zelf heeft
deze stelselmatige geleding in drieen niet bewust en met
voorbedachten rade opgesteld, waar hij in den betrekkelijk
willekeurigen en onbepaalden gang zijner redeneeringen nog
niet de redelijke drieeenheid van leeren der logica, physica
en ethica heeft bedacht en bedoeld. Doch al heeft hij de
drieledige systematiek, waarin de philosophie voortaan zal
blijken te bestaan, niet voorbedachtelijk tot stand gebracht,
hij heeft ze althans toch voorbereid, daar zijn leer ze in
aanleg bevat, zooals alle latere onderzoekers hebben erkend.
In de eerste plaats moeten zijn leerlingen XENOCRATES en
ARISTOTELES ze begrepen en nagevolgd hebben.
Alles wat het Socratische denken in aanleg en begin
van uitvoering meebracht, en dit bestond voor een goed
deel uit ethische overdenkingen, heeft PLATO verder uitgewerkt in denzelfden dialogischen vorm, en zoo tot een hoogen
graad van volmaking en een vollediger staat van ontwikkeling
gebracht. Het Socratische begrip van deugd b.v. laat hij
door „Protagoras" van het gelijknamige gesprek, in wien wij
den deugdprediker ANTISTHENES, SOCRATES' trouwen aanhanger, hebben te erkennen, verder ontwikkelen, en wel in
een mythischen vorm (c. XI, XII), die later in een wijsgeerige redeneering (c. XIII v. v.) overgaat, waarin de leerbaarheid der deugd met klem van redenen wordt betoogd.
Het Grieksche begrip 'deugd' is ruimer van beteekenis dan
het onze, waar het, meer in den etymologischen zin van
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'deugen', ook de geschiktheid voor staatkunde enz. beteekent
zoowel als eene algemeene practische levenswijsheid. Toch zal
PROTAGORAS het begrip ook omschrijven in dezen zin
„De gerechtigheid en de bedachtzaamheid en de vroomheid"
zijn bijzondere „deugden", „die ik, alles in eenen tezamenvattend, de deugd van een man zou willen noemen". In onderscheid voorts met de geschiktheid die men kan verkrijgen in
ambachten, kunsten en wetenschappen, waarvan SOCRATES
en PROTAGORAS enkele noemen (c. X, XIV), die individueel
gespecialiseerd is, is de 'deugd' „een zaak welke noodwendig alle burgers op zichzelf moeten hebben, opdat er een
staat mogelijk zal zijn". (c. XIV.)
In zijn mythische voorstelling, een „vertelling", — die de
Wijze, met een veelbeteekenend woord, het meest geschikt
acht om „de jeugd" iets in te prenten (c. X), — waarin ook
gewaagd wordt van Prometheus, stelend behalve het vuur ook
de kunstrijke wijsheid van Hephaestus en Pallas Athene, ze
schenkend aan de menschen (c. XI), — verhaalt hij hoe
Hermes door Zeus gezonden wordt om het „recht" (Dike 1),
en de „schaamte" (aidOcis) 2) aan de menschen te brengen
(c. XII). Dan vraagt Hermes aan Zems hoe hij ze moet
verdeelen : zooals de „kunsten" (waaronder ook ambachten
begrepen worden) verdeeld zijn, of wel onder alle menschen.
Onder alle, zeide Zeus, en alien moeten er deel aan
hebben ; want er zouden geen staten kunnen bestaan, als
slechts weinigen er deel aan hadden, zooals bij de (andere)
kunsten". Stel in plaats van de mythe (c. XI v.v.) de redeneering, waartoe ook Protagoras-Antisthenes zal overgaan
(c. XIV v.v.), en denk Zeus als de logos of absolute rede,
dan wordt het begrijpelijk hoe „Dike" en „aidciOs" in de
rede liggen. Zoo ligt het in de rede dat men bij de
„burgerlijke deugd", „waarbij alles op gerechtigheid en bedachtzaamheid aan komt", een beroep doet op het algemeen1 ) Bij Homerus persoonsverbeelding van de gerechtigheid en zoo
dus rechtsbewustzijn als philosophisch begrip.
I) Aid6Os is ook vrees voor de goddelijke en menschelijke wet
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menschelijk bewustzijn. De „gerechtigheid en de overige
burgerlijke deugden" zijn begrippen die in de philosophische
leer der samenleving thuis hooren, waartoe na SOCRATES
vooral PLATO veel heeft bijgedragen.
Als „PROTAGORAS" in Antistheneischen zin zegt dat de mensch
noodwendig onder alle omstandigheden deel aan de gerechtigheid moet hebben, en dat hij anders niet onder menschen moet
leven (c. XIII), dan spiegelen zich daarin PLATO'S eigen gedachten. Typisch Antistheneisch is de meening van „PROTAGORAS"
dat de ‘deugd' in 't algemeen, de ‘deugden' in bijzonderen zin,
„leerbaar" zijn (c. X v.v. pass.). Hij „billijkt de meening van
de menschen dat zij leerbaar is, en dat ieder, die haar bezit,
haar door vlijt verkregen heeft". Hij wijst er op dat de
mensch door „vlijt, oefening en onderwijs" „goede dingen"
kan erlangen, en hoe er in tegengestelden zin aanleiding is voor
„leed, straf en vermaningen". De deugd moet men leeren,
„want als gij bedenken wilt, wat wel met de bestraffing der
onrechtplegers bedoeld is, dan zal dit u leeren dat alle
menschen gelooven dat de deugd verworven kan worden".
„Want geen een die iemand straft, die onrecht had gedaan,
ziet slechts daarop of doet het daarom, omdat gene onrecht
bedreven heeft, want dan zou hij volmaakt redeloos als een
dier zich wreken. Wie echter zich voorneemt met rede te
straffen". Wij behoeven niet verder te gaan om een
heerlijk uitzicht te hebben op de toekomst, op toekomstige
ideeen. Verrassend is het voor iederen lezer te zien hoe de
„straf", hoe bij het begrip straf, gedacht wordt, wel aan
vergelding, maar ook aan „afschrikking" en „verbetering".
De verbetering als opleiding tot deugd, waartoe straf
middel is. De gerechtigheid wordt dus voor dengene die
niet als een „redeloos dier" zich „wreekt", doch „met rede"
of in „redelijkheid" straft, iets beters dan zij is. Hier schemert
voor het redelijk inzicht, boven enkel ‘boosheid' en boven
de strenge onverbiddelijke ‘gerechtigheid' — Dike immers —
het begrip 'goedheid' (zedelijkheid, menschlievendheid, liefde)
door, in haar zuiveren zin het hoogste begrip, in aanleg en
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wording, van de Socratisch-Antistheneische deugdleer, moment
of factor van het (volgroeide) Platonisme. Het begrip ,goedheid'
erlangt echter eerst, door het Platonizeerende Alexandrinisme van PHILO JUDAEUS been, in het Evangelie en de
Christelijke leer zijn zuivere beteekenis. Wat uit meer philosophischen oorsprong, hoewel dikwijls zeer zinnelijk voorgesteld, als „eros", de `liefde' is als een goddelijk en
menschelijk verlangen, het hoogste zich uitend als verlangen
naar wijsheid, wordt als de religieuze `liefde' der Christenen „agatha" genoemd, het zedelijk goede en religieus
liefderijke.
Dat de deugd leerbaar is, PLATO heeft het eerst aangenomen op gezag van ANTISTHENES, later ontkend in een
jarenlange bestrijding van dien eenzijdigen deugdprediker,
en nog later, in zijn rijpsten tijd, in redelijken zin weer
betrekkelijk erkend. Toen hij den „Protagoras" schreef
(tusschen 385 en 380) stond hij, Socrates-PLATO, tegenover
Protagoras-ANTISTHENES, en na het lange betoog van den
deugdleeraar zegt hij, en men moet een spoor van Socratische ironie ook zelfs in die erkenning weten te waardeeren :
„Tot nu (namelijk) geloofde ik niet, dat het menschelijke
bemoeiingen waren, waardoor de goeden goed werden ; nu
echter ben ik overtuigd" ; — want als hij dan, in hetzelfde en
volgende hoofdstukken (c. XVII v.v.), schijnbaar Sophistische,
maar in waarheid redelijke vragen stelt, blijkt niet slechts
het te verstandig „ja" Of „neen" antwoorden van Protagoras ontoereikend om aan de verlegenheden van dat verstand te ontkomen, maar ook blijkt dat het „overtuigd" zijn van SocratesPLATO maar ironische schijn is, waarachter hij zijn redelijkheid verbergt. In „Protagoras", een der merkwaardigste
geschriften zijner eerste, nog door Socratisch denken beheerschte periode, miskent PLATO de Sophistiek, in dien zin n.l.
dat hij haar in een atypisch vertegenwoordiger (Protagoras
= Antisthenes) en een te verstandig de dingen uit elkaar
houdend denker typeert (c. XVII v.v.). De bijzondere waarde
van dit gesprek is de zuiver Socratische wijze van onderzoek
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van het deugdbegrip in haar eenheid en verscheidenheid, en
de bespreking harer betrekkelijke leerbaarheid.
In de periode van 385-38o, waarvan „Protagoras" als
voorbeeld genomen is, schreef PLATO in „Lysis" over de vriendschap, in „Charmides" over de matiging, in „Laches" over
de dapperheid, in „Hippias" (minor) over het wetens en
willens doen van onrecht en in „Alcibiades" over de zedelijke
en geestelijke eischen van den staatsman. Deze periode is
eensdeels gekenmerkt door PLATO'S bestrijding van de Sophisten, dikwijls door het gebruik maken van hun eigen
scherpgewette intellectueele wapens, welke hij zijn woordvoerder SOCRATES in handen geeft, die zich in deze dikwijls spannende gevechten een volleerd, d. i. zeer redelijk
Sophist betoont, b.v. in den „Protagoras", anderdeels door
de min of meer openlijke bestrijding van ANTISTHENES,
wiens eenzijdige Socratiek hij na ze eerst beaamd te
hebben (v6Or 385) — betwijfelt of ontkent, doch waarvan
hij ten slotte althans de betrekkelijke waarheid erkent. In
„Protagoras" komen die twee kenmerken zelfs samen in een
persoon, daar wij in de geestestrekken van dien Sophist, die
als zoodanig wel een al te dogmatisch deugdprediker is, meer
en meer de geestestrekken van ANTISTHENES herkennen.
Men moet PLATO nimmer vasthouden bij zijn woord, dat
zoo weinig 'vast' is omdat het vol 'humor' is. Voor de velen
is de hoop op onsterfelijkheid eenzijdig en enghartig verbonden aan het verenkelde leven, aan het individueele bestaan.
Bedoelt PLATO, bij wien een fijne Socratische „eironeia" of
humor bij wijlen niet is te scheiden van een naleven ernst,
de menschen niet te zeer te verontrusten in hun geloof en
hoop, als hij zelfs tot vrienden der philosophie laat zeggen :
„De hoop is groot" (Phd. I iq. d) ? Hij weet wel dat men
steeds de hoop voedt het verenkelde leven Ili den dood
eindeloos voort te kunnen zetten, en toch aan de „vrees"
onderhevig blijft dat het bij den dood met het leven uit is,
of gelijk hij SOCRATES niet zonder humor laat zeggen, „dat
inderdaad de wind de ziel bij het verlaten van het lichaam
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uiteen blaast, vooral wanneer het toeval wil dat iemand niet
bij kalm weer, maar bij hevigen storm sterft". Er is spot
in die woorden, — maar ook wel ernst. De zielige mensch is
onderhevig aan allerlei hartstochten en zinnedriften, en
wankelt tusschen hoop en vrees door het leven. De wijsheid
maakt echter den mensch vrij en doet hem vrede met alles
hebben. Al mag hij anderen ironisch schijnen (Euthyphr. 3 b),
hij is evenzeer irenisch. Hij begrijpt in Socratischen humor
de naieve volksziel.
Zoo laat hij dan in zijn woorden het kinderlijke volksgeloof
weerspiegelen. „Misschien", zegt Kebes, een der leerlingen
van den meester der Atheensche wijsheid, „is er onder deze
ook een „kind" : „Laat ons dat kind dus overreden om
niet voor den dood als voor een boeman te vreezen". Met
de ironie der wijsheid antwoordt dan de meester : „Maar
dat kind moet ge door tooverspreuken telken dage zoo lang
bezweren, totdat gij het tot rust gebracht hebt". De menschen
zijn alien kinderen in wijsheid. En daarom hebben zij ook
hun bezweerders, die met spreuken hen zoolang betooveren
tot zij gerust zijn, — met spreuken en gelijkenissen in gemoedelijke taal van gevoelvolle voorstellingen. In allegorischen
spreektrant zal ten eeuwigen dage tot de menschheid gesproken moeten worden, gelijk haar ook zinrijk werd geopenbaard in het Woord waarin wijsheid verborgen is. De
wijsgeer ziet door de voorstellingen heen en begrijpt de
waarheid, die eerst hij vermag uit te spreken in zuivere rede
en voor den geest opgeklaarde verbeelding.
Zooals het leven (zonder meer) voorwaarde is voor de ziel,
is de ziel voorwaarde voor of moment van den geest. Zonder
ziel geen wijsheid, even weinig als geest (Phil. p. 30 c).
Maar ziel en zinlijkheid hebben haar hoogste waarde
in de kunst, in 't bij zonder in de toonkunst, waarom
„mousika" volgens PLATO ook „erotika" is (Civ. III. 12),
terwijl hij van de dichters zegt, dat zij „van nature",
door natuurlijke begaafdheid, en uit goddelijke aandrift
of bezieling dichten (Apol. c. VII), en hen „godenkin1 17
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deren" noemt, en „dichters en propheten der goden" (366 b).
Wat in de verbeelding aanschouwd wordt, en zinnelijk
ervaren tegelijk, is verschijning van het wezen, dat in zijn
onzienlijkheid waarheid in zichzelf heeft en als eeuwige
Idee Platonisch gedacht wordt. Doch de eeuwige Idee gaat
eeuwig uiteen in een verscheidenheid van ideeen. Het
eeuwige wezen heet als tijd bij HERACLITUS „aioon", (Hippol.
Rom. IX. 9) terwijl het in PLATO'S „Timceus" heet dat de tijd
een beweeglijk beeld der eeuwigheid is, gelijk de geheele
wereld het is van de Idee. (p. 37.) Idee heet de onzienlijke
werkelijkheid als het eeuwig ware, als ware eeuwigheid.
Denkt men zich eeuwigheden, d. w. z. eeuwige geldigheden,
dan zijn de ideeen kategorieen. Later heeten zij weer Goden
en ./Eonen. Eeuwige geldigheden of ideeen, heerschen in de
wereld buiten ons en in de wereld des geestes, in het b o v e nn a t u u r 1 ij k e waarin de wijsbegeerte opgaat, door weinigen
begrepen, door de meesten miskend.
De philosophie is ook volgens PLATO geen zaak voor de
menigte (Civ. 494 a, Phwdr. 249 d, 273 b), maar voor de
weinigen, die boven het gewoon menschelijke tot idealiteit
weten te stijgen om de goddelijke genade deelachtig te worden,
welke hen boven zichzelven zal verheffen (Thewt. 176 b).
Had HERACLITUS reeds gezegd dat „veelweterij" nog geen
wijsheid was, maar dat nochtans de wijsgeer „van zeer veel
dingen kennis" (Clem. Str. V. 141) moest hebben, PLATO,
die in gelijken zin zegt dat het in de wijsbegeerte aldoor
gaat om hetzelfde (Gorg. 482 a. Vgl. Civ. 484 a, Arist. Met.
1053 a), noemt in den Staat den wijsgeer begeerig, niet naar
deze of die kennis, maar naar alle kennis (47 5 b), gelijk ook
ARISTOTELES het later in den philosoof zal roemen over alles
te kunnen spreken (Met. 1004). De waarheid is dan ook dat de
philosophic als de „kennis der kennis" of „de wetenschap
der wetenschappen", veelheid van kundigheden vooro nderstelt,
om daarvan de eenheid van weten te begrijpen in een veeleenigheid van begrip. De wijsbegeerte doet zich te midden
1)

Vgl. Arist. de Mundo I 9, i 1, Phil. Jud. de Mut. Nom. 47.
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der bijzondere wetenschappen gelden als de leer der algemeene waarheid. Gelijk het middelpunt van den cirkel even
alzijdig is als de omtrek, waaruit alle stralen naar hun gemeenschappelijk centrum te zamen schieten, is de philosophie
het centrum van weten te midden der peripherische wetenschappen. „Een wetenschap is er", zegt PLATO, „die de
wetenschap is van niets anders dan haarzelve en de andere
wetenschappen" (Charm. 167 b, c). HERACLITUS had reeds
het inzicht geopend op het centrale weten, waaruit zijn logosleer zich ontwikkelde, n.l. door „zelfonderzoek" (Plut. adv.
Col. 20. 2118 c), en daarna SOCRATES, door de ijverigste betrachting van de Delphische spreuk „Ken u zelven" (Xenoph.
Mem. IV. 2), d.i. door alle weten te concentreeren om
het middelpunt van den subjectieven geest, van waaruit
hij dan weer redeneerend in 'woord en wederwoord' algemeene begrippen leerde samenstellen. Ook PLATO gewaagt
er van dat een opschrift van den tempel te Delphi verklaarde dat de mensch zichzelf moest leeren kennen. (Charm.
164 d, Vgl. Plut. De E. 17, Diodor. IX. 14.)
Het subject, dat alles uit zichzelf ontwikkelt, lost alles ook
weer in zichzelf op. (Vgl. Leg. 86o b, 861 a.) De menschelijke geest is de wereld in 't klein waarin de wereld in 't
groot verhelderd verschijnt, spiegeling van den macrocosmos
in den microcosmos en omgekeerd.
De rede „bestuurt alles", de rede „hebben alle menschen
gemeen", doch alleen de wijsgeer „weet alles" (Heraclitus),
zooals ook gezegd is dat de wijsgeer „over alles moet kunnen
spreken" (Aristoteles). Daarmee is bedoeld dat alleen de wijsgeer van alle wetenschappen 'het ware' weet en dat hij over
alles 'met zuiverheid van rede' heeft leeren spreken. En zoo
zegt dan ook PLATO: „Heeft men niet naar behooren gephilosopheerd dan zal men ook nimmer in staat zijn naar behooren over iets te spreken". (Phdr. 261 a.) Behoorlijk
te spreken leert men allereerst door de leer der zuivere
rede, door redeleer of logica, waarin de waarheid begrepen
wordt in eigen en algemeene redelijkheid, en zoo meteen
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de algeineene geldigheid der logica in natuur en geest. Is
de ware m et aphy sica de naam voor de wijsbegeerte die zich
boven de natuur en natuurleer verheft in de waarheid der
geestelijke werkelijkheid, dan zal zij overeenstemmen met
de leer der red e, die zich in geestesphilosophie heeft vervolmaakt. Metaphysica van zuivere rede doordrongen stemt
met de logica overeen. Zoo verwerkelijken zich de beginselen
der ware leer in de „dialectiek" der wetenschap van zuivere
rede of philosophie. (Vgl. Theaat. p. 189, 19o. Soph. 263 c.)
Met blijkbare instemming haalt PLATO het woord van
HERACLITUS aan dat het Eene zich in zichzelf verdeelende
zich vereenigt. (Symp. 187 a.) Het Eene — dat het volstrekte wezen, de logos of het goddelijke is — onderscheidt zich van zichzelf om tot zichzelf to komen. Alles
ontstaat in tegenstelling, in onophoudelijke wisselingen,
strijdend met zichzelf en meteen in zichzelf een wordend :
eenheid van tegenstellingen, ongescheiden-onderscheiden zijn
van tegendeelen. (Lys. p. 216.)
Zoo spiegelt het „wezen" alle tegenstellingen ; in het wezen
(der dingen, der verschijnselen) verkeert alles met en in zijn
tegendeel : in wezen is alles eenheid in tegenstelling. (Lg. 816 d.)
Wat is nu b.v. het wezen van het levende of wel het levende
wezen, ontdaan van de verscheidenheid van alles wat verschijnt ? Het wezen van het levende, het levende wezen in
zijn alle tegenstellingen opheffende eenheid, heet „ziel". —
„Ge zegt, dat in de zelfverkeering het begrip van dezelfde
wezenlijkheid wordt uitgesproken, als in den naam, waarmede wij allen van ziel gewagen ?" „Zeer zeker", laat PLATO
in de Wetten (896 a.) getuigen, waar ook naar zijn geest
gezegd wordt dat „hetgeen bezield is, aan verandering onderhevig is, omdat het de oorzaak zijner verandering zelf
inhoudt". (904 c.) Het leven of levende wezen is in zijne
verenkeling beschouwd sterfelijk, onsterfelijk evenwel als
algemeenheid. Als waar leven bestendigt het zich, al is het
sterfelijk op zichzelf. „Al het sterfelijke", zegt PLATO „bestendigt zich, niet doordat het steeds hetzelfde blijft, gelijk
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de Godheid, maar doordat het verouderde en verdwijnende
iets anders en nieuws achter laat, dat eender is op die wijze
is het, dat het sterfelijke deel heeft aan de onsterfelijkheid".
(Cony. 228, Vgl. Arist. De An. 2, 4, 2 en Plotin. IV. 7. I.)
In „Gorgias" (524 b), een zijner eerste geschriften, vat
PLATO het o n d e r s c h e i d e n zijn van lichaam en ziel nog
te veel op als een g e s c h e i d e n zijn, evenals andere oude
schrijvers. Lijf en ziel zijn tegengesteld, doch ook een —
in het Ik. Het Ik is noch uitsluitend het lichaam, noch
uitsluitend de ziel, maar als beiden opheffende vereeniging, d.i.
eenheid van reeel levend lijf en ideeel wezenlijke ziel, een hoogere
werkelijkheid. Tegenover ziel en levend lijf is de dood de
ontkenning van het Ik, de overgang van het verenkelde in
de algemeenheid. Doch het Ik als de bevestiging en bestendiging is de veralgemeening zelf van het levend verenkelde van lijf en ziel in hoogere verwerkelijking en vergeestelijking, die als wordende geest zoowel het leven als den
dood te boven gaat.
Het Ik is bron en zee tegelijk, ontwikkelt alles uit zich
zelf en lost alles ook weer in zich zelf op (Leg. 86o b, 861 a.).
Het subject is als geest beginsel en doel van alles. „Terecht
zegt ARISTOTELES, „heeft PLATO zich afgevraagd en onderzocht of men van de beginselen heeft uit te gaan, dan wel
daarop heeft af te gaan". (Eth. Nic. 1. 2.) Het beginsel
wordt niet dadelijk openbaar, doch verwerkelijkt zich gaandeweg, om dan in het logische denken te blijken van het begin
af gewerkt te hebben. „De dialectische denkgang alleen
beweegt zich met opheffing van vooronderstellingen, in de
richting van het begin zelf, om het vast te stellen : hij trekt
het geestesoog geleidelijk voort en leidt het opwaarts".
(Rep. 533 cd.)
De mogelijkheid van het „weten", van ware kennis, vooronderstelt overeenstemming tusschen een wereld van ideeen
en de wereld van verschijnselen, waarvan de eerste gekend
wordt door de rede en de tweede gegeven of meegebracht
wordt door de zinnelijke waarneming.
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Het identische heeft aan zich het differente of verschillende, evenals ook weer de differentie hare identiteit heeft
(Thewt. Igo a.). De wezenlijke identiteit (of eenheid) onderscheidt zich in alle bepaaldheid van zichzelf (Parm. 146 c.).
In veeleenigheid van wereld en denken is verscheidenheid
en eenheid. In alle veeleenigheid is verscheidenheid en tegenstrijdigheid (Parm. 146 c, Phil. 13 c.).
Veeleenigheid is zonder veelheid en eenheid niet denkbaar,
en ook in de Idee, juist in waarheid in de Idee, is veelheid
in eenheid intellectueel aanschouwbaar of denkbaar. Is de veeleenigheid des heelals een onbewogen veelheid in eenheid,
beweegt alles zich door alles of beweegt alles zich in zijn
geheel ? De onnadenkende waant het een of het ander, doch
de wijsgeer erkent zoowel het een als het ander. De philosoof „zal zich daarom door hen die eenheid of ook veelheid
van ideeen aannemen, even weinig laten bijbrengen, dat het
heelal stilstaat, als hij ook maar luisteren zal naar dezulken,
die het bestaande volstrekt in beweging achten ; zooals de
kinderen wenschen, zal hij veeleer zeggen, dat het heelal en
onbewegelijk en in beweging is tegelijk" (Soph. 249 c.d.).
Zoo zal hij ook naast het vraagstuk der 'kennis' het
probleem der leerbaarheid der deugd, het standpunt van den
de leermeester zelf had immers
Socraticus ANTISTHENES
‘deugd' een 'weten' genoemd gedurende een groot deel
van zijn leven onder de oogen zien, en zijn houding zuiverder
bepalen, tot hij ook daarvan de betrekkelijkheid erkent, en
den deugdprediker, dien hij eerst had bijgestaan, later bestreden, ten slotte recht laat wedervaren in zijn „Philebus".
Daarmee is in 't algemeen de ontwikkeling van zijn philosophie aangeduid.
In het vroege werk „Gorgias", geschreven kort na den
dood van SOCRATES, gaat PLATO geheel met zijn leermeester en met diens trouwen aanhanger ANTISTHENES
samen, om in een strijd tegen de Sophistische vereenzelviging van 'lust' en ‘deugd', het 'aangename' en het ‘goede',
beredeneerend to bewijzen dat het goede, allerminst iets
-

122

27

subjectiefs zijnde afhankelijk van het recht of van de willekeur
van den 'sterke', eigen werkelijkheid heeft en hooger staat
dan genot.
In gelijken geest van aanhankelijkheid aan SOCRATES zijn
„Apologie" en „Crito" geschreven ; in het eerste stelt hij
diens verdediging op voor zijn rechters, — en meteen voor
alle rechters ter wereld ; in het tweede laat hij de laatste
gedachten van den wijsgeer in ketens, over de plichten van
den burger jegens de staatswetten, mededeelen aan zijn
leerling.
In „Clitopho" is al de breuk merkbaar met ANTISTHENES en
diens deugdbegrip, — PLATO betwijfelt daar de leer b aar h ei d
der deugd —, die in de volgende periode van zijn philosophische
ontwikkeling tot een openlijken tweespalt wordt. In die
periode ontgroeit hij ook geleidelijk aan het engere Socratisme, tracht hij de verschillende richtingen der Socratische
scholen to vereenigen, ziet hij zijn ideeen-leer mythologisch-theosophisch voor zijn verbeelding ontstaan, verdiept
zijn dichterlijke aanschouwing zich gaandeweg door diepzinniger redelijk besef van het verband der zinnelijke en
bovenzinnelijke wereld, der waarneembaarheden en denkbaarheden, en werkt in hem de dialectiek der zuivere redeneering zich omhoog, worstelend met de stof der zinnen en
de substantie des geestes ; tot hij in de laatste periode die volkomenheid van zuivere rede bereikt, die hem — op dit hoogst e
standpunt der wijsgeerige beschouwing der wereld van verschijnselen en van begrippen 'dialectisch' de rede doet
spreken in haar eigen taal.
In „Phdrus" b.v., behoorende tot de middenperiode
385-380) ontplooit zich zijn schoonheid en wijsheid in
een algemeen bewonderde mythe van het wezen der 'ziel',
van haar oorsprong, haar verlangen naar en herinnering van
de bovenwereldsche ideeen, die de ziel heeft aanschouwd
en waarnaar zij, vooral in oogenblikken van besef der kunst
.

1

) Zie „Socrates" p. 33 (8i) v.v. Pass.
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en wijsheid, blijft hunkeren, — zoo zij niet in vergetelheid is
ten onder gegaan.
De vier groote mythen over de z i el in „Gorgias", „Phdrus", „Phdo" en „Politeia" hangen samen met de
Platonische id e e e n-1 e e r, die hij vooral in „Phxdrus" en
„Phaedo" uitvoerig allegorisch opstelt. Deze wordt door de
meesten gehouden voor het zuiverste en belangrijkste van
PLATO'S philosophie. Toch is zij, in den vorm zooals zij
daar opgesteld is, niet meer dan een zeer belangwekkende
phase zijner philosophische ontwikkeling, vooral van dichterlijk standpunt. In zijn latere diepzinniger werken „Parmenides" en „Sophist" is hij boven zijn `metaphysische' ideeenleer uit, om zijn ware ideeen-leer in zuivere dialectiek, d. i.
zuiver redelijk, to ontwikkelen.
De „vrienden der ideeen" in „Sophist" (p. 248 a), zijn PLATO'S
eigen leerlingen van vroeger. „Laat ons nu naar de anderen
gaan", zegt de ongenoemde Vreemdeling, die, als leerling der
Eleaten, den boven het Eleatisme uit gestegen PLATO zelf
lijkt, naar „de vrienden der ideeen". „Onderzoek ook hunne
meening voor ons". De strijd tegen de ideeen-leer in het
eerste boek van de Aristotelische „Metaphysica" is ontleend
aan een jeugdschrift van ARISTOTELES. In PLATO'S „Wetten"
van 35o komt de ideeen-leer niet meer voor I). De Platonische mythologie der ideeen, al kornt zij in een laat werk
als „Timxus" in het woord van den Pythagoreisch sprekenden
natuur-philosoof nog voor, behoort tot de midden-phase van
het Platonisme, waarin ook de dichterlijk-wijsgeerige werken
„Phxdrus" (385) en „Phwdo" (381) geschreven zijn.
In den „Phxdrus" b.v. `beredeneert' hij het niet hoe het
e e u wig z ij n d e in den menschelijken geest tegenwoordig
is bij het zuivere denken, maar hij stelt het mythisch en
dichterlijk-zinnebeeldig zoo voor, dat onze zielen voor hun
bestaan op aarde prae-existentie hebben gehad in een hoogere
wereld, en dat zij van de geboorte of geleidelijk zichzelf
1

) Vgl. Hegel's Gesch. d. Phil., uitg. Bolland

382, 2e

noot van B.
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meer bewust wordend, strevend naar volkomenheid, naar
zuivere „kennis" of „weten", dikwijls met zielsverrukking,
zich van dat eeuwig zijnde bewust wordt. In die toestanden van zielsverrukking en geestesverheldering is de
mensch zich bewust van zijn v66r-bestaan in een onzienlijke
bovenzinnelijke wereld, dat hij zich weer le binnen brengt'
of 'herinnert'. Aardsche schoonheid en hemelsche waarheid
staan aldus in verband met elkaar.
Dit geschrift zou PLATO bestemd kunnen hebben voor den
jongen Helleen, die op school was ingewijd in de dichterlijke Homerische mythen, en zijn eerste levenswijsheid zou
verkrijgen aan de hand van Sophistische redekunst, waarvoor
dan PLATO hem te goed achtte. De rede van den Sophist
'Lysias' over de liefde, die de jonge 'Phdrus' bij zich
heeft en roemt en voorleest, en die het thema ontwikkelde
dat men liever zijn genegenheid meer tot dengene die niet
lief heeft dan tot dengene die wel lief heeft moet richten,
keurt SOCRATES-PLATO af. De schoone SAPPHO en de wijze
ANACREON en veel anderen konden het beter. Zelf zal hij
het den jongen Phxdrus beter voordoen (p. 237 c— 241 d).
Gewaarschuwd evenwel door zijn „stem", zijn „daimonion" 1),
beseft PLATO'S woordvoerder 'Socrates' dat hij den liefdeGod 'Eros' ontwijdt door zijn rede tegen hem, — en dan
houdt hij een tweede rede ter eere der Liefde. De ziel is
onsterfelijk (245 c) en staat in verband met een hoogere
geestelijke wereld : de liefde die zij gevoelt is een der
„hoogste dingen".
Wat PLATO tegen ‘Lysias' en de Sophisten in 't algemeen
heeft, is dat zij de techniek der rede, het kunstige der rede,
niet de ware redek u n s t, beoogen, terwijl hij met redekunst
waarheid wil geven 2 ). Hij geeft een voorbeeld van ware
redekunst. Niet verwarring van het begrip der hoorders
door schijnredenen, geen verbijstering door uiterlijken gloed
der voordracht, moet het doel zijn, maar bijbrengen, te
2

Zie „Socrates" p. 27 (75) v.v.
) Vgl. Schleiermacher. Plato's Werke I.
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binnen brengen, „herinnering", der waarheid: deel hebben
aan „het ware zijnde".
In dien zin is PLATO'S schoone mythe van de natuur der
ziel, voorgedragen in de derde rede in den „Phxdrus", voorbeeldig. Zij is daarom paradeigmatisch, dewijl zij in schoone
beeldspraak voor de voorstelling toovert, wat zinnebeeldig
van vorm zijnde, een inhoud van waarheid heeft. Meer dan
iets anders toont deze mythische allegorie dat PLATO de
kunst niet verloochent — tenzij deze slechts nabootsing of
technische kunstigheid is —, maar in verband wil gebracht
zien met wijsheid. PLATO wil „de ware beschouwing" geven
(245 c) ; hij spreekt zinnebeeldig „over de waarheid", al is
zij zelf „kleurloos, vormloos en ontastbaar"- (247 c.)
De ziel is „onsterfelijk". (245 c.) Doch wat is „haar
wezen" ? (246 d.) — „Zij worde" (dus) met de verbonden
kracht van een gevleugeld span en zijn menner vergeleken.
De rossen der Goden nu en menner zijn alle goed en van
goede afkomst, — de andere echter gemengd. Vooreerst
nu ment bij ons de menner een tweespan; daarbij is een der
rossen schoon en goed en stamt van dezullce af, het andere
echter van tegengestelde afstamming en hoedanigheid. Zwaar
en moeilijk is daarom noodzakelijk bij ons het mennen".
(246 ab.) Wat is de oorzaak van het verlies der vleugels,
waardoor zij aan de ziel „ontyallen" ? (246 d.) — „De natuur
der vleugels bestaat daarin het zware opheffend omhoog to
voeren, waar het geslacht der Goden woont". (246 d.) „Het
goddelijke (echter) is schoon, wijs, goed en wat daaraan gelijk is. Hiervan nu voedt zich en groeien voornamelijk
de vleugels der ziel, — het leelijke en booze echter en
wat overigens aan datgene tegengesteld is, ontwijkt zij en
vervliegt". (246 d.) „De groote bestuurder nu in den hemel,
Zeus, een gevleugelden wagen mennend, tijgt het eerst uit,
alles ordenend en regelend; het leger der Goden en Dmonen
volgt hem" (246 d, 247 a). „Hem volgt echter wie wil en
kan". „Wanneer zij ter feest en ten maaltijd gaan, naar
het hoogste gewelf des hemels, dan stijgt de weg steil om126
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hoog ; dan gaan de Godenwagens met gelijk welbestuurd
span steeds licht (er over), de andere echter met moeite.
Want het ros dat iets slechts aan zich heeft drukt met zijn
zwaarte nijgend ter aarde, als 't door zijn menner niet is
opgekweekt. Zoo ontstaat er dan voor de ziel veel last en
strijd. Want de onsterfelijk genoemde zielen, wanneer zij
op de hoogte zijn, richten zich op en staan op den rug des
hemels, en, terwijl zij daar staan, voert hen de wenteling
mee weg en zien zij wat buiten den hemel is". (247 b.)
„Het bovenhemelsche oord heeft echter nooit een der
dichters bier (op aarde) bezongen, noch zal hij het ooit naar
waarde beiingen. Het ziet er echter aldus uit : want men
moet het toch wagen de waarheid aan te duiden, vooral als
men over de waarheid spreekt. De kleurlooze en vormlooze
en onaantastbare werkelijke waarheid namelijk kan alleen door
den menner der ziel, de rede, aanschouwd worden, en het met
haar bezig zijnde ware weten woont in dit oord". (247 c.)
„Daar nu de goddelijke geest zich met onvermengde rede
en kennis voedt, zooals ook elke ziel, die het haar verwant
zijnde moet opnemen : zoo verheugen zij zich het ware zijnde
weer eens te aanschouwen en voeden zich met het aanschouwen der waarheid en bevinden zich daar Wel bij, totdat
de wenteling hen weer op de vorige plaats heeft teruggebracht. In dezen kringloop echter aanschouwt zij de gerechtigheid zelf, aanschouwt zij de bedachtzaamheid, aanschouwt zij de kennis" : „de kennis van wat werkelijk en
waar is". (247 c.) „En als zij evenzoo al het overig werkelijk
zijnde aanschouwd en zich verzadigd heeft, dan daalt zij
weer in het binnenste des hemels en begeeft zich naar haar
woning. Als zij daar aangekomen is, plaatst de menner de
rossen aan de kribbe, werpt hen ambrozijn toe en drenkt
hen bovendien met nectar". (247 e.)
„Dit nu is het leven der Goden". (248 a.) Allen pogen
het gebied van zuivere kennis te bereiken. Zoo „ontstaat
dan rumoer en strijd". „Waarom toch die groote ijver om
te zien waar de weide der waarheid is?" (248 b.)
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Nu wordt de zielsverhuizing symbolisch voorgesteld. „Van
alien nu ontvangt hij, die rechtvaardig geleefd heeft, een
beter lot, wie onrechtvaardig (leefde) een slechter". „Een
ziel, die nooit de waarheid aanschouwd heeft, kan ook nooit
de gestalte (des menschen) aannemen ; want de mensch moet
b e g r ij p e n, wat in 't algemeen g esproken wordt, wat uit
veel zinnelijke indrukken door de rede in eenen t e z a m en
gevat wordt". (249 b.)
„Dit echter is herinnering van datgene wat eens
onze zielen gezien hebben, toen zij den weg met God
bewandelden". „Daarom krijgt ook terecht slechts de ziel
van den wijsgeer vleugels. Want zij is altijd zooveel
mogelijk met de herinnering bij gindsche dingen, waarbij
de God zich ophoudend juist daarom goddelijk is. Wie
dus zulke herinneringen behoorlijk nagaat, hij alleen zal,
steeds volmaakte wijding genietend, een waarlijk volmaakt
mensch zijn". (248 c.) „Daar hij zoo echter verre blijft
van menschelijke strevingen en bij het goddelijke verwijlt, zoo zal hij door de menigte wel is waar gescholden
worden voor een verbijsterde ; dat hij evenwel een begeesterde is daarvan heeft de menigte gee n begrip". (249 d.)
Welke soort van waanzin is dit, die SOCRATES-PLATO de
4e noemt ? „Waarbij degene, die bij den aanblik der hier
(op aarde) aanwezige schoonheid zich gindsche ware herinnert, vleugels krijgt en zoo gevleugeld het verlangen gevoelt, omhoog te vliegen, doch dat niet kunnend en maar
als een vogel naar boven ziende, en wat beneden is geringachtend, beschuldigd wordt, tot waanzin vervallen te zijn".
(249 d.) De allegorizeerende wijsgeer echter zegt, „dat deze
onder alle begeesteringen zich als de edelste en van den edelsten
oorsprong betoont". „Wie dezen waanzin deelachtig wordt heeft
het schoone lief". „Want, gelijk reeds gezegd is, elke menschelijke ziel heeft volgens haar wezen het zijnde aanschouwd".
(249 e.) „In datgene wat hier is, zich het gindsche te
herinneren, valt niet iedere ziel licht". „Weinige (zielen)
blijven er over, wie de herinnering toereikend bijblijft. Wan128
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neer deze nu ergens een evenbeeld van het gindsche zien,
worden zij verrukt en zijn zichzelf niet meer meester".
(250 a.) De nabeeldingen hier op aarde hebben „geen glans",
„en slechts met troebele werktuigen kunnen ook maar weinige
(zielen) met moeite, gindsche beelden benaderend, het wezen
van het nagebeelde herkennen". „De schoonheid was echter
toenmaals schitterend om te aanschouwen", ook voor „anderen,
die, een anderen God volgend, genoten van den heerlijken
aanblik en het schouwspel, en in een geheimenis werden ingewijd, dat men wel het allerzaligste kon noemen". ( 230 b.)
„Mogen deze woorden", zegt PLATO, aan de herinnering gewijd zijn, waardoor ik uit verlangen naar het
verleden, daarover nu uitvoeriger gesproken heb". (250 c.)
„Nu (echter) heeft slechts de schoonheid het lot, tegelijk in
den hoogsten graad in de oogen te stralen en het begeerenswaardigste te zijn". (250 d.) Dat gevoelt de ziel van hem,
wien de vleugels beginnen te groeien, bij de „herinnering
aan het schoone". (251 c,d.) Het zijn „gemengde gewaarwordingen", die „onrust" en „geestes-verbijstering" veroorzaken, een „waanzin" die de ziel aan het alledaagsche ontrukt.
(251 e.) Zij schat niets hooger dan het schoone en tracht
„het begeerde zoo nabij mogelijk te zijn", in de „vereering
van hem, die in het bezit der schoonheid is". (252 a.)
„Deze toestand noemen de menschen Eros (L iefd e)
(252 b.) — Eros is mythologisch de jeugdige God der Liefde.
Dit beeld is voor den Helleen de idee der Liefde, die, in
alle zinnelijkheid, ook de eeuwige idee der schoone kunst en
wijsbegeerte is. In alle zinnelijkheid trekt zij de menschelijke
zielen naar het bovenzinnelijke. Zoo blijkt PLATO de metaphysische wijsgeer die in de verschijnselen deter wereld het
bovenzinnelijke wezen zich voorstelt en begrijpt.1
Het redelijke of logische staat bij PLATO altijd in verband met het metaphysische. In de waarneembaarheden,
de zinnelijke verschijnselen, heerscht een logische wettelijkheid of orde, die een afspiegeling is van de ideeen.
In den „Thextetus" komt hij zeer dicht bij zijn kennisleer.
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Hij oefent een directe critiek uit op de wiskunde en toont de
ontoereikendheid harer voorstellingen aan tegenover
DORUS van Cyrene, den beroemdsten mathematicus van zijn tijd.
Indirect critizeert hij ook ANTISTHENES, die de kenbaarheid
der elementen loochende, terwijl hij zich openlijk richt tegen
de Sophisten, het gebrekkige van hun subjectief oordeel (meening) en waarnemingsleer aantoonend, en bedektelijk tegen de
Megarici, eenzijdige voortzetters der Socratische begripsleer,
wier hoofdman EUCLIDES van Megara hij dit Socratisch
gesprek nochtans toeschrijft. Hij kan althans erkennen dat
deze voortgaat op den door SOCRATES aangewezen weg,
doch wil meteen laten beseffen dat een abstracte opvatting
der begrippen door de eristische of strijdlustige en twistzuchtige
Megarici niet tot het doel voert eener kennisleer als zuivere
wetenschap. Na deze critieke beschouwing die het ontoereikende van historische denkrichtingen doet blijken, laat
hij de mogelijkheid beseffen eener ware kennisleer.
In de begripsleer der Megarici is niet de zuivere overeenstemming ontstaan tusschen de a 1 g e m e e n e b e g r i p p en van
SOCRATES en het eeuwige eerie z ij n der Eleaten, die bedoeld
werd. Deze is alleen te bereiken door een dieper besef der
Socratiek 1 ). PLATO juist zal deze taak vervullen, die zooveel
beteekenis heeft voor de ontwikkeling der ware philosophie.
Waarschijnlijk werd hij door de Megarici, op zijn eerste reis,
dieper ingewijd in de leer der Eleaten. Hij zelf zal de
Socratische methode van het onderzoek der waarheid in algemeene begrippen vereenigen met een gezuiverde Eleatische
zijnsleer door de Socratische dialoog te louteren in een Parmenideische dialectiek. In den „Thetetus" komt hij nog
niet zoover ; doch hij laat althans de mogelijkheid eener leer
der zuivere kennis bevroeden. Hij is de „wordende denker"
waarvan sprake is. De waarneming alleen is ontoereikend.
(192 v.v.) Van de waarneming moet men komen tot
kennis, — zoo is het thema van het gesprek tusschen 'SOCRATES'
1)

Siisemihl. tenet. Entw. d. Plat. Phil. 286, 287 Vgl. 310 v.v.
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en `THEiETETUS . In den „Phdo" (95 e) erkende hij
ook de betrekkelijke waarheid der waarneming ten opzichte van het wordende ; doch boven de waarneming verheft hij zich om tot ware kennis te komen van het wezen
der dingen. Ook de v o or s t e 11 i n g, b.v. in de wiskunde,
erkent hij, doch eveneens als hulpmiddel om tot het ware
begrip of de ware kennis te komen. Door waarneming en
voorstelling dringt de denkende mensch heen, geleid door de
rede, tot het wezen der dingen, kenbaar in de ideeen-leer.
De waarneming of gewaarwording (aisthesis) is zinnelijk,
psychisch, doch het weten is meer, al is het op het psychologische gegrond. Tusschen beide staat de voorstelling.
SOCRATES brengt „Thetetus" ten slotte zoover dat deze
op zijn samenvatting der redeneering : „Op de vraag, zoo
blijkt wel, w a t is kennis (ti estin epistemee), zal dus het
antwoord zijn : juiste voorstelling (doxa orthee) met de kennis
(meta epistemees) van het soortelijk onderscheid (diaphorotetos), want dat zou volgens die definitie de verbinding met
mede opnemen der verklaring beteekenen" (p. 2 IO a), —
toegeeft : „dat blijkt zoo". En even later zegt deze : „ik heb
zelfs meer dan ik in mij had, met uwe hulp, voortgebracht". Doch SOCRATES-PLATO weet beter dan een
ander dat we er nog niet zijn, al is op die belangrijke plaats het
ware inzicht geopend ; ja, door `waarneming' en `voorstelling'
heen gegaan, eerst aan 't begin staan der ware kennis.
Later zal hij ons in den „Sophist" nog iets verder brengen.
PLATO'S `uitgaan boven' de Socratiek is meteen een `dieper
ingaan' tot haar ware wezen : de dialectische begripsleer, die veel
later in voile werkelijkheid zal ontwikkeld worden, doch die hij
althans in zijn ideeen-leer aanduidt. De Socratische methode
blijft de grondslag der Platonische philosophie; naar vorm en
inhoud is het Platonisme een alzijdig ontwikkelde en voleindigde Socratiek, waarop ook andere, eenzijdige, Socratische richtingen uitloopen, en waarin dan verder ook de
zijnsleer der Eleaten en de logosleer van HERACLITUS te
herkennen zijn, vermengd met Pythagoreische bestanddeelen;
)
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dit laatste voornamelijk in een zijner laatste geschriften, den
„Timams".
HERACLITUS wordt in zijn aanhanger CRATYLUS, leermeester van PLATO vO6r deze SOCRATES kende, slechts
schijnbaar gecritizeerd. In den dialoog „Cratylus" wordt
beredeneerd dat de leer der „kennis" niet gegeven is door
die der „taal". De kennis der taal als zoodanig brengt ons
niet tot de kennis van het wezen der dingen. Deze eenzijdige ontkenning van de identiteit van taal en begrip, door
aanwijzing van het onderscheid er tusschen, is van groote
beteekenis, omdat er het besef uit blijkt dat het onderscheid
geen volstrekt verschil beduidt, doch eer een nauw verband,
n.l. een betrekkelijk innige overeenstemming. Slechts schijnbaar wordt HERACLITUS in het naar zijn leerling genoemde
gesprek betrokken, omdat de groote beteekenis van zijn
logos-leer daarin niet onthuld wordt, al voert de redeneering
ons in het kamp waar eenzijdig voorgestelde Heraclitische
en Eleatische gedachten in strijd met elkaar gebracht worden.
In den „Sophist", die, hoewel jaren later geschreven, aansluit bij den „Thextetus" — het daarin afgebroken gesprek
wordt door PLATO voorgesteld den volgenden dag voortgezet
te zijn werden wij (zie Inleiding) langs de verschillende
philosophieen der Oudheid gevoerd. Het was zijn bedoeling
door een beredeneering van de 'eenzijdige stellingen' der
verschillende historische systeemen en van de macht der
`tegenstelling', die de Sophistiek daar op aanwendt om hun
onhoudbaarheid te doen blijken, te komen tot het redelijke
inzicht, d. i. het logisch en dialectisch begrijpen der tegengestelde eenzijdige stellingen in een eenheid, waardoor dus
blijkt dat de bijzondere begrippen niet uiteen vallen, maar
in verbinding met elkaar staan. De Sophistiek blijft bij
de tegenstelling staan, die zij heeft aangewezen en waarmee zij de eenzijdigheid van elke afzonderlijke meening
of stelling, van alle bijzondere principes, aantoonen kan.
Door nu te doen begrijpen dat de door de Sophistiek
getoonde tegenstellingen, die even zoovele moeilijkheden en
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verlegenheden voor het verstand zijn, in de rede liggen en
samengesteld kunnen worden in een eenheid, en dat er een
verbinding der bijzondere begrippen mogelijk is, ontwapent
hij den ergsten vijand van elk wijsgeerig beginsel, van alle
stellingen en oordeelen. Zoo doende blijkt tegelijk de (dialectische) rede, het logische begrip, juist de vriend van al die
eenzijdige verdedigers van stellingen, beginselen en meeningen,
zoowel die van de geschiedenis der philosophie als die van het
dagelijksche leven, omdat de betrekkelijke waarheid daarvan
wordt erkend, terwijl door logische begripssamenstelling en
-vereeniging orde wordt gebracht in de verscheidenheid. Ook
in de tweeledigheid der indeeling (dichotomie) blijkt de toepassing van de dialectiek, die in het ware begrip heerscht
door alle tegenstellingen heen.
De ware logische denker leest uit al die tegenstellingen ,
de waarheid samen. Waar de Sophist zich in de tegen-'
strudigheid vermeit en van alle overgeleverde beginselen en
alle meeningen van den dag de eenzijdigheid en onhoud-,
baarheid beredeneert, beseft de dialecticus de logische noodzakelijkheid van al de tegenstrijdigheden, die echter dan,
als in de rede liggende, over en weer begrijpelijk worden,,
en door begripsverbinding in stelselmatige volgorde vereenigd
kunnen warden. De Sophist o n t k e n t alles door tegenstelling
aan te wijzen en stelling te nemen tegen deze of gene leerstelling. Het alledaagsche denken e r k e n t dit 6f dat (meening).
De ware dialecticus k e n t de tegenstelling en hun eenheid, doordat hij eenheid in tegenstelling begrijpt. Waar dus de
Sophist steeds neen zegt, zegt de alledaagsche denker bij elken
zin ja 6f neen al naar zijn meening luidt, — terwij1
de ware denker op al die eenzijdige stellingen ja ên nee n4
zegt, „neen" dewiji hij de eenzijdige stelling ziet, die voor
de eenige ware wordt gehouden en toch in tegenstrijdigheid
is met een andere, „ja" dewijl hij de betrekkelijke waarheid
ervan kent ; en zoo zegt hij in waarheid „neen en ja" te
gelijk, daar hij door begripsverbinding van die eenzijdige
stellingen die een tegenstelling vormen, alle betrekkelijke
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begrippen samenstelt tot of vereenigt in een eenheid, — en
dat is dan de waarheid.
Door in den „Sophist" de betrekkelijke eenzijdigheid der
vroegere philosophieen ter zijde te stellen, maakt PLATO de baan
ruim voor zijn Dialectiek, die hem boven zijn Ideeen-leer verheft.
Bevatten vroegere werken, b.v. „Phxdrus" en „Phaado", zijn
ideeen-leer, in „Parmenides" en „Sophist" gaat deze over
in de dialectiek van zuivere rede en redeneering. Wat afgetrokken gedacht was en bovenzinnelijk voorgesteld (ideeen
als oerbeelden), wordt redelijk begrepen (begrippen, kategorieen). In den „Philebus" worden de begrippen geluk (genot)
en het hoogste goed van zuiver kategorisch standpunt doordacht. „Timxus", „Critias" en „Wetten" zijn werken van
PLATO'S grijsheid (met de drie bovengenoemde oudere werken
tusschen 360-350 geschreven), diep doordachte werken,
waarvan vooral de „Timzeus", die ook zijn natuur-philosophie
bevat, voor de toekomst buitengewone beteekenis heeft.
De „Timams" begint met een schets van den Platonischen
idealen staat, in het dialoog van dien naam uitvoerig geteekend, en gaat dan over in zijn natuur-philosophie, die
PLATO den Pythagoreer in den mond geeft. Eerst over
z ij n (het eeuwig zijnde) en w o r den (ontstaan en vergaan)
(27 v.v.). Alle `worden' heeft een oorzaak (werkend) en
een oervorm (formeele oorzaak) (28), die of een z ij n is,
of aan het wordende behoort, zooals bij beschouwing van
de wereld blijkt (29). Dan gaat de redeneering van den
Pythagoreer in een mythologische voorstelling over, die door
deze geheele natuur-philosophie heen speelt. De beweegreden van den wereldmaker, in welke wij het werkende beginsel zoowel als het te bewerken doel hebben te zien en
te begrijpen, is het goede of volmaakt e. Zal 't goed
gaan dan moet ook het oerbeeld der wereld volmaakt zijn,
dat is het z ij n of de i d e e. Werkende en vormende oorzaken vervolmaken het heelal in het doel: de idee van het
goede (30). Dan wordt met het oog op het doel gesproken over de bezieling der wereld, over het leven (30,
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3 I), over de vier elementen van het wereldlichaam (32),
over worden en beweging (kringbeweging) (33), over de
wereldziel en haar harmonie, over 'geworden' godheden, over
het verband in het heelal (uitwendig) en de innerlijke be-wegingen van het leven en denken der wereldziel (33-38),
over tijd en ruimte, over het zonnestelsel (zon lichthaard der
planeten) (38-40 en de gesternten, over de volksgoden,
over de vorming der verenkelde menschenzielen, over leven
en ziel en denken in verschijning en wezen, in 't bijzonder
de zintuigen. (40-47.) Verder over de primaire materie,
die een is met de ruimte (48-53), over de elementen,
de kringloop van het worden (54-57), en in 't bijzonder
over de vier elementen : vuur, lucht, water en aarde (58-60
en de lichamelijke en zintuigelijke gewaarwordingen daarvan
(61-68). Daarop volgt een uiteenzetting van de samenstelling van het lichaam en van zijn levensverrichtingen
(59-81), een beschouwing over ziekten (p. 82-85), krankzinnigheid (86-87) en ten slotte over gezondheid, de
voortplanting en de verschillende trappen van dierlijk leven.
(87-92.)
De nog theosophische „Timwus" die voor den philosoof
PLATO zelf spreekt, en dus in beeldspraak wijsheid uit, zegt
dat „de God, die in eeuwigheid is" „de wereld maakte tot
een zieligen God" (34), en ook : „toen nu (echter) de
Vader, die het Al had voortgebracht, het aan zag, hoe het
in beweging en in leven en een beeld der eeuwige goden
was geworden, toen kreeg hij een welbehagen daaraan, en
in deze zijne vreugde besloot hij toen, het nog meer op
zijn oerbeeld te doen gelijken. (37.) Aan het slot zegt
hij dan in denzelfden geest : „En flu.., is de wereld tot
een zichtbaar wezen geworden", „een zinnelijk goddelijk
beeld van den bovenzinnelijken God". (92.) Dit waren
gedachten die een groote toekomst zouden hebben.
Ook de wereld bezield te denken en van een wereldziel
te gewagen is volstrekt niet alleen Platonisch en antiek, doch
een gedachte van alle tijden en zelfs zeer modern. „Wat
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bezield is, is aan verandering onderhevig, omdat het de
oorzaak zijner verandering zelf inhoudt" zeide PLATO in zijn
„Wetten" (904 c), waar hij ook toestemde „dat in de zelfverkeering het begrip van dezelfde wezenlijkheid wordt uitgesproken, als in den naam, waarmede wij alien van 'ziel'
gewagen". (896 a.) Beter dan veel moderne geleerden, en
zelfs denkers, die de 'ziel' tot een 'ding' willen maken begreep PLATO dat_ de ziel een 'werkelijkheid' is, die zich in
alle veranderlijkheid bestendigt, die zich wel in dingen, in
stoffelijkheid, in lijf en ledematen, zintuigelijk of zinnelijk
openbaart, zonder nochtans zelf een ding te zijn. Ziel, is
een naam voor een werkelijkheid, die zich in „zelfverkeering"
handhaaft. De realiteit of zakelijkheid van het levende lijf
heet in hare idealiteit ziel, die als werkelijkheid of „entelechie" van het levende wezen in de uiterlijke verscheidenheid van zijn functies de innerlijke eenheid bewaart.
Theosopisch geloovigen die zielsverhuizing, wedergeboorte
of palingenese, of wel reincarnatie als nieuwe term, voor
waar houden vinden in PLATO (Tim. 91, 92, Vgl. 42) slechts
een geloofsgenoot als zij onontvankelijk zijn voor den humor
die doorstraalt in zijn voorstelling b.v. dat mannen die lafhartig waren bij hun tweede geboorte in vrouwen veranderd
worden en dat de luchthartige die zich op zijn wijze met het
bovenaardsche bezig hield terugkeert als een vogel.
Wat men zonder onderzoek onwetenschappelijk en onwijsgeerig, met veronachtzaming van beschikbare wetenschap
en logisch denken, aanneemt, is het bespreken niet waard.
Echter geldt van PLATO, als van ieder geniaal denker, dat
hij, voor de wetenschap (natuurwetenschap) komende, veel
heeft voorspeld wat later bewaarheid werd. Hij devineerde
dikwijls wat latere wetenschap en wijsbegeerte verifieerde.
Geldt dit voor veel van zijn redeleer en geestesleer, ook
voor zijn natuurleer, die in zijn „Timxus" te vinden is,
mag dit dikwijls golden. Hij spreekt voor zijn tijd verwonderlijk goed over het wezen van het geluid (Tim. 67 b), over
bliksem, electron (barnsteen) en magneet, welke hij bij elkaar
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opnoemt (80 c), en hij maakt gewag van scheikunde (68 d).
Mogelijk heeft hij zelfs van den bloedsomloop geweten, daar
hij „het hart" de verbinding der aderen en de bron van het
door alle leden met onstuimigheid gedreven bloed" noemt
(Tim. 70 a,b) ; hij heeft goede gedachten over organen (45 a),
spreekt merkwaardig juist over het wezen der hysterie (90 c,d),
terwijl hij gewag maakt van spermatozoiden, als van „diertjes
die door kleinheid onzichtbaar en nog onontwikkeld zijn, die
uitgestrooid worden". (p. 91 c,d.)
Op de natuurleer volgt de leer van het leven en den staat.
De Hindoe-wijsheid van den Indier KAPILA gewaagt van
drie „goenaas" of hoedanigheden, to kenschetsen door de
drie woorden dofheid, heftigheid en helderheid, als de drie
staten of phasen van het menschelijke leven, waarbij wij ook
kunnen denken aan stoffelijkheid (lichamelijkheid), zieligheid
(bezieldheid) en geestelijkheid. Aan deze rangschikking
doet de voorstelling van PLATO denken, als hij in zijn
Staat de menschen naar hun geschiktheid tot werkzaamheid
ook in drieen indeelt, n.l. al naar dat hun hebzucht, hun
onstuimigheid en hun weetgierigheid op den voorgrond
treedt, m. a. w. al naar gelang in hen het stoffelijke, het
zielige of het geestelijke overheerscht.
In de menschelijke ziel werken n.l. drie machten : het begeeren, het willen en het kennen. Tegemoet komende aan
de verbeelding stelde hij het later zoo voor dat deze functies
hun tete' hebben in de drie deelen van het lichaam : het
onderlijf, het hart en het hoofd. (Timams 87 a Vgl. 77 b,
89 c.) In zedelijken zin spreekt hij van drie deugden die
met de drie deelen of staten van de menschelijke ziel overeenkomen. De mensch heeft „s ophrosun e", d.i. b e d a c h tzaamheid of zelfbeheersching, als de aandriften of
begeerten beheerscht worden door de hoogere machten der
ziel; hij is energiek (moedig, dapper) als de onstuimige
en strevende ziel de geboden en oordeelen der rede nakomt;
hij is w ij s als het hoogste in hem, het denkende deel der
ziel, alles beheerscht en bestuurt. De volmaakte staat van
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deugd wordt ecrst bereikt als alle deelen der ziel harmor.isch
samenwerken, als de functies zich harmonisch vereenigen ; zoo
ontstaat de „dikaiosune" of rechtschapenheid (gerechtigheid).
Er is in het twecdc bock van den „Staat" nog eene aanduiding cener andere verdeeling, n.l. van den u booze" en
den „rechtvaardige", waarbij van den laatste gezezd wordt,
dat doze „zal gegeeseld, gepijnigd en gebonden worden",
dat „zijne oogen hem zullen worden uitgebrand" en hij „tell
slotte na verduring van al dat lijden aan den Khandzaal
gcbracht zal worden". (361 e. Vgl. Gorg. 473 c.) In de
Alexandrijnsche wijsheid (Sap. Sal. 2 : t 2-22) hect de
rechtvaardige wan-Chrestus". In het Grieksch van PLATo's
dageri komt het woord „dui:60s" voor, dat, al onderscheidde
men het nict zuiver van den „rechtvaardige" (dikaios) toch
iets beters aanduidt, en wel den „cdele", welk woord ook bij
de Romeinen van C.-EsAR's tijd als naam in gebruik was, n.l.
„Chrestus", d. i. de dcugdzame, degelijkc of goede. De Gnosis
heeft later den goede zuiverder van den rechtvaardige lecren
onderscheiden, en de dricledigheid beseft van boosheid,
rechtvaardighcid en goedheid: de booze doet kwaad
en vergeldt zelfs goed met kwaad, de rechtvaardige vcrgeldt
goed met goed en kwaad met kwaad, en de goede vergeldt
nict slcchts goed, maar ook kwaad, met goed.
op het voetspoor van S()CRATES-ANTISTIIENF:S teruggekeerd, ontwikkelt PLATO in „Philebus", op zijn ouden dag
zijn ouderdom was voor hem de tijd zijncr vollcdigste ontwikkeling en openbaring zijncr dicpzinnigste gedachten —
de idec van het goede als het hoogste alles-omvattende begrip. Al het stoffelijke en onstoffclijke heeft in het goede
zijn volstrekt doel. Alle doelmatigheid der werkelijkheid
gaat op in de idec van het goede.
Mogelijk is de Christelijkc genadelcer van Platonischen
oorsprong. (Men. 99 e, Leg. 644 d.) In alien gevalle is zij
Philonisch ; zc is nict Palestijnsch, maar Alexandrijnsch,
waarbij tc overwegen is dat de Alexandrijnsche wijsheid in
't algemeen niet denkbaar is zonder Platonisme en aan den
138

43
anderen kant geestelijk in nauw verband staat met het Evangelie.
Wat is de beteekenis bijvoorbeeld van de Zaaier-gelijkenis
• en waar komt zij, in de geschiedenis van het menschelijk
denken en verbeelden, vandaan ?
Kernachtiger is het
religieus-historisch en philosophisch begrip daarvan niet samen
te vatten dan in de volgende citaten 1 ) : „In de dagen van
PERICLES, toen reeds HERACLITUS van EPHESUS de leer van
een alles inhoudenden of medebrengenden en begrijpelijk
makenden '1 o g o s' had voorgedragen, had ANAXAGORAS de
onzichtbare '5 per mat a' of zaden en kiemen, den aanleg
alzoo van alles, om zich heen in de lucht gedacht". Later
had PLATO in zijn „Timaeus" het „goddelijk sperma" „de aanleg tot menschelijk denken" genoemd (73 c). Daarna gewaagde de Stoa, die een leer wilde zijn voor de menigte,
in beeldsprakigen vorm eveneens van een „spermatischen
logos", een kiemachtige rede. De 'redekiemen Gods', heeft
al aanstonds C h r y s i p p u s (bij Origenes tegen Celsus 4: 48)
gezegd, „heeft de materie ontvangen, en ze behoudt die in
zichzelve ten behoeve der wereldorde". Plutarchus (Qu.
Cony. 2 3. 3, 4) bericht : „Den spermatischen logos om
schrijven zij als zaad, dat wasdom behoeft". SENECA schrijft
dat de „Natuur aan alien de grondslagen en het zaad der
deugden gegeven heeft" (ep. io8 : I), en ook MUSONIUS (J. Stob.
Ecl. 2 : 8, 8) zegt dat „in ieder onzer een zaad schuilt van
deugd". „Dat ‘vader ZEUS', dat is ons aller oorsprong 'de
Hemel', als 'hemelsche vader' voorgesteld en voorgehouden, —
dat vader ZEUS een zadenverspreider, een zaaier heeten mocht
zoo in het algemeen, heeft Epicteet geweten : Diss. i : 13, 3".
De Grieken, de denkende Grieken in alle geval, hebben
bij ‘vader ZEUS' aan beeldspraak gedacht. Vader ZEUS, ons
aller vader, heeft PLATO in den „Timus" gedacht als heelalgrond, wereldmaker. De Vader, _het goddtike_ syerma, de
spermatische logos de redeicicra, is de aanlez van redelijk
••, •
denken (Vgl. Timaeus 73 c) in den mensch gelegd om zich
--te ontwikkelen.
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„De Zaaier ging uit om te zaaien. Een deel nu viel bij
den weg en werd vertreden ; een deel op den rotsgrond en
het kwam op, maar omdat het geene diepte had, verdorde
het en stierf af; een deel echter viel op schoonen en goeden
grond en het bracht vrucht voort, het eene honderd-, het
andere zestig-, het andere dertigvoud. Wie ooren heeft om
te hooren, die hoore". (Hippol. Rom. Ref. Hoer. 5 : 8 ; vgl.
Matth. 13 : 3-9, Mrc. 4: 3-9, Luc. 8 : 5-8) „De zaaier
zaait den logos", laat onze tweede evangelist (Mrc. 4 : 14)
den Heiland in ‘Galilzea' zeggen. Het blijkt dat bier buiten
Galilaea sprake was van de redekiem. De goddelijke redekiem wordt in den mensch gelegd, om zich in hem te ontwikkelen. Zoo is zijn aanleg tot denken goddelijk. Het
d e n k en in zuiverheid van rede verheft den mensch boven
zichzelf.
In zijn „Timxus" heeft PLATO den mensch een „hemelgewas" genoemd (90 a). Geplant als 't ware op de natuurlijke aarde, met de voeten op den grond, groeit hij en verheft
hij zich in vollen wasdom daarboven. Geplant in lager
sfeer is hij nochtans geboren voor het hoogere. In rechten
stand zijn aangezicht verheffend in het licht is de mensch
het hoogste symbool des levens, een natuurlijk teeken vol
bovennatuurlijke of idedele beteekenis.
Heeft PLATO alle zuivere wetenschap, het denken of bedenken der waarheid, „herinnering" (anamnesis) genoemd, in
even veelbeteekenenden zin gewaagt hij van een „terugkeer
tot eersten staat". (Tim. 42 d.) De emanatie- of uitstroomingsleer in het neo-Platonisme brengt de keerzijde van deze
gedachte aan het licht, die daarvan toch de oorsprong is
geweest. Terugkeer tot eersten staat vooronderstelt het
tegengestelde, dat in de emanatieleer zoo beteekenisvol wordt
voorgesteld, terwijl de eenheid dezer gedachten in mythischen
vorm, in den tijd weerspiegeld, de voorstelling is van wereldontstaan en wereld-vergaan, doch redelijk begrepen in het
licht der eeuwigheid de zelf-veruitwendiging en zelf-verinwendiging der Idee is.
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PLATO heeft de bedoeling gehad in enkele zijner laatste
geschriften, met name in „Parmenides" en „Timmus", het
eigenaardige en oorspronkele zijner leer, in zoover dit zich
van de Socratische onderscheidde, te doen uitkomen. Woordvoerder in het eerste is een Eleaat, in het tweede een
Pythagoreer, omdat hij in de dialectiek met den Eleaat, in
alien gevalle met dien zijner schepping, den „Parmenides" van
zijn dialoog, overeenstemt, en omdat, waar SOCRATES geen
natuurphilosoof was, hij als zoodanig Pythagorizeerend z.g.
den Locrier „Timwus", in waarheid een persoon zijner verdichting, zijn natuurleer laat uitspreken. Waar hij dan ook de
Socratische methode niet noodig heeft, laat hij in den „Timus"
het gesprek overgaan in een doorloopende voordracht.
Hij zal ook in zijn laatste geschriften zijn vroegere wereldbeschouwing, langs den weg der Socratische methode bereikt, herzien en verbeteren. Hij voert zichzelf niet sprekend
in, laat wel, waar het noodig is, op zichzelf wijzen,
maar vindt genoeg gelegenheid den „Socrates" dier geschriften,
waarin wij den jaingeren PLATO moeten zien, door den
Ouderen PLATO, die de eigenlijke woordvoerder daarin is,
beter in te lichten. Waar het gesprek in een voortschrijdende
voordracht, als in den „Timams", overgaat, zien wij nog, merkwaardigerwijze, het voor PLATO bijzonder kenmerkende, het
m y t h i s c h e, door het philosophische heen geweven. Zoo
is de `wereldzier, en al wat in haar woont en leeft, het
heelal, het volmaaktste ,beeld' van den eeuwigen God, den
hoogsten der Goden zelf, die de Grieken zich als ZEUS voorstelden. Zoo wordt de idee van het toede' gepersonifieerd
in den wereldbouwer (demiourgos), die het heelal vormt in
overeenstemming met de ideeen.
PLATO'S invloed strekt zich uit over ARISTOTELES, zijn
onmiddellijken leerling gedurende twintig jaar, over PHILO
VAN ALEXANDRI1 en PLOTINUS (het neo-Platonisme), over
het Evangelie, over AUGUSTINUS,
en zoo over de geheele
wereld.
Het op het voetspoor van SOCRATES voortgaan, het zoeken
-
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en vinden van algemeene begrippen, vervolmaakt zich in
het Platonisme, d. i. sublimeert zich tot een bovenzinnelijke
Ideeen-leer, voor de verbeelding gestalte verkrijgend, en
vergeestelijkt zich in een redelijke dialectiek. Deze leer
systematizeert zich op beperkte wijze in den strengen vorm
der Aristotelische logica, het stelsel des verstands in zijn
abstracte vormen.
De Heraclitische logos, (het eene, algemeene) en het
Socratisch redeneerend zoeken naar begrippen, (veelheid van
algemeene waarheden) wordt opgenomen in het Platonisme,
een eenheid en veelheid van ideeen, die de veeleenigheid
der zuivere Rede voorspelt.
Bij HERACLITUS bestuurt de Logos het heelal (Sext. VIII
133, D. L. IX. I), dat het algemeene (Stob. flor. I. 174. Hense),
het Eene, het alleen wijze, genoemd wordt, dat „niet met Zeus'
naam kan genoemd worden . . . en toch ook wel". (Clem. Str.
V 116 p. 718). De Wijsgeer echter behoeft Zeus' naam niet de
menigte heeft de voorstelling van de goddelijke gestalte, van
ZEUS, noodig. De denkende Griek heeft aan de Goden geen
waarheid toegekend. Te midden van en na de Sophisten heeft
SOCRATES de waarheid gezocht in de zuivere kennis van
zichzelf, volgens de Delphische spreuk, d.i. in de ware ideeen.
PLATO, de volmaakte Socraticus naar den letter en geest
des woords, noemt ook zelfkennis het rechte (Tim. 72 a),
zuiver opgevat in algemeenen zin van centralisatie der wereldkennis, en hij denkt den logos weer, als eenheid van denkbaarheid in verscheidenheid van waarneembaarheid, als Idee. De
aanleg tot d enken is als goddelijke redekiem (Tim. 73 c) to
ontwikkelen. Dan is ZEUS de Vader.
De Vader in PLATO'S „Timwus" is paradeigmatisch, is
voorbeeldig. Hij is de verpersoonlijking van het hoogste
wezen, voor de geestelijke aanschouwing het voorbeeld, het
eeuwige paradeigma, de Platonische Idee. De onzienlijle
denkbaarheid, die Idee heet, is de wezenlijke eenheid, waarvan
de waarneembare verscheidenheid der wereldscile &Ien de
uiterlijke verschijning is In den mensch stelt
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heid als rede, die zich in de veelheid der buitenwereld als
een werkelijkheid handhaaft. De Platonische Idee vermenschelijkt zich. De Vader stelt zich in den Zoon, die hij
stelt voor geestelijke oogen, voor de menschelijke verbeelding, als de voorbeeldige Zoon, tot vertooning geworden.
Zoo verklaart een der belangrijkste woorden : „Christus was
en is de rede": Christus is de „logos", waarin de Platonische
Idee vermenschelijkt verschijnt.
Zoo is het hemelsche wezen neergedaald op aarde om
onder de menschen te verkeeren. Wat te hoog was voor
het gewone menschelijke denken, plaatst zich voor de voorstelling in een menschelijke gestalte, waaraan een geschiedenis
zich verbindt. Het e e u w i g e neeir.t voor de menschelijke
verbeelding, die het nog niet tot wijsheid heeft gebracht,
den tijdelijken vorm aan van een g e b e u r e n, waarvan de
eeuwigen zin echter geen ingewijde ontgaat. Doch de wijsheid
der Platonische gedachtenwereld heeft zich daarmee op mystieke wijze verkeerd in een verhaal van een voorstelbaren
reeks gebeurlijkheden van hetzij geschiedkundigen hetzij legendarischen aard. De wijsheid der Platonische denkwereld, die
een wijsheid voor de scholen was, heeft zich verkeerd in
een onwijsgeerige vertooning. Het woord, waarin de wijsheid school, is daarmee onder het yolk, in de kerk, in de
huizen en zoo op straat gebracht, opdat oak de minste der
broederen deel zal kunnen hebben aan het Hoogere.
PLATO voert over P hilo v an A 1 ex an dr i e tot het
Evangelie. „Zonder PLATO geen Christelijke kerk" is er
gezegd doch even waar is : zonder PHILO geen Christelijke
leer. Niet PLATO alleen, maar de Atheensche Griek,
stichter der Academie, en de Alexandrijnsche Jood, vader
der allegorese of redelijke verkiaring van het zinnebeeldige
Woord, brengen de Oude Wereld tot het Christendom.
PHILO veredelt de Joodsche voorstellingswereld door Grieksche
wijsheid. De wijsheid der scholen zal een voor de geheele
menschheid toegankelijke leer worden, waarin die wijsheid
verborgen is, die de Academie verlaat om langs alle wegen,
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waar de menigte zich beweegt, zich to verbreiden over de
wereld.
Het Platonisme van „Timzeus" en „Staat" vooral vormen
den moederbodem, waaruit later een nieuwe verbeeldingswereld ontkiemen en groeien zal. In het Alexandrinisme en
het Evangelie groeien de theosophische gedachten en religieuze voorstellingen tot wonderen wasdom op, tot ongelende hoogte en breedte, gedurende eeuwen zich uitbreidend
over de geheele beschaafde wereld. Aanschouwd in een groot
beeld is het Christendom als een op dien, door Platonisme
en Alexandrinisme voorbereiden, wereldgrond gewortelden
ontzaglijk hoog en breed opgegroeiden boom, welks kruin
zich over de middeleeuwen uitbreidt, en welks schaduw
de volkeren koestert. Daarin schuilt de oude wijsheid, die
in het Evangelie verborgen, nochtans geopenbaard in het
woord, een blijde boodschap brengt aan de kinderlijke menschheid, en een vertelling, die de gnostieke geest verhaalt aan
de geloovige volksziel.
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ARISTOTELES
„Noodzakelijker zijn ook wel alle andere wetenschappen dan de philosophie, geen echter is voortreffelijker".
ARISTOTELES. Met. I. 2.

„Eeuwenlang de leermeester aller philosophen".
„Hij heeft in alle richtingen het reeele universum
doorkruist en zijn rijkheid en verscheidenheid aan
het begrip onderworpen, zoodat dan ook de meeste
philosophische wetenschappen aan hem haar onderscheiding en haar begin to danken hebben".
HEGEL. Gesch. d. Phil.

Inleiding. „Het onderzoek der waarheid is gemakkelijk
of moeilijk, al naar men 't beschouwt", verklaart de schrijver
van het tweede bock der Aristotelische „Metaphysica", die
waarschijnlijk niet ARISTOTELES zelf is, maar een zijner
talrijke toehoorders — volgens de Ouden een PASICLES VAN
die van zijn woord getuigden.
RHODUS
In dat geschriftje, opgenomen als IIe bock in het groote
werk van den wijsgeer, doch dat in het verband daarvan
weinig past en in zijn algemeene strekking beschouwd kon
worden als een inleiding tot zijn physica en metaphysica,
staat verder dat de „moeilijkheid" der philosophic, als men
juist onderscheidt, „niet zoozeer ligt in de zaak zelf als wel
in ons". Dan maakt de leermeester der wijsheid, volgens het
woord van zijn leerling, de treffend schoone vergelijking :
„Zooals namelijk de oogen van den nachtuil zich verhouden
tot het daglicht, zoo verhoudt zich wel ook het oog van
onzen geest, de rede, tot datgene wat van nature het helderst
is" (Met. II. 7). Laten wij dus dien mannen „dankbaar" zijn,
die ons hebben leeren zien en begrijpen, zoowel dengenen
wier gedachten „diepzinnig en waar" als den anderen wier
gedachten „minder diep en weinig gegrond" waren. Wij toch
kunnen daardoor nu hooger staan en verder zien en wijder
horizonnen in onzen geest omspannen. „Van eenige (wijsgeeren) hebben wij zekere stellingen aangenomen ; deze
(wijsgeeren) zelf evenwel stonden weer op de schouderen van
-,
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anderen" (Met. II. 7). Zoo heeft :ARISTOTELES, „eeuwenlang
de leermeester aller philosophen", getracht na te gaan hoe
de philosophie in de Oudheid is ontstaan en hoe zij zich
tot zijn tijd toe geleidelijk heeft ontwikkeld. Zoo vroeg
hij zich ook hoe in 't algemeen in den mensch de wijsbegeerte ontwaakt.
PLATO noemt het „wel in 't bijzonder den toestand van
een philosoof zich te ‘verwonderen' ; er is zelfs geen ander
begin van de wijsbegeerte dan dit" (Thet. p. Is 5 d).
Evenzoo zegt ARISTOTELES „De menschen zijn bij 't begin
door de 'verwondering' tot wijsbegeerte gekomen, en zoo
is het ook nu nog" (Met. I. 2). „Daar men aldus, om aan de
onwetendheid te ontkomen, met 't philosopheeren begonnen
is, zoo blijkt, dat men om der wille van het b e g r ij p e n
naar wetenschap streeft, en niet om der wille van het nut".
„Het is geenszins eenige praktische reden, waarom wij
deze wetenschap zoeken ; veeleer gelijk wij diengene voor
een vrij mensch houden die er om zichzelfs wil is en niet
ter wille van een ander, zoo is het ook bij deze wetenschap,
de eenige, die het prdicaat „vrij" toekomt : zij alleen is er
om haarzelfs wil" (Met. I. 2).
Herhaaldelijk wordt de philosophie door ARISTOTELES de
„wetenschap der eerste oorzaken" genoemd, en vooral met het
oog op de ontwikkeling en geschiedenis der oudste Grieksche
philosophie is die naam juist. Wij weten voornamelijk door ARISTOTELES, die, nadat PLATO 1 in enkele prachtige hoofdtrekken de
oudste geschiedenis der philosophie geschetst heeft, deze uitvoeriger teekende, het een en ander van bare ontwikkeling
af, waarvan overigens zoo weinig documenteels is overgebleven. Wij zullen het belangrijkste daarvan, zooveel mogelijk
in ARISTOTELES' eigen woorden, weergeven. Daardoor wordt
meteen op ongezochte wijze zijn eigen wijsbegeerte ingeleid
en tevens een voorproef gegeven van zijn scherpzinnig onderscheidingsvermogen en zijn eigenaardige 'wetenschappelijk:

)

1)

PLATO. Soph. p. 242, 243. Zie „Plato" in deze uitgave p. 5, 6

(lox, 102).
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heid', waarin hij boven alle Grieksche denkers uitmunt.
Alleen in verband met HERACLITUS, dien hij zonder meer
bij de Ionische materialistische natuurphilosophie plaatst
(Met. I. 3), tast hij mis. Doch overigens is zijn scherpzinnige
teekening het voorbeeld gebleven voor alle latere geschiedschrijving der philosophie, waarvan men weinig behoefde of
te wij ken.
„Ook diegenen, die vOcir ons onderzoek naar het Zijnde
hebben gedaan en wijsgeerige beschouwingen over de waarheid gehouden hebben", zegt ARISTOTELES, „spreken van
zekere beginselen en oorzaken", „zoodat eene nadere kennismaking van werkelijk voordeel zal zijn voor onze tegenwoordige ontwikkeling : want dan zullen wij of nog een andere
soort van oorzaken vinden of wel zullen wij meer vertrouwen
krijgen in de zooeven door ons aangegevene" (Met. I. 3).
Deze oorzaken zijn n.l. Ie de substantie of het wezen,
2e de stof of de grondslag, het materieele substraat, 3e het
beginsel der beweging en 4e het doel, d. i. het goede.
„Wat nu de eerste philosophen betreft, zoo hebben de
meesten de beginselen aller dingen zich slechts van stoffelijken
aard kunnen voorstellen : want datgene, waaruit alles is
wat is, waaruit het oorspronkelijk te voorschijn komt, waarin
het zich ten slotte oplost, zoodanig, dat de substantie zichzelf blijft, doch in hare verschijningsvormen eene verandering
ondergaat, dat noemen zij de oerstof en het beginsel van
het bestaande en hieraan sluit zich hun stelling aan, dat
niets ontstaat en niets vergaat, daar toch een zoodanige
natuurlijke grondstof immer bestendig is" (Met. I. 3).
„THALES, die het eerst philosophische onderzoekingen in
deze richting gedaan heeft, zocht het beginsel in het water".
Hij was tot die overtuiging gekomen door de waarneming
van het „vochtige" der „voedingsstoffen" en ,,zaden". En
datgene, „waaruit alles ontstaat, is juist het beginsel van
alles". Dit „water" wordt in verband gebracht met „het water
van den Styx" in de voorstellingen der „dichters" en „theologen" omtrent het ontstaan der wereld. Verder noemt
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onze geschiedschrijver van het oudste denken o.a. ANAXIMENES, die „de lucht aan het water voorafgaan laat",
HERACLITUS, „die zich voor het vuur verklaart" (Met. I. 3,
Vgl. Met. I. 6), EMPEDOCLES, „die aan de drie genoemde
(elementen) het vierde, de aarde toevoegt" en ANAXAGORAS,
die „een oneindig aantal beginselen aanneemt", te weten
van alle stoffen afzonderlijk. Aan den laatste kent hij met
recht groote verdienste toe voor de ontwikkeling der wijsbegeerte : „ANAXAGORAS van Clazomena, die chronologisch
voor EMPEDOCLES komt, doch volgens zijn beteekenis eigenlijk later geplaatst moest worden".
Tot nu toe kon menzich de „eerste oorzaak" slechts „stoffelijk" voorstellen. Dit bevredigde niet bij de „verdere ontwikkeling". „Eenige dergenen, die hetEene opstelden", d.z. de Eleaten,
,,beweerden" „dat het Eene onbeweeglijk is evenals in 't algemeen de natuur, waarin zij niet slechts geen ontstaan en vergaan aannamen", „maar ook elke verandering ontkenden".
Zij „indentificeerden het Een en het Al". „Al deze philosophen met hun verschillende theorieen over de beginselen
waren niet in staat de natuur van het zijnde met het oog
op zijn ontstaan op bevredigende wijze te verklaren". „De
goede en schoone toestanden van het zijnde" vinden echter
hun „oorzaak" „noch in het vuur noch in de aarde noch in
iets dergelijks", en „zeker hebben die oude philosophen dat
ook niet geloofd" men wilde echter aan den anderen kant
ook niets toeschrijven aan „het onbepaalde en toevallige".
„Zoo heeft dan een de stelling aangenomen, dat er in de
natuur, evenals in levende wezens, een geest woont, en dat
deze de oorzaak der geheele wereldorde is : een stelling, die eerst
de periode van het nuchtere verstand opent. Hij, die deze
stelling voor alien uitsprak, is „gelijk men weet, ANAXAGORAS" (Met. I. 3). Dit acht ARISTOTELES een groote vooruitgang. — „Een ander" had nog de meening opgesteld van
de liefde en den strijd (haat)" (Met. I. 4), n.l. EMPEDOCLES ;
weer anderen, „LEUCIPPUS en zijn leerling DEMOCRITUS
noemden als elementen het voile en het leege, waarmede zij
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het zijnde en niet-zijnde bedoelden" (Met. I. 4). „Terzelfdertijd als de tot dusver genoemde philosophen en ook reeds voor
hen kwamen de zoogenaamde Pythagoreeers voor. Deze
beoefenden de mathematica en waren de eersten die deze
wetenschap verder ontwikkelden. Dewijl zij nu geheel daarin
leefden en werkten, kwamen zij op het denkbeeld, dat de
beginselen der mathematica tegelijk de beginselen van al bet
zijnde waren" (Met. I. 4).
De grootste aandacht wijdt ARISTOTELES natuurlijk aan
zijn leermeester PLATO, dien hij over 't algemeen niet naar
waarde schat. Hij ziet hem wel als leerling van HERACLITUS
en voortzetter van SOCRATES, doch kent aan zijn ideeen-leer
weinig waarde toe en miskent zijn dialectiek. „PLATO heeft
zich van zijn jeugd of nauwkeurig bekend gemaakt met
CRATYLUS en de meeningen van HERACLITUS, volgens wien
al het zinnelijke in een voortdurenden stroom verkeert"
(Met. I. 6). „Toen hij evenwel SOCRATES leerde kennen,
die het zedelijke tot het doel van zijn onderzoekingen maakte
en met voorbijgaan der geheele natuur het algemeene
in het zedelijke vond en het eerst zijn aandacht wijdde aan
begripsbepalingen, sloot hij zich bij hem aan, en zoo kwam
hij tot de meening dat de begripsbepaling niet het zinnelijke tot voorwerp heeft, maar iets anders". „Het zinnelijke verkeert in voortdurende verandering", en „zoo gaf hij
het ware Zijnde den naam van ideeen", terwiji in de wereld
slechts een waar Zijnde (Wezen) is naar gelang van zijn
„deelhebben aan de ideeen" (Met. I. 6).
De critizeerende geschiedschrijver der eerste wijsheid acht
het verder een gebrek van de Platonische ideeen dat zij
eeuwig in rust zijn en geen werkelijkheid hebben in de
wereld (Met. I. 7, 9), even weinig als de Pythagoreische „getallen" (Met. I. 8, 9). „Omtrent het begrip en het formeele
Principe heeft niemand iets duidelijks gezegd, de aanhangers
der ideeenleer nog het meest" (Met. I. 7). Doch ook de
„beweging" wordt niet verklaard. „De ideeen zijn veeleer
de oorzaak der onbewegelijkheid en der rust". Wat dan verder
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gezegd wordt van de wijsgeeren die de „geest" en de „liefde"
als beginsel aannemen, dat zij het „goede" niet als „doel"
stellen (Met. I. 7), geldt zeker niet van PLATO, die vooral in
zijn „Timxus" en „Staat" dat begrip het hoogste doel acht.
Hoe belangrijk evenwel de Platonische ideedn-leer hem
voorkomt, bewijst ARISTOTELES zelf door er verder in zijn „Metaphysica" of beter „eerste philosophie" (Met. VI. 1, XL 4,
Phys. I. 9, II. 2), een zijner beteekenisvolste werken, herhaaldelijk op terug te komen. Het is de 'wetenschappelijke' leerling, die den 'mythologizeerenden' leermeester
critizeert. De Platonische Academie evenwel bleef ervan
vervuld, en twintig jaren heeft hij er, eerst als leerling van
en later als leeraar (der rhetorica) naast PLATO, van zeer
nabij mee kennis gemaakt. En nog langen tijd na PLATO'S
dood vervullen de ideeen de Grieksch-Alexandrijnsche
denkwereld.
De door PLATO gestichte Academie bleef na zijn dood
bestaan en duurde voort zoolang als de antieke gedachte
duurde. Hoeveel leerlingen en leeren er ook van uitgingen,
nooit zouden zij zelfs in hun critiek het uitgangspunt uit
het oog verliezen. Integendeel, bijna alle leerlingen beroepen
zich op den voorbeeldigen meester, en de meeste leeren,
zelfs die der Scepsis, willen gegrond zijn op de in de
Academie door den meester gevestigden grondslag der philosophie. Men onderscheidt historisch in de groote school,
die eeuwen duurde, drie perioden : le de oudere Academie,
tot ongeveer 26o v. Chr., van PLATO'S naaste leerlingen en
de eerste daaropvolgende generaties, 2e de midden-Academie,
die eene sceptische richting uitging, waarin nog een oudere
school van ARCESILAUS en een jongere van CARNEADES
(van ± 16o) te onderscheiden zijn, 3e de jongere Academie,
waarin PHILO VAN LARISSA ± 100 tot de oude dogmatiek
terugkeerde en metA--NITIOCHUS VAN ASCALON ± 175 zelf
geen bepaalde dogma's uitsprak, maar door keus haar
leeringen samenstelde, d.i. eclectisch te werk ging. Ook de
latere nieuw-Platonici maakten zich meester van de Academie.
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Aan 't hoofd van de oudere Academie stonden mannen
van groote geleerdheid : SPEUSIPPUS, neef van PLATO, XENOCRATES VAN CHALCEDO, POLLMO, CRATES VAN ATHENE,

voorts o.a. PHILIPPUS VAN OPUS, HERACLEIDES en CRANTOR.
Boven alien echter steekt ARISTOTELES uit, reeds bij PLATO'S
leven leeraar aan de Academie in Rhetorica. Na den dood
van den grooten meester evenwel verlaat hij de Academie.
Wat de hoofdmannen der Academie op het voetspoor
van den meester aan een breeden kring van leerlingen onderwees, zou ARISTOTELES zelfstandig uitwerken, waarna hij,
eigen wegen bewandelend en alle wetenschappen onderzoekend, zijn eigen school zou grondvesten, zijn talrijke
leerlingen tot grooten ijver aansporend, die in hem een meester
vonden die de geheele philosophie van zijn tijd beheerschte.
In wetenschap en wijsbegeerte drongen reeds toen, gelijk
daarna door alle eeuwen heen, twee leeren om den voorrang:
materialisme en idealisme. In DEMOCRITUS had het materialisme zich het sterkst uitgesproken : de Stof is het werkelijke, het door eigen kracht zich bewegen der kleinste ondeelbare (atoma) stofdeeltjes, daarop grondt zich de wereld van
het zijnde, het werkelijke en ware. In PLATO was het idealisme
in zijn uitersten vorm tot openbaring gekomen : de Idee is het
ware zijnde in een bovenzinnelijke wereld, terwijl de zinnelijke verschijnselen slechts afbeeldingen of afschaduwingen
zijn, die het bewustzijn kunnen wekken van dat idedele. Stof
en Idee vormen zoo een tegenstelling. Materialisme en
Idealisme zijn in hun eenzijdige gesteldheid door de geheele
geschiedenis der wijsbegeerte in strijd met elkaar. Dit is in
waarheid een reuzenstrijd. Wat de Vreemdeling in PLATO'S
dialoog „Sophist" (p. 246a) de „Gigantomachie" noemt, die
ontstaat door de verschillende opvattingen der substantie
(ousia), is de ‘reuzenstrijd' tusschen m at erialism e en
idealism e, welke gelijkt op den strijd der Goden van de
onbeteugelde n a t u u r krachten en van de door den geest
bestuurde wereldorde. In zekeren zin heeft PLATO dien
strijd reeds beslecht, in zoover hij de leerling blijkt van den
153

IO

verkondiger der logosleer HERACLITUS, waar ook hij de
tegenstellingen tot eenheid brengt (Soph. p. 242, 243), of
waar hij anders, als uiterste voortzetter van SOCRATES'
geestesleer, de werkelijkheid laat s t r even naar de „ideeen".
Doch PLATO en vooral de jOngere PLATO, is over 't algemeen
te zeer de eenzijdige, de naar de hemelsche gewesten blikkende verkondiger der ideeenleer geweest, al verzuiverde hij
zijn gedachten ook later in een diepzinniger dialectiek, —
te zeer eenzijdig idealist dus, om die Gigantomachie ten
einde te kunnen brengen. Tegenover de materialistische leer
van DEMOCRITUS vooral verschijnt het bovenzinnelijk en
bovenwereldlijk idealisme van PLATO in een tegenstelling.
Uit de school van PLATO echter komt dan de denker voort,
die met zijn op de geheele werkelijkheid gerichten geest de
macht heeft de wereld der verschijnselen samen te grijpen
in het geestelijke beginsel zijner wijsbegeerte, en de verscheidenheid van het werkelijk bestaande door het begrip
der ontwikkeling samen te binden tot een geheel.
Een schoone voorstelling van de verhouding, in algemeen
geestelijk opzicht treffend juist, tusschen PLATO en ARISTOTELES, is die op een wandschildering 1), de z.g. „School van
Athene", waar, te midden der groote mannen der Oudheid,
de grijze dichter en denker PLATO is afgebeeld in geestesvervoering de hand heffend, het gelaat extatisch, aanschouwend de verheven ideeen, — en ARISTOTELES als man
van koelen wetenschappelijken geest, de vinger naar beneden
richtend, alsof hij den grond der dingen aanwijst in de
wereld der verschijnselen, wier werkelijkheid hij begrijpen wil.
Naast het beeld van den schilder verschijnt een even
schoon dichterlijk beeld, nadat de dichter 2) zijn oogen verzadigd heeft met de schoonheid van de schildering der
Grieksche Wijzen, en waarin hij de meesters der Atheensche
school aldus met elkaar vergelijkt : „PLATO verhoudt zich tot
1) Van Raphael zijn in de Camera della Segnatura (Vaticaan) 4 fresco's,
waarvan een de Wijsbegeerte voorstelt.
2) Goethe. Mater. z. Gesch. d. Farbenlehre.
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de wereld als een zalige geest, wien het behaagt eenigen tijd
op haar te wonen. Het is hem niet zoozeer er om te doen,
ze te leeren kennen, dewijl hij haar reeds vooronderstelt,
als wel haar datgene wat hij meebrengt en waar zij behoefte
aan heeft, vriendelijk mee te deelen. Hij dringt in de diepten,
meer om haar met zijn wezen te vervullen dan om haar te
doorvorschen. Hij beweegt zich in de hoogte, in het verlangen zijn oorsprong weder te bereiken. Alles wat hij uitstaat in verband met een eeuwige eenheid, het goede, ware,
schoone, die hij in iederen boezem tracht aan te wakkeren.
Wat hij zich in bijzonderheid van het aardsche wezen toeeigent, versmelt, ja, men kan zeggen, verdampt in zijne
methode, in zijn voordracht.
ARISTOTELES daarentegen staat tot de wereld als een man,
als een bouwmeester. Hij is nu eenmaal hier en wil hier
werken en scheppen. Hij onderzoekt den bodem, doch niet
verder dan tot hij grond vindt. Van daar of tot het middelpunt der aarde is alles hem onverschillig. Hij trekt een
reusachtigen grondomtrek voor zijn gebouw, brengt materialen
van alle kanten bijeen, ordent deze, stapelt ze op en stijgt
aldus in regelmatigen vorm pyramide-achtig de hoogte in ;
terwij1 PLATO als een obelisk, ja, als een spitse vlam, den
hemel zoekt".
ARISTOTELES is de bouwmeester der antieke wetenschap,
het bouwwerk dat twintig eeuwen overeind bleef staan.

Aristoteles.

geboren in 384 v. Chr.
(01. 99, I) te Stagira, een Grieksche nederzetting in Thracie,
was de zoon van NICOMACHUS, den lijfarts en vertrouweling
van koning AMYNTAS van Macedonia. Zijn eerste opvoeding,
buiten het engere Griekenland, zoowel als het nauwe verband
met het Macedonische koningshuis, zijn van beteekenis voor
ARISTOTELES 1),

1 ) Van zijn leven vertellen voornamelijk DIOGENES LAERTIUS en
AMMONIUS. Zie „Aristotelis Vita" in Buhle's Ed. der Arist. opera (omn.)
Graec. Ie dl.
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zijn leven en de vorming van zijn geest. Zoo werd hem b.v.
later (343) door AMYNTAS' zoon en opvolger op den troon
van Macedonia, PHILIPPUS, de opleiding van diens zoon
ALEXANDER toevertrouwd.
Op 17- of 18-jarigen leeftijd kwam ARISTOTELES te Athene,
buiten wier Noordwestelijke poort PLATO zijn Academie gesticht had, waar de Stagiriet zich ontwikkelde tot een van
zijn beste leerlingen, die ongeveer twintig jaren lang, tot
de meester in 347 stierf, met hem verkeerde.
Omtrent hun verhouding, vooral in de laatste jaren van
PLATO's leven, loopen verschillende niet met elkaar overeenstemmende geruchten. Zeker is wel dat de meester, die den
hoogen ouderdom bereiken zou van meer dan 8o jaar, zich
in de laatste jaren van zijn leven krachtig handhaven moest
tegen den stijgenden geestelijken invloed van den leerling.
In dien tijd heeft PLATO enkele zijner diepzinnigste dialogen
geschreven. Het booze gerucht wil zelfs dat de laatste jaren
van den grijzen dichter en denker verbitterd zouden zijn
geworden door nijd en ondank van zijn leerling doch dit
is onwaarschijnlijk, daar ARISTOTELES ook na den dood van
den meester bevriend bleef met XENOCRATES, een der
opvolgers in de Academie, scholarchen genaamd, al moet
erkend worden dat de Stagiriet in den toon en vorm zijner
geschriften zich dikwijls zeer streng critisch over PLATO en
zijn leer uitlaat. Op een vriendelijker verhouding duidt het
gerucht, dat gewaagt van den bijnaam van „lezer", dien de
meester aan den zonder ophouden studeerenden ARISTOTELES
gaf, en dat hem deed zeggen, dat, terwijl XENOCRATES met
hem vergeleken, de „spoor" moest voelen, de ander den
„teugel" noodig had.
Na PLATO'S dood (347) verliet ARISTOTELES de Academie
en Athene en begaf hij zich met XENOCRATES naar zijnen
vriend HERMIAS, heerscher van Atarneus en Assos in Mysie,
wiens zuster PYTHIAS hij later trouwde.
Na een kort verblijf te Athene en te Mitylene gaf hij
gehoor aan den wensch van PHILIPPUS, koning van Macedonia,
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om diens zoon ALEXANDER in de wetenschap to onderrichten,
hetgeen de wijsgeer gedurende drie jaren deed met algemeen
erkend schitterend gevolg. Daarna wijdde hij zich in zijn
vaderstad met zijn vriend THEOPHRASTUS eenige jaren aan
wetenschappelijke studien.
In Athene teruggekeerd (33 5) stichtte ARISTOTELES in het
Lyceum, terwijl in de Academie PLATO'S opvolger XENOCRATES
leerde en in den Kunosarges de Cynici hun school hadden,
een nieuwe school, die den naam kreeg van de p e r i p at e tis c h e, omdat het gebouw door lanen (peripatoi) omringd
was of wel omdat ARISTOTELES daar heen en weer wandelend
in die lanen philosopheerde en zijn leerlingen onderrichtte 1 ).
Des voormiddags moet hij aldus zijn meer gevorderde leerlingen in de diepere wetenschappelijke beschouwingen, in de
„akro(am)atische" onderzoekingen, geoefend hebben, 's namiddags of 's avonds voor een grooteren kring zijn „exoterische"
voordrachten gehouden hebben, die meer tot algemeene
vorming bijdroegen. Twaalf of dertien jaren heeft hij daar
gephilosopheerd en, als voorganger en voorlichter van
Grieksche jonge mannen, alle bijzondere wetenschappen van
zijn tijd beoefend, in een tijd waarin het verlangen naar wetenschap grooter en algemeener was dan ooit, al zou die tijd,
althans voor Athene en het engere Griekenland, niet lang
duren. Toen na ALEXANDER'S dood Athene zich van de
Macedonische heerschappij wilde bevrijden, moest de wijsgeer, in
die politieke woelingen wegens goddeloosheid aangeklaagd, de
plaats van zijn grootsche werkzaamheid verlaten. Hij ontweek
naar Chalsis op Eubcea, waar hij na een jaar (322) stierf,
volgens den een aan een maagkwaal, volgens een ander
bericht door overwerking (Diog. L. V. 7-10, Ammon. Vit.
Arist., Strab. XII. 610, Plut. Vit. Alex. 667, e. a.).
In die Lyceum-jaren vooral heeft ARISTOTELES, mogelijk
geholpen door zijn leerlingen, met weergalooze werkkracht alle
beschikbare wetenschappelijke stof van zijn tijd verzameld
1 ) Cicero Acad. Qust. L 4, Diog. Laert. V. 2. Qui erant cum Aristotele, Peripatetici dicti sunt, quia disputabant inambulantes in Lyceo
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en de gezamenlijke philosophie der toenmalige wereld opgebouwd. Een bericht gewaagt van woo geschriften, die hij
zou hebben vervaardigd en nagelaten, doch ook het getal
400 dat genoemd wordt is ontzagwekkend genoeg, als men
bedenkt dat het daarvan overgeblevene, zooals dat in zijn
verzamelde werken aangetroffen wordt en dat op ongeveer
het vierde gedeelte berekend wordt, nog zeer belangrijk is.
Wat er evenwel overgebleven is — al is het voor een kleiner
deel lang niet in volmaakten vorm, in meerdere omwerkingen,
zelfs broksgewijze, schetsmatig, of in herhalingen vervallend,
op dictaatwerk van leerlingen gelijkend, houdt men algemeen voor het beste deel van zijn werk. Over het lot van
zijn geschriften heeft men geen zeker bericht 1). Behalve de
werken van ARISTOTELES die tot ons gekomen zijn kunnen
wij over zijn leer een groot aantal commentaren raadplegen,
waaronder de twee beroemde van ALEXANDER VAN APHRODISIAS (250 n. Chr.) en van SIMPLICIUS (550 n. Chr.).
De vorm der Aristotelische geschriften is een geheel
andere dan die der Platonische, zooals ook de stof in overeenkomstigen zin eene andere is. In beide, stof en vorm der
werken, kenmerkt zich beider geest, en zoozeer als hun
geesten verschillen, zoozeer verschillen ook hun werken. Dit
blijkt reeds uiterlijk bij PLATO het gesprek, bij ARISTOTELES
het betoog 2).
Het dramatisch levendige gesprek heeft zich in PLATO
overleefd ; in ARISTOTELES begint het woord den strengen
wetenschappelijken vorm aan te nemen. Het warme hart,
het gemoed, schijnt niet meer mee te spreken; slechts het
1 ) Het verhaal van STRABO (XIII. 6o8) is niet geheel betrouwbaar.
ARISTOTELES zou zijn bibliotheek en eigen handschriften aan THEOPHRASTUS nagelaten hebben, die deze weer aan zijn leerling NELEUS
van Scepsis (in Troas) naliet, wiens nakomelingen ze in een kelder verborgen, waar zij door vocht en motten veel schade leden. (Vgl. Plut.
Vita Syllae p. 468).
') Under de verloren gegane exoterische geschriften waren dialogen.
In zijn meest waardevolle acroamatische geschriften, die tot ons gekomen
zijn, is de dialoogvorm opgegeven.
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koele hoofd, het verstand, denkt. De dichter is gestorven,
de denker alleen leeft en werkt. Is PLATO diepzinnig, ARISTOTELES is scherpzinnig. Is PLATO bij wijlen vol humor en
tintelend van geest, ARISTOTELES is droog en ernstig. De
wetenschap is aan 't woord. De phantasie toovert ons geen
bovenaardsche wereld voor, want de exacte wetenschap houdt
zich slechts aan de dingen dozer wereld. De idealiteit vervluchtigt zich voor het Aristotelische inzicht in de werkelijkheid als een waan, en de realiteit wordt het gebied dat de
denker met heerschersblik onderzoekt.
De „ideeen" zijn teruggewezen naar het rijk der mythen, de
categorieen nemen de ware plaats in de wereld van het denken in.
Beide zijn denkbaarheden : de „ideeen" herinnert men zich in
begeestering, die als een goddelijke waanzin is ; de „categorieen"
maakt men zich bewust door verstandelijke redeneering in
niet meer dan menschelijke wetenschap. Beide zijn als denkbaarheden eeuwige geldigheden, algemeene waarheden, en
als zoodanig eenheid van denkbaarheid in verscheidenheid
van waarneembaarheden. De Platonische ideeen zijn `bovenzinnelijk% de Aristotelische categorieen zijn slechts 'verstandelijk'. Doch in de `dialectiek' der r e d e, zoowel van het
Platonische gesprek als van het Aristotelische betoog, wordt
de waarheid begrijpelijk in zuivere redeneering.
Zoo heeft ARISTOTELES stukken geschreven, die nog kunnen
gelden als voorbeelden van wetenschappelijke redeneering:
zuivere opstelling van het vraagstuk, aanhaling of mededeeling
van verschillende meeningen daarover, welke hij streng onderzoekt en beoordeelt, ontwikkeling van zijn eigen gedachten en
samenvatting van het geheel. Zijn houding ten opzichte van
het onderwerp is wat wij nu in 't algemeen `wetenschappelijk'
noemen, en evenzoo is zijn formuleering van het probleem,
terwijl zijn betoogtrant stellig en weifelloos is, en zijn gevolgtrekkingen zich als onweersprekelijk voordoen. Hij denkt
ordelijk, zijn bewijsvoering is regelmatig. Hij verrast door
niets anders dan door de scherpzinnigheid van zijn redeneering. Was in PLATO de denker en dichter aan 't woord,
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die redeneerde en phantazeerde, in ARISTOTELES is de denker
en geleerde aan 't woord, die `zeker van zijn zaak is', maar
ook `zeker in 't begrip'.
Hij verwerpt de Platonische ideeenleer, die hij in hare eenzijdigheid opvat. Omdat de ideeen het zuivere bestendige
wezen der dingen zijn, kunnen zij b.v. noch de bewegingen
der hemellichamen, noch het ontstaan en vergaan der dingen,
noch ook eenige soort van verandering, verklaren (Met. I.
9, XIII. 4, 5, III. 2. Vgl. Met. VII. 2, VIII. 6, Top. VI, ma)
ARISTOTELES verliest wel niet de Platonische eenheid van
het zijnde uit het oog, maar blikt toch scherp en nauwkeurig
vooral naar de verscheidenheid der verschijnselen. Niet de
algemeene onveranderlijke Idee, maar de bijzonderheden der
werkelijkheid, der natuur, des levens en der menschelijke ziel,
houden hem bezig, terwiji hij daarin de ontwikkeling tracht te
begrijpen. Hij gaat zooveel mogelijk de verschijnselen na der voor
de zintuigen gegeven wereld, en speurt scherpzinnig naar de
verschillen en veranderingen. Maar hij aanschouwt daarbij
de verscheidenheid in een samenhang en omdat hij van die
totaliteit den zin in zijn begrip nagaat, en dus bij al het
analytische van zijn onderzoek als denker synthetisch te werk
gaat, is hij de eerste groote denker der Oudheid, die wetenschappelijk empirist en tegelijk wijsgeerig idealist is.
Zoo dringt hij op even meesterlijke wijze door in zoo
goed als alle gebieden van wetenschap : logica, physica en
ethica, voorts op bijzonder physisch gebied in de zoologie,
meteorologie, astrologie, zoowel als op meer geestelijk gebied
in psychologie, paedagogie, politiek, poetiek, rhetorica en
theologie. In hem en zijn school trekt zich de geheele
Grieksche wetenschap samen. De verscheidenheid der antieke
wetenschappen vereenigt zich in hem en zijn school. Zijn geest
is het centrum der toenmalige denkwereld, grooter dan Athene
en Griekenland, en zijn universeele leer de encyclopaedie
der wetenschappen van zijn tijd en voor de volgende eeuwen.
Wij moeten voornamelijk afgaan op den tekst der eerste
uitgave der verzamelde werken, zooals het schijnt in 't licht
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gegeven na de vondst der, naar men meende oorspronkelijke,
geschriften, die geschiedde door ANDRONICUS VAN RHODUS
60-5o v. Chr. Zij bevat reeds de meeste stukken, zooals wij
die kennen, maar dan ook met al hun gebreken. Zij zullen
wel niet zuiver oorspronkelijk zijn ; zij lijken op de van
mondelinge voordrachten des meesters door leerlingen vervaardigde dictaten of weer afschriften daarvan.
De Logica is wat ARISTOTELES in 't bijzonder de
„Analytica" noemd. Doch daarbij behooren verder het
geschrift over de „Categorieen", het boek der „Interpretaties"
(van den taalkundigen vorm, de samenstelling van den zin
en het oordeel) de vier boeken der „Topica", waarop het
boek over de sophistische bewijzen nog toegevoegd kan
worden. Deze geschriften samen hebben de Peripatetici, de
leerlingen van den wijsgeer, het „Organon" genoemd, het
'werktuig' der wijsbegeerte en van alle wetenschap. Met de
Logic a staat de „Metaphysica", door den wijsgeer zelf
„eerste philosophie" genoemd in nauw verband.
De Physic a bestaat uit een aantal geschriften over verschillende natuurphilosophische onderwerpen. Over de Physica
in 't algemeen en over bijzondere onderwerpen als Dierkunde (natuurgeschiedenis en deelen der dieren), over den
Hemel (astronomie) enz. De Ph y s i ca wordt door ARISTOTELES ook wel „tweede philosophie" genoemd.
Als derde, op de L o g i c a en Ph y s i c a volgende,
noemt men de Ethic a. Hiertoe behooren : „Ethica ad
Nichomachum", „Ethica ad Eudemum" en de „Magna
Moralia", waarvan het eerste het belangrijkste is, terwijl de
twee anderen niet authentiek zijn. ARISTOTELES rekende de
zedeleer tot de 'practische' philosophie, in onderscheid met
de voorafgaande 'theoretische'. In waarheid behoort ze tot
de sneer omvattende hoofdgroep van philosophische wetenschappen, die de 'geestesphilosophie' heet, waartoe dan
verder de Aristotelische Psychologie, Politica, Rhetorica,
Poetica, en de theologie der Metaphysica behooren.
De „Metaphysica", d.i. het fragmentarisch overgebleven
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geschrift, dat n a de p h y s i c a (meta to phusica) in zijn
verzamelde werken werd opgenomen, noemde ARISTOTELES
zelf „eerste philosophie" (prote philosophia) (Met. VI. 1,
XI. 4., Phys. I. 9, II. 2), in verband waarmede hij de Physica
„tweede philosophie" (deutera philosophia) (Met. VII. I 1)
noemde, terwiji hij de „eerste philosophie", waarin hij de
ware kennis der godheid wilde geven, ook wel als zijn theologica aanduidde (Met. VI. 1. XI. 7).
Deze Metaphysica, in 't bijzonder de laatste hoofdstukken
van het twaalfde boek, bevat de theologische kiem van zijn leer,
het beginsel dat in al zijn geschriften doorwerkt. Deze eerste
en voornaamste philosophie onderscheidt zich van alle andere
wetenschappen als „de wetenschap van datgene, wat is" :
het wezen of de substantie (ousia) (Met. IV. 7, VII. 7). Als
zuivere wetenschap omtrent het ware wezen moet deze
o ntologie overeenstemmen met de leer van zuivere rede,
de logic a. De 14 boeken der „Metaphysica", waarvan I,
III, IV, VI IX het eigenlijke corpus vormen, zijn mogelijk
het werk van den wijsgeer zelf, doch waarschijnlijker is het dat zij
uit dictaten van zijn voordrachten door leerlingen bestaan,
ten slotte samengebracht en herzien door ANDRONICUS VAN
RHODUS. In boek I geeft de wijsgeer zijn critische geschiedenis van de Grieksche philosophie tot zijn tijd, die in onze
Inleiding is weergegeven, evenals de algemeene beschouwing
in het tweede boek. In III geeft hij een opsomming van
de z.g. aporieen of metaphysische problemen, met wier
oplossing de mogelijkheid der philosophie samenhangt. In
1V geeft hij het beginsel van het zijnde (of het wezen) aan,
den grond waarop alle wetenschap berust, die vooral werkt
met het logische beginsel der tegenstrijdigheid (principium
contradictionis). Boek V bevat de begripsbepalingen of
definities. Boek VI vervolgt wat in IV begonnen is, het
onderzoek naar het wezen (ousia), een eenheid, die de
grond is van alles wat zich volgens de hoofdbegrippen
(categorieen) begrijpelijk maakt. De hoogste categorie is de
substantie, het wezen, de ousia, die hij in VII en VIII nader
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bespreekt, waarbij hij de kern van zijn leer openbaart. In
IX ontwikkelt hij zijn belangrijke leer over mogelijkheid of
vermogen (potentialiteit) en werkelijkheid of werkzaamheid
(actualiteit). Boek X geeft logische onderzoekingen over de
eenheid en andere metaphysische begrippen. Boek XI is een
herhaling van III, IV en VI. Van bock XII bevatten de
eerste 5 hoofdstukken de leer der beginselen en substanties,
terwiji de hoofdstukken 6-12 de theologie inhouden. Ten
slotte geeft hij in XIII en XIV zijn critiek van de Platonische ideeen- en Pythagoreesche getallen-leer.
De „Metaphysica" vormt dus geen philosophische eenheid.
Zij bevat naast veel logische bestanddeelen zijn wezensleer
en zijn theologie. De logica moet in overeenstemming met
de physica en m e t a p h y s i c a gedacht worden. De wijsgeer zelf
heeft aan een betrekkelijk nauw verband gedacht tusschen
de werken die nu zijn Organen samenstellen en wat hij de
„eerste philosophic" noemde. Zoo steunt het Organon ook
weer op zijn Physica, gelijk deze natuurleer alleen weer
mogelijk is door het werktuig des verstands, de Logica.
ARISTOTELES heeft n.l. de Logica beschouwd als de van
alle wetenschappelijk onderzoek voorafgaande leer van het
denken zeif, opgevat als het 'verstandelijk' denken, en zoo
als de methode om in alle wetenschappen regelmatig en
met juistheid te kunnen redeneeren. Zijn school heeft de Logica
dus, in overeenstemming daarmee, met recht het „werktuig", het
„organon", der wetenschappelijke werkzaamheid genoemd.
Deze leer van de denkregelen van het verstand, die als
oefening en vorming van het verstand, een voorbereiding of
prop aedeusis tot de wetenschap is, is zoodoende zeif een
wetenschap in algemeenen zin, — de algemeene wetenschap,
die in geen bijzondere wetenschap opgaat, maar de methode
van het denken is in en te midden van alle wetenschappen.
Zij bevat o. m. denkwetten, de (drie) principien der gelijkheid,
tegenstrijdigheid en van het uitgesloten derde. Afgezien van
den ‘inhoud' der wetenschappen geeft deze logica de 'vormen'
aan die het verstand gebruiken moet. Deze fo rmee le logic a
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is toepasselijk in alle bijzondere wetenschappen, waaraan zij
den inhoud ontleent. Alle denken werkt met dit werktuig of
organon.
Hoezeer de Aristotelische 'denkleer' ook uit de SocratischPlatonische 'denkwijze' ontstaan is, hoezeer dus het 'werktuig des
verstands' ook gevormd is uit de 'dialectische redeneering',
of hoezeer het 'organon der wetenschap' ook gegroeid is uit
de 'kunstige dialogen', waarin naar begrippen of algemeene
waarheden gezocht werd, — de logica door ARISTOTELES
gebracht in een stelsel, waarin de denkvormen des verstands
zijn opgesteld, is lets geheel nieuws. Zij is in waarheid
de schepping van den Denker bij uitnemendheid. Zij is op
hare wijze formeel de eeuwige waarheid, omdat zij eeuwig
overeenkomt met het verstandelijke of wetenschappelijke
denken zelf. Hoe het verstand, en daarmede de formeele
verstandslogica, behept zal blijken met eigen beperktheid en
voorts in die vormelijke bepaaldheid, op zichzelf ontbloot
van alien inhoud, zich vertoonen zal aan het redelijk inzicht
van een volmaakt ontwikkeld philosophisch denken, zal de
rede mettertijd zelf leeren. Het 'verstand' zelf zal dan tot
'rede' moeten zijn gekomen. Voorloopig is het eeri geweldige
daad der denkmacht in ARISTOTELES, op betrekkelijk
volledige en onberispelijke wijze de denkvormen van het
verstand in zichzelf op te sporen, bloot te leggen en in
stelsel te brengen. Voor het eerst in de geschiedenis van
het denken wordt de geest zich klaar bewust van een stel
zijner eigen denkvormen.
Het Aristotelische organon is gevormd uit de SocratischPlatonische dialectiek. Zijn verstandsbegrippen en -vormen
zijn de tot een stelsel gekrystalizeerde ware Platonische
ideeen, voor zoover deze daarin gevat konden worden. Het
ware zijnde is het „algemeene", en zijn kennis — bewustzijn der ideeen — wordt door het „begrip" gevormd.
Alle kennis heeft, volgens ARISTOTELES, in onze zinnelijke waarnemingen haren subjectieven grond. Deze waarnemingen zijn mogelijk door den aanleg en het vermogen
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der ziel, die tot werkzaamheid wordt opgewekt, d.i. de
vormen der dingen waar te nemen en in zich op te nemen
zonder de stof (de Sens. 6, de An. II. 5, 12).
De vormen van het verstand komen overeen met de ware
vormen van het zijnde. Wij kunnen de wereld in waarheid
leeren kennen.
Opent hij in zijn Metaphysica of „eerste philosophie" het
inzicht in en geeft hij tegelijk daarmee een overzicht van zijn
denkwereld, in zijn Logica of 'Organon' neemt hij het werktuig des verstands zelf ter hand om het van alle kanten te
bezien, uit elkaar te halen en uit te leggen, zich en anderen
de werking van de deelen en van het geheel bewust makend.
Daarna tracht hij het in zijn Physica of „tweede philosophic"
en in de andere wetenschappen aan te wenden.
De factoren van het logische denken in 't algemeen zijn
begrip, oordeel en sluitrede. Deze doen zich gelden zoowel
in het verstandige denken als in het zijnde, dat daardoor ons
logisch begrijpelijk wordt.
In het kleine geschrift over de „Categorieen", het eerste van
het Organon, waarschijnlijk niet in zijn oorspronkelijken
vorm tot ons gekomen, behandelt ARISTOTELES voornamelijk
de meest algemeene begrippen (de hoogste soortbegrippen),
waarvan hij er een tiental, zonder stelselmatige redeneering,
opstelt. Vooraf gaan enkele opmerkingen over „gelijknamige"
(homonuma, quivoca), „gelijke beteekenis hebbende" (sunonima, univoca) en „afgeleide" (paronuma, denominativa) benamingen van dingen, verder over verbinding van woorden en
de verhouding van onderwerp en gezegde. Na de behandeling
der categorieen, waarover later, bespreekt hij het „tegengestelde", het „vroegere", het „tegelijkertijd", de „beweging"
en het „hebben", waarvan meest eerst definities en dan toepassingen gegeven worden.
In het tweede geschriftje, het bock „de Interpretatione",
wordt verder de wijze behandeld waarop het begrip in de
taal wordt geuit. „Eerst moet vastgesteld worden, wat
naamwoord en werkwoord is, verder wat ontkenning en
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wat bevestiging, en wat oordeel en rede is". „Alles, wat
door de taal uitgesproken wordt is een bepaald teeken van
wat in de ziel gebeurt, en dat wat geschreven wordt is weer
een teeken van hetgeen door de taal geuit wordt". De taal
in 't algemeen en de verbinding der woorden, de hoofdwoorden en taalkundige bestanddeelen van den zin, en daarna
de verschillende vormen van het oordeel, de verschillende
soorten van zinnen, vooral in verband met het verbindingswoord (copula), de verhouding van meer dan een gezegde
tot elkaar en tot het onderwerp, de verschillende zinnen naar
hun modaliteiten van toevalligheid, mogelijkheid en noodzakelijkheid, en ten slotte de tegengestelde zinnen worden achtereenvolgens besproken.
Van veel meer beteekenis voor de wijsbegeerte zijn de
grootere geschriften over de „Analytica" en de „Topica"
met het aanhangsel over het sophistische bewijs (de „Elenchos"). De „Analytica" beschrijft wat ter herleiding der
sluitredenen tot hare laatste gronden noodig is. Het onderwerp van het geschrift noemt ARISTOTELES de „bewijsvoering",
het onderzoek der „bewijzende wetenschap" (epistemees
apodeiktikees), nl. bewijzende in stelligen of apodictischen
zin. Dan zal hij „nauwkeuriger bepalen, wat een stelling of
oordeel (protasis), een begrip (horos) en een redebesluit of
sluitrede (sullogismos) is" (Anal. pr. I. I).
„Oordeel (stelling) (protasis) is een zin (logos), welke iets
in verband met iets bevestigt of ontkent". „Er is onderscheid to maken tusschen het apodictische (bewijzende) en
dialectische (betwistbare, waarschijnlijke) oordeel". „Apodictisch is het, als het waar en door de van 't begin ten
grondslag liggende vooronderstellingen (n.l. de logische
axioma's) verkregen is. Dialectisch is het (vooreerst) als
vraag omtrent een tegenspraak, voorts in de sluitrede
(sullogismos) als aanname van het waarschijnlijke of voorgestelde (n.l. als problematisch of assertorisch oordeel),
zooals dit in de Topica besproken is" (Anal. pr. I. I). — De
„Topica" bevat n.l. de regels der redeneer- of disputeerkunst,
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het bewijzen (waarschijnlijk maken) uit stellingen met hun
voor en tegen de dialectiek.
„Begrip (horos) (Lat. terminus) noem ik datgene, waarin
het oordeel wordt opgelost, dus dat wat uitgesproken wordt
en datgene, waarvan jets gezegd wordt, gezegde en onderwerp, hetzij er 'zijn' of ‘niet-zijn' aan toegevoegd of van gescheiden wordt" (Anal. pr. I. I).
„Sluitrede (sullogismus) is een rede (logos, oratio, dus
redeneering) waarin, als jets bepaalds gezegd is, iets anders
aan het gestelde noodzakelijk volgt en wel op grond daarvan,
wat dat gestelde is", — met dit laatste bedoelt hij dat het
„uit het gestelde volgt", dat er „geen ander begrip of nadere
bepaling noodig is" ter totstandkoming van het „noodzakelijke"
(Anal. pr. I. 3).
Hij bespreekt dan het omkeeren der stellingen, en zeer
uitvoerig de drie z.g. figuren der sluitrede, de syllogismen
met de modaliteit der „noodzakelijkheid" en der „toevalligheid", tot hij de eigenlijke „Analytica", de herleiding der
sluitredenen tot hun drie figuren, opstelt. (Anal. pr. I. 32-45).
In het IIe boek dezer z.g. „Eerste Analytica's" worden o.m.
besproken : de mogelijkheid om uit dezelfde vooronderstellingen (prxmissen) meer dan een sluitrede of te Leiden, verder
de waarheid en onwaarheid der drie figuren in verband met de
prxmissen en de sluitrede, het bewijs door herleiding tot het
ongerijmde, en de bij de syllogismen mogelijke denkfouten, b.v.
de petitio principii, waarbij het te bewijzene gepostuleerd wordt,
d.i. als men dat wat niet uit zichzelf te begrijpen is stilzwijgend
als waar aanneemt „als men zonder meer het te bewijzene
aanneemt, of wel, als men tot iets anders overgaat, dat door
het eerste bewezen moest worden, en dan tracht, door dit
laatste het eerst geeischte te bewijzen'' (Anal. pr. II, 16).
Van de z.g. „Laatste Analytica's" bespreekt het Ie boek
de voorwaarden van het logische bewijs, de vooronderstellingen, de principes, de inductie, de denkfouten etc. „Principe"
noemt ARISTOTELES „wat ten opzichte van het zijn niet bewezen kan worden". Wat het „zijn" betreft, moet men als
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waar aannemen b.v. „wat eenheid is", „wat het rechte",
„wat een grootheid", dit alles moet men aannemen, terwijl
men al het overige bewijzen moet (Anal. post. I. 10). Het komt
alles aan op het „logische weten", dat „hetzij door sluitredenen
(sullogismos) hetzij langs den weg der inductie (epagogee) tot
stand komt" (Anal. post. I. I). Het lie boek bespreekt o.m.
de verdere indeeling der logische vormen, de definitie, oorzaak en werking. Ook langs den weg der „inductie", „want ook
de zinnelijke waarneming verschaft ons langs dezen weg het
algemeene", komt de mensch tot weten (Anal. post. II. ig).
Dit is de 'inductie', de epagogee, — die in de nieuwere natuurwetenschap als iets 'nieuws' is ingevoerd 1 Doch er is nog
een andere methode die in het Aristotelische denken zijn
oorsprong neemt, boven in zijn eigen woorden aangeduid als
die der syllogismen. Dit is de methode der formeele logica.
Alle wijsbegeerte heeft haar beginsel en doel in de 'rede',
die in de ware 'redeneering' zich naar de w a a r h e i d van zijn
w o o r d gestand moet doen. De formeele logica is daarin een
krachtig werkende factor, die ARISTOTELES in zijn reeds
genoemde „Topica" uitvoerig bespreekt als de eigenlijke
dialectiek, de wijsgeerige disputeerkunst, waarbij hij zelfs
praktische regels aangeeft (Ville boek). Tot de logica wordt
ook nog gerekend het bock over de sophistische bewijzen
(de Sophisticis Elenchis).
De „inductie" nu is de logische opklimming van de gegevens der waarneming tot algemeene begrippen.
Met het „waarnemen" staat in nauw verband de „voorstelling"
of „verbeelding" (phantasia) (de An. III. 3), het innerlijke zich
voorstellen van beelden uit de zinnelijke wereld, hetgeen
op ware wijze, doch ook op bedriegelijke wijze kan gebeuren.
De „herinnering" (mnemee, mnemoneuein) berust op deze
innerlijke aanschouwing van voorstellingen, het als tegenwoordig zich voorstellen, doch met het bewustzijn dat het
voorgestelde vroeger werd waargenomen. Van deze herinnering, waarover ook de hoogere dieren beschikken, onderscheidt zich de opzettelijke herinnering, het zich bewustelijk
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weer te binnen brengen, van vroegere waarnemingen, hetgeen
alleen den mensch eigen is, omdat daarvoor het „denken" en
het „bewust doelbegrip" noodig is (de Mem. 2).
Het denken kan niet gebeuren zonder zinnelijke waarnemingen. Alle leeren en begrijpen gebeurt door middel
van de zinnen, al blijft het niet bij het zinnelijke. Wie
iets denkend aanschouwt, heeft een aanschouwelijke „voorstelling" of een „zinnelijk beeld" voor zich (de An. III. 7, 8,
de Mem. 1). Voordat het verstand in staat was zich iets
voor te stellen of te denken is het slechts m o g e lij k h e i d
of aanleg tot het opnemen der voorstellingen of denkbaarheden, en nog niet in werkelijkheid verstand. Het is te
vergelijken met een onbeschreven tafel. ARISTOTELES
onderscheidt bij het verstand-in-aanleg tweeerlei : aanleg
(mogelijkheid) om alles te worden en (meteen) aanleg
(vermogen) om alles te b e we r k e n, wat in werkelijkheid
verstand blijken zal zooals ook in de natuur de materie van
iedere soort aanwezig is, waarin alles wat daarin voorkomt
mogelijk gemaakt wordt, en tegelijk ook de oorzaak of het
vermogen daartoe is. Zoo wordt een „werkende geest"
(poietikos notis) onderscheiden van een „lijdelijken geest"
(pathetikos nous), en de eerste „eeuwig", de tweede „vergankelijk" genoemd (de An. III. 5).
De „materie" of „stof" (hulee) is de onbepaalde grondslag
van het worden, de aanleg der zich verwerkelijkende gestalten,
de mogelijkheid van alles dat tot aanzijn of vorm (morphee)
wordt, van alles wat zich vormt en zich vormend bepaalt.
De materie is het zich veranderende, dat het vermogen bezit
twee tegengestelden te verwerkelijken : zij wordt uit het niet
zijnde en uit het zijnde. Het wordende gaat uit datgene
wat op de wijze der „mogelijkheid" is over in datgene wat
in „werkelijkheid" het zijnde is (Met. XI. 2, XII. 2, Vgl. VII. 7).
Alles wat als zijnde kan gedacht worden voert terug tot
het begrip van het „wezen". (Met. IV. 2). Het wezen is het
algemeene begrip, de categorie, die als zoodanig, als wezen,
als grond, aan alle andere begrippen ten grondslag ligt. Dit
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wezen heeft echter op zich zelf twee kanten. De eene is als
't ware de binnenkant van alle denkbaarheid, die in geen
andere denkbaarheid is weer to vinden, de substantie (ousia)
van- alles (Cat. 4). De andere is als 't ware de buitenkant
der denkbaarheid, de gestalte of vorm, die het wezen maakt
tot het bepaalde. Alles wat het zijnde is heeft in de substantie eenheid van wezen. Dit is vooral wat ARISTOTELES ousia
noemt. Hij erkent echter (Met. VII. 3) dat het woord in
zijn geschriften ook andere beteekenissen heeft. De twee
genoemde zijn de voornaamste. In de tweede beteekenis
noemt hij het w e z e n, naast o u s i a, ook „logos" (rede),
of wel „morphee" of „eidos", waarmee de uitwendige gedaante of verschijning van het begrip meer aan 't licht komt,
terwijl hij zelfs elders in dien zin gebruik maakt van het Platonische „paradeigma" (voorbeeld) (Phys. II. 3), of spreekt van
„to schema tees ideas" (de vorm der idee) (Met. VII. 3).
Met het „wezen", bedoelt ARISTOTELES dus, welbeschouwd,
in het licht van zijn leer als geheel en van latere verklaringen,
wat in de geschiedenis der wijsbegeerte meestal „substantie"
genoemd wordt, d.i. hetzelfde wat zoowel PLATO als de
nieuwe wijsbegeerte welbegrepen 'Idee' noemt, of wat volgens
welbekende doch weinig begrepen inheemsche klanken 'Rede'
of `Begrip' heet. Dit wezen, deze substantie, begreep ARISTOTELES dan tegelijk als volstrekt doelbegrip, als zich zelf
bewerkend of in zichzelf bewegend doel. Hij maakt er de
Pythagoreeers en PLATO een verwijt van dat in hun beginselen
der „getallen" en „ideeen" geen werkzaamheid gedacht kan
worden. Dat de werkelijke dingen zouden „deel hebben"
aan de „ideeen" noemt hij leege redeneering, en de „paradeigmata" niets anders dan „poetische metaphers" ; — hem
ontgaat intusschen de wijsgeerige beteekenis dezer dichterlijke beelden. Hij wijst op de tegenstrijdigheden die ontstaan door het aannemen van afzonderlijke opzichzelfstaande
soortbegrippen ; omdat dan b.v. „Socrates" „deel zou hebben"
aan verschillende ideeen : mensch, tweevoetig, dier (Met. I. 7, 9).
Hier gaat de Idee uiteen in een verscheidenheid, doch PLATO
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heeft allereerst gedacht aan een eenheid, eenheid van denkbaarheid in verscheidenheid van waarneembaarheid. Daarin
bestaat de overeenkomst tusschen PLATO'S „ideeen" en
ARISTOTELES' „categorieen", die wij dan `begripped noemen.
Zoo is het wezen als substantie of ousia eenheid van
al het zijnde. Het is de eerste categorie en de grond van
alle andere categorieen of zuivere begripsbepalingen, waarvan
een tiental worden opgesteld : le wezen, 2e grootheid, 3
hoedanigheid, 4e verhouding, 5e plaats (bepaaldheid in de
ruimte), 6e tijd (bepaaldheid in den tijd), 7e ligging, 8e
hebben, 9e handelen, I oe lijden (Met. V. 7, IX. io, Cat. 4).
De veranderingen van al het zijnde geschieden volgens
vier categorieen op vierderlei wijze, met het oog op Ie
het wezenlijke bestaan van het ding als ontstaan en vergaan,
2e de qualiteit als hoedanigheidsverandering, 3e de quantiteit als vermeerdering en vermindering, 4e de plaats als
beweging (Met, V. 2, IX. 1, VII 7, de An. I. 3, Phys. III. 7).
De materie is de aanleg (mogelijkheid, vermogen) van deze
veranderingen van het bestaande in de vier categorieen der
bestaansveranderingen, die naar elke categorie afzonderlijk
van een zekeren toestand in een tegengestelden overgaat (Met. VII. 3, 7, II, IX. 1, 2-5). In verband daarmee zijn vier kenmerken van oorzakelijkheid to onderscheiden, die in werkelijkheid in de verandering zelf een en
onverdeeld zijn, doch door het verstand uit elkaar moeten
gehouden worden als de vier voornaamste categorieen der
verandering, n.l. de materieel bepaalbare oorzaak w a a r u it
(wat) iets wordt of verandert, de formeele bepaalbaarheid
h o e iets zoo is of gebeurt, de bewerkende oorzaak w a a rdoor jets tot stand komt of voortgebracht wordt, en ten,
laatste de eindoorzaak die het doel (het goede), dat verwerkelijk wordt aangeeft, w a a r o m (om welke reden) jets verwerkelijkt wordt (Met. I. 3, IX. 8, VII. 7, XII. 23).
In dat worden, in die veranderende werkelijkheid, verwerkelijkt zich een d o e 1. In natuur en kunst wordt de
materie gevormd naar een zeker doel, dat het `wezen' der
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werkzaamheid of verwerkelijking is, waartoe de stof als
mogelijkheid of vermogen bestemd was gevormd te worden.
Hetzij de stof als aanleg een eikel is die zich tot een eik
vormt, hetzij de stof als mogelijkheid marmer is dat tot een
beeld gevormd wordt, het 'doel' wordt verwerkelijkt in den
eik en in het beeld. In natuur en kunst is het doel in zijn
zuiversten vorm of beteekenis het volmaakte of g o e d e.
(Met. I. 3, V. 2, IX. 8, Vgl. Phys. II. 9).
De materie is het zich veranderende of wordende van wat
het naar mogelijkheid (of vermogen) (dunamis) is tot wat het
in werkelijkheid (of werkzaamheid) (egergeia, entelecheia) is.
(Met. XI. 9, XII. 2). Bij het veranderen wordt de materie
dus niet, evenweinig als de vorm, voortgebracht. Uit beider
eenheid ontstaat het gewordene, dat naar den vorm genoemd
wordt (Met. VII. 8, 15, IX. 8). De aanleg mogelijkheid
en vermogen tegelijk komt in werkelijkheid of werkzaamheid tot vorm : het dynamische komt tot het energische ;
of volgens veelgebruikte Latijnsche klanken : het potentieele
komt tot het actueele (Met. IX. 8).
De werkelijkheid is v e r w e r k e l ij king van het m o g e1 ij k e, eenvoudiger en duidelijker kan de gedachte van
ARISTOTELES in 't Hollandsch niet gezegd worden. Hij
dacht daarbij aan de verhouding van stof en v o r m, die
in de werkelijkheid samen gaan, doch in het (verstandelijke)
denken uit elkaar gehouden worden. In de werkelijkheid
gaat het eene in het andere over. Alles is in verandering
(metabolee) of beweging (kinesis). (Met. XI. 9, Phys. III. I).
Verwerkelijking van het mogelijke, de zich in een vorm verwerkelijkende aanleg der materie, dit is de denkwijze die
ARISTOTELES overal meebrengt in zijn wetenschappelijke
redeneering, waarmee hij op bijna alle gebieden doordringt
en die hij ter verklaring gebruikt met een scherpzinnigheid en
vindingrijkheid die verbazen, al blijkt het ook dikwijls dat
de handigheid waarmee hij die begrippen toepast niet kunnen
verhelpen dat de begrippen zelf ontoereikend zijn om de raadsels
die in natuur en geest voor hem verrijzen in waarheid te ver17 2
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klaren. De begrippen hebben echter hun betrekkelijke geldigheid en soms zelfs een verre strekking op gebieden waar men op
't eerste gezicht van hun toepasselijkheid niets gewaar wordt.
Het begrip „entelecheia" b.v., dat naast „energeia" voorkomt, is meer dan energie of werkzaamheid, werkelijkheid
als verwerkte mogelijkheid het begrip heeft wel deze b ► teekenis (vgl. Phys. III. I), doch het duidt in hoogeren zin
eigenlijk levende en bezielde werkzaamheid aan. Zoo is de
z i el „eerste entelechie" van een tot leven bestemd natuurlijk
lichaam (de An. II. 1, 5). Entelechie is dus de in levensverenkeling werkzame eenheid van organische stof en vorm, wat
wij kunnen noemen : levende en bezielde werkelijkheid. In
die werkzaamheid, die haar ,,doel" (telos) in zich zelf heeft,
d. i. zichzelf bewerkt, is de vrije zelfverwerk elijking van
het leven in beginsel gedacht, die met het moderne begrip
'ontwikkeling' innig verband houdt. Belangrijk is ook het
onderscheid tusschen „dunamis", dat niet zoozeer 'kracht'
beteekent als wel 'vermogen' of 'mogelijkheid' en in 't Latijn
„potentia" heet — en „energeia", dat zuivere werkzaamheid uit
zichzelf beduidt: actus purus. Dit zijn gedachten die door de
geheele middeleeuwen veel beteekenis hebben gehad en
grooten invloed hebben uitgeoefend. De absolute Substantie
heeft volgens ARISTOTELES mogelijkheid en werkelijkheid
(werkzaamheid), potentialiteit en actualiteit. Zoo heeft de
Substantie ook zoowel vorm als stof in algemeenen zin, en
is in haar absoluutheid mogelijkheid als het subjectieve en
werkelijkheid als het objectieve. De Substantie is het wezenlijke
Algemeene (Ousia) in alle mogelijkheid en werkelijkheid, in
alle potentieele subjectiviteit en actueele objectiviteit.
Het is een groote vooruitgang in de geschiedenis van het
denken dat ARISTOTELES de tegenstelling en eenheid van
mogelijkheid en werkelijkheid in de algemeene Ousia heeft
begrepen. PLATO was zoo ver nog niet, al zien wij zinnebeeldig
in zijn Idee reeds in aanleg het denkbeeld van een verband
tusschen bovenzinnelijke idealiteit en zinnelijke realiteit. Doch
de Platonische Idee is als zoodanig nog geen werkelijkheid,
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kent uit zichzelf nog geen werkzaamheid, al zal de wereld
naar haar „gevormd" worden. De Aristotelische Substantie
heeft stof en vorm, heeft potentialiteit en actualiteit. Overeenkomst zoowel als verschil tusschen beide denkers is hier
duidelijk. De overeenkomst blijkt vooral verder daaruit, dat
ook ARISTOTELES het volmaakte, het „goede", beschouwt als
het algemeene doel der werkelijkheid.
De Substantie is een van wezen, doch ARISTOTELES onderscheidt haar op verschillende „wijzen". De zinnelijke substantie heeft als het s t o ffe 1 ij k e de „verandering" aan zich
(Met. XI. 9, XII. 2), die wij voor het verstand in de vier
voornaamste categorieen hebben onderscheiden. Een hoogere
substantie is die, waarbij de werkzaamheid de verwerkelijking
is van wat zijn doel in zichzelf heeft, de stof waarin het
verstand voorondersteld is, de z i e 1 als wezenlijke „entelechie"
(Met. VII. 7, IX. 2, XII. 3). De hoogste is de absolute substantie, het volstrekte wezen dat in „bestendige werkzaamheid
zichzelf gelijk blijft" (Met. XII. 6), het „Onbeweeglijke" dat
tegelijk alles „beweegt", en waarin mogelijkheid, werkzaamheid en entelechie vereenigd zijn (Met. XII. 6, 7, IX. 8).
Dit absolute wezen is zuivere werkelijkheid, „actus purus"
volgens het woord der middeleeuwsche theologie, waarin de
Scholastici de definitie van God zagen. Tot die `zuivere
werkzaamheid' is de Platonische Idee, de bovenzinnelijke
goddelijke Idee, nog niet gekomen, al openbaart zij later
alien aanleg daartoe. ARISTOTELES bestrijdt van zijn standpunt terecht PLATO'S ideeen-leer evenzeer als PYTHAGORAS'
getallenleer. De ideeen en getallen zijn algemeenheden, afgetrokken begrippen, die geen „werkzaamheid" hebben. Zij
zijn in rust, blijven onbewogen, verwerkelijken zich niet en
werken zelf niets uit. De Aristotelische absolute Substantie
is het onbewegelijke dat tegelijk alles beweegt en bewerkt.
De Aristotelische Physica of „tweede philosophie" is na
de in de „eerste philosophie" opgedane inzichten gemakkelijk
to doorzien. Hij toont zich in zijn natuurleer meer dan elders
den 'geleerde', en als zoodanig is hij meer natuurgeleerde
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in den nieuweren zin van het woord dan philosoof. Zijn
werken over de Natuurgeschiedenis der Dieren en over de
Deelen der Dieren (het werk over de planten is verloren
gegaan) zijn met den noesten vlijt van een geduldig natuuronderzoeker, doch ook .schijnbaar met geen hooger doel dan
deze vermag in 't oog te vatten, samengesteld. De 'geleerde'
verzamelde daarin het materiaal, dat de ‘wijsgeer' voor zijn
architectonisch besef van natuur en geest noodig had. Ook
de talrijke boeken van de staatsregelingen der Grieksche
steden, waarvan dat over Athene in 1891 teruggevonden
werd, beschouwde de wijsgeer als het voorwerk van zijn
„Politica" ; zoo zou hij ook de Sophisten behandelen voor
zijn „Sophistica" en de dichters voor zijn „Poetica".
De Physica, bestaande in een aantal met elkaar samenhangende werken, vormt het grootste gedeelte van zijn
levenswerk, doch is natuurlijk ook het meest verouderde
gedeelte. De natuurbeschrijving, zooals zij in zijn beide geschriften over de dieren voor ons ligt, is wel niet als geheel
onjuist, is zelfs vol treffende en scherpzinnige opmerkingen,
getuigt van een voor dien tijd buitengewone opmerkingsgave
en liefde voor het empirische gegeven, maar zij is in modernen
zin onvolledig en in Naar stelselmatigheid gebrekkig.
Op die overigens zeer merkwaardige geschriften wordt bier
voornamelijk gewezen om ARISTOTELES' echt 'wetenschappelijke' houding, zijn verbazingwekkende 'geleerdheid', goed te
doen uitkomen. Deze houding bewaart hij ook in zijn meer
philosophische werken over de natuur, waarin hij de grondbegrippen en beginselen zijner „Metaphysica" uitwerkt.
De acht boeken der „Physica" (Phusike akroasis) bevatten
zijn eigenlijke natuurleer. Zij is geen zuivere wetenschap,
daar zij niet met het „eeuwige" en „onveranderlijke" te
maken heeft, maar met het „wordende", „veranderlijke",
„bewegelijke", dat aan de „lichamelijke" natuur eigen is.
(Met. XI. 7, Phys. I. 1, II. I).
De logica en metaphysica vinden toepassing in de physica.
De algemeene voorwaarden voor het bestaan der natuur zijn
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de b e w e g i n g, en in verband daarmee, de ruimte en de
t ij d. De ruimte geeft de mogelijkheid der beweging, die een
midden, een overgang, is tusschen het potentieele zijn en de
actieve werkelijkheid (Phys. II. 1, 2, vgl. Met. XI. 9). De
ruimte is oneindig deelbaar, evenals al het ruimtelijke. De
tijd, die eveneens oneindig deelbaar is, is de in getal uitgedrukte maat der beweging. De ruimtelijke beweging (phora)
ligt alle andere beweging ten grondslag, zooals de oneindige
beweging die in den kringloop van natuur en heelal volbracht wordt (Phys. III. 1, IV. 5, V. 1, 2, VIII. 7).
De natuur heeft de oorzaak der beweging zoowel als der
rust in zichzelf. De natuur is een innerlijke werkzaamheid,
een levend „wezen", dat van het laagste tot het hoogste
zich verwerkelijkt. Zooals God en mensch niets zonder bedoeling doen, zoo heeft ook al dat worden der natuur een „doel",
(de Coelo I. 4). Is de natuur stof? Is zij vorm ? Zooals de
stof de mogelijkheid is die zich in den vorm verwerkelijkt, zoo is
het doel der natuur vorm te worden, en als de absolute
vorm gees t. Het natuurlijke wezen handhaaft zich in den
vorm, waarvan de elementen de stof samenstellen. Het algemeene wezen en het verenkelde wezen bestaan beide zoowel
uit stof als uit vorm (Met. VII. 17, Phys. II. 2).
Het doel der natuur is den „mensch" te vormen, of beter
den „man" ; in dezen bereikt zij haar volmaakt doel, en al het
andere in natuur en heelal is slechts een mislukte poging
om dat doel te verwerkelijken. Werkt zij dan met „bewustzijn" zoo onvolkomen ? Neen ; de natuur is n.l. met een
„kunstenares" te vergelijken, vooral in dit opzicht dat zij
niet met helder bewustzijn werkt, maar uit onbewusten drang
(Phys. II. 8).
ARISTOTELES verklaart de natuur dus 'dynamisch' en
'teleologisch': de natuur is hem een we reldkra c ht die onbewust haar doel verwerkelijkt. Doch meestal gelukt haar dit
onvolkomen of niet onmiddellijk. Daarbij deelt de wijsgeer
aan het 'toeval' een rol toe. Het goede of volkomene willende
bereiken, doch noodzakelijkerwijze beperkt door haar middelen,
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ontmoet zij als een wonder, buiten de gewone wettelijke
regelmaat om, het toeval, dat haar iets bereiken doet dat althans
niet geheel buiten haar doel lag (Phys. II. 5, de Part. An. I. 1,
Met.XI. 8). Zoo zijn in 't bijzonder de misgeboortentebeschouwen
als misgrepen der natuur om een bepaalde vorm te scheppen,
nl. haar doel te verwerkelijken, op gelijke wijze als een
kunstwerk (de An. III. 12, Phys. II. 8). Het wonder (teras)
ontstaat als de natuur in de verwerkelijking van den vorm
nog niet volkomen meester over de stof is (de Gen. An.
IV. 4). Zoo is ook alle misvorming in de natuur te verklaren.
En daar de „man" het volmaaktst is moet ook de geboorte
van een kind van het „vrouwelijke" geslacht, betrekkelijkerwijs gesproken, volgens ARISTOTELES als een „misgeboorte"
beschouwd worden, ontstaan door gebrek aan vormende
kracht in den vader (de Gen. An. IV. 3, vgl. II. 3). Zoo
beschouwt hij zelfs geheele klassen van dieren als mislukte
wezens (Hist. An. IV. 8).
Afgezien van alle onvolkomenheden in de vormverwerkelijking der natuur, werkt zij toch 'teleologisch' naar een zekere
regelmaat. Het volkomenste „doer (telos) is voor ARISTOTELES,
evenals het dat voor PLATO was, het goede. In dezen zin,
zoowel als in dien der gradueele vormvolmaking, bestaat de
innigste overeenstemming tusschen de Platonische en Aristotelische natuurleeren, al is de meester (in den „Timwus")
even dichterlijk en Pythagorizeerend mythologisch als de
leerling nuchter en wetenschappelijk beschrijvend is. Toch
is PLATO nergens zoo geleerd als in zijn natuurleer en.
ARISTOTELES nergens zoo speculatief als waar hij het verband aanwijst tusschen het natuurlijke en het goddelijke, de
stof en den geest. Hoe meer de natuur haar doel verwerkelijkt, hoe meer heeft zij deel aan het goddelijke. De
mensch nu is goed en heeft het meest deel aan het goddelijke ; het hoogste doel der natuur is dus den mensch te
vormen. In de dieren is wel een spoor van den (menschelijken)
geest (nous) en van het goddelijke te erkennen, doch in
den mensch, en wel in den 'man' heeft de natuur
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haar einddoel bereikt (de Part. An. II. io, Hist. An. VIII. I).
Hiermee is de algemeene zin der Aristotelische natuurleer
onthuld, een leer die gedurende eeuwen niet vooruitkwam.
Wat hij op het gebied der sterrekunde verkondigt, staat zelfs
bij het oudere ten achter, terwijl zijn autoriteit pier alien vooruitgang stuitte. Hij wijkt daarin nog al eens af van zijn wetenschappelijke 'methode' en als hij dan bespiegelingen houdt is hij
verder van de waarheid af dan zijn voorganger PLATO die op dat
gebied toch bijna niet anders dan speculatief was. Van zijn
leer der „beweging" leidt hij zijn leer „Over den Hemel"
(Peri Ouranou) af. De volmaaktste in zich zelf terugkeerende
oneindige onophoudelijke beweging is de cirkelbeweging of
kringloop. Alle andere bewegingen zijn eindig, loopen af
in een beperkte ruimte. Daarom heeft de wereld, een kogel
die zich in een kring beweegt, een in zichzelf terugkeerende
oneindige beweging. Verder is er geen ruimte en geen leegte
buiten het heelal. Het universum, het alles omvattende,
het heelal, is volkomen, of verschilt alleen van het volkomenste door stoffelijk te zijn, maar als zoodanig is het
volkomen als bol, omdat er niets meer aan toegevoegd kan
worden (Phys. VI. i 0, VIII. 8, 9, de Coelo I. 1, II. 4).
Nu zijn die „spheren" het volmaaktst welke de volkomenste
kringloop, d.i. aan de peripherie van het heelal zich bewegen,
n.l. de hemel. Het onvolmaaktste bevindt zich nabij het
centrum van den wereldbol, n.l. de aarde. Daartusschen
bewegen zich de planeten-spheren. Het dichtst bij de
'bewegende oorzaak' bevindt zich de hemel; daar is een
„onvergankelijke orde" te aanschouwen, waarin de Ouden
„het goddelijke" hebben gezocht, geleid door een juiste „overlevering" van een verdwenen „oerwijsheid". Hoe verder verwijderd van de onvolkomenheden, te midden waarvan wij
leven, zoo eerbiedwaardiger. De vaste sterren zijn „levenlooze", „niet verouderende", „eeuwige wezens", in moeitelooze werkzaamheid (zuivere werkelijkheid) verkeerend en
veel goddelijker (meer deelhebbend aan het goddelijke)
zelfs dan de mensch. Zij hebben het hoogste doel bereikt
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en zijn eeuwig nabij het goddelijke. Deze hemel is de eerste
beweger, en daarvan gaat alle verdere beweging uit. In het
midden der wereld staat de aardbol, veraf van den eersten
beweger, en dus ook minder goddelijk. (De Coelo I. 2, II. I,
Met. XII. 6, 7, 8). Tusschen de sterren en de aarde bewegen
zich de door talrijke geesten (5 5) geleide planeten, tot wier
spheren ARISTOTELES, behalve de vijf aan de Ouden bekende,
nog de maan en ook de zon rekende. In volkomenheid staat
ook deze spheer ten achter bij die der vaste sterren.
Drie graden van volkomenheid bestaan in verband met drie
soorten van wezens : het onstoffelijke wezen, onbewogen in
zichzelf het heelal bewegend, n.l. de absolute geest of God ;
ten tweede: het wezen dat zelf in volmaakten kring bewogen
wordt en ook beweging meedeelt, wel stoffelijk maar onvergankelijk, n.l. de hemel ; ten derde : het wezen dat slechts
lijdelijk bewogen wordt en vergankelijk is, n.l. de aarde.
Het doel van alles is het hoogste nabij to komen, de goddelijke, in zuivere werkzaamheid zichzelf gelijk blijvende
Substantie. Phys. XIII. 6, Met. XII. 6, 7).
In dat goddelijke Wezen zijn potentialiteit, actualiteit en
e n t e 1 e c hie vereenigd. In zijn „Eerste Philosophic", waarvan
het 'begin' een voorbereiding tot en inleiding in de wijsbegeerte zelf is, en waarvan wij het 'beginsel', dat dan meteen het „doer is, moeten zoeken in de daarin vervatte
„theologica", stelde hij deze voorname begrippen op, waarin
het schema der geheele werkelijkheid weergegeven wordt.
De natuur is dan het gebied waar de potentialiteit van de
stof in de actualiteit der vormverwerkelijking onophoudelijk
overgaat. Nu is entelechie de werkzaamheid die haar doel
in zich zelf heeft. Dit heeft plaats in het levende lichaam,
waarvan alle werkzaamheid der organen zich vereenigt in de
„entelechie", in de „ziel". De ziel is dus geen 'ding', zooals
men nu nog dikwijls meent, maar de eenheid aller organische
functies, de „energie" van het physisch organische lijf, de
„eerste entelechie" (Met VII. II, de Part. An. I. 5, de
An. I. 2, I. I).
179

36
Lichaam en ziel, verhouden zich als stof en vorm. ARISTOTELES noemt de 'ziel', behalve „energie" of „entelechie",
en behalve „substantie" (wezen), zelfs ook „vorm". (Vgl.
Met. VIII. 3, de Gen. An. II. 4, de An. II. 1, 4). De stof
is de mogelijkheid voor den vorm, en zoo is het lichaam de
mogelijkheid, de voorwaarde, voor de ziel. Vorm en ziel
worden in werkzaamheid gedacht. Zoo is er overeenstemming tusschen zijn physica en psychologie. Hij zelf heeft
zijn zielkunde in het verband van zijn natuurleer gedacht,
en evenzoo deden dat zijn talrijke commentators. Zijn physica
bevat psychologie en de geschriften over de dieren wijzen er
nu en dan op. Zijn geschriftt over de ziel begint hij met de
belangrijkheid der psychologie voor de natuurwetenschap aan
te toonen, en van zijn z.g. kleine natuurwetenschappelijke
geschriften (Parva Naturalia) handelen een viertal met name
over de zinnelijke waarneming en haar objecten, over herinnering en weder-herinnering, over slapen en waken, over
droomen en droomuitleg, de overige over langeren en korteren
levensduur, over jeugd en ouderdom, over leven en dood
en over het ademen. Hij heeft ze in samenhang met elkaar
gedacht blijkens het begin van het eerste geschrift. Daar
zegt hij b.v. dat hij een onderzoek zal instellen over de
„levende" wezens, over alles wat „leven" heeft, nadat hij in 't
bijzonder over het „vermogen der ziel" heeft gesproken, —
n.l. in zijn werk over de ziel, dat hij tot „grondslag" zal
nemen. Daar noemt hij de zinnelijke gewaarwording
lets wat „lichaam" en „ziel" „gemeenschappelijk" hebben. Zoo
spreekt hij ook van een natuurwetenschappelijken grondslag
der geneeskunst ook van die artsen die hun kunst op meer
philosophische wijze begrijpen.
„Moeilijk" noemt hij de psychologie. Zij behoort tot de
„moeilijkste" opdrachten. Is het de taak van den physicus
of van den philosoof? De verhouding tusschen lichaam en
ziel kan van verschillende zijden beschouwd worden. Volgens
welk „principe", met welke ,,bewijsvoering" of „indeeling",
moet men te werk gaan ? Dat zijn vragen die hij zich v66r
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legt. „Men zal eerst moeten onderzoeken tot welke categorie
de ziel behoort, en wat zij is, ik meen, of zij een bepaald
ding is of een substantie, dan wel iets qualitatiefs of quantitatiefs ; voorts of zij tot het potentieel zijnde behoort of
meer actualiteit is ; want daarin ligt een belangrijk onderscheid". Als voorbeeld hoe hij de moeilijkheden onder het
oog ziet, voor hij zijn onderzoek begint : „Moeilijkheden
ontstaan voorts ook bij de zielstoestanden, of zij namelijk
alle ook tegelijk tot datgene behooren, waarin de ziel zich
bevindt, d.i. het lichaam, dan wel of er iets is wat alleen
en uitsluitend aan de ziel eigen is ; hierover moet men noodzakelijk tot klaarheid komen, hoe moeilijk de vraag ook is.
Het schijnt in deze verhouding dat de ziel in den regel
noch een werking uitoefent noch lijdelijk is zonder het
lichaam, zooals b.v. bij het boos worden, dapper zijn, begeeren en bij de gewaarwording in haar vollen omvang ; het
meest zou men het denken kunnen beschouwen als iets
(alleen) aan de ziel toekomends, doch ook het denken is een
soort van voorstelling of althans geschiedt het niet zonder
voorstelling, zoodat ook hier onmogelijk aangenomen kan
worden, dat het zonder het lichaam kan gebeuren" (de An. I. I).
Het is wel aan to nemen, zoo meent hij in overeenstemming met het voorgaande, „dat de toestanden der ziel
alle in verband met het lichaam optreden". Men kan dan
van dien kant, dien de natuurkundige steeds in 't oog houdt,
het verband van lichaam en ziel beschouwen, en van
„lichamelijke vermogens" spreken. „In zoover zou het onderzoek der ziel dadelijk aan den physicus toegewezen moeten
worden". „De definitie van den physicus zou dan op elk
bijzonder pnnt anders luiden dan die van den dialecticus ;
b.v. als de toorn gedefinieerd moest worden, zou de dialecticus
zeggen dat hij de drang is ter vergelding van een beleediging
of iets dergelijks, terwijl de physicus hem definieeren zou
als een opwellen van het in 't hart aanwezige bloed of van
de warmte. De eene definitie geeft de materie, de andere
den vorm of het begrip. Het begrip is namelijk steeds de
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vorm van het ding ; het moet echter noodzakelijk in een
bepaalde stof zijn om te kunnen bestaan ; zooals b.v. het
begrip huis dat is, dat het een beschermingsmiddel is ter
afweer van nadeel, waarmede wind, regen en warmte ons
bedreigen, terwijl een ander zal zeggen : een huis is steen en
hout ; dit is de materie, de eerste bepaling geldt echter den
in de materie aanwezigen vorm, het waarom". De materie
en haar toestanden te onderzoeken dat is de taak van den
natuurkundige: „Geen ander heeft met de toestanden der
materie, in zoover zij ongescheiden of wel geheel onscheidbaar zijn, zich bezig te houden dan de physicus, die met
datgene te doen heeft wat functie of toestand van dit of
dat lichaam en deze of gene materie is ; wat echter niet
van dien aard is, is zaak voor een ander".
Hier is, dit blijkt wel duidelijk, de 'leermeester' aan 't
woord zoowel van alle toekomstige natuurkunde als van alle
latere wijsbegeerte. En hoeveel eeuwen later zou de natuurkunde eerst weer waarlijk aan 't woord komen ! En nil nog
mogen psychologen, die alles van physisch en physiologisch
standpunt beschouwen, in de leer gaan bij den ouden natuurgeleerde en wijsgeer, en bij hem eene alzijdige begripverheldering ontwaren, die z ij missen in de aanwending van 'de
natuurwetenschappelijke' methode, die slechts een e e n z ij dige
methode is, en dus, zooals de geleerde en wijze Stagiriet hun
kan leeren, niet tot het doel voert. Hij zelf zal die methode
tot het einde doorvoeren, en is zelf het antieke voorbeeld
van exactheid en nauwkeurig onderzoek op alle natuurkundig
gebied, hetwelk hij machtig was te beheerschen — en dat was
ontzaglijk groot doch hij was bovendien de philosoof,
die alle gegevens samenvattend opneemt en den zin van het
geheel wil beseffen. De inductie (epagogee), het opstijgen van
het bijzondere der ervaring tot het algemeene des begrips,
is zelfs in 't bijzonder zijn methode, die hij geleerd had van
SOCRATES en PLATO en streng doorvoerde.
Hij critizeert eerst de oude zielkundige beschouwingen der
Atomisten en Pythagoreers, in 't bijzonder die van DEMO181
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CRITUS, EMPEDOCLES, ANAXAGORAS en PLATO („Timxus"),

die bij de ziel dachten aan bepaalde begrippen : beweging,
werktuigelijkheid, waarneming, getal, harmonie. Zelf geeft
hij dan zijn aaneengesloten leer der ziel.
De ziel dan is de eerste „entelechie" „van een natuurlijk
organisch lichaam" (II. i). Daarin is de verhouding van
lichaam en ziel zuiver gesteld, overeenkomend met de verhouding van materie en vorm, potentialiteit en actualiteit.
Alles wat leeft heeft ziel, die de eenheid in de organische
werkzaamheid vormt in alle graden van het leven. Doch al
het lagere is voorwaarde voor het hoogere (II. 3). Trapsgewijze stijgt het zielsvermogen, van het vegetatieve tot het
geestelijke. Door het geestelijke, het denken, onderscheidt
de mensch zich van het dier. Het vegetatieve bepaalt zich
tot voeding en voortplanting (II. 4). Bij de stijging tot een
hoogeren trap, de zinnelijke waarneming ontstaat een duidelijk onderscheid tusschen subject en object. Bij de waarneming neemt het subject het andere in zich op en vormt
er een eenheid mee (II. 5). Na een beschouwing over de
afzonderlijke zintuigen (II. 5--I I) vat hij de geheele zinnelijkheid samen (II. 12). De zintuigen vormen een eenheid ;
de actualiteit van het waarnemende en het waargenomene
gaan samen, doch worden in 't begrip uit elkaar gehouden.
Het subject vormt door den gemeenschappelijken zin een
blijvende eenheid in de veranderende verscheidenheid der
waarnemingen (III. I, 2).
ARISTOTELES ontkent de door vroegere philosophen aangenomen identiteit van waarnemen en weten, omdat dan de
mogelijkheid van dwaling onverklaarbaar zou zijn. Ook is
waarnemen niet identiek met denken. Tusschen deze staat
nog de verbeelding. De hoogste potentie der ziel is de rede
(of geest : noiis), die het begrip der dingen vormt. Zij is
zuivere potentie, die uit zichzelf overgaat tot actualiteit.
Zij heeft haar eigen denken tot inhoud. Zij is zoowel handelend als lijdend (III. 4, 5). De objecten van den geest zijn de
begrippen van het ware en het verkeerde, welke hij vermag to
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onderscheiden. Zoo begrijpt de geest (of rede), bevrijd van
alle materie, in zijn zuivere actualiteit, het ware begrip der
dingen (III. 6). Aldus onderscheidt de geest ook het goede
en slechte, al naar wat hij begeert of verafschuwt (III. 7).
In de ziel is de vorm of idee der dingen, van alle denkbaarheden en waarneembaarheden (III. 8).
Aan de natuurleer en zielkunde sluit ARISTOTELES nauw
zijn zedeleer aan, althans veel nauwer dan PLATO. Hoe
geleidelijk de overgang bij ARISTOTELES ook is van natuur
tot ziel en geest, duidelijk is dat we reeds lang het gebied
der „geestesphilosophie" hebben betreden. Eigenaardig is
echter b.v. hoe hij opmerkt dat de ethica evenals de physica
niet zoo „nauwkeurig" kan zijn als de andere onderzoekingen
der philosophie, die met de materie niets te maken hebben.
(Eth. Nic. II, Eth. End. I. 6, Met. II. 3). De materie heeft in de
ethica nog zooveel waarde, evenveel bijna als in de psychologie.
Van zijn drie tot ons gekomen ethische geschriften is de
z.g. „Nicomachische Ethica" het belangrijkste de twee
andere, de z.g. „Eudemische Ethica" en de z.g. „Groote
Ethica" zijn niet echt, al zijn zij eenigszins in zijn geest
geschreven, de eerste wellicht door zijn leerling EUDEMUS
VAN RHODUS, de tweede waarschijnlijk door een der latere
vertegenwoordigers der Peripatetische school. — Hier behoort
ook zijn „Politica" genoemd te worden.
In verband met zijn werkelijkheidszin, die hij in de natuurleer en zielkunde toonde, vat hij de ethica op als een leer
van praktische levensregelen. Gingen SOCRATES en PLATO
uit van het ideeele, ARISTOTELES richt zijn oog op het
reeele, op het natuurlijke, op het werkelijke leven. Volgens
hem had men niets aan de „idee" van het „goede" voor de
kennis van toepasselijke levensregelen. Hem was de ethica
een „praktische philosophie", logica en methaphysica
geven de „theorie". Hij zou alle ethische leeren liever in 't
algemeen, met de oeconomie, tot de „Politica" willen rekenen,
de kennis van wat den mensch en den staat behoort (Eth.
Nic. I. I, 4, Reth. I. 2).
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Niet het 'goede op zichzelf' (idee van het goede), maar
het 'goede voor ons' is het belangrijke beginsel. De
mensch brengt de aanleg en de bedoeling van het goede
van nature mee. Het zedelijke is de verzedelijking,
de vergeestelijking van den natuurlijken aanleg. ARISTOTELES bestrijdt de Socratische 'dialectische' deugdleer. Niet
uit het weten haalt de mensch den wil tot het goede, maar
deugd is de zedelijke vorming van een natuurlijken drang.
De mensch is van nature een oeconomisch wezen, een
„politiek dier" (zoon politikon).
Dit acht hij de prwmisse voor zijn staatsleer. De
natuurdrift en lijdelijke toestand (pathee) der ziel is de grond
der deugd, waarna de rede den wil naar het goede erkent,
zooals bij het kind en den volwassene duidelijk is waar te
nemen (Magn. Mor. II. 7). Dit verzuimde SOCRATES na te gaan :
hoe niet door het begrip, maar op natuurlijke wijze door „zin
en zede" (pathos kai ethos) deugd ontstaat (Magn. Mor. I. I).
Niet door wetenschappelijk onderzoek, maar door oefening
(askesis) en gewoonte (zede, ethos) wordt het goede aangeleerd (Eth. Nic. I. 1o, X. i 0). Door drie factoren wordt de mensch
goed : van nature, door gewoonte (zede) en door verstand (rede).
Zoo ontwikkelt ARISTOTELES de van nature aangelegde
en door zede en rede opgeleide deugd : het goede. En zoo
streeft de mensch naar het hoogste goed : de gelukzaligheid
(eudaimonia). Alle streven heeft een doel dat door bemiddeling bereikt wordt. Zoo streven de kunsten naar jets
goeds (volmaakts). Naar enkele goederen streeft de mensch
slechts om het als middel te gebruiken voor jets anders.
jets 'beters', het 'beste'. Het doel is jets „menschelijk goeds,
het voor den mensch bereikbare" (Eth. Nic. I. I, 2, 4). Over
den naam is men het in den regel eens : de „gelukzaligheid",
de eudemonie (Eth. Nic. I, 2., Eth. Eud. I. 1, Magn. Mor.
I, 2). Over haar beteekenis evenwel is men het niet eens.
Het hoogste goed is lets volkomens, dat alleen om zichzelf
begeerd wordt het geeft zelfgenoegzaamheid, vrijmakend van
al het andere (Eth. Nic. I. 5).
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Het geluk is alleen den mensch eigen. „Daar de gewaarwording" ook bij de dieren aanwezig is, ligt het daarin niet.
Het intellect is eveneens alleen den mensch eigen. Dit is
actueel. Ook het geluk is niet slechts passief, maar ook actief.
De voltnaaktheid van den mensch bestaat in de hoogste
werkzaamheid, de redelijke werkzaamheid van ziel of geest.
Zoo is de eudemonie de deugdzame werkzaamheid der ziel,
de volkomene praktische werkzaamheid van een volkomen
leven in voile redelijkheid van bezinning.
Er is jets vaags in de Aristotelische ethica. Het ten grondslag leggen der physica is vooral dezen wijsgeer toe te geven.
Zijn beschouwing is echter eenzijdig, waar hij de grondslag des
begrips in de Socratisch-Platonische opvatting miskent.
Gaandeweg komt hij dan tot de erkenning van de hoogste
waarde der redelijkheid in de eudemonie. Over het
algemeen is zijn leer te praktisch, niet slechts in naam, maar
vooral in werkelijkheid. Hij vindt het hoogste zedelijke
goed te spoedig op den weg door de gewaarwording tot
het verstand. Elke deugdleer als geluksleer heeft een zinnelijken bijsmaak, doch ARISTOTELES' eudemonistische zedeleer
heeft ten minste het edele kenmerk van de hoogste psychische
werkzaamheid in volkomenheid en van geestelijke werkelijkheid.
Eenzelfde ethische trek, die zich met een intellectueele
verbindt, vertoont de wijsgeer in zijn Poetica. De „mimesis"
of kunstzinnige „navolging" acht hij het beginsel van alle
kunst, wier middel de „katharsis" of „loutering" der gevoelens is, en wier doel is de „paideia" of „zedelijke en
geestelijke vorming" van den mensch 1 ).
De intellectueele trek, die door zijn geheele philosophie
heen zichtbaar is, onderscheidt hem van alle Grieksche wijsgeeren. Door zijn verstand, door zijn inductief en logisch
vermogen, vertegenwoordigt hij alleen de 'wetenschap' der
oudheid, die ook 'de' wetenschap der middeleeuwen zou blijven.
Zijn logica is eeuwenlang het werktuig geweest waarmede
1 ) Hier zij verder verwezen naar ADOLF STAHR'S inleiding en bewerking
der Poetica. Langenscheidtsche Buchhlng. Berlin.
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de denkende mensch opereerde. Langen tijd scheen het voor
verbetering en vernieuwing geen aanleiding te geven. Later
heeft men o. m. aan zijn sluitrede (de categorische), de hypothetische en disjunctieve toegevoegd, en aan de drie figuren
der sluitrede een vierde (G a 1 e n u s). Vernieuwd werd 'de
logica' slechts in dien zin dat zij opnieuw geschapen werd in de
zuivere redeleer, die een encyclopaedie des begrips is, waarin
de formeele logica van ARISTOTELES een deel vormt, dat
niet slechts verstandelijk de beginselen opstelt als afzonderlijkheden, maar ook redelijk vereenigt, d.i. in verband begrijpt.
ARISTOTELES heeft nog niet het principium identitatis,
het principium differentiae (contradictionis) en het principium
exclusi tertii (medii) gedacht als stelling, tegenstelling en vereeniging. Hij heeft de drie beginselen van het verstandelijke
denken afzonderlijk van elkaar gedacht, doch niet in hun
redelijken samenhang begrepen. Het identiteitprincipe, dat het
gelijke zonder meer stelt, A = A, is het beginsel waarbij men
staan blijft bij een abstracte stellige gelijkheid, en niet
verder komt van het een tot het ander, en waar dus geen
redelijk mensch wat aan heeft. Daartegenover staat het principe der differentie, A is niet B, dat in een ontkenning
even star een afgetrokken formule van het verstand is, even
onwrikbaar weigerend een werktuig des begrips te zijn,
waarmee waarheid begrepen wordt. De derde denkwet, die
van het uitgesloten derde, A is of B of niet B, heft welbegrepen
de beide andere principien op, als bevestiging en ontkenning
in eenen. Waar iets begrepen wordt daar wordt iets samengegrepen, wordt het eene met het andere samengedacht.
Wat uit elkaar gehouden wordt, als een stelling in een bevestigenden en als tegenstelling in een ontkennenden zin,
wordt samengedacht in een derde denkbaarheid, die de eenheid van de uit elkaar gehoudene denkbaarheden vormt.
ARISTOTELES' opmerking dat „hetzelfde" „in hetzelfde opzicht" „niet tegelijk bevestigd en ontkend" kan worden (Met.
I00513) brengt geen groote waarheid aan 't licht, en hij zou
beter gedaan hebben als hij daarbij niet was blijven staan,
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doch zich afgevraagd had of en op welke wijze `hetzelfde'
zich 'in verschillend opzicht' denken laat. Dan wordt eerst
redelijkerwijs eenheid in verscheidenheid begrepen. lets daarvan heeft de groote Stagiriet zeker bevroed, als hij b.v. zegt
dat tegengestelden tot dezelfde soort kunnen behooren (Met.
1032e) en dat de beschouwing van tegengestelden de taak der
wetenschap is (Met. 1004), terwijl zijn „theoria" vanzelfsprekend veel 'redelijker' is dan de `denkwetten' des 'verstands' eigenlijk gedoogen. Hij is dan gelijk PLATO „dialecticus"
als de „samengrijpende" of „samenschouwende" (Pol. 537c).
Zoo is het „begrip" evenals de „idee" eenheid van denkbaarheid in verscheidenheid van waarneembaarheden.
Men is al te zeer gewoon ARISTOTELES tegenover PLATO
te stellen, als den realist tegenover den idealis t, alsof er
een volstrekte tegenstrijdigheid bestaat. Men wijst dan op
PLATO'S ideeenleer, waarin de ideeen voorgesteld worden als
bovenzinnelijke abstracties, en op ARISTOTELES' realistisch
genoemde natuur- en stof-leer, waarin hij uitgaat van de
substantialiteit der zinnelijk gegeven concrete dingen. Men
miskent dan evenwel dat de idealist midden in de zinnelijk
verschijnende wereld zich in zijn denken de „ideeen" bewust
wordt als de algemeene waarhede n, en in zijn dialectiek
zelfs zeer logisch die algemeene waarheden in 't begrip ontwikkelt ; terwijl de realist in zijn leer der substanties bij verder
doordenIten niet de zakelijkheden zelf, maar de „vorm" of het
„begrip" in de dingen het wezenlijke of substantieele noemt.
Het Aristotelische beginsel dat de vorm of het wezen zich
in de stof verwerkelijkt, dus dat de dingen zich vormen naar
bepaalde begrippen, gelijkt veel op het Platonische principe,
met name in diens natuurleer, dat de dingen zich verwerkelijken volgens de ideeen, terwijl beider doelbegrip volmaakt
overeenkomt in de idee van het „goede”. ARISTOTELES'
speculatieve, den empirischen grondslag zijner natuurleer
verlatende, sterrekunde staat zelfs ten achter bij de Pythagoreisch-Platonische. Empirisch in oppervlakkigen zin is wel
zijn aannemen van de aarde als midden van het heelal, doch
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speculatief het aannemen van verschillende spheren en bewegingen, phantastisch zelfs het verzinnen van leidende
geesten ; terwifi zijn voorstelling van de graden van volkomenheid, op aarde het laagst en aan de peripherie des
hemels, waarlangs de vaste sterren zich bewegen, het hoogst
op geen enkele ervaring steunt noch met eenige logica
strookt. Deze laatste voorstelling hangt af van zijn theologie,
die alleen speculatie is, --- en als zoodanig diepzinnig. De
„hemel" is het dichtst bij den absoluten geest, het goddelijke,
de zuivere werkelijkheid, de in bestendige werkzaamheid
zichzelf gelijk blijvende, onveranderlijk, de „onbewogene",
die nochtans alles „beweegt". In den hemel aan de peripherie worden de vaste sterren het „eerst" bewogen in volmaakten spheer, het dichtst bij God, het volkomene dus
het meest nabij ; in het midden, het verste af, is de aarde,
dus het onvolkomenste wezen, dit alles is theologische
speculatie.
Men is dus te zeer geneigd, omdat men in het Platonisme
uitsluitend idealisme ziet, bij wijze van tegenstelling de
wereldbeschouwing van den grooten Stagiriet voor een eenzijdig realisme of zelfs materialisme te houden. Te meer
vindt men daarvoor reden, als men merkt hoe ARISTOTELES
zelf de Platonische ideeen als hersenschimmen beschouwt en
het idealisme heftig bestrijdt. Doch bij diepere beschouwing
blijkt de Aristotelische ‘metaphysica' of „protee philosophia",
en zelfs de physica en categorieenleer, in nauw verband te
staan met het dialectische Platonisme.
De Grieksche Philosophie kwam in ARISTOTELES te zamen
als in een middelpunt, dat behalve verzamelpunt ook weer
uitstralingspunt was van alle toenmalige wetenschap. Centrum
en peripherie van wetenschap dus vormen in de ontzagwekkende hoeveelheid der geschriften van ARISTOTELES en zijn
leerlingen een cirkel, die zich uitstrekt over alle gebieden
van kennis.
Weet de groote denker nog niet alle gebieden aan den
omtrek van uit het middelpunt des geestes te verlichten,
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en vallen de fragmenten der afzonderlijke wetenschappen
nog te veel uiteen, sluiten zij nog niet volmaakt ineen,
hetgeen eerst in een veel later tijd mogelijk zou blijken,
desniettemin is de wijsbegeerte van ARISTOTELES
met haar
in beslagneming van alle mogelijke vakken van kennis, die
zij ten minste trachtte bijeen te brengen, al kon deze verzameling nog geen zuivere eenheid worden voorbeeldig
te noemen in den zin eener machtige poging om alle wetenschappen te doen samenkomen in eene Wetenschap.
Die Wetenschap zal dan gedurende eeuwen, de eeuwen van
den daarop volgenden Grieksch-Romeinschen tijd en de lange
reeks der Middeleeum en door, voorbeeldig blijken tot in de
Renaissance, zelfs zoozeer dat haar gezag langen tijd de vooruitgang der nieuwe wetenschap remde. Zeker is dat een verstokt
autoriteitsgeloof in de letter zijner leer het opleven vooral
der jonge natuurwetenschappen tegenhield, die zich niet
meer voldoende konden voeden met het overgeleverde en
verouderde der Grieksche denkwereld. Doch bij al het verouderde in wetenschappelijke bijzonderheden en het onvoldoende der ervaringskennis, is de Aristotelische philosophie
voorbeeldig gebleven door haar meesterlijken opzet, scherpzinnige samenstelling, en de geheele geesteshouding van den
onderzoeker en denker, die men met recht 'wetenschappelijk'
kan noemen.
-

PHILO VAN ALEXANDRIP
„PLATO de groote en heilige".
„MozEs is tot den hoogsten top der philosophie
gestegen".
PHILO. De opif. mund. I. p. 2, 503.
„Nieuwe vragen dringen zich aan ons op en de
voorstelling dat een goddelijk Licht in alle menschen
schijnt zal nu ten voile verwerkelijkt worden , doch
in het algemeen is de stof der leer nog Hebreeuwsch,
de vorm is Grieksch".
JAMES DRUMMOND. Philo
Judxus I. 176.

Inleiding. Was ARISTOTELES de opbouwer der antieke
wetenschappen tot een machtig geheel, het r ij k des
g e e s t e s waarin hij alleenheerscher was, doch dat na zijn
dood allengs vervallen zou, — ALEXANDER, die zijn leerling geweest was en later zijn beschermer, koning van Macedonia, onderwierp de wereldmachten aan zijn heerscherswil
en bouwde na zijn talrijke zegetochten het machtige w e r el dr ij k der Oudheid op, waarin hij alleenheerscher was, doch
dat na zijn dood ook uiteen zou vallen. Eindigde met den
dood van den grooten wijsgeer (322 v. Chr.) de zuiver
Grieksche wijsbegeerte, die zich tot een universeel systeem
had uitgebreid, — met den onverwachten dood van ALEXANDER
DE GROOTE, bijna terzelfder tijd (323 v. Chr.), viel ook het
wereldrijk, dat deze met een even grootsch ideaal doel in
weinige jaren gesticht had, uiteen. Dat ideaal was de vereeniging van Oostersche en Helleensche geestelijke beschaving tot
een hoogere eenheid door de beheersching der wereldlijke
macht. Doch al splitste zich het wereldrijk in een verscheidenheid van kleinere staten, gedurende een tijd van woeling en
gisting, die een nieuwen tijd zou voorbereiden, de Grieksche
geest, die de hoogste was, verspreidde zich desniettemin over
de toen bekende wereld en nam alle beschaving in zich op. Zoo
zou het ideaal toch verwerkelijkt worden.
De Hellenizeering van het grootste gedeelte der toenmalige wereld, gedurende drie eeuwen v6Or het begin der
Christelijke jaartelling en nog langen tijd daarna, is het
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groote feit, waarvan de beteekenis niet te hoog geschat kan
worden. Juist omstreeks den tijd waarin Christus' geboorte
gesteld wordt, verpersoonlijkt zich als 't ware de groote beteekenis in religieus-philosophisch opzicht, n.l. de vereeniging van Helleensche en Joodsche cultuur, in PHILO VAN
ALEXANDRIE.
PHILO is de groote geest die Platonisme en Mozaisme samenvat, die het verleden daarmee vasthoudt en handhaaft, en
zoo meteen de toekomst voorbereidt. Een paar eeuwen later
zal de Grieksch-Alexandrijnsche geest nog eens in PLOTINUS,
den grootsten vertegenwoordiger van het neo-Platonisme, zich
omhoogwerken in een mystieke en mythologische philosophie,
die eer een 'theosophie' mag heeten in den edelsten zin
doch allengs wordt het duidelijker dat de tijdgeest verlangt
naar een minder bespiegelende, een meer practische philosophie, die de menschheid in haar geheel vermag te bevredigen. PLATO had aan de Academie zijn dialectiek, maar
bovenal zijn ideeenleer, en ARISTOTELES aan de Peripatetische school de logica en vooral het wetenschappelijk
begrip der werkelijkheid nagelaten. Maar beider beginselen,
de onbewegelijke 'Idee' en het werkelijke 'Begrip', bleven
slechts binnen de scholen beperkt. Er was een wijsheid der
scholen, — geen wijsheid voor de geheele me nschhei d.
Toch was hier en daar de beschaving zoo gevorderd, dat
de volksgeest, ontgroeid aan het mythologisch geloof der
oude Goden, verlangde naar een philosophie, die een 1 e v e n sbeschouwing zou moeten zijn van uitteraard religieus
karakter. In het groot zal dit gebeuren door het Evangelie.
Doch de komst daarvan wordt voorbereid, gedurende een
paar eeuwen, door pogingen om een levensleer op te bouwen,
die den mensch in 't algemeen zou kunnen bevredigen, door
haar dogmatisch en ethisch-religieus karakter. Zulk een
leer is met name die der Grieksch-Romeinsche Stoa. In
dezelfde richting werkt het Grieksch-Alexandrijnsche Philonisme. Deze twee geven de bovenaangeduide richting aan,
neen, de breede weg, die voert tot het belangrijke kruispunt
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van Platonisme en MozaIsme, van Grieksche en Joodsche
cultuur,
dat meteen een keerpunt is, waarin de Philosophic
zich verkeert in het Evangelie. Als een leer voor de menschheid wordt het Woord geopenbaard, waarin de Wijsheid
schuil gegaan.
In PLATO en ARISTOTELES waren de Idee en de Werkelijkheid het algemeene dat t h e o r e t i s c h als de waarheid
beschouwd werd. Pr a c t i s c h heette bij den lasts to reeds
de ethic a, en langzamerhand vatte men, afkeerig van
diepere bespiegeling, die niet voldeed aan de behoefte der
menschheid, de practische philosophie op als een 1 e v e n s l e e r
in algemeenen zin. Staat speculatieve wijsbegeerte tegenover
practische levensleer, en worden alle tegenstellingen in dezen
overgangstijd vanzelf duidelijk, nergens is de tegenstelling
zoo voelbaar als tusschen de zuivere wetenschap in algemeenen zin, die onverschillig voor het wel en wee van den
mensch, zichzelf waar maakt, en de persoonlijke verlangens
van den enkelen mensch of de menschheid in haar geheel,
die om bevrediging roepen.
Kenmerkend voor dien tijd van kentering is het Epicurisme,
dat uit een leerstellig beginsel de subjectivistische wijsheid
ontwikkelt eener leer van het hoogste levensgeluk. Even
dogmatisch, maar van algemeener strekking, ja zelfs met een.
tot nu toe nooit zoo duidelijk zich vertoonende menschenliefde, is de strenge zedeleer van het Stofcisme. Het eerste
ontstaat in Athene, als de nieuwe bloei in edeler vormen van
een der Socratische beginselen, dat reeds bij de Cyrenaki of
Hedonici (hedonee lust) gebloeid had. Het tweede ontstaat
buiten het oude Griekenland uit een vermenging van
geesten, wordt wel gewekt door de Helleensche gedachte,
doch ontwikkelt zich algemeener en heeft een universeeler
strekking. Het zelfbewustzijn van den mensch doet zich
gelden, doch te midden van tegenstellingen. Tegenover het
ik staat de algemeenheid, tegenover het egoisme komt de
philanthropie te staan. Tegenover de dogmatische leer, de
leerstelligheid, staat het Scepticisme, de twijfel aan alle stellig1 97
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heid van leeren. Half dogmatisch, half sceptisch is het
Eclecticisme, waarbij een keus gedaan wordt uit de principien van vroegere stelsels, dat dus als philosophie van
weinig beteekenis is, doch kenmerkend voor een tijd van
overgang. Al deze wijsgeerige richtingen hebben hun typische
vertegenwoordigers, die wij, wat het dogmatisme betreft,
onderscheiden in de scholen der Stoicijnen en der Epicuristen,
terwijl de Sceptici en Eclectici geen bepaalde school vormden.
In het Philonisme is het dogmatisme gegrond op de
leerstelligheid der Mozaische wet, die zich echter verheft
tot de idealiteit van het Platonisme, waardoor een nieuwe
leer ontstaat, die in de z. g. „allegorese" zinnebeeldigheid
met geestelijkheid vereenigt. Uit deze ethisch-speculatieve
leer in Alexandria, komt dan, in verband met de Stoische
en Gnostieke wereldbeschouwingen uit Rome, iets 'nieuws'
te voorschijn, als het „goede nieuws", dat lang verwacht
werd, in de beteekenisvolle zinnebeeldigheid van het
Evangelie, dat dan tot een Christelijke leer wordt voor
de volgende eeuwen. Al die stelsels en wijsgeerige richtingen, die zich op verschillende plaatsen, vooral in Rome
en Alexandria, vertoonen en zich zoo verspreiden over de
toenmalige beschaafde wereld, komen in geestelijk opzicht
uit het oudere en engere Griekenland, de bakermat der
philosophie. De Heraclitische Logos doet zich met name
gelden in het Stoicisme, de Platonische Idee in het Philonisme, waarin ten slotte door de vereeniging van Grieksche
wijsheid en Joodsche leerstelligheid de komst van iets ‘nieuws'
voorbereid wordt, dat het begin vormt van een groote periode
in de ontwikkelingsgeschiedenis van het denken.
In dezen kenteringstijd ontstaat dan allereerst te Athene
het Epicurisme, reeds in algemeenen zin gekenschetst als
de leer van een weer oplevend subjectivisme, wier leerstellig
beginsel is, dat g e n o t of gel u k het hoogste goed in het
leven en het doel der philosophie is. Dit beginsel was ook
reeds door de Cyrenaici of Hedonici tot ontwikkeling gebracht ;
doch als gesteldheid was de „lust" dezer eenzijdige Socratici
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slechts in beperkten zin een philosophisch doel. De stichter
der nieuwe school, EPICURUS (342-270), geboren te Samos
of wel, wat meer algemeen aangenomen wordt, in de Atheensche gemeente Gargettus, als zoom van den Athener NEOCLES,
stelde zich ware 'lust' of 'genot' voor, niet als een kortstondige lichamelijke, maar als een „durende" en „geestelijke"
toestand. Het doel is den hoogsten staat van een leven van
'geluk' of 'gelukzaligheid' te bereiken (Sext. Emp. adv. math.
VII. 22, Epict. ap. D. L. X. 148).
Hoeveel kwaads hunne tegenstanders, met name de Sta.
cijnen, ook van hen verteld hebben, zeker is wel dat de
Epicuristen geen wellustelingen en genotzoekers waren, en
dat leven en leer der door „vriendschap" verbonden philosophen
— ook wel ,,tuinphilosophen" genoemd, omdat zij eenigen tijd
in een twin hun wijsgeerige lessen van den meester ontvingen —
hooger staan dan de slechte beteekenis doet vermoeden die
men aan den naam 'Epicurist' is gaan verbinden. EPICURUS
zelf leidde volgens geloofwaardige getuigenissen een onberispelijk deugdzaam leven, en zelden heeft een leermeester zooveel
eerbied en achting van zijn leerlingen ondervonden als de stichter
der geluksleer. Hij heeft talrijke geschriften nagelaten, die
echter verloren zijn gegaan, op een aantal uittreksels na.
Hij had namelijk de gewoonte de slotsom zijner beschouwingen
in 't kort weer te geven, die hij dan sterk aanbeval van buiten
te leeren ; een 44-tal dezer zedespreuken of ethische stellingen
(kuriai doxai) althans zijn zoodoende behouden, benevens een
drietal brieven en enkele brokstukjes zijner grootere werken.
In een leerdicht „de Rerum natura" van LUCRETIUS CARUS
(-I- 98-55) werd de leer van EPICURUS op schoone verbeeldingrijke wijze bezongen. De definitie der philosophie
luidde, dat zij ,,de werkzaamheid" is, die „door begrippen
en bewijzen een gelukkig leven maakt" (Sext. Emp. adv.
math. XI. 169). Evenals bij ARISTOTELES merkt men bij de
Epicuristen de bekende driedeeling van de philosophie op in
logic a (canonica), physic a en e th i c a (D. L. X. 29);
doch de zedeleer blijkt voor hen zoozeer hoofdzaak, dat zij
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de leer der ware begrippen en der natuur slechts als middel
beschouwden, om hun doel in hun geluksleer te kunnen
bereiken. Hun logica brengt die wetenschap niet vooruit
EPICURUS was een veel minder wetenschappelijke geest dan
ARISTOTELES, al heeft hij evenveel als deze geschreven
en hun physica is een teruggang tot de materialistische leer
der kleinste stofdeeltjes (atomoi) van DEMOCRITUS.
VOOr de Epicuristen had bovenal ARISTOTELES in zijn
ethica betoogd dat het hoogste goed des levens in de
„gelukzaligheid" (eudemonia) bestond. Zoo sprak nu in
't algemeen de geest des tijds. Met dat eenig doel voor
oogen, dat dus hooger stond dan wat in de lustleer van
ARISTIPPUS en zijn school, de Cyrenaische, beoogd werd,
vonden de Epicuristen het geluk niet zoozeer in zinnelijke
lust, in lichamelijk genot, dat slechts weinige oogenblikken
duurt, dan wel in een durend geestelijk geluk, bestaande
in een onverstoorbare gemoedsrust (ataraxia), het geluk
van den Wijze, die zich verheven voelt boven de wisselvalligheden van het lot. Een „redelijk inzicht" (phronesis,
dianoia) in den loop der dingen behoedt den Wijze voor
misslagen en doet hem het goede kiezen (D. L. X. 129).
De Wijze schliwt niet het genot, maar hij kan het ontberen.
Hij bewaart in zichzelf de grootste schat der gelukzaligheid,
en kan aldus zich veel ontzeggen, wat voor anderen onmisbaar is. EPICURUS beroemde er zich op met ZEUS te durven
wedijveren in gelukzaligheid 66k bij water en brood. Er is
zelfs in de leer een beginsel van algemeene menschenliefde,
die in de Epicuristische 'vriendschap' reeds blijkt. Matigheid,
tevreden zijn met weinig, het betrachten der deugd in bovengenoemde en andere meer ‘Stoicijnsche' begrippen zijn hun
niet vreemd deze zijde der leer gaat over in die der Stoa.
Zoo zeide EPICURUS dat het grooter genot was weldaden te
bewijzen dan te ontvangen. Zijn genotsleer is in 't algemeen
door „rede" veredeld. Hij kon zelfs zeggen, dat het „beter is met
rede Ongelukkig, dan z6nder rede gelukkig te zijn", zoo hoog
stelde ook hij den „logos". Slechts het „geestelijk" geluk
-
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achtte hij het ware. Alle genot evenwel dat niet schadelijk
is mag de Wijze smaken, doch als Wijze zal het g e e s t e 1 ij k
g e 1 u k, dat met deugd een is (D. L. X. 132), zijn hoogste
doel zijn. In zijn verheven „zielsrust" of „ataraxie" is hij
eigenlijk boven alle lust of hedonee uit.
Het hoogste Epicuristische doel is in waarheid de n e g a t i e
van alle positieve lust. De „lust" als positieve gesteldheid
der Hedonici wordt genegeerd en opgeheven in de verheven
gemoedsrust van den Wijze, de ataraxie (D. L. X. 136).
Zoo heft zich ten slotte het subjectieve beginsel door vergeestelijking op. Als beginsel is evenwel de genots- of geluksleer subjectief, dus beperkt. Daar tegenover staat het beginsel der Stoa, de deugd, als een objectief Principe, waarbij
het subject ten slotte genegeerd wordt. In de „deugd"
is een algemeen beginsel gesteld, dat met de Stoische
„menschenliefde" (philanthropia) zich richt tot alle menschen.
Het Stoicisme, dat zoowel in oorsprong als in bedoeling
niet zuiver Helleensch is, ontstond ook buiten Athene en het
engere Griekenland. Het ontstond n.l. uit een vermenging
van Helleensche, Semietische en later ook Romeinsche geestelijkheid. Tusschen het Grieksche moederland en de colonien,
ook de verder gelegene in Zuidelijk Italie, dat Groot-Griekenland
heette, was er altijd een levendig geestelijk verkeer. Zoo b.v.
eertijds tusschen de Pythagoreers van Groot-Griekenland en de
denkers van het moederland Hellas. Zij waren echter alien
Grieken, al mocht er wel eens een basterd-Griek tusschen
loopen, met name ANTISTHENES, wiens moeder een Thracische
was — mogelijk is dit een der oorzaken van het weinig
Grieksche zijner strenge zedeleer. Merkwaardig is het, dat
wij deze leer, na den typisch Griekschen tijd, weer herkennen in
het Stolcisme, dat langen tijd veel aanhang zou krijgen in de
Romeinsche samenleving, en zelfs een Romeinsch Keizer,
den edelen MARCUS AURELIUS (120-180), als een zijner
schitterendste vertegenwoordigers zou verwerven.
De stichter der Stoische school is ZENO, in de I 20e 01. (± 300
v. Chr.) geboren to Citium, een der hoofdsteden van Cyprus.
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Zijn vader was een Semitisch koopman uit Phoenicie (Cic.
de Fin. IV, 20, D. L. VII. 3, 25). De strenge zedenleer
dezer naar de „stoa poikilee" of door fresco's versierde en
daarom „bonte hal" genoemde school is dus niet van een
Griek, doch van een Grieksch sprekenden Semiet (Cic. Tusc.
V. 34). ZENO had echter, zooals ieder ontwikkelde, Grieksche
leermeesters gehad. Van zijn reizen naar Athene had zijn vader
hem boeken van Socratici meegebracht, waardoor zijn liefde
voor de wijsheid ontwaakte (D. L. VII. 30. Later heeft hij
geleerd van den Cynicus CRATES, den Megaricus STILPO
en de Academici XENOCRATES en POLEMO (vgl. D. L. VII. 2).
Zeer waarschijnlijk is het dat hij door XENOPHON's „Herinneringen" aan CRATES gekomen is en over dezen ten
slotte aan ANTISTHENES. Zoo is te verklaren dat de leer
van dezen Socratischen zedenpreeker vernieuwd kon warden
in de Stoa. Het Cynisme van ANTISTHENES herleeft in het
Stoicisme van ZENO. Deze „cunismos" gaf aan de Stoa de diepe
zedelijke trek, die het philosophische beeld van dien tijd kenmerkt. Ook ZENO was beroemd om de strengheid zijner zeden,
en zijn matigheid en onthouding van zinnelijke genietingen
was spreekwoordelijk (D. L. VII. 1, 26, 27).
Het is van veel beteekenis deze geschiedkundige denkrichting
in 't oog te houden, omdat zij uitloopt op het kruispunt der
wegen waar PHILO staat aan 't begin van een nieuw groot tijdperk. Het algemeene verlangen naar ve rzed elij king, te voren
nooit zoo zeer in de samenleving tot uiting gekomen, zocht bevrediging in een nieuwe leer. Deze leer diende allereerst
als richtsnoer van levenswandel. Zij werd vooral uitgewerkt en in stelsel gebracht door CHRYSIPPUS (280-207).
Van ZENO'S werken is weinig bekend, doch zijn denkwijze
werd door zijn opvolger CLEANTHES, van wien STOBIEUS een
beroemde hymne aan God bewaard heeft, in de school getrouw
onderwezen. Met recht is echter van het derde schoolhoofd
gezegd : „Als Chrysippus er niet geweest was, zou de Stoa er
niet zijn (Cic. ac. II. 24, D. L. VII. 183). CHRYSIPPUS' talrijke
geschriften (705) zijn evenwel verloren gegaan. Verder mogen
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genoemd worden DIOGENES VAN SELEUCIA en PANI2ETIUS VAN
RHODUS, de laatste vooral omdat de sceptische Eclecticus
CICERO (196-43), de voornaamste punten van zijn leer over
de plichten overnam in zijn werk „De Officiis". Met
hem en met SENECA en EPICTETUS, waarnaast zich waardig
plaatst Keizer MARCUS AURELIUS ( I 20- 1 8o), drong de
Stoicijnsche leer door in de Romeinsche samenleving.
Behalve door de geschriften van CICERO zijn wij met den
inhoud van het Stoicisme bekend vooral door die van den
Scepticus SEXTUS EMPIRICUS, die meer de theoretische zijde
in 't licht stelde.
De Stoicijnsche wijsbegeerte bestaat weer uit de drie
deelen : logica, physica en ethica. Deze drie-deeling wordt
strenger dan te voren in 't oog gehouden, zonder dat er
evenwel een geheel, een drie-eenheid, in te erkennen is.
Eer beschouwde men in deze school, evenals in de Epicuristische, de logica en de physica als middel en om tot het
doel te komen, dat men in de ethica, een zedelijke theorie
van werkelijke levenspraktijk, bereikbaar achtte.
Over 't algemeen bevat het Stoicisme weinig oorspronkelijks ; doch het heeft wat het overnam innig met zichzelf
vereenzelvigd en zeer verbreid. De logica sluit aan bij
ARISTOTELES, de physica bij HERACLITUS en de ethica bij
ANTISTHENES. Het belangrijkste beginsel is het zoeken naar
het „kenmerk der waarheid". Dit „criterium" wordt gevonden in de „enargeia" of „helderheid" der zinnelijke gewaarwording en voorstelling. Daaruit blijkt het deel hebben
aan de wereldrede, vooral bij den wijze, een Heraclitische
gedachte. De mensch volge den „juisten" of „rechten logos"
(orthos logos), de redelijke natuurwet, vorm of richtsnoer
ook van zedelijk handelen, voerende tot wijsheid en volmaaktheid, — een gedachte die door PHILO zal opgenomen worden.
De leer der kennis is overigens gegrond op het sensualisme.
Materialistisch is de opvatting der stoffelijk voorgestelde ziel,
die te vergelijken is met een onbeschreven wastafel, waarop
door de zinnelijke gewaarwordingen de indrukken ontstaan.
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Zoo wordt de voorstelling (phantasia) gevormd naar een zinnelijken indruk van een voorstelbaar voorwerp op de ziel. Door
de verbinding van het op elkaar gelijkende in de herinnering
ontstaat de ondervinding, de empirie (empeiria), waaruit
door redebesluiten de alien menschen gemeene begrippen
gevormd worden, die onmiddellijke zekerheid of waarheid
geven. Dit zijn de „notiones communes", waarop de overeenstemming bij alle menschen, de „consessus gentium",
en dus de waarheid, berust. Het alien menschen gemeen
zijnde Godsbegrip b.v. is het bewijs van het bestaan van God.
Niettegenstaande haar door ARISTOTELES en HERACLITUS bemnvloedde logica en physica is de Stoa sterk m a t e r i a l i st i s c h gekleurd alles is van stoffelijken aard, er bestaat niets
immaterieels, de materie is het vormlooze wezen der dingen
en geheel lijdelijk, — God alleen is de werkzame en vormende
kracht die in al het stoffelijke werkt. Daarom werd het goddelijke gaarne vergeleken met het zaad, dat als vormend beginsel overal in de natuur werkt, en zoo sprak men, in verband
met den in de wereld heerschenden goddelijken logos, van
„redekiemen" Gods, van den „spermatischen logos" (spermatikos logos) (Diog. L. VII. 136, Plut. de pl. ph. I. 7).
De goddelijke beginselen der rede worden dus op natuurlijke wijze voorgesteld als kiemen of zaden. Vooral CLEANTHES
heeft r e d e 1 ij k e en n at u u r 1 ij k e ontwikkeling in verband
met elkaar gedacht (Bij Stob. ecl. I. p. 372). De theologie der
Stoa is dus pantheistisch. God is ook de geestelijke adem,
het „pneuma", de geheele natuur doordringend en bezielend,
of wel de vurige azther, het scheppende of „kunstige vuur"
(pur technikon), dat de wereld voortbrengt en vormt. De
goddelijke logos heeft alles voorbeschikt, terwij1 in de werkelijkheid alles volgens vaste wetten geschiedt. — Heraclitisch
is dus de Stoische leer van het „vuur" af, dat als een oerstof
wordt voorgesteld, tot den „logos" toe, een andere naam
voor het goddelijke „pneuma", de wereld bezielend en beheerschend.
Hadden PLATO en ARISTOTELES het goddelijke gescheiden
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gedacht van het stoffelijke, de Stoici konden zich het goddelijke niet zonder de materie voorstellen, en zoo noemden zij
het stoffelijke en het goddelijke, God en wereld, een en
dezelfde substantie, die dan als het lijdelijke „materie" en als
het werkzame ,,God" heet. Goddelijk in den hoogsten zin is
de in het wereldwezen (zoOn) werkzame rede (logos), of
wel de geest (nous), die alle materie doordringt en de wereldorde beheerscht.
Dit logische beginsel bepaalt ook in 't algemeen de ethica,
die de wetenschap is van het goede handelen en het deugdzame leven. De r e d e 1 ij k e wereldorde hangt samen met de
wettelijkheid van het zedelijke leven, De goddelijke rede
die de natuur beheerscht, beheerscht ook het menschelijke leven.
Zoo luidt dan het zedelijke beginsel der Stoa : Volg de
natuur, of wel : „Leef in overeenstemming met de natuur"
(homologoumenoos tee phusei teen secundum naturam
vivere). De goddelijke rede, die de wereldharmonie sticht,
doet in den mensch het beset ontstaan, dat het hoogste goed
het leven is dat daarmee overeenstemt. Daarin bestaat het
goede handelen, de deugd. Want alleen de deugd is goed.
Niet de „lust", het Epicuristische beginsel, is goed, zij
is volgens CLEANTHES niet het doel der natuur. De lust is
een persoonlijk doel en daarbij een kwaad, dat een beletsel vormt
om de gelukzaligheid te bereiken. Aileen de deugd is goed,
bestaande in het w ij s z ij n en w ij s handelen. Alle andere
goederen zijn onverschillige zaken (adiaphora) voor den Wijze.
Het zedelijk ideaal der Stoa bestaat in het ideaal van den
„Wijze".
De Stoische „Wijze" en de Joodsche „Rechtvaardige" zijn
aan den Evangelischen „Verlosser" voorafgegaan. De Evangelische Jozua staat evenwel oneindig hooger dan de Joodsche
Rechtvaardige. De Chreestos of Ideaalmensch gelijkt meer op
den 'voorbeeldigen' Wijze der Stoa; deze is niet te
denken zonder „goedheid".
Zoo zijn dan ook de Stoicijnsche wijsgeeren POSIDONIUS,
MUSONIUS en EPICTETUS in historisch en philosophisch op205
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zicht, naast PHILO VAN ALEXANDRIE, onmisbaar ter toelichting
van het Evangelic. Deze alien zijn als 't ware tegenwoordig
geweest bij de schepping en opvoering van het grootsche
drama van den Christus, — of althans hebben zij het voorbereid. Zoo is het dan de gnostieke geest, die in een
Stoicijnsch-Platonische gedachtenwereld het Evangelic bracht
aan de naar verzedelijking en verlossing verlangende menschheid. Allereerst werden de geschriften der Synagoge in
Hellenistischen zin allegorisch verklaard, totdat tusschen de
jaren 75 en 100 onzer tijdrekening de Allegorese weer
symbolisch in het Evangelic gehistorizeerd wordt 1 ).
Philo van Alexandria. Daar PHILO ten tijde eener reis
uit Alexandria aan het hoofd van een gezantschap, 40 n.
Chr. naar Rome ondernomen om Keizer CAJUS CALIGULA
gunstig te stemmen voor zijn verdrukte stamgenooten, volgens
zijn eigen getuigenis, te bock gesteld in een verhaal der
gezantschapsreis, op reeds „gevorderden leeftijd" of „bejaard"
(De Leg. ad Caj. p. 572) 2) was, naar schatting zestig jaar, —
moet hij ongeveer 20 jaar voor het begin der Christelijke
jaartelling geboren zijn. Jood van afstamming, Alexandrijn
van geboorte (De Leg. ad Caj. p. 567) in een tijd waarin de
door ALEXANDER gestichte stad, die twee wereiddeelen vereenigde en zoo het middelpunt der beschaafde wereld was
geworden, en die geheel beheerscht werd door Grieksche wetenschap en wijsheid terwip het engere oude Griekenland
zeif op den achtergrond geraakte — decide hij met alle
Alexandrijnsche Joden van goeden huize in de hoogere
Helleensche cultuur. Als alle jonge Hellenen en HelleenschJoodsche kinderen werd hij, die volgens JOSEPHUS (Ant.
XVIII. 8) een broeder van den Alabarch, het priesterlijk hoofd
der Joodsche gemeente, en dus van voornaam geslacht was,
alle voorrechten der „engkuklios paideia", der algemeene
vorming, deelachtig, die voornamelijk bestond in taalkunde,
wiskunde, muziek en redekunst. Die kennis vermeerderde
2

Vgl. HEGEL, Gesch. d. Phil., uitg. BOLLAND 541, 2e noot van B.
) PHILO wordt geciteerd in de uitgave van MANGEY.
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en verfijnde PHILO door een uitgebreide en diepe studie der
Grieksche dichters en prozaschrijvers (THEUCIDIDES, DEMOSTHENES) en vooral der Grieksche philosophen, in 't bijzonder
van PLATO, zooals zijn werk ook doorloopend toont. Het
spreekt van zelf dat hij vertrouwd was met de Joodsche
heilige geschriften, die toen bestonden in de Septuaginta 1), de
Grieksche vertaling van het Oude Testament. Gelijk de
Grieksche geest de Joodsche overheerschte had ook de
Grieksche taal de Hebreeuwsche taal verdrongen, en zoo
was het noodig geworden de heilige geschriften uit de taal
der vaderen over te brengen in het Grieksch, de taal door
Helleen zoowel als Jood te Alexandrie steeds gesproken en
geschreven. PHILO zelf heeft waarschijnlijk, evenals zijn tijdgenooten geen of weinig Hebreeuwsch meer gekend 2
De Septuaginta kreeg bij de Grieksch sprekende Joden,
dus in 't algemeen bij de Joden der beschaafde wereld, de
zelfde canonieke waarde als de vroegere Hebreeuwsche tekst.
Zoo werd de „Wet" (Gr. : Nomos) in 't Grieksch gelezen.
De Pentateuch (Gr.), de vijf boeken van Mozes in het Oude
Testament, door de Joden de Thorah (Wet) genoenid —
(Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium)
is langzamerhand ontstaan, het laatste onder HISKIAS
(Ezechia) (728-697 v. Chr.), en na de Babylonische gevangenschap (tot 536 v. Chr.) samengesteld. Na den dood van
ALEXANDER DE GROOTE, waarbij zijn wereldrijk uiteengevallen was, hadden zich nieuwe staten gevormd. De Joden
waren een speelbal geworden tusschen de machtige rijken
der Seleuciden en Ptolemazen ; doch ook in de „verstrooiing"
bleven zij zich aan elkaar hechten, en waren de overgeleverde
).

1 ) De Septuaginta (Lat.) d. i. zeventig (LXX), is de naam voor de,
volgens de overlevering, door 70 z.g. Dolmetschen of (Joodsche) schriftgeleerden te Alexandrie (3—I eeuw v. Chr.) gemaakte Grieksche vertaling
van het 0. T., naar den wensch van Koning PTOLEMAEUS PHILADELPHUS
en na opwekking van den bibliothecaris DEMETRIUS VAN PHALERO.
Zie over PHILO's Griekschheid CARL SIEGFRIED, PHILO V. ALEX.
31-142.
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geschriften de geestelijke macht die hen tezamenhield, ook
onder de overheersching der Grieksche cultuur.
Om de Middellandsche zee, de oude wereldzee, hadden
zich Joodsche gemeenten gevestigd, vooral in noordelijk
IEgypte, waar Alexandria het middelpunt der GriekschJoodsche beschaving was. Grieksche invloeden waren talrijk.
Platonische onsterfelijkheids- en przeexistentie-leer vinden wij
terug in het Boek der Wijsheid (c. 8, 19, v.), evenals de
leer dat het lijf de oorzaak der slechtheid is (c. 1, 4, 8, 20)
en die der vormkracht van den geest op de stof (c. 11, 17).
Stoische gedachten vindt men vaak onveranderd terug in
het vierde Makkabxer-boek, in de Joodsche Sibyllijnen en
in het Boek der Wijsheid. In het laatste is b.v. sprake van
de wereldziel die alles doordringt (c. 7, 24), op de wijze
zooals de Stoa sprak van den „spermatischen logos". De
Grieksche geest werd in Alexandria bewaard en voortgezet.
Daar waren b.v. de door de eerste Ptolemen gestichte
instellingen van het Museum en de Bibliotheek, en daar
ontstond een uitgebreide Joodsch-Helleensche literatuur, die
in haar hoogsten bloei, onder de bestraling der Grieksche
wetenschap en wijsheid, gegroeid was op den moederbodem
der Septuaginta. Zoo vooreerst de Midrasj (onderzoek, uitlegging der Schrift), de Apocryphen van het 0. T. of
‘verborgen' boeken, die al vroeg en tegelijk met de andere
heilige geschriften overgeschreven en verspreid werden, waarin
bijbelsche geschriften in de Grieksche taal nagevolgd waren,
die dus in hun aard weinig daarvan verschilden, voor een
deel toevoegsels daarvan waren, en later dan ook als aanhangsel bij den Griekschen canon werden opgenomen ; verder
meer zelfstandige historische en dichterlijke bewerkingen (o.
m. een drama van Ezechiel) van bijbelsche onderwerpen,
waarvan enkele stukken bewaard zijn, voornamelijk door
EUSEBIUS (Prxp. evang. III. 17. v.v.). Aileen van FLAVIUS
JOSEPHUS (37 tot na 93) zijn veel werken bewaard gebleven.
Daarnaast staan nog apologetische en propagandistische geschriften, meest tegen Grieken gericht, o. a. JOSEPHUS' ge208
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schrift tegen Apio, het Sibyllijnsche Orakel, de brief van
ARISTEAS, Pseudo-Phocylides.
Boven al deze personen en werken verheft zich PHILO en zijn
belangrijk werk. Zijn persoon en levenswerk beheerschen in de
Joodsche diaspora of verstrooiing den geest des tijds; want
hij had het machtige vermogen het Joodsche geloof te verheffen
tot de hoogte der Grieksche wijsbegeerte. Hij werd zoodoende
ook de wegbereider van den nieuwen geest, die omstreeks
het begin onzer jaartelling de menschheid zou voeren
het Jodendom en aldus haar meteen zou verlossen van de
Joodsche Wet, en leiden In de Christelijke leer. De geest des
tijds was Grieksch ; Grieksche wetenschap en wijsheid hebben
het Joodsche geloof en de Mozaische wet gelouterd tot een leer
die in PHILO VAN ALEXANDRIE in aanleg het vermogen had
zich te ontwikkelen tot een universeel systeem. PHILo's leer,
en vooral zijn allegoretische methode, werden het voorbeeld
voor latere schriftgeleerden en kerkvaders. Hij was diep overtuigd dat de Joodsche religie in overeenstemming was of
althans kon gebracht worden met de Grieksche philosophie.
MOZES was volgens hem „tot den hoogsten top der philosophie gestegen" (De Opif. mund. p. 2).
Terwij1 hij dus MOZES voor den grootsten Wijze hield en
diens Wet onovertreffelijk achtte, was hij nochtans vervuld
van PLATO'S idealisme en stond hij sterk onder den invloed
van de leer der Stoa. Doch hij voelde zich vrij te midden der
heerschende machten van het verleden en het heden, Joodsch,
Grieksch, Romeinsch (Stoicijnsch), en ongedwongen kon hij
in zichzelf, in eigen geest en levenswerk, vereenigen wat naar
den geest des tijds van verschillende kanten te Alexandria,
centrum van wetenschap en wijsheid, tezamen kwam. Hij
sprak het woord dat het verschillende tot eenheid bracht.
Verleden en heden werkten vooral in hem samen om een
nieuwe toekomst voor te bereiden. Dat men hem vertrouwde en begreep, dat zijn geest en werk dOOr drongen
tot de menschheid van zijn tijd en van later eeuw, blijkt
ook daaruit dat men zijn geschriften bewaarde, over209
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schreef en verspreidde, zelfs tot diep in de Middeleeuwen.
Zoo is het grootste gedeelte van PHILO's talrijke geschriften,
evenals de Apocryphen, door de zorg der Grieksche kerk
bewaard gebleven ; enkele zijn verloren gegaan, terwijl andere
slechts in Armenische vertaling bestaan.
Een paar zijner eerste werken zijn zuiver wijsgeerig ; zij
behandelen, deels in dialoogvorm en op Grieksche wijze,
philosophische onderwerpen, slechts door enkele kenmerken
en een enkel citaat uit den bijbel hun Joodsche afkomst
verradend.
Daarop volgen de schriftverklaringen van de Mozaische
geschriften, een drietal groote werken in meerdere boeken verdeeld. Het eerste werk is een systematische weergave van
den eigenlijken inhoud van het z e boek van den Pentateuch,
het boek Genesis, en die der Mozaische wet, waarbij de tekst
met ethische bedoeling en hier en daar allegorisch verklaard
wordt. Het werk begint met het boek „Over de Schepping
der wereld" (De Opificio mundi) ; daarna komen de levensbeschrijvingen der drie patriarchen, als de symbolen der
ongeschreven wetten, doch waarvan slechts die „Over het
Leven van Abraham" bewaard bleef ; daarbij kan het Leven van.
Jozef gevoegd worden. Dan wordt de Decalogus (Tien Geboden) ingeleid, waarna in een viertal boeken afzonderlijke
gedeelten daarvan en de bijzondere wetten, die hij onder de
geboden rangschikt, verklaard warden. Een aanhangsel
daarvan vormen een boek over verschillende deugden (dapper1 ) De bibliographische kenschets is gevolgd naar een der beste
Philo-kenners LEOPOLD COHN, Die Werke Phil. v. Alex. I. Einleit., (1909).
Zie ook EMILE BREHIER, Les Idees phil. et rel. de Phil.d'Alex., Introd.
en Bibl. (1908). COHN heeft met enkele medewerkers een begin gemaakt
met een Duitsche vertaling. De vertaling van enkele geschriften door
M. JOST (Bibl. d. Gr. u. ROm. Schrifst. u. Judent. u. Jud.) is gebrekkig.
Een Engelsche vertaling van YOUNGE (1854--'5 5) is niet geheel betrouwbaar.
Een Fransche vertaling bestaat niet, behoudens van een paar geschriften.
Evenmin een Hollandsche. Over PHILO schreven in ons land
vooral in den laatsten tijd BOLLAND en G. A. VAN DEN BERGH VAN
EYSINGA.
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heid, menschenliefde e. a.) en een over Belooningen en
Straften. — Het tweede werk „Vragen en Oplossingen"
(Setemata kai Luses) bevat in den vorm van vraag en antwoord een doorloopende commentaar op den Pentateuch,
waarin in den regel eerst een eenvoudige verkiaring van de
w o o r d b e t e e k e n i s (to rheton, ad litteram), dus 'roar de
letter', en daarna de allegorische beteekenis (pros
dianoian, ad mentem), dus ‘naar den geest' gegeven werd. Van
dit werk bestonden zes boeken met verklaringen van het eerste
(Genesis) en vijf boeken van het tweede boek (Exodus) van
Mozes. In de Grieksche taal zijn er echter slechts enkele
stukken van overgebleven ; doch in Armenische vertaling
bestaan nog vier boeken over Genesis (c. 2-28) en twee
boeken over Exodus (c. 12, 20, 25-28, 38). - Het derde
werk is een groot commentaar op het eerste boek van Mozes,
een tamelijk samenhangende weergave van den inhoud in
allegorischen zin verklaard ; hiertoe behoort bijna de helft
der bewaarde geschriften; slechts enkele stukken zijn verloren gegaan. De bijbelsche vertellingen worden uitgelegd
als gebeurtenissen van het zieleleven en enkele bijbelsche
gestalten als symbolische belichamingen van zielstoestanden.
De commentator beperkt zich niet tot den tekst die voor
hem ligt. PHILO haalt er andere bijbelteksten bij, die ook weer
verklaard worden, en bovendien brengt hij philosophische
vraagstukken to berde, die weer uitvoerig besproken worden.
Blijkbaar zijn deze geschriften, waarin toespraken voorkomen,
samengesteld uit voordrachten, die hij misschien na de Sabbatvoorlezingen uit de Thora in de Synagoge gehouden heeft.
Een derde kleinere groep bevat historisch-apologetische
geschriften, waarmede PHILO zich richt tot een grooteren
Helleensch denkenden kring van lezers, die hij wil bekend
maken met den waren geest van den Joodschen godsdienst
en de ethische waarde der wetten, meteen aantoonende hoe
onjuist de aanvallen en beschuldigingen der Grieken waren.
Tot deze groep behooren de twee boeken over het „Leven
van Mozes", den door de Grieken zoozeer miskenden grooten
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wetgever. PHILO beschrijft hem als leider van het Israelitische yolk, als wetgever, priester en propheet. Van een
geschrift de „Verdediging der Joden" zijn slechts stukken
over. Tot deze groep behooren nog de geschriften „Tegen
Flaccus", over de Jodenvervolgingen te Alexandrie, en ,,Het
Gezantschap naar Cajus", de uitvoerige beschrijving van den
gezantschapsreis naar Keizer CAJUS CALIGULA.
In de inleiding tot het derde boek „De specialibus legibus"
vermeldt PHILO dat hij volgens zijn neigingen altijd een
beschouwend leven geleid en uitsluitend de wijsbegeerte
beoefend had, tot hij door de gebeurtenissen gedwongen
werd zich in het politieke leven te mengen. De reeds lang
bestaande vijandschap tusschen Grieken en Joden was in een
openlijken strijd overgegaan, waarbij de stadhouder FLACCUS
toeliet dat Grieksch gepeupel wreedheden pleegde jegens de
Joden. Deze besloten toen een gezantschap van vijf mannen,
waarvan PHILO de leider was, naar Keizer CAJUS CALIGULA
te Rome te sturen.
VOOr PHILO bestond er wel een Joodsch-Alexandrijnsche
literatuur en philosophische school, maar toch heeft hij
geen onmiddellijke leermeesters of voorgangers gehad. Hij
is zijn eigen weg gegaan en was de eerste meester der school
waarin de religie in overeenstemming wordt gebracht met de
philosophie. Hij was de voorganger van een groote rij van
religieuze denkers tot diep in de en zelfs tot het eind der middeleeuwen. Hij was de leermeester van een denkwijze, die
wel vOar en in en kort na zijn tijd bij de ontwikkelde
Joodsch-Helleensche geesten bekend was, vooral bij de z.g.
'gnostici' of 'weters', maar die hij het eerst tot een alomvattende en universeele methode uitbreidde. Zelf gewaagt hij
vaak van de meeningen van „dieper vorschende mannen".
Het apocryphe boek „Salomo's Wijsheid", waarin reeds vele
Grieksche ideeen als zaden gevallen waren op den akker der
Joodsche ziel, waarschijnlijk ontstaan vOOr PHILO, is, hoewel
in de Grieksche taal geschreven, toch typisch Joodsch
gebleven.
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Zoo bestonden er with- PHILO JUD)EUS allerlei aanduidingen
van een zinnebeeldige opvatting van mythische volksvoorstellingen, met name ook bij de Stoa, de philosophie die meteen
een ethische leer voor de menigte wilde zijn, — terwijl zij nog
geen religie voor de menschheid kon zijn. In 't algemeen
bracht de Grieksche, vooral Platonische, philosophie de
denkende geesten er vanzelf toe, omdat zij wijsgeerige ontwikkeling hadden, in de overgeleverde religieuze en poetische
voorstellingen allerlei wijsgeerigen zin te ontwaren, waar men
vroeger blind voor was geweest, b.v. in de dichtwerken van
HOMERUS. Merkwaardig is het woord dat de allegorie ten
opzichte van de mythe werkt als een tegengif van goddeloosheid (Heracl. c. 22). In het licht der geestelijke opvatting,
d. i. der waarheid, kon men ook veel goedpraten wat letterlijk
elkaar weersprak. Het is het wezen van het `dichten' dat
veel `verdicht' wordt, — doch nimmer zonder zin. De waarheid hult zich gaarne in het kleed der phantasie, om eerder
in 't oog te vallen. Doch het vereischt ook weer zin voor
waarheid en wijsheid om in dichterlijke en religieuze zinnebeeldigheid ideeele beteekenis te ontwaren, en zoo zelfs al
wat duister is te verklaren.
Dubbelzinnigi kan men dikwijls de Schrift noemen, gelijk
ook PHILO haar noemde. De dubbelzinnigheid der Mozaische
leer bewijst hij dan door de vergelijking en verklaring van
twee bijbelplaatsen, die schijnbaar een tegenstelling bevatten,
nl. 4 Mozes 23 : 79 en 5 Mozes 8 : 5. Op de eerste plaats
staat : „God is geen mensch (dat hij liegen zoude)", en op de
tweede : „God (is) . . . gelijk een mensch (die zijnen zoon
kastijdt .)". In schijn bestaat er dus een duidelijke tegenspraak. Doch PHILO toont aan dat in beide zinnen de
`dubbele zin' van het woord uitkomt. In de eerste zin is
het ware wezen van God bedoeld, zooals degenen God begrijpen die hem zuiver geestelijk k en n en ; in de tweede zin
is God bedoeld, zooals hij door de groote menigte wordt
voorgesteld, die zich niet van het lichamelijke en zinnelijke
kunnen bevrijden en zich God slechts zinnelijk kunnen vo or2 13
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s t e 11 e n in menschelijke vormen, anthropomorphisch. Dit is
de grondslag van PHiLo's bijbelverklaring. Hij wijst de beide
wegen aan die bij de schriftuitlegging moeten gevolgd
worden, waarvan trouwens voor hem reeds aanwijzingen waren
gegeven. Men vergelijke hiermee de grondstelling van den
Talmud, waarop latere theologen de zinnebeeldigheid en het
anthropomorphisme van den bijbel hebben verklaard : „De
Thora spreekt in de taal der menschen". In de zinnebeeldige
taal der menschen spreekt zoowel het Nieuwe als het Oude
Testament. Om den verborgen zin der Septuaginta te onthullen gebruikt PHILO Grieksche wijsheid.
Zoo heeft de Grieksche wijsheid licht in duisternis gebracht, en gaf zij zelfs beteekenis aan wat te voren, zonder
wijsgeerig inzicht, onbeduidend leek. Omgekeerd en in
wisselwerking daarmee zal dezelfde geest, die in hoogsteri
aanleg gnostiek is, haar g e e s t r ij k e wijsheid z i n v o 1
openbaren in voorstellingen, die tot de algemeene volksziel
gevoelvol zullen spreken.
PHILO zelf spreekt met bewondering over de Grieksche letteren, waarin hij zeer belezen is (de Sacrif. Ab. et Cain I. 178).
De philosophen en dichters, vooral HOMERUS, worden dikwijls
door hem woordelijk aangehaald 1). De Helleensche en vooral
Platonische en StoIcijnsche geest beheerscht al zijne op Mozaischen grondslag gevormde voorstellingen. Hij gewaagt
van den heiligen en grooten PLATO en ook van den grooten
en veel bezongen HERACLITUS, terwij1 PARMENIDES, EMPEDOCLES, ZENO en CLEANTHES voor hem goddelijke mannen
zijn, in eenen heiligen bond vereenigd (Quis rer. div. haer.
I. 503, de prov. II. 42, 48, I. 77, 99, Ed. Aucher).
Het geheele Grieksche denken vindt weerklank in hem.
Hij kiest als 't ware wat hem het beste lijkt; in dien zin is
hij eclecticus 2). De tweespalt b.v. tusschen de begrippen
God en wereld, het oneindige en eindige, in het nieuwere
Pythagoreisme, zien wij bij hem terug als een dualisme, dat
1) Zie GROSSMANN. Quaest. Philon. I. 5.
2) Zie CARL SIEGFRIED. Ph. v. Alex. 137-141.
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door zijn geheele leer heengaat. Waar wij God de volstrekte
oorzaak hooren noemen, den oorsprong der krachten die het
heelal doordringen, en hem zien vereenzelvigd met den goddelijken „logos", weten wij dat PLATO en HERACLITUS, evenzeer als de door dezen sterk beinvloede Stoische leer, daarin
nawerken.
In den „logos" is het begrip genoemd, dat in de Grieksche
philosophic geworden is tot het meestbeteekende begrip, het
begrip tevens dat in de door PHILO voorbereide toekomst
de meeste beteekenis ook zal behouden. Voor hem zegt het
woord nog meer zelfs dan de eveneens belangrijke „idee".
De ,,logos" is voor hem het goddelijke zelf, de goddelijke rede,
het goddelijke woord, God zelf als het eeuwige w e r k z a m e
in het heelal. De „idee" is hem de goddelijke gedachte als
voorbeel d, als wereld van gedachten, waarnaar de zichtbare
(zinnelijke) wereld gemaakt wordt. De nieuw-Pythagoreeers
spraken evenals PLATO van het „voorbeeld", waarnaar God
de wereld schiep, en ook PHILO's leer wordt door die gedachte beheerscht, gelijk zij ook talrijke sporen vertoont van
de Pythagoreische „getallen"-symboliek. Behalve de Heraclitische „logos" vinden wij diens „strijd" als beginsel van
wording en beweging in zijn leer terug. Zelfs ARISTOTELES'
scherp geformuleerd onderscheid tusschen „dunamis" en
„entelecheia" (Met. III. 73) vinden wij bij hem terug (De
Leg. alleg. I. p. 64).
Het dualisme van God en wereld, het oneindige en eindige,
gaat samen met dat tusschen den logos als het levenwekkende, vormende en werkelijke, en de materie als het
doode, vormlooze en niet-zijnde, zooals wij het ook hebben
gevonden bij ARISTOTELES, PLATO en de Stokijnen. PHILO
nam evenals deze wijsgeeren een lijdelijk en een werkzaam
principe in het heelal aan. Het lijdelijke is de op zichzelf
„onbewegelijke en onbezielde" „materie", het „werkzame" is
de „geest des heelals". Met de Stoa en zoo met HERA1

) Zie „Aristoteles" in deze uitgave p. 28 v.v. (172 v.v.).
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CLITUS komt hij overeen in zijn zedelijk beginsel „volgens den
wil der natuur" to leven. Met de Stoa heeft hij ook het
begrip van den waren wereldburger (kosmopolitees) gemeen.
Hij ziet in de overeenstemming van „natuur" en „wet", van
„wereld" en „rede", waarin de ware wereldburger volgens
het beginsel der zedeleer kan leven, hetzelfde wat de Stoa
bedoelde met het „volgen" der „natuur". In de natuur toch
heerscht de goddelijke rede (De Opif. round. p. 1, 2).
De Thora begint met de schepping der wereld, — en wij
zien dat PHILO in de verklaring duidt op de overeenstemming
met de leer der Stoa. Wet en natuur, rede en wereld, komen
overeen. Zoo toch ook luidt de allegorische verklaring
(Midrasj Tauchuna i Mos. I. I) dat de wereld op de Thora
gegrond is, en een daarop gelijkend woord (Talmud Nedarim
32a) dat hemel en aarde niet zonder de Thora bestaan,
waarmede men vergelijke (Beresj. Pr. in 't begin) : „Met het
oog op de Thora schiep God de wereld".
Zoo is de Wet ook de grondslag van PHILO's leer, terwijl de
Grieksche gedachte het bouwwerk is dat hij op dien grondslag
vestigt. Zijn voorstelling van de schepping der wereld is evenzeer
Platonisch naar den g e e s t als zij Mozaisch naar de letter
is. Wij zien in zijn scheppingsvoorstellingen de door het
Pythagoreisme beheerschte mythologie van PLATO'S wereldscheppings- en natuurleer weer opnieuw verschijnen. In zijn
psychologie is de Platonische driedeeling van begeerte, moed
en rede, vermengd met de Aristotelische van vegetatieve,
gewaarwordende en denkende ziel. Nieuw-Pythagoreeisch is
zijn voorstelling van het lijf als de bron van alle kwaad.
Zijn ethica is Stoicijnsch 1). Stoicijnsch van oorsprong is in
het algemeen ook zijn allegorese, die hij stelselmatig ontwikkelde en tot een universeel systeem verhief. Dat hij als
Jood en Alexandrijn ook Oostersche invloeden onderging
spreekt vanzelf; hij vormt in algemeenen zin de synthese
van Oostersche en Grieksche cultuur, doch daar het Orien1)

ZELLER. III. 2. p. 337 v.v., 352 v.v.
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talisme in hem van religieuzen aard is, wordt hier met deze
aanwijzing volstaan 1 ). Of hij behalve de Septuaginta nog
andere Joodsche geschriften gekend heeft is moeilijk na te gaan.
Het wordt mogelijk geacht dat de geschiedkundige werken
van DEMETRIUS en EUPOLONIUS hem bekend waren. Veel
moet hij uit mondelinge overleveringen opgediept hebben.
De Philonische geschriften betreffen, gelijk wij opgemerkt
hebben, den Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. Het
belangrijkste van zijn levenswerk bestaat in de overeenstemming die hij heeft kunnen brengen tusschen het Oude Testament en de Grieksche philosophie, d. i. in algemeenen zin
tusschen geloof en wetenschap. Hij blijft de Joodsche overlevering getrouw en zijn afstamming indachtig. MOZES is
volgens hem niet alleen de grootste propheet, maar ook de
denker die in de philosophie het hoogste bereikt heeft, en
onder de Grieksche philosophen spreekt hij slechts van
PLATO met dezelfde hoogachting als van den wetgever zijns
yolks. MOZES verkondigde volgens hem hetzelfde wat de
grootste Grieksche denkers zooveel eeuwen na den wetgever
(+ 1600 v. Chr.) zouden leeren. Wij, die zijn levenswerk en
zijn tijd, de Grieksche philosophie en de Mozaische wetsleer —
het werk van eeuwen beter kunnen overzien dan hij, moeten
verklaren dat PHILO JUD)EUS door de wijsbegeerte der
Grieken zich verheven heeft bOven het Joodsche dogmatisme.
Overweldigend en alles beheerschend lijkt ons de Grieksche
geleerdheid en wijsheid omstreeks het begin onzer jaartelling,
vooral in het middelpunt der beschaafde wereld Alexandria.
En als PHILO zijn voordrachten hield op den Sabbat, waarin
de Mozaische tekst allegorisch verklaard werd, sprak het
vanzelf dat de overgenomen kennis en wijsheid te baat genomen werd om den zin der tekstwoorden te onthullen in
het licht der nieuwe ideeen. Het was het geestel ij k e licht dat
dien z i n kon verhelderen en opluisteren. Men ontstak het
1
Zie verder LIPSIUS' Alex. Rel. Phil. in Schenkel's Bijbellexicon. I.
86 v.v., en ROTH, Gesch. tins. abendl. Phil. I, en RITTER, Gesch. d. Phil.
IV. 349.
)
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geesteslicht, dat men zich toegeeigend had, niet slechts in
de huizen, waar de Grieksche geest woonde, maar ook in de
Synagogen, waar men samenkwam en waar dus de Grieksche
geest met de Joodsche letter overeenstemming zocht en
moest vinden.
In de Oudheid zei men reeds dat PHILO Platonizeerde.
Zijn theologie is sterk theosophisch gekleurd door de voorstellingen van PLATO'S „Timxus", waar God de Wereldmaker
is, maar ook de „Vader", die „goed" is in zijne „voorzienigheid" en de wereld schept naar het voorbeeld der Idee. Dit
vindt men precies zoo bij PHILO terug; maar de wijze waarop
hij zich verbeeldt dat God naar diens Gedachte de wereld
maakt en bestuurt legt hij vast aan de letter der Mozaische
leer; waarmee in algemeenen zin begrepen is dat de 'wereld'
overeenkomt met de 'wet', dat de 'nomos' en in 't algemeen
de 'logos' overeenstemt met de werkelijkheid. PHILO Junigus,
die minstens evenveel van de Stoa geleerd heeft als van
PLATO, en in zijn zedeleer evenzeer als in zijn allegorese
de Stoisch-gnostieke geest toepast op de letter der heilige
geschriften, voert het Jodendom over het Platonisch-Stoisch
Alexandrinisme tot het Christendom. Kenmerkend voor hem
is vooral zijn leer van den logos en de goddelijke bemiddelende machten — God zelf is te hoog om zich onmiddellijk
met de aardsche dingen te bemoeien waarin hij de
Heraclitische logosleer verbindt met de Platonische ideeenleer en met de Stoische leer omtrent de als rede-kiemen in de
natuur werkende krachten (logoi spermatikoi). Kon er in
het Platonisme reeds sprake zijn van de Idee der ideeen,
verveelvuldigde zich de eenige God in het Platonisme en
neo-Platonisme in een veelheid van goden, — nu en later sprak
men van xonen of wonische goden, eeuwigheden op dezelfde
wijze als de ideeen, wereldgeesten die een eeuwig leven hadden,
waarvan ook de gnostieke wijsheid, met name van VALENTINUS, verhaalt. PHILO zelf sprak in Alexandrijnschen zin
LEOPOLD COHN miskent (Die Werke Ph. v. Al. I. 15) in dit verband
e zeer den invloed van Heraclitus' logos-leer, die door de Stoa heengaat.
';
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en vooral later spreekt men algemeen in een daarop gelijkende
Christelijke voorstellingswereld van „engelen", gelijk ook PHILO
DE JOOD, behalve van philosophische principia, dmonen en
ideeen, heeft gesproken van engelen als bemiddelaars, geesten
die verkeeren tusschen den hoogen God en de wereld hier
beneden. Zij zijn de uit God voortgekomen geestelijke machten
(„dunameis theon" en „noetai dunameis"), verpersoonlijkt in
engelen, die bemiddelen tusschen God en wereld. Als hoogste
verpersoonlijking is in deze voorstelling de logos de „hermeneiis"
of tolk tusschen God en menschen, Hoogepriester als aardsche
vertegenwoordiger, en als bovenaardsche of hemelsche verschijning de Aartsengel. Meest spreekt PHIL0:van den Logos
als van iets onpersoonlijks, Gods Gedachte of Rede. Dan
spreekt hij als philosoof. Als theoloog en propheet spreekt
hij in beelden als de bovengenoemde, en noemt hij den Logos
ook wel tweeden God of eerst-geboren zoon Gods.
Evenzeer als de latere Christelijke voorstellingen, ook naar
bet w o o r d, aan PHILO's zegswijzen herinneren, is zijn term in ologi e, weer verder terugziende, aan to wijzen in de Oudheid,
vooral in de Stoische en Platonische leeren. Stoisch immers is in
wezen en vorm zijn natuurleer en zedeleer zijn beginsel van
matigheid is zelfs strenger, bijna ascetisch, en lijkt op het
later Christelijke. Stoisch is ook nu en dan zijn vereenzelviging
van God met de „Wereldziel", met al de eigenschappen
welke de Stoa daaraan toekent. Haar voornaamste bewijs van
Gods bestaan (het z.g. physico-theologische) vinden wij bij
hem terug eveneens haar leer omtrent de goddelijke voorzienigheid, die hij op dezelfde gronden ontwikkelt. Zonder
het bestaan en de voorzienigheid van een goddelijk wezen
zou de wereld niet zoo volmaakt, zoo schoon en doelmatig
zijn, beheerscht door wet en rede. Stoisch (en Pythagoreisch)
is ook zijn dualisme van God als werkende oorzaak en
Materie als lijdelijke stof. Dezelfde tweespalt bestaat volgens
hem in den mensch tusschen geest en stof: het lichaam is
slechts uit aardsche stoffen gevormd en derhalve vergankelijk,
de geest echter is een 'uitstraling' of 'uitstrooming', een adem
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Gods, en dus onsterfelijk. De slechtheid van den mensch
heeft haar oorzaak in het lichaam, want het goddelijke is
alleen goed ; — dezelfde verdediging van God of theodicee
bestond bij de Stoa. De „rechte logos" (orthos logos), de
Stoische natuurwet, is ook richtsnoer. Waarschijnlijk
was hij met de Stoa bekend door de geschriften van
POSIDONIUS VAN RHODUS. Het sensualisme der Epicuristen
wordt door hem bestreden, terwijl hij in de afwijzing van de
zinnelijke gewaarwordingen als grond van het weten met de
Sceptische philosophen overeenstemt. Platonisch-PythagoreIsch
is zijn getallen-symboliek en mythologie, Heraclitisch zijn
logosleer. Bijna van alle Grieksche en Grieksch-Romeinsche
wijzen heeft PHILO geleerd, en zoo gelijkt hij een uitzoeker
van wat hem goeddunkt uit de stelsels en leeren van andere
denkers ; zoo is hij minder een oorspronkelijk denker dan
wel een eclecticus, doch als zoodanig gaat hij toch uit van
eigen beginselen, en vormt hij in werkelijkheid op zelfstandige
wijze een e e n h e i d van het beste wat zijn tijd hem geleerd had.
Zijn geest vormt als 't ware de smeltkroes der door
elkaar woelende ideeen vOcir en na het begin der Christelijke
jaartelling, en wij zien daaruit te voorschijn komen denkbeelden van onschatbare waarde. Hij was zich niet bewust
van de aanvankelijke tegenstelling tusschen Platonisme en
Mozaisme, omdat hij in zichzelf de macht had het tegengestelde en zoover uit elkaar liggende bijeen te brengen en
ineen te leggen tot een keten van gedachten, die gedurende
eeuwen onbreekbaar zou blijkcn en lange tijden de menschheid
zou kluisteren. Die macht is de Allegorese. Door die macht
wordt de 'waarachtigheid' eener bijzondere voorstellingsreeks,
die op zichzelf ongerijmd kan zijn, gevonden in de algemeene
'waarheid', die er in of achter schuilt. Zinnebeeldig is de mythologie, de poezie, de religieuze voorstelling, — en zonder zinnebeeldigheid is zelfs de philosophie niet, allerminst de philosophie
van PLATO, evenmin als de leer van MOZES. „Vader" en
„Maker" des heelals beet de Godheid bij beiden, waarbij
gedacht wordt aan volmaakte „goedheid" en opperste „macht",
220

29

al spreken zij, meer wijsgeerig, ook van het ware en werkelijke
„wezen" dat zelf niet verschijnt, of van de „Idee van het
goede". PLATO als Grieksch denker geeft als uitkomst van
een groote voorstellingen- en gedachtenreeks van het veelgodendom der Grieken de Idee van het goede of volmaakte
in een Go d, die hij (in „Tima2us") den Vader noemt en den
Maker of Schepper der wereld. PHILO is als Joodsch denker
van huis uit m o n o t h e i s t, doch eerst door de Platonische
wijsheid zou hij leeren den God, die ook volgens de Mozaische
leer (in „Genesis") de wereld maakt, „Vader" to noemen.
Wel onderscheidt de Midrasj reeds in Gods wezen de eigenschappen der barmhartigheid of goddelijke liefde, doch
bijna overal waar werkelijk van God (Theos) sprake is —
en deze plaatsen zijn ontelbaar — is van den Heer (kUrios)
en zijn gerechtigheid, strengheid, toorn en wraak
sprake, tegenover den mensch, waarvan de ‘beste' nog maar
slechts zijn „dienstknecht" heet. De ‘Vader' (pater), die in
zijn goedheid gezag uitoefent en het menschen-k i n d lie fh e e ft, behoort thuis in een latere en hoogere denkspheer,
(die zich ni het Platonisme en het Christendom opent) dan de
(kiirios) die in zijn strengheid macht gebruikt en zoo
noodig den mensch als zijn dienstknecht kastijdt, zooals het
Mozaisme in het Jodendom het bij voorkeur doen voorkomen.
Oorspronkelijk, aithans onafhankelijk van Grieksche wijsheid, is zijn leer der innige g e m e e n s c h a p tusschen God en
mensch. Hij beveelt den mensch volkomen overgave aan
God aan, die in zijn almacht en goedheid ailes beschikt.
Deze leer kon niet vroeger ontstaan dan in PHILo's tijd.
In dien tijd is ook sprake van Gods oneindige genade. Het
zondige bewustzijn der menschheid, in psychologisch en
sociaal opzicht, behOefde een leer van genade. Hoewel de
redeneerende w ij s g e e r vaststelt dat Gods wezen voor den
mensch onbegrijpelijk is — uit Gods werken kan hij slechts
besluiten tot diens b e s t a a n, doch kent hij diens wezen
nog niet wil de extatische prophe et i n PHILO met verdiepten religieuzen zin en vroom gemoed tot God opstijgen
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en hem aanschouwen. Innig doordringen elkaar in hem
wijsbegeerte en geloof, even innig als in PLATO wijsbegeerte
en podzie. In PLATO vereenigde zich de denker met den
dichter, in PHILO de denker met den propheet. Even extatisch
gewagen beiden van het streven, in den geest zichzelf te
boven gaande, op te stijgen tot het rijk der „eeuwige ideeen",
en het „goddelijke" te aanschouwen. Het hoogste doel des
levens is juist het hoogste zich in het aardsche en lagere
bewust te worden, en omhoog te streven in het verlangen
aan God gelijk te worden. Dezelfde trouwe wetsuitlegge r,
die vele bladzijden na elkaar geduldig zijn methode van verklaring toepast om de Mozaische wet philosophisch, met
koelen zin en helderen geest, aan te passen aan het nieuwe
bewustzijn van zijn tijd, weet bij wijlen de gemoedswarmte
en geestesverrukking van den extatischen propheet te
ontwikkelen. Hij stelde zich de geestesverheldering van den
mensch voor als een door God bewerkte e x t a t i s c h e b ew u s t w o r d i n g der „hoogste waarheden" (De migr. Abr.
P- 44 1 , 44 6 , quis rer. div. haer. p. 5 II).
Hij was er innig overtuigd van dat de geschriften der
Synagoge, de goddelijke openbaringen aan zijn yolk, in de
Wet geschonken, alle wijsheid bevatten die den mensch
deelachtig kan worden, en dat MOZES „den hoogsten top
der philosophie bereikt had". Deze „begreep zeer goed, dat in
de bestaande dingen het eene de werkende oorzaak, het
andere jets lijdelijks moest zijn, en dat het werkende de
geest van het heelal is, de volmaakt loutere en zuivere, die
beter dan deugd, beter dan weten, beter dan het goede en
het schoone op zichzelf, dat het lijdelijke daarentegen op
en voor zichzelf onbezield en onbewegelijk is, doch na door
den geest bewogen en gevormd en bezield te zijn geworden,
overgaat in het volmaaktste werk, in deze zichtbare wereld".
(De Opif. mund. 2).
Uit het woord der oude Joodsche historische en religieuze
oorkonden haalde PHILO dus den zin eener wijsheid die van
z ij n tijd was. Men kan even goed zeggen dat hij er den zin
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'in legde'. 'Uitlegging' van Schriftwoorden naar hun beteekenis, welke niet onmiddellijk bleek, is, van den anderen
kant gezien, een 'inleggen' van die beteekenis in de bijbelwoorden, welke daardoor eerst tot hun recht komen. Zoo
zag PHILO in de geschriften der Synagoge, die bij de godsdienstoefeningen gelezen werden en den tekst vormden van
besprekingen en voordrachten, de teekenen eener goddelijke
wijsheid. Thora-lezingen waren vanzelf Wets-uitleggingen.
Door „goddelijke ingeving" of ,,openbaring" (De Opif. mund. 2)
had MOZES de kennis omtrent de gewichtigste dingen der
wereld ontvangen. leder uitlegger der Mozaische geschriften
legde ze uit in zijn eigen wijsheid, door traditie en lectuur
gevormd. leder verklaarder der godsdienstige regelen en
wetten verklaarde ze in het licht, waarover hij to beschikken
had, ontleend aan de wijsheid van zijn yolk en die der wereld
waarin hij gekomen was. Alexandria en de Grieksche wereld
waren grooter dan Palestina en Judaea. Alexandria was het geestelijke centrum der Grieksche denkwereld, waarin ook de Joden
verschenen waren. Iedereen dacht, sprak en schreef Grieksch
in Alexandria — en men mag vragen : waar werd toen niet
Grieksch gedacht, gesproken en geschreven in die wereld
omstreeks het begin onzer jaartelling ? In het geestelijke
centrum van Grieksche wetenschap en wijsbegeerte althans
kon zelfs PHILO DE JOOD, die toch innig vertrouwd was met
de religieuze overleveringen van zijn yolk, niet anders dan
Grieksch denken en spreken en schrijven. Maar wij kunnen
in 't bijzonder van PHILO JUDAUS zeggen, dat hij geestelijk
'Grieksch' schreef naar 'Joodsche' letter. Dit wil niet zeggen,
dat hij feitelijk Hebreeuwsch of Arameesch schreef, — hij kende,
evenals zijn tijdgenooten immers niet of nauwelijks meer de taal
zijner voorvaderen maar, dat hij naar de 'letter' d e r
oorkonden Jood gebleven was, doch naar den 'geest' d e s
t ij d s Griek geworden was. Zoo verbond hij den Joodschen
letter met den Griekschen gees t, zag hij het letterlijke
'teeken' verklaard in het licht eener overdrachtelijke geestelijke
'beteekenis'. Hij zag dat MOZES door ingeving goddelijke
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wijsheid had ontvangen, die in zijn woord was neergelegd.
Hij zag dat in het licht der wijsheid van zijn tijd, door
PLATO en de Stoa overal verspreid, het woord der overgeleverde geschriften eerst zijn ware beteekenis onthulde. De
wijsheid of waarheid toch is overal dezelfde. Geen wonder
dat hij de waarheid die hij erkende in de Grieksche wijsbegeerte, en die de geest des tijds vervulde, ook geopenbaard
zag in het woord waarin de wijze geschriften zijns yolks
geschreven waren. Zijn levenswerk is het geweest dat woord,
met al zijn zinnebeelden en voorstellingen, symbolen en
allegorieen, te verklaren in het licht der hoogste wijsheid
van zijn tijd, die Grieksch was. Dit is dan de Allegorese.
Van veel kanten was de wijsbegeerte tot dat hoogste punt
gestegen : langs den Heraclitischen „logos", het Socratische
„begrip", de Platonische „idee", de Aristotelische „ousia", —
gezien van het standpunt van PHILO vooral langs de
Platonische en Stoische gedachten. En als hij ook verklaart
dat MOZES gestegen is tot den hoogsten top der philosophie en zijn wijsheid door „goddelijke openbaring" (De
Opif. mund. p. 2) gekregen heeft, dan is het duidelijk dat
het PHILO's levenstaak was dat geopenbaarde woord te verbinden met de wijsheid van zijn tijd, die hij van elders
leerde kennen, doch waarvan hij wist dat zij denzelfden
oorsprong had : het woord, de rede, den logos, het goddelijke.
Wereld en r e d e, of meer woordgetrouw „natuur" en
„wet", erkende hij dan als een. God schiep in de materie,
uit kracht zijns woords (logos), de wereld, d. i. uit zijn
werkelijk (werkzaam) denken maakt God de werkelijkheid
des heelals. Zoo vormde God, na zijn wilsbesluit om de
zichtbare wereld te voorschijn te brengen, eerst de „gedachte",
de ideeele wereld, het heelal der „ideeen" of „voorbeelden".
Want „een mooie navolging kan nooit zonder een mooi
voorbeeld ontstaan". Daarnaar zal de stoffelijke wereld, voor
zoover als in het vermogen der stof ligt, gevormd worden.
De plaats der voorbeeldige „ideeen" is dus niet de wereldruimte, maar de goddelijke „gedachte". De wereldscheppende
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gedachte is het beeld der godheid en stelt zoo de eigenschap
van_ het hoogste wezen voor, nl. dat van den Schepper en
Vader der wereld, waarom ook het zichtbare heelal een
afbeelding is van de goddelijke gedachte (De Opif. mund.
2-4, vgl. De conf. ling. 334, 341, Leg. alleg. III. 79).
VOcir PHILO had PLATO in zijn „Timxus" (28a) God, de
„Vader", voorgesteld als den Wereidmaker, die naar een
onzienlijk en onveranderlijk voorbeeld de wereld vormt en
er meer en meer op doet gelijken. Dit is een zinnebeeldige
spreekwijze in mythologischen vorm om aan to duiden dat
de Idee onzienlijke eenheid is van waarneembare verscheidenheid en dat de wereld veruitwendiging is der Idee, zooals
ook PHILO schrijft dat de natuur het kleed van den goddelijken
logos is (De Profug p. 562) en dat de Joodsche God onstoffelijke
verblijfplaats van onstoffelijke ideeen is (De Cherub. p. 148)
terwij1 hij elders (De Migrat. Abrah. p. 452) van de „idee der
ideeen" gewaagt, als van een eenheid in een veelheid. Deze
hoogste Idee of idee der ideeen (idea toon ideoon) is het
voorbeeld waarnaar God de wereld gemaakt heeft.
Deze Idee is dus evenals de Platonische 'bovenwereldsch'.
'Transcendent' is ...PHILo's geheele theologie en ideologie. In dit
opzicht is hij meer Platonisch dan StoIsch. Voor de Stoa
was de goddelijke Logos, evenals voor HERACLITUS, in de
wereld werkzaam, immanent. Geen wonder is het dat
'JUDIEUS' de Idee of de Logos 'transcendent' opvat, in verband met de geheele Joodsche theologie, en bovendien in
verband met de Platonische ideologie. God en Idee plaatst
hij boven de wereld, en de Heraclitisch-Stoische Logos, die hij
overneemt, wordt op Joodsche wijze de „tolk" (hermeneiis) of
„bemiddelaar" tusschen God en wereld, de Hoogepriester, de
Voorbidder enz., of ook het „werktuig" waarmee God de wereld
geschapen heeft en nog bestuurt. In het reeds dikwijls aangehaalde werk „Over de Wereldschepping" noemt hij de „gedachte
wereld" „niets anders dan de rede van den reeds wereldscheppenden God" en „deze geheele zinnelijk waarneembare
wereld" „een navolging van het goddelijke beeld", de „ge2 25
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dachte wereld" of ,,rede Gods" (p. 5), zoodat er sprake is
van een veelheid (gedachte wereld) en eenheid (rede, logos)
der veeleenige Idee, gelijk hij op een andere plaats ook
spreekt van de idee der ideeen als van „Gods beeld den
Logos" (De Monarch. II. p. 225).
Tegenover ARISTOTELES en andere philosophen, die hij
bedoelt als hij schrijft dat enkelen „de wereld meer bewonderden dan den wereldschepper", omdat zij de wereld „ongeschapen en eeuwig" noemden (De Opif. mund. p. 2), verdedigt
PHILO in zijn geschrift „Over de Onvergankelijkheid der
Wereld" de bijbelsche voorstelling van de schepping der
wereld, die dan in overeenstemming is met de Platonische en
Stoische mythologizeerende voorstelling (vgl. Sap. Sal. VI.
17, XIII. 3 v.v.).
Als zoovelen — ook in onzen tijd van ondoordachte vereering der oude Oostersche theosophie — meende PHILO
dat oude wijsheid beter was dan nieuwe. Oostersche invloeden
onderging ook hij zeer veel doch de bron van alle wereldwijsheid achtte hij de Mozaische leer. Volgens hem is ook
de Grieksche wijsbegeerte, ja alle beschaving der wereld,
afkomstig van MOZES' leer. Hij is echter niet enghartig trots
op het voorrecht van zijn yolk en erkent dat Hellas, dat het
land der barbaren, deel heeft aan het 'volmaakte goed'
(Quod omn. prob. VIII. p. 454, II. p. 456, de vita Mos. IV. 137).
Toch vormt het oude geloof in hem een vooroordeel, —
waarbOven hij zich weet te verheffen door de Grieksche,
meer bepaald Platonisch-Stoische philosophie, zonder evenwel zijn leerstelligheid los te laten. Het eenige middel voor
zijn tijd en voor altijd om beide, dogma en waarheid, vast
te houden en toch niet wankel te staan, kon slechts de
a 11 e g o r e s e zijn, die den zin der religieuze voorstellingen
uitlegt in het licht der wijsheid.
PHILO's invloed op de Christelijke literatuur en de bijbelverklaring is zeer groot geweest, vooral met het oog op de
Paulinische brieven, den Jacobus- en Hebreeuwer-brief en de
Evangelien, met name dat van Johannes, verder op Grieksche
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en Roomsche kerkvaders en apologeten. Joodsche en Alexandrijnsche allegorese vindt men ook in het Nieuwe Testament, in
't bijzonder Philonische, met het oog op de overeenstemming
der Christelijke en Helleensche idealiteit. Evenals PHILO
(Vita Mos. III. 17) ziet PAULUS (Rom. V. i 2) de oorzaak
der zonde in de menschelijke natuur (lijf), waaruit bij PAULUS
de „nomos" of „wet", en bij PHILO de „logos" of „rede" —
dus meer overeenstemmend met JOHANNES
den mensch
door hoogere leering kan opheffen. En zoo is er veel meer.
De overeenkomsten tusschen PHILO's leer en de brief van
JACOBUS zijn ook nauwkeurig te boek gesteld '). Hetzelfde
geldt van de Evangelien 2). Algemeen wordt erkend dat de
schrijver van den brief aan de Hebreeuwen een Alexandrijnsch
gevormde geest was, waarschijnlijk vooral door PHILO. —
Dit zijn een paar van de belangrijkste voorbeelden van de
groote nawerking die het Philonisme op de bijbelliteratuur
heeft uitgeoefend. In wijsgeerig opzicht is het voornaamste
gevolg van zijn werk en dat zijner tijdgenooten, de 'gnostici',
de intellectueelen of weters dier dagen, het d6Ordringen der
Grieksche philosophie in de algemeene cultuur.
Voor het yolk echter bleef de Grieksche philosophie als zoodanig een gesloten boek. De Helleensche wijsheid is nooit veel
anders geweest dan een wijsheid der schole n. Zij was er niet
minder om, — maar leed daardoor ook aan het gebrek van
alles wat hoog en buitengewoon is : zij kon zich als zoodanig
niet verwerkelijken in de geheele menschheid. Als een wijsheid voor enkelen, die hoog en buitengewoon is, zich evenwel toch moet verwerkelijken voor de menigte, dan moet
zij zich verkeeren in het lagere en gewone. Zoo alleen kan
de wijsheid der scholen zich verkeeren: door haar innerlijkheid
te veruitwendigen, door haar inwendig onzienlijk 'wezen' in
een ‘verschijning' te vertoonen. Daarinee zal ook de wijsheid
-

1) SCHNECKENBURGER. Annot. ad epist. Jac. perp. Door CARL SIEGFRIED
e. a. vermeerderd.
2) Door LOESNER, LiiCKE, DORNER, SIEGFRIED, BALLENSTEDT,
GFRORER e. a.
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die tot den geest spreekt, zijn overgegaan in een vertelling,
die spreekt tot de gevoelvolle voorstelling der menschheid.
Van algemeen standpunt gezien is, in die uiterlijke verschijning van het innerlijke wezen der waarheid, die waarheid
weer te vinden, weer te zien en te begrijpen. Zoo verhouden
zich teeken en beteekenis, zinnebeeld en gedachte, symbool
en idee, allegorie en philosophie.
Voor de naaste toekomst zou in de dagen der Stoa en
van PHILO in den schijn der schriftuurlijke zinnebeeldigheid
de diepere zin schuilen, die slechts door den gnostieken
geest beseft werd. Zelfs veel later, in de Middeleeuwen,
hebben Joodsche philosophen en exegeten in den bijbel een
uiterlijken zin onderscheiden van een innerlijken voor de
menigte verborgen zin, die de geheimenissen der leer, de
diepere wijsheid, bevat, gelijk het in 't algemeen slechts in
den godsdienst mogelijk is onderscheid te maken tusschen
ingewijden en oningewijden.
Velen hebben PHILO later nagevolgd in de allegorische
exegese, zooals ook anderen hem waren voorgegaan, die
echter slechts, zooals in den geest des tijds lag, enkele
onzekere stappen deden op den grooten weg, die over Alexandria voerde naar Rome en van Rome over de wereld. PHILO
zette met macht door, met een bewust doel voor oogen, en
voltooide door aanhoudende werkzaamheid zijn levenswerk : de
overeenstemming en vereeniging van de 'Joodsche leer' en de
'Grieksche wijsheid', waaruit iets 'nieuws' zou geboren worden.
Zoo is PHILO's werk, zelf zonder voorbeeld in de geschiedenis van het menschelijk denken v66r zijn tijd, voorbeeldig
geworden voor alle tijden na hem. Zoo hebben latere kerkvaders hem nagevolgd in de allegorische exegese van den bijbel,
en zal men deze unieke verzameling van overgeleverde geschriften nooit meer zonder zijn methode kunnen begrijpen.
MOZES was voor hem de godsdienstige leidsman en PLATO
de philosophische voorlichter in leven en werken. MOZES'
w o o r d en PLATO'S geest vormen in PHILO een eenheid.
Mozaisme en Platonisme kruizen zich in het Philonisme.
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Primo brengt het Mozaisme door het Platonisme over tot
het Jozuanisme, d. i. tot het Christendom.
Zoo kruizen zich dus de wereldwegen die uit Griekenland
en Judaea komen, en waarlangs de geest van kennis en wijsheid zich beweegt, in Alexandrie. Alexandrie is zoo het
middelpunt der beschaafde wereld omstreeks het begin der
Christelijke jaartelling. Alexandrie wordt dan het geestelijke
centrum der wereld, waarin van Joodschen kant het g e 1 o o f
en van Griekschen kant de wij sb egeerte tezamen schiet. Het
wordt zoo het `springende punt' van een nieuw leven, dat
eeuwen duurt. Zoo zal een nieuwe geest in een nieuwen
tijd geboren worden.
Er was door philosophen in ideeelen zin gesproken van
het 'voorbeeld'. Nu zal het ideeele wezen overgaan in eene
verschijning. PLATO had God naar een onzienlijke Idee de
zichtbare wereld zien maken. Nu zal de lang Verwachte, in
die StoYsch en Philonisch voorbereide voorstellingswereld van
een in eigen besef zondige menschheid, verschijnen als de
Voorbeeldige, die de Verlosser zal zijn.
Er zal een nieuwe geest geboren worden. Zwaar van ideeen
is de geestelijke atmospheer in Rome en in Alexandrie, waar
de Stoa en waar PHILO de menschheid voorbereiden voor het
komende, dat uitkomen zal tegen een achtergrond van
Grieksche wijsheid, van Platonisme vooral. De schoolsche wijsbegeerte is dan overgegaan in het algemeen-menschelijke verlangen
naar verzedelijking, ontzondiging en heiliging. De wijsheid
in al haar zuiverheid en hoogheid is voor weinigen bereikbaar in wijsbegeerte weet men zich hoog en eenzaam ; —
doch begeerig naar het Hoogere is ook de menigte. Voor
de menigte verschijnt echter de Waarheid niet — de Waarheid verschijnt nergens en nooit maar de tijdelijke schijn
van haar eeuwig wezen. Voor de menschheid verschijnt niet
de onzienlijke Idee zelf, maar een tastbare gestalte, een
verschijning waarin het wezen der ontastbare waarheid schuilt.
De menschheid wil 'teekenen' hebben, in uiterlijke teekenen
leeren zien wat diepere beteekenis heeft. Er is een algemeen
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verlangen naar verlossing. De wijsgeeren gaan de menigte
voor. Ook de Stoicijn SENECA verlangt naar het ideaal.
„Een goeden mensch moeten wij ons uitzoeken" zegt hij in
zijn tweeden brief. Ook hij wilde het ideaal nog z i e n. Men
wilde z i e n , din eerst kon men gelooven, — gelijk tot
THOMAS gezegd wordt : „Omdat gij gezien hebt . . ." En
toch : „zalig die niet ziende gelooven" (vgl. Joh. XX. 29).
En zoo heet het bij PHILO, reeds voor het Evangelie :
„En al is men nog niet waard, een zoon van God te heeten,
dan beijvere men zich toch, om zich te veredelen in over•
eenstemming met zijn eerstgeboren Logos, den oudsten der
engelen, als den aartsengel met vele namen ; hij toch heet
begin en naam van God en Logos en voorbeeldelijke mensch
en degene die Israel aanziet" (De Confus. ling. 427).
De Logos, de Voorbeeldige, Gods eerstgeboren zoon, Gods
stedehouder, en verder de Edele, de Hoogepriester, Voorbidder en Advocaat of Paracleet der menschen, — wat namen
moeten hem nog meer noemen ? Waarmee zal men hem
nog meer roepen die komen zal ? „Deze moet God zijn voor
ons onvolmaakten" (Leg. Alleg. III. 128) zegt PHILO VAN
ALEXANDRIE. „Weest gij dan volmaakt, gelijk uw hemelsche
Vader volmaakt is" (Matth. V. 48). PHILO zegt over het
geschrift der Tien Geboden : „De beste wensch en het
hoogste geluk is het gelijkworden aan God" (De Decal. 193),
zooals hij „Over Menschlievendheid" schrijvende Platonizeerend ook gewaagt van „een les, die voor het redelijke
wezen past : God na te volgen zooveel wij kunnen, en
niets na te laten, wat tot eene zoo groot mogelijke gelijkwording leiden kan" (23). „In zoover het voor een mensch
mogelijk is aan God gelijk te worden" (Pol. X. 12) schreef te
voren PLATO, die de „gelijkwording aan God naar mogelijkheid"
besefte als het „rechtschapen en vroom worden met rede"
(Thet. 176 ab.).
De ware Logos, in aanleg en beginsel voorgedacht door
HERACLITUS den Duistere van Ephesus, vijf eeuwen voor
't begin onzer jaartelling, komt door PLATO, de Stoa en
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PHILO zinnebeeldig tot gesteldheid of stelligheid gedurende de
Christelijke Middeleeuwen, om in den nieuwen tijd opgeheven te worden in zuivere Rede, in den verheven kringloop
van het ware denken, de encyclopeedie des Begrips.
U it Een ontstaat Alles. Het Eene, het alleen-wijze, mag
niet en mag Loch ook wel met ZEUS' naam genoemd worden.
Het is de Logos, die eeuwig is en alles bestuurt. 't Is een
plicht dat gemeenschappelijke te volgen. Dit zijn gedachten
van HERACLITUS 1
God schiep de wereld naar zijn Idee.
Het is de goddelijke Gedachte, die de zichtbare wereldorde
gesticht heeft. Dit is de voorstelling van PLATO. In de Stoa
vinden wij de Heraclitisch-Platonische voorstelling terug, en
wel reeds in verdere uitwerking. In zijn geschrift „Over het
wezen der Goden" (I. 14, 36) schrijft CICERO dat reeds ZENO,
de vader der Stoische leer, de natuurwet goddelijk genoemd
heeft, en DIOGENES LAERTIUS (VII. 88) deelt mee, dat volgens
de Stoa die algemeene wet, die wet van alles en in alles,
de rechte en zich door alles uitstrekkende Logos of Rede,
niets anders dan 'ZEUS' zelf is, terwijl in de Salomonische,
d. i. Joodsch Alexandrijnsche, Wijsheid (Sap. Sal. IX. I)
goddelijke rede en wijsheid logos en sophia van God beet 2).
Zoo zegt ook PHILO VAN ALEXANDRI1 dat de goddelijke
Logos alles omvat en vervult, gelijk wij hem ook hebben
zien gewagen van de Idee der ideeen en van God als
de onlichamelijke verblijfplaats van onlichamelijke ideeen, en
van de „gedachte wereld" als den „logos van den reeds wereldscheppenden God", terwijl hij de zinnelijke en zichtbare
wereld, eene ,,navolging" van het „goddelijke beeld", der „gedachte wereld", het voorbeeldige toonbeeld, of „logos Gods",
en de Idee der ideeen „Gods beeld den Logos" noemde.
God de Vader, die volgens PLATO de wereld had gemaakt naar het Voorbeeld, de Idee, om haar daarop meer
en meer te doen gelijken, had deze volgens PHILO dan ook
gemaakt in zijne wijsheid. „Eerstgeboren Zoon" van den
).

1) Zie HERACLITUS in deze uitgave p. 24, 4o v., 48.
2) Vgl. BOLLAND. Het Evangelic, lie dr. 217 v.v.
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Vader, die zelf „naamloos" is (De Somn. I. p. 655), is de
gedachte wereld, de wereld van „onzienlijke ideeen" (De
Somn. 653). Daarmee is de Logos bedoeld, als eenheid in
veelheid van ideeen, Gods beeld de Logo s. Deze zal
'verschij nen'.
De voorrede van het Johannes-Evangelie is uit denzelfden
geest : „In den beginne was de Logos (het Woord), en de
Logos was bij God, en de Logos was God. Deze was in
den beginne bij God. Alles is door dezelve geworden, en
zonder dezelve is niets geworden . . . En de Logos is vleesch
geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijne
heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als van den eeniggeborene uit den Vader, vol van genade en waarheid
De wet is gegeven door Mozes ; de genade en de waarheid
zijn gekomen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God
gezien ; de eeniggeborene God heeft hem kenbaar gemaakt".
Bij den vader der kerkgeschiedenis EUSEBIUS lezen wij in
diens „Evangelische Voorbereiding" (XI. 18, 13), dat de
beroemde wijsgeer AMELIUS, een leerling van PLOTINUS, den
evangelist JOHANNES wel „barbaar" noemt en diens naam
gelieft to verzwijgen, maar dan toch instemt met diens
woorden, en hij haalt ten bewijze daarvan AMELIUS' eigen
woorden aan, die ongeveer kunnen worden vertaald als volgt
„Deze dan ware de eeuwige Logos, waarnaar het wordende
geworden is, zooals ook HERACLITUS zoude laten gelden,
terwijl zoo waarlijk zelfs de barbaar leert, dat hij wat orde
betreft en waardigheid 'in den beginne' zich bevindt bij
God, ja God is, zoodat in een woord alles erdoor is geworden
en in hem het gewordene levende en leven werkelijkheid
blijkt ; dat hij in de dingen is afgedaald en vleesch heeft
aangenomen, zich heeft voorgedaan als mensch, en daarna
de grootheid heeft getoond van zijn wezen, doordat hij,
opgelost, weer God is geworden en God is, zooals hij
geweest was, eer hij in het lichaam en het vleesch en den
mensch was afgedaald". Aldus in andere woorden nog eens
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de beeldspraak der wijsheid, gesproken door gnostici, theosophen en theologen vcicir en na het begin onzer jaartelling 1).
De Wijsheid spreekt in beelden voor de gevoelvolle voorstelling der menschheid. De Wijsheid nochtans kan zich zoo
verheffen tot de verhevenheid Gods, tot de hoogte der
hemelen, waar zij van den beginne af was en in eeuwigheid
blijft. De verheven ‘Wijsheid' spreekt in beeldspraak tot de
menigte. „De opperste Wijsheid roept overluid daarbuiten,
zij verheft hare stem op de straten" leest men in „Spreuken"
(I. 20). „Roept de wijsheid niet, en verheft niet de verstandigheid hare stem ?" (Spr. VIII. I). Tot u o mannenl roep
ik, en mijne stem is tot de menschenkinderen" (VIII. 4).
„De Heer (Jahwe) schiep mij in het begin zijner wegen, als
eerste zijner werken, van lang her". „Ik ben van eeuwigheid
af . . . van den aanvang . . . Toen Hij de hemelen grondvestte
was ik tegenwoordig . . . Toen hij de grondvesten der aarde
stelde" (Spr. VIII. 22, 23, 27, 29) 2 ).
God heeft „in zijne wijsheid" „de wergild gemaakt". De
„Logos" is in overeenstemming met de „wereld", waarin
Gods „Voorbeeld" „nagevolgd" wordt. De „Wet" houdt
goddelijke wijsheid in. Dit zijn kerngedachten van .PHILo's
stelsel, waarin Grieksche philosophie de Joodsche wet opheft
tot een nieuwe leer, die de leer wordt voor alle menschen,
voor wie de onzienlijke Logos te hoog is, doch tot wie
zinnebeeldig de Logos zal afdalen, terwijl zijn wezen ‘verschijnt'. „En de Logos is vleesch geworden . . . De wet is
ons gegeven door Mozes ; de genade en de waarheid zijn
gekomen door Jezus Christus" (Joh. I. 14, 17).
Het Evangelie waarin de Philosophie schuilt is in wezen
Alexandrijnsch. In het Alexandrijnsche centrum van IEgyptische, doch vooral Joodsche en Grieksche beschaving, heeft
PHILO als zijn levenswerk volbracht eenheid te brengen
tusschen letter en geest, symbool en idee, van wijsheid.
1) Zie BOLLAND. Het Evangelie. lie dr. 220 v.v.
2) Zie G. A. v. d. Bergh v. Eysinga. De Gids 1905, Me dl. 444 v.v.,
en De Gids 1906, IIIe dl. over Philo (p. 274-300).
2 33

42
De Joodsche zinnebeeldige voorstelling verschijnt in het
geesteslicht der Grieksche idealiteit, volgens een methode
waarvan PHILO de leermeester was: de allegorese. Dit werk
wordt voortgezet. De gnostieke geest verbreidt in beeldspraak de leer vol „genade en waarheid", het goede nieuws,
het Evangelie.
Zoo is dus PHILO VAN ALEXANDRIE de denker die
MOZES en PLATO samenbrengt. Op het kruispunt der
twee wegen die zich vereenigen staat hij, den weg wijzende
naar de toekomst der menschheid. De eenheid der gedachte
schept een nieuwe wereld, die met de Christelijke jaartelling
begint, doch wier eigenlijke tijd in de Middeleeuwen ligt.
In de eerste en tweede eeuw werken de Grieksch-Alexandrijnsche en Grieksch-Roomsche ideeen nog door. Met name
in het Neo-Platonisme, waarin de Grieksche geest — wiens
eigenlijk wezen helder intellectueel en sterk wetenschappelijk
was geweest, vooral in de school van ARISTOTELES zich
vervaagt in theosophie en mysticisme. Daarin zal echter de
Grieksche geest, vOcirdat hij uitsterft, nog eens hoog opleven
in den grooten denker PLOTINUS in de 3e eeuw na Chr.
Het Grieksche idealisme is als een licht, dat over de
wereld schijnt, dat verder en verder gedragen wordt, telkens
overgereikt aan volgende geslachten. Eerst helder stralend
verbleekt het allengs en werpt haar matten schijn niet ver
genoeg door de omringende duisternissen. Van intellectueel
helder wordt het mystisch duister. Door walm en rook
omgeven flikkert het nog eens hoog op in PLOTINUS. Daarna
is het schijnbaar gedaan met de Philosophie, — voor een lange
reeks van eeuwen. De Middeleeuwen heeten niet zonder reden
'd uister'.
Maar toch schijnt er een licht door die duisternis. Dit
is een troost voor het 'ongelukkige bewustzijn' der Middeleeuwers. Het is het licht des geloofs als hemelsche weerschijn. Al het licht viel op een gestalte, dat afstraalde op
enkele andere gestalten. De Christus verscheen daarin op
even wonderbare wijze als hij er, na een korten levensloop,
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weer uit verdween, om dan echter naar den geest eeuwig te•
blijven leven, nadat hij aan het lEgyptische kruis, als aan
het teeken van het komende leven, idedele beteekenis gegeven
heeft. Zoo vertoont zich het religieuze spel der verbeelding
voor geestelijke nogen als het drama van den Edele, den
Voorbeeldige, den 'goddelijken' mensch op deze aarde, in
zijn poging eenheid to brerigen tusschen mensch en God.
Zoo is het tijdsbeeld der eeuwige waarheid, die de gnostieke
geest voorhoudt aan de menschheid van een nieuwen tijd.
Die nieuwe tijd wordt door ...PHILO VAN ALEXANDRI1 voorbereid. Hij staat aan het kruispunt waar Mozaisme en
Platonisme samenkomen, waardoor de weg des denkens
verder voert door een nieuwe wereld in een nieuwen tijd,
die met de Christelijke jaartelling begint.
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PLOTINUS
If Wijsheid is het denken, dat zich afwendt
van de dingen hier beneden en de ziel naar
het hoogere opvoert".
PLOTINUS. Ennead. I. 6. 6.

„De eeuwige Logos, waarnaar het wordende
geworden is, zooals ook HERACLITUS zou laten
gelden, terwiji zoo waarlijk zelfs de barbaar
(Johannes) leert, dat hij wat orde betreft en
waardigheid 'in den beginne' zich bevindt bij
God, ja God is, . . . is afgedaald.
AMELIUS bij EUSEBIUS.
Prep. Evang. XI. 18. 13.

Inleiding. De Philosophie der eerste drie eeuwen onzer
jaartelling, de laatste periode der Oudheid, heeft niet een
wetenschappelijk, maar een theosophisch karakter. Haar
hoofdtrek is ethisch, terwijl allerlei mystiek-religieuze en
vooral theosophische voorstellingen haar geestelijk wezen
zoozeer vervagen dat er uiterst moeilijk een goed gelijkend
beeld van to vormen is. Van een beeld kan er ook nauwelijks sprake zijn ; veeleer zou men kunnen zeggen dat die
tijd velerlei aangezichten toont. Ontwerpt men zich een
synthetisch beeld, dat de veelheid der trekken vertoont,
vagere en scherpere, dan komen de genoemde het duidelijkst in 't licht. Doch of het licht meer valt uit het
Oosten met al die Orientalistische schakeeringen, die wij
weer onder een gezichtshoek als de 'Indische' samenvatten,
of uit "Egypte, uit Alexandria, uit Rome, of wel uit
Griekenland, waar het nog zoo helder straalt van de hoogten
der Platonische en Aristotelische denkwereld, — telkens verschijnt het beeld onder die wisselende belichtingen anders dan
men 't zich had voorgesteld. De hoofdtrekken echter blijven.
De tijdgeest spiegelt zich op zijn best in de philosophie ;
doch waar deze troebel is door allerlei geloof en bijgeloof, mystische en theurgische bijmengelen, in een woord
door de onzuiverste theosophie, verschijnt ook het tijdsbeeld
in zijn vage en onzuivere vormen. Het volksbewustzijn
is ontwaakt, doch onrustig. Verlangend naar gemoeds239
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rust zoekt de mensch bevrediging in religieuze voorstellingen
waarin evenveel wijsheid als dwaasheid schuilt. Geloof en
bijgeloof, innigheid van zuiver religieus gevoel en uiterlijk
vertoon van onzuiveren vormendienst, geestelijke extase van
wijzen en vroomen naast zinsverbijstering van verdwaasden,
redelijk in- en doorzien in den gang der gebeurtenissen
naast onzinnige tooverij en zinnelooze wichelarij of waarzeggerij, gnostieke wijsheid te midden van onnoozele onwetendheid, — zoo zijn de trekken en teekenen die wonderlijk
dooreenwarren, waaruit wij den geest des tijds ons voor
oogen moeten stellen. ‘Verschijningen' zijn niets ongewoons,
gebeuren op klaarlichten dag, en de 'wonderen' zijn zoo
talrijk dat zij nauwelijks meer verwonderen.
Neo-Pythagoreisme. Men is gewoon vele der onder
Oostersche invloeden in de eerste twee eeuwen werkende
theosophische beginselen Neo-Pythagoreisch' te noemen,
vooral wanneer zich de bekende PythagoreIsche getallensymboliek daarbij vertoont.
Een der eerste Neo-Pythagoreers van de le eeuw, APOLLONIUS VAN TYANA, in Klein-Azie, geboren onder Keizer
AUGUSTUS, wijst den oorsprong der leer aan in Indie, vanwaar
zij naar /Egypte en vandaar weer door PYTHAGORAS naar
Griekenland werd overgebracht (Philostr. Vit. Apoll. III. iv).
Ook NUMENIUS (2e eeuw) meende, dat PLATO'S leer, niet
zooals PHILO beweerd had voor een deel van Mozaischen
oorsprong zou zijn, maar dat de geheele Grieksche
wijsheid uit het Oosten afkomstig was, terwiji hij PLATO
gedeeltelijk van PYTHAGORAS en dezen van de Orientalistische wijzen afleidde. Van APOLLONIUS gaf PHILOSTRATUS
DE OUDERE zulk een wonderlijke levensbeschrijving dat
men zijn historische figuur daar moeilijk juist uit kan
weergeven. In den, door eene fabelachtige levensspheer
omhulden, nieuw-Pythagoreeer, herkennen wij in alien gevalle
een zedenmeester en wijsgeer, in wien zich Grieksche gedachten, Oostersche mystiek, askese, wonderdoenerij en waarzeggerij dooreenmengden.
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Zijn opmerkelijkst streven richtte zich op het verzuiveren
der religieuze gebruiken en het herstellen van den waren
tempeldienst ter eere van den hoogsten God, terwij1 voorts
zijn gedachten over het gebed, dat ook sprakeloos mocht
zijn, en over zelfbezinning of verdieping in zichzelf aan
PHILO VAN ALEXANDRIE herinneren.
Voor de geschiedenis der Wijsbegeerte — indien wij daarin
vooruitgang wenschen to zien — hebben dergelijke leeringen
weinig beteekenis.
Zoo gaan ons ook, in het licht van half Grieksche en
half Oostersche wijsheid, de gestalten voorbij der NieuwPythagoreeers MODERATUS VAN GADEIRA in NERO's tijd en
NICOMACHUS VAN GESARA voor den tijd der Antoninen.
Van belang is echter bij alien de gehechtheid a an de
Grieksche c u 1 t u u r, niettegenstaande de machtig inwerkende Oostersche invloeden. Twee geestesstroomingen werkten
sedert de dagen van PYTHAGORAS en nog vroeger op elkaar
in, de oorspronkelijk Grieksche en de van verre komende
Oostersche ; waarbij tot nu toe de eerste de onvergelijkelijk
machtigste was. Doch nooit waren de wervelbewegingen bij
de botsing dier stroomen zoo veelvuldig als in den tijd der
Neo-Pythogoreeers. En bedenken wij dat ook PLATO, in
zijn „Timus" vooral, 'Pythagorizeerde', en hoe beteekenisvol zijn werk, in 't bijzonder het genoemde, voor de eerste
drie eeuwen onzer jaartelling was, in innig verband staande
met het ontstaan der Christelijke leer, dan wordt het duidelijk
dat bij den overgang van het oude in het nieuwe, bij de
verkeering de Philosophie in de Christelijke leer, een strijd
op leven en dood gestreden moest worden tusschen de
Heidensche en Christelijke machten. Groote, van gemoedsen geestesadel blijkgevende, verhoudingen zal de strijd aannemen op het hooge plan der wijsgeerige aanschouwingen
van Neo-Pythagoreeers, doch vooral van Neo-Platonici
daarna, waartusschen een geleidelijke overgang plaats heeft.
Zeer geleidelijk is de overgang b.v. van het Pythagoreisme der Platonici CRONIUS en NUMENIUS in het Neo241

6
Platonisme. Van den eerste is niet veel meer tot ons gekomen dan wat opmerkingen over zielsverhuizing doch zijn
leer moet veel overeenkomst hebben gehad met die van
NUMENIUS, waarmee wij veel beter bekend zijn. Wel is het
niet meer dan een legende dat PLOTINUS die leer in 't geheim ten grondslag gelegd zou hebben aan de zijne, doch
zeker is het dat althans AMELIUS, een der beste leerlingen
van PLOTINUS, de talrijke geschriften van NUMENIUS gekend
heeft (Porph. V. Plot. 2, I I). Wij hebben reeds gewezen op
de Joodsche en Oostersche invloed, die NUMENIUS waarnam op
de Grieksche wijsbegeerte, in 't bijzonder van PYTHAGORAS en
PLATO. Zijn geschrift over het begrip 'goedheid' moet zijn
beste werk geweest zijn, dat echter blijkens de overgebleven
fragmenten, niettegenstaande zijn geleerdheid, philosophisch
weinig belangrijk was. Evenmin als de Romeinsche schrijver
APPULEJUS is hij in PLATO en ARISTOTELES met begrip doorgedrongen.
De geestesmacht van PLATO en ARISTOTELES zal zich
blijvend doen gevoelen, zoowel in de nieuwe leer, waarin het
oude idealisme in symbolischen vorm is weer to vinden, als
in de voortzetting der oude wijsbegeerte, die zich keert tegen
de nieuwe leer of wel daarmee in wisselwerking treedt.
Daarop werken dan de geestelijke machten uit het Oosten
in, terwijl ook de macht der lEgyptische cultuur, in het
bijzonder het mysterienwezen, zich gelden doet. De overheerschende macht in het nieuwe en oude blijft de Grieksche
gedachte. Daarin schuilt ook de beteekenis van den Platonicus PLUTARCHUS VAN CHAERONEA (Bceotie), geboren in
het midden der le eeuw en na een eervollen levensloop om
en bij 120 gestorven als Archon van Bceotie. Ook was hij
in zijn ouderdom priester van den Pythischen Apollo. Zijn
streven, gelijk dat van andere philosophen van zijn tijd, was
gericht op de vereeniging van de Wijsbegeerte met de openbare Godsvereering. Hij heeft veel geschreven en werd veel
gelezen. Zijn geschriften hebben een ethische strekking, en
zijn, niettegenstaande hun geleerdheidsvertoon, geestrijk.
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Zij wekken op tot deugd, levenswijsheid en verhevenheid
van geest. Hij heeft veel aan de Stoa te danken, vermag
de beteekenis van ARISTOTELES te erkennen, doch voelt
vooral groote vereering voor PLATO. Hij vat over het algemeen de mythische vorm van PLATO'S philosophie letterlijk
op, zooals trouwens velen voor en na hem. Hij keert zich
tegen het bijgeloof van zijn tijd, doch blijft er zelf eenigszins in bevangen, in zoover hij zich niet onttrekken kan
aan het geloof aan booze en goede machten of wezens, die
elkaar bestrijden, waarbij hij de goede geesten de sterkste
achtte. In zijn psychologie verbindt hij de Platonische met
de Aristotelische : hij onderscheidt vijf vermogens der ziel,
de voedende, de gewaarwordende, de begeerende, de moedige
en de redelijke (De E. I. ap. Delph. I3). Dit combineeren
is typisch voor zijn geesteshouding. Hij is gehecht aan de
oude philosophie en de traditie, doch is ook toegankelijk
voor het nieuwe, terwijl hij alles zooveel mogelijk tracht
bijeen te brengen. Zijn houding is echter onzeker. Hij is geen
zelfstandige geest. Zijn denken tracht veel te omvatten, doch
hij vat het niet krachtig samen tot een ware eenheid, zoodat hij in zijn onzekerheid naar den zin der nieuwe Academie
verklaren moet dat in de hoogste vragen der philosophie
slechts het 'waarschijnlijke' kan worden bereikt. (De Sera Num.
Vind. 4, 14). De ziel verklaart hij voor een goddelijk orgaan,
dat zoo volmaakt mogelijk Gods gedachten moet weergeven.
Zij moet het Goddelijke navolgen of zuiver in zich opnemen.
De strijd die in den geest plaats heeft, de zielsontroering bij
de aanraking van het Menschelijke en Goddelijke is de
„geestdrift" (enthousiasmos) (De Pyth. Orac. 21, vgl. 22. Vgl.
De Anim. Procr. 27, De Def. Orac. 48).
Dit is Platonisch. Dezelfde Platonische denkbeelden vinden
wij terug in PHILO VAN ALEXANDRIE, eigenlijk reeds als
Neo-Platonicus te beschouwen. De Alexandrijnsche school der
wijsbegeerte is Neo-Platonisch. De school wordt genoemd naar
den stichter der Atheensche Academie, al hebben de Alexandrijnsche philosophen evenveel van ARISTOTELES geleerd.
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Hermetische Leer. De vermoedelijk in het eind van
de eerste en het begin van de tweede eeuw levende
Alexandrijn met den Goddelijken naam HERMES TRISMEGISTUS
— van wien zoo weinig met zekerheid bekend is en wiens bestaan zich verschuilt achter de geheimzinnigheid der z.g. Hermetische Geschriften, zoodat men hem wel eens vereenzelvigde met
den ./Egyptischen God (Thoth) zelf, wiens (Griekschen) naam hij
echter slechts schijnt te hebben aangenomen om zijn woord
gezag te doen hebben of dien hij sprekend invoerde — die merkwaardigerwijze door de oudste christelijke schrijvers als Christen
werd beschouwd, doch wiens leer welbegrepen zeer van de
Christelijke verschilt, heeft wellicht op AMMONIUS SACCAS en
latere Neo-Platonici grooten invloed uitgeoefend. Van haar kant
was HERMES' leer doortrokken van Platonisme. Waar nu PLATO
in aanleg veel Christelijksch had, is het geen wonder, dat in een
tijd toen de geheele beschaafde wereld stond onder het teeken
der Christelijke idee, als 't ware gesymbolizeerd in de Evangelische voorstellingen, waarvan Alexandria het geestelijk tooneel
was, men eenige gelijkenis vond tusschen de Hermetische geschriften en de Christelijke leer. Waarschijnlijk levende na
PHILO JUDIEUS en JOSEPHUS en tijdgenoot van den Christelijken
apologeet en martelaar JUSTINUS (100-165), stellig vOOr den
kerkvader TERTULLIANUS (plm. 230), heeft HERMES te
Alexandria geademd in een spheer van Christelijke ideeen. Deze
welfde zich boven de Septuaginta, waarop vooral PHILO gestaan
had als op den vasten grondslag door MOZES gelegd, doch met
zijn gedachten hoog daarboven gehuld in Grieksche wijsheid,
met name vooral van PLATO. HERMES spreekt van „den God"
„Vader van alle dingen" „door den Logos" (dia tou Logou)
(Poemandres. XIII. 14), „het woord van den God", „een met
den scheppende geest", als zijnde daarmee „consubstantieel"
(homo-ausios) (I. 4). Hierin klinkt het woord van PHILO na, en
door dezen heen een verre echo van PLATO. Philonisch is ook
de uitdrukking van „den Zoon van den God, een Mensch door
den wil van den God" (XIII. 4), waar met „een Mensch" niet de
als historisch voorgestelde Christus bedoeld is, maar de Logos,
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in den zin dat de menschheid is geworden tot den Logos.
De „Vader van alle dingen" (ook de Geest genoemd)
had dezen lief „als zijn eigen kind", „want hij was zeer
schoon", zijnde „het beeld van den vader". „Want de God
had zijn eigen vorm (beeld) lief, en liet daardoor al zijn
scheppingen beheerschen" (I. 12).
De God is volgens HERMES het eerste beginsel, begin en
oorzaak van alle dingen (I. 1, 2, 3). Het tweede beginsel is
de „tweede God" (XII. 8), wel te onderscheiden van „den
(eersten) God". Het derde beginsel is „ziel", ook weer God
genoemd, doch van lageren aard dan het tweede beginsel
(XII. I). God is het scheppende vermogen. Schepper in eigelijken zin is God als tweede beginsel, terwijl het eerste
beginsel schepper is ten opzichte van het tweede beginsel
(I. 8 —14. Vgl. XII. 2). De naam van het eerste beginsel
is ,,Logos", doch ook het „Schoone" en het „Goede" en
vooral „de God" (I. io, II. 16). „Logos" heet echter ook de
„tweede God" (I. 1o).
In het groot gezien ontwaren we in deze onderscheidingen de Platonische trilogie : God, Wereld, Ziel. Eerst de
God, ten tweede de Wereld, ten derde de Mensch. Noemt
hij verder God „het schoone" en „het goede", als „Logos"
is God oertype van het systeem der „ideeen" (I. 8).
De Logos wordt als tweede beginsel ook gedacht tusschen
den Vader en de Ziel en is dan het werktuig van Gods
wil (IX, 6, X. 23), beheerscht door zijn geest, doordrongen
door den geest van het „Eene" (X. 23). De mensch wordt
in contemplatie aangetrokken door God als ijzer door den
magneet. Hij moet het lichaam haten, de ziel liefhebben
onwetendheid van het Goddelijke is het eenige kwaad
goddeloosheid brengt haar eigen straf mee in duisternis en
vuur (IV. 6, II, XI. 21, X. 20). Door stille aanschouwing,
waarin alle wijsheid ligt, onthult zich het Goddelijke. Al
het stoffeliike en al het zinnelijke is hinderlijk om de
Godheid te naderen (I. 31, XIII. 2, 7). Een anderen weg
om God te bereiken is geen kwaad te bedrijven (X. ig, XII.
;
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23). De vrome menschelijke ziel heeft het „Goddelijke" in
zich, en zal „na het verlaten van het lichaam" „geheel
geest" worden (X. 6, 19). Het doel des levens is Goddelijk
te worden. Het menschelijke vergoddelijke zich. De zielen
die daartoe in staat zijn „stijgen op tot den Vader" en zij geven
zich over aan de „Machten" (Daemonen), en „macht erlangende
worden zij tot den God". Aldus is het gelukkige einde van
hen die de kennis verkrijgen en Goddelijk worden (I. 26).
In dezen overgang der zielen, in het ontwijken der zielen
uit de lichamen, in het opstijgen tot den Vader, in het
daemonisch en goddelijk worden, is de 'zielsverhuizing' gedacht, in de Alexandrijnsche wereld eene van elders ingevoerde en zeer gangbaar geworden gedachte. En zoo gewaagt
HERMES ook van den doorgang der zielen door veel lichamen
en daemonen, om ten slotte, als in het doel van alle leven,
op te gaan in het Eene, in den eenigen God. (IV. 8).
Neo Platonisme. „Gelijk aan God" te worden is
het Platonische en Neo-Platonische beginsel, dat in deze
Alexandrijnsche wereld en in de eerste twee drie eeuwen der
Christelijke jaartelling tot een werkelijk algemeene gedachte
wordt in het verlangen naar verlossing, naar ontzondiging, naar
heiliging, een verlangen dat bij niet weinigen tot het 'extatische'
stijgen kon. In de contemplatie onthult zich het Goddelijke.
In een tijd waarin de magie druk beoefend werd, het bewustzijn der menschen vervuld was van wonderverhalen, in een tijd
waarin het 'wonder' zoo gewoon werd dat het zijn beteekenis
verloor, was zelfs de Philosophic niet vrij van de waanvoorstellingen van het volksbewustzijn.
De eerste leermeester der Neo-Platonische school is
AMMONIUS SACCAS, wiens beroemdste leerling PLOTINUS was.
AMMONIUS moet door Christelijke ouders opgevoed zijn in
het nieuwe geloof, evenwel tot zelfstandig denken gekomen
zijnde tot den ouden godsdienst zijn overgegaan (Porph.
ap. Euseb. Hist. Eccl. VI. 19). Van zijn leven is zeer
weinig bekend en hij heeft in geschrifte niets nagelaten,
hetgeen daaraan te wijten zou zijn, dat hij zijn leer als
-
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een 'geheimleer' opvatte, die hij slechts door voordracht
aan zijn leerlingen meedeelde. Ook zijn leerlingen ERENIUS,
ORIGENES en PLOTINUS moeten afgesproken hebben de leer
niet in geschrifte bekend te maken. ERENIUS was de eerste
die de belofte brak ; het is niet bekend door welk geschrift.
ORIGENES was de tweede die de leer in zijn geschriften verkondigde ; weinig is daarvan over. Van een ander leerling,
LONGINUS is een geschrift over het „Verhevene" bewaard
gebleven, doch dit bevat weinig philosophie ; uit andere
fragmenten van hem blijkt dat hij polemisch tegenover
PLOTINUS stond. PLOTINUS is wel de groote denker in wiens
belangrijke geschriften het Neo-Platonisme in zijn grootste
volkomenheid tot ons gekomen is.
Van AMMONIUS' voordracht zou veel bezieling zijn uitgegaan.
Hoewel een enthousiast bewonderaar zoowel van PLATO als
ARISTOTELES heeft hij beider leer niet als zoodanig slechts aan
zijn toehoorders voorgedragen, doch, in de overtuiging dat zij in
overeenstemming met elkaar te brengen waren, getracht door
eigen opvatting een synthese te geven. Het is echter waarschijnlijk dat zijn leer geen vasten vorm had ; doch wij kunnen wel
aannemen dat zij veel overeenstemming zal hebben gehad
met wat als de Neo-Platonische leer in de geschriften van
zijn leerling PLOTINUS tot ons gekomen is. Zeker is dat hij
in 't algemeen Alexandrijnsche en Oostersche denkbeelden
met Platonische en Aristotelische vereenigd heeft tot een
theosophische leer, zooals in den geest des tijds lag.
Wat PLOTINUS „het Eene" (to Hen) zou noemen, doch dat
hij evenwel naamloos achtte, het is de uitkomst van wat
andere denkers vOcir hem met andere namen hebben genoemd. Bij alle verscheidenheid van naam (Not's, Logos,
OntOs On, Ousia) is er eenheid van wezen. Had niet reeds
HERACLITUS, van „het Eene, het alleen wijze" gezegd dat
het „niet en toch ook wel met Zeus' naam mocht genoemd
worden" ? (Clem. Strom. V. 116. p. 718). Het is bij hem
het Woord, de Rede, — de Logos, die in de mythologizeerende voorstelling des yolks de gestalte van Zeus mocht
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aannemen. Zijn Logos is overgegaan op en heengegaan
door de Stoa. In den grooten overgangstijd omstreeks het
begin onzer jaartelling, toen de theoretische Wijsheid der
Scholen zich verkeerde in een praktische Levensleer voor de
menschheid, die verlangde naar ontzondiging, verzedelijking
en heiliging, kwam de gnostieke geest de gevoelvolle voorstelling des yolks tegemoet met beeldspraak, met vertellingen en gelijkenissen. Door allegorese is de diepere zin
overal to onthullen, waar zij oak maar is, waar zij bewust
verscholen was of onbewust was schuil gegaan. In den oud
Griekschen tijd kon Zeus' naam iets beteekenen in de mythologische verbeelding der menschen, waarboven de Denker
reeds uit was, — in dien overgangstijd, toen wijsheid slechts
in beeldspraak verstaanbaar was, al was de menschheid ontgroeid aan de oude godenleer, sprak tot de gevoelvolle voorstelling eene door Stoicisme en Philonisme heengegane religieuze
leer, waarin voor de verbeelding het veelgodendom der
Oudheid de plaats moest ruimen voor den eenen God, niet
de 'Neer' der Joden, maar de 'Vader' door PLATO voorspeld.
PLATO had een duidelijk besef van wat voor het gevoel was
(to aistheton) en wat voor den geest (to noeton). Hoe de
gevoelvolle voorstelling verband houdt met het begrip had
vooral PHILO JUDAUS in zijn allegorese duidelijk gemaakt. Deze
kan reeds als Neo-Platonicus beschouwd worden. In zijn tijd
werd de religieuze en philosophische gedachten-wereld beheerscht door het Platonische transscendentale idealisme : boven
de zinnelijke wereld der verschijnselen welft zich de bovenzinnelijke ideeele wereld. Hadden de 'Heiden' PLATO en de good'
PHILO reeds de bovenzinnelijke wereld der Ideeen de „Goddelijke" genoemd, waarnaar de „Vader" deze wereld had gemaakt
en meer en meer op doen gelijken, — in den eersten 'Christelijken' tijd, toen de menschheid alles verwachtte van de
godsdienstleer en de Goddelijke openbaring, werd vanzelf de
Wijsbegeerte der Scholen, die van een ideeele wereld gewaagde,
tot een Geloof voor de ongeschoolde menschheid, waarin
al het ideeele tot voorstelling werd gesymbolizeerd.
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Neo-PythagoreIsche gedachten vermengden zich met de NeoPlatonische en gingen over in de Christelijke voorstellingen.
Wat zich van die Christelijke voorstellingen door een philosophischen trek onderscheidde was evenwel toch gehuld in
een waas van mysticisme, terwijl alle denken, dat in wijsgeerige speculatie het ware zocht, niet meer helder wetenschappelijk trachtte te zijn, doch in Theosophie zich vervaagde
en verduisterde.
AMMONIUS SACCAS (pl.m. 250 n. Chr.) was toen de eerste,
die het heldere licht van PLATO en ARISTOTELES nog omhoog
hield. Toen werd de fakkel der kennis overgereikt aan
PLOTINUS. Hij droeg hem het allerhoogste, en ver om zich
heen breidde zich het licht uit in de ornringende duisternissen,
waarin een geloovige en goedgeloovige menigte naar heil
smachtte voor haar zondig bewustzijn. Dit zou haar gebracht worden door het Evangelie, waarin de Wijsheid zich
verkeerd had in een gevoelvolle Voorstelling. De oude Wijsheid werd nog omhoog gehouden door de Neo-Platonisten,
waarvan PLOTINUS bovenal het Goddelijke licht der Rede
(Logos) mysterieus deed uitschijnen.

Plotinus werd geboren te Lycopolis in Boven-IEgypte in
het dertiende jaar der regeering van Keizer SEVERUS (205
n. Chr.) (Vgl. Porphyr. V. Plot. 1), en stierf in het tweede
jaar der regeering van CLAUDIUS (270 n. Chr.) Zelf heeft
hij, verheven als hij zijn geestelijk wezen beschouwde
boven al het stoffelijke en tijdelijke, in zijn geschriften zich
nooit uitgelaten over zijn geboorteplaats of -dag. Zijn leerjaren
bracht hij te Alexandria door, nog steeds het brandpunt
van geestelijke strevingen. Hij zou, nadat hij veel leermeesters in de philisophie had gehoord, melancholisch geworden zijn, totdat hij op 28-jarigen leeftijd AMMONIUS
SACCAS hoorde, den bezielden verkondiger eener theosophische leer, die de beginselen van PLATO en ARISTOTELES
trachtte te vereenigen, waarschijnlijk aangevuld met Oostersche denkbeelden. Toen hij AMMONIUS, bijgenaamd
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de „zakkendrager" (Saccas) — latere schrijvers noemden
hem den „godgeleerde" — gehoord had, zou hij zoo
onder den indruk van diens bezielend woord geweest zijn,
dat hij moet gezegd hebben : „dat is mijn man 1" Hij bleef
elf jaar bij AMMONIUS, tot 243. Toen na den dood van
zijn leermeester hem niets meer aan Alexandrie bond besloot
hij naar Perzie en Indie te trekken om zich nader met de
Oostersche wijsheid bekend te maken. Met dat doel sloot
hij zich aan bij het leger van Keizer GORDIANUS, dat bestemd
was voor een krijgstocht naar het Oosten. Doch daar de
seizer vermoord werd en de veldtocht mislukte moest het
leger naar Rome terugtrekken, en zoo kwam PLOTINUS daar
ook. Hij vestigde zich voor goed te Rome en trad daar als
leermeester der wijsbegeerte op. Als zoodanig was hij 26
jaar met schitterend gevolg werkzaam, tot hij zich wegens
ziekte te Campanie terugtrok, waar hij op 66-jarigen ouderdom stied.
Hij had door zijn wijsheid en zijn buitengewone persoonlijkheid veel macht over zijn leerlingen en toehoorders, waartoe ook Keizer GALLIENUS en Keizerin SALONINA zouden
behoord hebben. Blijkens zijn later uitgegeven geschriften
moeten zijn voordrachten hebben uitgemunt door gedachtenrijkdom, en hoewel hij dikwijls een fijne dialectiek aanwendde, moet hij zijn talrijke toehoorders vooral hebben geboeid
door de macht van zijn gevoel en verbeelding. Hij 'dacht' in
'beelden' en deze droeg hij zijn hoorders met bezieling voor.
Eerst langzamerhand, nadat hij bij na tien jaren te Rome
ionderricht in de wijsbegeerte had gegeven, kwam hij er toe
zijn leer, die de verdere uitwerking was van hetgeen AMMONIUS hem geleerd had, voor zijn meest vertrouwde leerlingen te boek te stellen (Porph. V. Plot. 2). Wij weten dat de
leerlingen van AMMONIUS beloofd hadden de ware leer van hun
meester geheim te houden. PORPHYRIUS, de beroemdste der
leerlingen van PLOTINUS, die zijns meesters geschriften heeft
uitgegeven, en zijn levensgeschiedenis te boek gesteld, schijnt
een geheime van een openbare leer van AMMONIUS te hebben
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onderscheiden. Hoe het ook zij, wij moeten wel aannemen dat
de meesters hun meest vertrouwde leerlingen wel de ware
leer hebben voorgedragen, en dat met name PLOTINUS' leer
is weer te vinden in de door PORPHYRIUS uitgegeven zes
z.g. „Enneaden", d. z. zes verzamelingen van elk negen
boeken. Mogelijk is het aan de belofte te wijten dat het
hoofd der Neo-Platonische School eerst laat er toe gekomen
is de leer op schrift te stellen. De vorm dier geschriften is
meerendeels gebrekkig. Zij zijn zoo ordeloos van bouw, dat
het ook zijn leerling, die ze verzamelde en trachtte te
ordenen, niet gelukt is er eenig systeem in te brengen. De
dictie van dezen Neo-Platonicus is eer Aristotelisch dan
Platonisch, maar hij heeft in de bespreking der wijsgeerige
vraagstukken weinig van de Aristotelische wetenschappelijkheid en stelselmatigheid. Toch was zijn kennis grooter dan
die zijner voorgangers. Zijn wijsheid was de rijpste vrucht
in de cultuur der Oudheid. Men kan zelfs zeggen dat zij
Overrijp was.
Voortgekomen uit de Alexandrijnsche philosophenschool
heeft hij de in den geest des tijds liggende bedoeling de
wijsbegeerte in theologie en theosophie te doen opgaan op
Hellenistischen grondslag trachten te verwerkelijken. Hij
nam daartoe in zijn leer dan ook alles op wat hem uit
/Egypte en uit het Oosten aan wijsheid was overgebracht
(Zie Inleiding).
Vergeleken bij de gemoedsonrust zijner tijdgenooten kan
men zeggen dat PLOTINUS een zeldzamen zielsvrede genoot,
sedert de Stoa de ideale gemoedstoestand van den Wijze.
Zijn wijsbegeerte heeft evenwel allerminst een koel wetenschappelijk karakter. Integendeel, zij is zeer zinnelijk en
zinnebeeldig, straalt gloed en licht uit en is dikwijls zelfs
phantastisch en chaotisch ; maar bij alle gemoedsbewegingen
is het steeds de denkende geest die daarboven troont en
alles beheerscht. PLOTINUS' phantasie is de beeldspraak van
den Denker. Naast de zielsonrust, welke den tijd van het
eerste Christendom zoo merkwaardig maakt, met al zijn
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bijgeloof, dweepzucht en tooverkunst, al haar zinsbegoochelingen en geestesverschijningen, lijkt de wijsbegeerte van
PLOTINUS een groot en rustig streven naar menschelijke volmaaktheid. Wat zoovelen de nabijheid van het
Goddelijke deed vermoeden of wanen in die zinnelijke 'yen
schijningen' is kinderspel vergeleken bij zijn geestelijke ‘aanschouwing' van het Goddelijke. De hoogste bewustzijnstoestand is de extase. De ware „ekstasis" is het zich te buiten
gaan als een treden uit het zinnelijk bewustzijn in het zuivere
denken. De Plotinische extase is geen hartstochtelijk troebele
zinnenroes, maar een verheven rustige bewustzijnsverheldering.
Zoo zegt hij dat hij „dikwijls uit het lichamelijke tot zichzelf ontwakende" en „innerlijk bij zichzelf zijnde" een „won
dere aanschouwing" had en een „goddelijk leven" leidde
(VI. 8. I).
Boven de magie en theurgie dier overgangstijden verheft
zich de Philosophie van het Neo-Platonische als een geestelijke macht, die echter in haar poging om de kloof tusschen
de Grieksche denkwereld en de nieuwe geloofswereld te
overbruggen te overspannen met een hoogere wijsbegeerte,
welke de voortzetting zou zijn van de oude — in haar hoogste
spanning brak, omdat zij in het nieuwe volksbewustzijn geen
steun vond.
Het was een tijd van troebele vermenging van religieuze
en philosophische gedachten. Geloof en wetenschap vulden
elkaar aan naar de behoeften van een tijdgeest, die de alleenheerschappij der Philosophie niet meer erkende, doch de
hoe langer hoe meer overheerschende Religie door de macht
der wijsgeerige gedachte wenschte te versterken. Hadden
PHILO VAN ALEXANDRI1, de Stoicijnen en Platonici getracht
de godsdienstige voorstellingen te idealizeeren door philo
sophische gedachten, die uit een hoogere cultuur afkomstig
waren, langzamerhand won het religieuze leven, dat niet
meer uitsluitend door traditie en overlevering gevoed werd,
aan kracht — gevoed uit eigen bronnen, die uit het innerlijke zelf opwelden, zoodat het een meer zelfstandig bestaan
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voerde —, en zoo trachtte het alle menschelijke vertn.ogeng
aan zich ondergeschikt te maken, 66k de hoogste: de wijsbegeerte. Is Religie het streven naar de gemeenschap met het
Goddelijke, dan is er wel geen tijd geweest — mogelijk
alleen nog gedurende de Middeleeuwen in bepaalde levenskringen overtroffen — waarin zoo zuiver en aanhoudend het
religieuze verlangen zich openbaarde naar de verheffing tot
en vereeniging met God.
In PLOTINUS sprak niet een min of meer stellig geloof,
maar de werkelijkheid der wijsheid. In hem sprak iemand, die
„over alles den goddelijken geest schijnen zag" (Enn. I. 6. 5).
Wijsbegeerte is voor hem het verlangen op te stijgen tot het
Goddelijke. Geestelijke verhevenheid hecht niet aan het lagere,
maar hunkert naar het hoogere. „Grootheid van ziel is afkeer
van het aardsche. Wijsheid (phrOnesis) is het denken, dat zich
afwendt van het lagere en de ziel naar het hoogere opheft.
De gelouterde ziel nu wordt oertype (eidos) en rede, en
volmaakt onlichamelijk en geestelijk, en behoort geheel tot
het Goddelijke" (VI. 6. 6). Neo-Platonisch zijn deze gedachten, dewijl PLATO'S denken er in terugkeert in een
nieuwen vorm, waarin de oude duidelijk te herkennen is.
Hier is alleen een nog inniger verlangen naar het Goddelijke,
dat onophoudelijk de aandacht doet afwenden van het aardsche en richten op het hoogere, een verlangen dat de gedachten voortstuwt door een diep bewogen gemoedsleven en
een rijke voorstellingswereld, en dat als hoogste doel heeft
„aan God gelijk te worden" (Ibid.). Van deze stemmingen was
tegelijk reeds de grondtoon en het motief aangegeven door
PLATO,
doch opgenomen door PLOTINUS en overgebracht
(helaas door een zeer onzuivere techniek) op het fijn-snarig
instrument zijner ziel, waarin de stemmingen van een religieuzen tijd weerklank vonden, klinkt er soms, na verwarde
geruischen, een schoone hymne op, die aan „het Goddelijke"
den lof brengt van den 'goddelijk' ontroerden, den ‘boven.zichzelf verheven', den 'ekstatischen' mensch die 'aan God
gelijk' wil worden. Deze mensch, die de mysterien om zich
-
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heen gewaar wordt, die ze hoog boven zich vermoedt, als
hij zich afwendt van het aardsche, en die ze soms helder
meent te zien, hij stamelt van het Onuitsprekelijke. Op zijn
best zal hij in onophoudelijk veranderende beeldspraa k,
beter dan anderen vsziOr hem, gewagen van het Goddelijke
in de wereld.
De wereld uitstraling of uitstrooming God's, — ziedaar zijn
kerngedachte. God's emanatie is vooreerst wereldopenbaring. Reeds PHILO beschreef God als een licht, dat niet
slechts zichzelf verlicht, maar ook duizend stralen uitzendt,
welke tezamen de bovenzinnelijke wereld zijner machten
vormen (De Cherub. 28 p. 156, vgl. De Somn. I 19 p. 638,
Quod Deus imm. 17 p. 284). Nog duidelijker in beeld gebracht vergelijkt hij God's werkzaamheid en wereldopenbaring
met de wijze waarop het vuur de warmte en de sneeuw de
koude uitzendt. Deze beeldspraak bedoelt ook te verstaan
te geven dat God niettegenstaande de krachten, die van
hem uitgaan, zelf onveranderd blijft, en tevens, dat die krachten minder zijn dan God zelf. Zoo voortgaande wordt trapsgewijze afgedaald in het wereldsche bestaan. Gelijk God
het voorbeeld van het Woord is, zoo is het Woord voorbeeld
van andere dingen, met name den mensch (Leg. Alleg. III.
31 p. 106). Gelijk God's Woord, als zijn hoogste idee en
kracht, zich verhoudt tot hemzelf, zoo verhouden zich de
lagere ideeen en krachten tot de hoogere. Zoo zijn b.v. de
engelen tusschenwezens tusschen de stralen des goddelijken
lichts en der menschelijke ziel, die, het licht der engelen
ziende, slechts in Naar hoogste streven door de goddelijke
stralen verlicht kan worden (De Somn. I. 19 p. 638).
Hoewel PLOTINUS stellig meer geinspireerd werd door de
Stoa en PLATO, evenals zijn leermeester AMMONIUS SACCAS,
is het toch waarschijnlijk te achten, dat hij de veel gelezen
werken van PHILO VAN ALEXANDRIE heeft gekend, en zoo
ook diens emanatie-leer. En hoewel er veel was — o.m.
de Joodsche bronnen, waaruit PHILO putte, en het nieuwe
geloof, dat deze hielp vormen wat hem ook mocht ver254
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wijderen van zijn grooten Joodschen voorganger, zoo was toch
beider geestelijke oorsprong dezelfde, een door de Stoa
heengegaan Platonisme, door beiden vernieuwd door de studie
der werken van PLATO zelf en wat door de Academie verspreid was over de beschaafde wereld. En zoo welde uit die
bron ook in eersten oorsprong de leer der emanatie 1 ). „Terugkeer tot eersten staat" (Tim. 42d) vooronderstelt oorsprong
uit het eerste, dat alles heeft voortgebracht.
Ook de beeldspraak die PLOTINUS gebruikt om aan te
duiden dat het eerste het tweede voortbrengt, en het tweede
het derde, is in overeenstemming met de gangbare emanatie-leer, die hij zelf zou verdiepen ; zooals b.v. het vuur de
warmte en de sneeuw de koude voortbrengt. Alle hoogere
dingen openbaren de lagere. Zoo ook het Goede, en wel
in niet mindere mate dan andere dingen. Om dat voortbrengen (prOOdon) aan te duiden gebruikt hij ook het beeld van
het 'overvloeien' : in zijn overvolheid vloeit het over, en terwijl
het iets anders veroorzaakt, blijft het even vol als te voren.
„Het Eene is alles en ook niet een". Het „vloeide over" ;
uit zijn „overvolheid" bracht het iets anders voort (V. 2. I).
Het Eene is als een bron, die stroomen uit zich doet
opwellen, en toch onveranderd en onverzwakt blijft vloeien.
Uit het Eene, uit den overvloed van het Volkomenste,
vloeit hetgeen ook zelf weer in eeuwigheid duurt : de „rede"
of „wereldgeest" (notis). Het eerste brengt het tweede
voort, dat niet zoo volmaakt is, het tweede weer het
derde, dat weer minder volmaakt is. De volkomen „Eenheid" brengt den „geest" voort, waaruit zich weer achtereenvolgens de „ziel" en de „materie" ontwikkelen in telkens
minderen graad van volkomenheid. Zoo zendt het licht zijn
stralen uit, doch hoe verder van het uitstralingspunt verwijderd
hoe duisterder het is. Het 'voortbrengen' is evenwel in zijn
eenzijdigheid gedacht een onvolkomen voorstelling. Maar
daartegenover staat het 'in zichzelf terugkeeren'. „Het Eene
1

) Zie „Plato" in deze uitgave, blz. 44 (140).
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is het eerste", doch het intellect, „zich tot zichzelf keerend,
keert zich tot het begin" (VI. 9. 2). Zoo staat de „apcistasis"
(afval) (V. I. i) tot de „epistrophe" (omkeer, terugkeer) als
de veruitwendiging tot de verinwendiging (of herinnering).
Het voortgebrachte keert terug tot het oorspronkelijke Eene,
tot het Goede of Volmaakte.
Men moet het hoogste, de volstrektheid van het é e n e,
niet zoeken in het voortgebrachte, waarin t w e e h e i d en
veelheid is. Het is niet 'enkelvoudig', maar bevat tegenstelling van sub- en object en de veelheid der ideeenwereld.
De geest of rede is het hoogste 'beeld' van het Eene. Om
zich dat hoogste beeld voor te stellen, beschouwe men de
schoonheid en grootschheid der zinnelijke wereld en haar
voortdurende bewegelijkheid en regelmaat, die weer een
beeld zijn van de geestelijke wereld der ideeen, waarheen
men dan zijn denken opheffe. Dan aanschouwt men de
intelligibele wereld, waarin geen ruimte en tijd, geen ontstaan
en vergaan, geen verleden en toekomst is, maar waarin de
dingen zijn in hun eeuwig wezen. Die geestelijke wereld,
het heelal der ideeen, het hoogste beeld zijnde van' het
Eene, heeft de ware „eeuwigheid". De „tijd" is van die
eeuwigheid slechts een navolging. Het eeuwige verschijnt
niet in den tijd, dat eerst in zijne verstrooiing het wezen
der eeuwigheid geheel verbergt (I. 4. 7). God, Rede en
Ziel vormen de Plotinische drie-eenheid in den zin eener
volgorde der emanatie van het goddelijke Eene. Zij zijn
bovenzinnelijk. Het goddelijke denken gaat tijd en ruimte
te boven. In de ziel begint eerst de „tijd", de ziel „brengt
tijd voort" (IV. 4. 25, V. 8. 12). In den lageren staat van
het lichamelijke begint de ruimte.
Gelijk de Rede alle tegenstellingen, de verscheidenheid des
heelals, vereenigt, heeft zij in de eerste plaats in zich opgenomen het ware zijnde, het leven en de ziel, de substantie
(wezen) en de energie. Deze vereeniging wordt echter niet
logisch begrepen, maar mystisch aanschouwd. In hoogsten
en alomvattenden zin komt alles te zamen in het „Eene"•
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Het vermogen der Eenheid is overgegaan in de Rede, die
evenweinig in onwerkzaamheid als in beweging voorgesteld
moet worden ; zij in een bestendige energie, verblijvende om
en bij de Godheid, zich handhavende in het denken, voortdurend strevende, alles in een ongescheiden onderscheidenheid in zich opgelost houdende (II. 2. 3, 9. I, II. 2. 2).
De Rede bevat in zich de algemeene substantie, die PLOTINUS
de „bovenzinnelijke materie" noemt. Daar de zinnelijke wereld
de bovenzinnelijke wereld tot voorbeeld heeft, moet er in die
intelligibele wereld ook een intelligibele stof zijn, waaruit het
voorbeeld gevormd is (II. 4. 4).
Uit de Rede vloeit de Ziel voort, die ook in alle veranderingen der uiterlijke werkzaamheid „in zichzelf" wezenlijk
„dezelfde" blijkt. Daar zij aan het einde der bovenzinnelijke
emanatie staat komt zij op de grens dier wereld met de
zinnelijke wereld in aanraking, waarmede zij in wisselwerking
treedt en waarin zij vorinend werkzaam is. De ziel zelf is
niet aan „zinnelijke aandoeningen" onderhevig (VI. 7. I 3) ; zij
„lijdt niet", eer kan men zeggen dat zij de volmaakte „gelukzaligheid" deelachtig is (IV. 8. 2, 7). Wij moeten de ziel
bevrijden en reinigen van alles wat ten onrechte als aan
Naar eigen beschouwd wordt, zooals „begeerte en moed",
die aan het „dierlijke" toebehooren, dock haar, de zuivere
ziel, in waarheid vreemd zijn (I. 2. 5, 4. 4, 5, 8, V. 9. I 3).
Dan blijft de ware denkende ziel over, die de „ware denkende
mensch" zelf is (I. I. 7). Elders noemt PLOTINUS de ware
mensch het ware denken zelf, de Rede, de Logos, behoorende
tot de bovenzinnelijke wereld (V. 1. I r).
De overgang van ziel tot (zinnelijke) materie is bij PLOTINUS moeilijk na to gaan. In de gradueele verwijdering van
de Godheid is de ziel de zinnelijke wereld, de wereld der
stoffelijke verschijnselen, genaderd. De stof is de laatste der
emanaties aan de grens van het zijnde en niet zijnde. De
ziel werkt door in de zinnelijke wereld, dalend uit den bovenzinnelijken hemel in het aardsche leven, waarmede zij zich
mengt en waarin zij werkzaam is, tot zij in de redelooze
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dierenwereld tot de laagste plaats harer werkzaamheid daalt.
De ware ziel onderscheidt zich van alle zinnelijkheid en alle
stoffelijke verschijnselen. Gelet op de Plotinische emanatieleer, vloeit uit de ziel niet onmiddellijk de materie voort.
PLOTINUS is geneigd tusschenstadia aan te nemen. Behooren
daartoe de afzonderlijke „zielen", als voortvloeisels uit de
algemeene „wereldziel" (IV. 8. 3), gelijk de gedachten voortvloeien uit de Rede ? Is de „natuud" ontstroomt aan de „algemeene ziel" ? (V. 2. I). De natuur „vormt" wel de lichamen,
doch zij doet dat „onbewust" (III. 8. 4, IV. 4. 13). Alles in
de Natuur, ja, in het Heelal, is bezield en van leven vervuld.
Aarde en gesternten hebben in Platonischen zin zelfs deel
aan het Goddelijke leven (IV. 4. 22, 26).
Er zijn tusschenstadia, trappen van laag naar hoog en omgekeerd, in den mensch aanwezig als verschillende zielestaten. De „hoogere menschenziel" hangt samen met de
algemeene „wereldziel", die de menschen bestuurt en leidt
(III. 2. I7). Wereldziel en persoonlijke ziel verhouden zich
als grond en uitvloeisel. De menschenzielen kunnen in
„gelouterden staat" de hoogere wereldziel bereiken en even
„volmaakt" zijn (IV. 3. 2, 4, 12).
Lager dan de Rede en zuivere Ziel ligt de spheer van het
Verstand en nog lager die van het Gevoel. In de emanaties
uit de goddelijke Eenheid volgen zij als de vierde en vijfde
staat, minder volmaakt dan de op zich zelf zuivere Ziel, doch
gelijk deze in aanraking met het algemeene aardsche leven
en met de stof. De ziel heeft te kiezen tusschen de hoogere
en lagere macht of daemon (IV. 4. 12). Onder den hoogeren
zielestaat bevindt zich de eigenlijke menschelijke staat, die
weer als „dianoia" of „logos logikon", het verstand, de verstandelijke reflexie, zich verheft boven het irrationeel zielige
en boven het (lagere) gevoel (V. 3. 3), welke beide in het
zinnelijke leven aan de stof vastzitten (I. I. 7, II. I. 5, 3.
12-15).
In deze lagere spheren staat de menschelijke ziel in organisch
verband met de Aarde, daar de „vleeschgeworden" ziel door
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haar zinnelijkheid, haar leven en haar stoffelijk lij f, afhankelijk
is van de Aardsche ziel (III. 5. 4). In den Mensch moeten
de verschillende zielestaten goed van elkaar onderscheiden
worden, vooral de hooge, boven aandoening en lijden verheven, 'spiritueele ziel' — die wij volgens het moderne denken
de 'geest' zouden noemen — van de gewaarwordende, zinnelijke, in het leven hartstochtelijk werkzame ziel (I. i. 7), die
in het handhaven van het leven in de menschelijke en dierlijke wezens, innig verbonden is met de lagere Aarde. In
de planten is datzelfde vermogen aanwezig, dock in sluimerenden toestand (V. 3. 2, 3).
De zuivere Ziel gaat het lichaam te buiten. Zoo gaat de
Wereldziel ook het wereldlichaam te buiten. De Wereldziel
en haar zuiver denken is zooveel volmaakter dan de Mensch
dat zij het stellen kan zonder „zintuigen" (IV. 4. 24), zonder „geheugen" (IV. 4. 6), zonder reflectief „verstand" (IV. 4. 10-12).
Zij heeft niet de velerlei menschelijke behoeften. Slechts in
symbolischen zin noemt hij de „lucht" het „oog" en de geslachten der „dieren" de „bloedvaten" der wereld (IV. 4. 41).
Wel is er een lagere wereldziel, in betrekking staande tot
het menschelijke geslacht, die dan meer bepaald als de ziel
der Aarde (Rhea) tot eene lagere spheer behoort (V. I. 7).
In dien lageren staat bevindt zich het Leven, het levende
lichaam in zijn slechts dierlijk en plantaardig bestaan. In
het groot gezien is hier het Aardsche leven bedoeld (II. i. 5),
de staat der lagere Aarde, en daarom „Rhea" genaamd, wel
te onderscheiden van de hooge Aardsche geest „Zeus"
(V. I. 7).
De laagste staat is de Stof, waaraan alle kwaad verbonden
is. Is de God de hoogste staat van het Eene, de Stof is als
de laagste staat de veelheid, de verstrooidheid. Aan het
stoffelijke zich onttrekken is de leus dezer wijsbegeerte herinnerend aan PLATO'S „terugkeer tot eersten staat" (Tim. 42d).
Uit het Eene, dat overvol is, kwam het andere voort. „Het
voortgebrachte echter keerde zich (weer) tot het (Eene of Goede)"
en „aanschouwde het en werd verstand (intellect)" (V. 2. 1).
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„Hoe brengt het (Eene) het intellect voort ? Wel, omdat het
door de omkeering zichzelf aanzag ; dit aanschouwen is
intellect" (V. 1. 7). „Het Eene is het eerste, het intellect
echter, zich tot zichzelf keerend, keert zich tot het begin"
/NTT y•
• /•

De waarneming zou ontstaan, wanneer „de gedachte zich
ombuigt", „terwijl het psychisch levendig bedrijvige teruggeworpen is, gelijk in een spiegel het op het gladde en
glanzende oppervlak rustende beeld" (I. 4. io) 1). Dit inzich-zelf-terug-buigen, dit terugkeeren in zichzelf, is de gang
van het denken zelf: de rede (notis) volgt een kringloop in
oorsprong (apcistasis) en terugkeer (epistrophe).
Zelfkennis is ook voor hem de weg tot het inzicht in het
rijk der waarheid. Wat is meer waard om er over na te
denken dan de ziel ? Laten wij luisteren naar het goddelijke gebod „onszelf te kennen" (IV. 3. I). Het hoogste
wat de ziel moet kennen is „ho Theos" (de God) (I. 4. 9,
I. 7. 2, IV. 9. I r). Het Goddelijke komt men in den geest
nabij, evenwel altijd door „middel" van het „praktische"
leven dat het „theoretische" leven tot „doel" heeft (III. 8. 4 v.v.).
Ver boven het praktische leven staat het theoretische of
„contemplatieve" leven : zoo hoog daarboven als de werkelijke
Hercules op den Olympus verheven is boven zijn schaduw
in de onderwereld (I. I. 12).
In het leven der contemplatie, dat zelfbezinning en godsaanschouwing tegelijk is, evenals verdieping in zichzelf en
verheffing tot het Goddelijke, voert de extase den mensch
tot den grond der dingen, tot den 'oorsprong' van al het
zijnde, het „Eene". Wij kunnen het „Eene" verschillende
namen geven, het schoone, het volmaakte of goede enz.,
doch in waarheid is het naamloos.
1 ) Deze vergelijking van de voorstellingen der dingen in het waarnemend bewustzijn met 'spiegelbeelden' is Alexandrijnsch, komt b.v. bij
Clemens voor (Strom. I. 316), bij Paulus (1 Cor. XIII. 12), bij Philo (de
Decal. 21), doch is mogelijk afkomstig uit Indie. (Sankhya-geschriften).
Vgl. Hegel's Gesch. d. Phil. uitg. Boll. 669, 4e noot van B.).
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Het „schoone" heeft er deel aan, komt uit het oorspronkelijke te voorschijn, en daarom heeft onze ziel er kennis van.
Het goede en schoone zijn voor PLOTINUS een, althans in
oorsprong. Hij vraagt zich b. v. af wat men onder schoonheid
of goedheid verstaat. Of wel, hij beantwoordt de vraag van een
of meer zijner toehoorders : „wat is goedheid", of „wat is
schoonheid ?" Hij beantwoordt die vraag door aan te knoopen
bij het bijzondere, het bekende en gegevene in verband met
gangbare meeningen, om, het verspreide samenvattend, de
aandacht te vestigen op de algemeene waarheid. Zoo bespreekt
het zesde boek der eerste Enneade het ,,Schoone" en het
zevende boek het „Goede". Als voorbeeld van zijn redeneertrant geven wij het zesde boek eenigszins uitvoerig weer. Te
gereeder doen wij dat, dewijl hij daarin geleidelijker dan elders
doordringt tot de kerngedachte zijner leer, den oorsprong van
het Schoone en Goede, het Goddelijke, dat men met vele
namen noemen kan, en dat hij bij voorkeur aanduidt met
„het Eene" (to Hen).
Bijna alien beweren, zoo zegt hij, dat de „gelijkmatigheid"
(summetria) der deelen onderling en ten opzichte van het
geheel, „benevens een aangename kleur", de op het gezicht
betrekking hebbende schoonheid vormt, en dat voor de zichtbare, gelijk in 't algemeen voor alle andere dingen, „het
schoon zijn in het symmetrische en afgepaste gelegen is". Voor
dezen is dus slechts het „samengestelde" „schoon". En „toch
moeten, als het 'geheel' schoon is, ook de 'deelen' afzonderlijk
schoon zijn. Want het (schoone) geheel kan toch niet uit leelijke
deelen bestaan, daar de schoonheid zich over alles moet
uitstrekken". Hij vraagt zich af of men dan niet moet zeggen
„dat het schoone nog in iets anders bestaat dan in de
symmetrie en dat het symmetrische schoon is door iets
anders ?" Hij zal dan wijzen op de schoonheid van redevoeringen en leeringen, wetenschappen, wetten en instellingen,
op de deugden iedere deugd is schoonheid van ziel en
‘waarachtiger schoonheid' dan de reeds genoemde schoonheden —, en daarbij is van geen symmetrie sprake. En
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wat zou dan de schoonheid zijn van „den geest, verdiept in
zijne eenheid?" (I. 6. i).
Wat is dus de „oorspronkelijke schoonheid aan de lichamen"?
In het antwoord op deze vraag vinden PLATO'S woorden
weerklank. Het is de 'ziel' die haar waarneemt en herkent en
er zich mee vereenigt, en die zich van het leelijke afwendt.
Wij moeten het aldus begrijpen dat de ziel van nature en
behoorende tot het meest waarachtige „over al het verwante
en elk teeken van het verwante, dat zij waarneemt, zich verheugt en in verbijstering geraakt, het met zichzelf in verband
brengt en harer zelf en het haar eigene indachtig wordt".
Hier wordt van dezelfde 'verheuging' en 'verbijstering' gesproken in Platonischen zin. Zoo is er ook sprake van de
„overeenkomst tusschen het schoone hier en het schoone
ginds". PLOTINUS meent ook dat de dingen hier „schoon"
zijn „omdat zij deel hebben aan het oertype". Zoo ontstaat
dus de schoonheid „door gemeenschap met de rede (logos),
die van de goden afkomstig is" (I. 6. 2).
Wij kennen de schoonheid door het redelijk vermogen,
dat tot oordeelen het meest bevoegd is, wanneer ook de ziel
met het oordeel instemt, of wel wanneer zij zelf beslist door
vergelijking van het waargenomene met het in haar aanwezige
oertype. Heel diepzinnig vraagt-en-antwoordt PLOTLNUS dan :
„Hoe evenwel kan het lichamelijke overeenstemmen met wat
boven het lichaam uitgaat? En hoe komt de bouwmeester,
wanneer hij het gebouw buiten hem vergelijkt met het oertype
binnen hem, tot het oordeel dat het eerste schoon is? Toch
wel, omdat het gebouw buiten hem, indien gij de steenen
wegdenkt, niets anders is dan het oertype in hem, wel is
waar door de uiterlijke stofmassa verdeeld, maar in wezen
ondeelbaar, hoewel het in veelheid tot verschijning komt.
Wanneer de waarnemer dan ziet hoe het oertype in de
lichamen de weerstrevende ongevormde natuur overweldigt
en samenvat, en hoe er een vorm bevallig boven andere
vormen zweeft, dan grijpt hij het in verscheidenheid bestaande
tot een geheel samen, heft het omhoog en brengt het in
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verbinding met het ondeelbare inwendige oertype". Want
het Eene is schoon, — het Vele leelijk. De goddelijke Geest
of het Eene noemt PLOTINUS het oerschoone, het geestelijk
schoone, protos kalon, noeton kalon. Al het schoone is uit
den goddelijken Geest (I. 6. 4, V. 8. 3). Het Goddelijke is
overgoed en overschoon, en alleen daarom is de wereldgeest
schoon omdat hij het beeld van God is (I. 6. 9, VI. 2. 21).
De wereld is schoon omdat deze een beeld is van den Geest
(V. 8. 13). Wanneer wij schoone dingen waarnemen zijn wij
zelf schoon, en wanneer wij Been schoonheid zien zijn wij
leelijk. Schoonheid aanschouwende, aanschouwen wij de
afbeelding van het geestelijke (V. 8. 8, 13).
Op gelijke wijze, in beeldspraak, waaraan een fijne dialectiek
niet vreemd is, bespreekt hij de toonkunst. In den aanhef van
het zesde boek der eerste Enneade onderscheidt hij al dadelijk,
in verband met het schoone, de waarnemingen van 't „gezicht"
en van 't „gehoor". Ook door middel van het gehoor verkrijgt
de mensch op zinnelijke wijze besef van het schoone, als hij
in de „h oorbare harmonieen" de „v erborgen harmonieen" verneemt. PLOTINUS zinspeelt hierbij op de overeenstemming met het 'oertype', dat ook van de toonkunst
het wezen der schoonheid is, dat dan in de hoorbare harmonieen' zinnelijk ten gehoore komt. Zintuigelijk wordt
omgekeerd de uiterlijke tonensamenstelling overgebracht naar
het innerlijk wezenlijke der ziel, die besef heeft van wat hij
de „verborgen harmonie" (I. 6. 3) noemt, beantwoordend
aan het „oertype". Dat oertype komt overeen met de
Platonische „idee" — door den meester der Academie ook
wel vorm (eidos), oervorm of -type genoemd. Doch er is in
het Neo-Platonisme al een fij n e r e dialectiek, die aan het
naieve der ideeen-leer, waarbij aan het bovenwereldsch bestaan
van ideeen als de oervormen of beelden der wereldsche
dingen geloofd wordt, is ontgroeid — ook de oudere PLATO
was de ideeenleer van zijn jongeren tijd to boven gekomen
een dialectiek, die in een zuiverder onderscheiden en vereenigen van begrippen het denken brengt tot het begrip van
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zichzelf. Zoo is PLOTINUS' oervorm of -type reeds in aanleg
wat in een veel latere Wijsbegeerte in waarheid „idee" of
„begrip" heet, voor wier werkelijkheid zich PLATO'S „idee" —
hoe aantrekkelijk voor de dichteriijke voorstelling ook —
zich als een waan- of droombeeld vervluchtigt. Het is
PLOTINUS waarlijk om 'begrip' van het goede en schoone te
doen, al ziet hij ook op Platonische wijze in de zintuigelijk
waarneembare schoone dingen ,,afbeeldsels en afschaduwingen"
(eidola kai skiai), welke als 't ware in de stof verdwaald zijn, en
deze vermooien, zoodat hun aanblik ons in vervoering brengt.
Ook hier schuilt de Platonische „herinnering" achter, de
„anamnesis" : door den aanblik der schoone dingen op aarde
worden wij ons in verrukking bewust van, d. i. herinneren wij
ons, de eeuwige bovenwereldsche ideeen, de oervormen in
de hemelsche velden van zuiver weten, waar onze zielen,
als in zalige oorden, eenmaal hebben vertoefd.
Men denke echter niet dat PLOTINUS enkel leefde, ademde
en droomde in Neo-Platonisme, in den zin van een slechts
mythisch en mystisch uitwerken van overgenomen denkbeelden. Wel is waar richtte hij zijn blikken dikwijls naar
'omhoog', en wij weten dat zijn denken en verbeelden de voortzetting is van Platonisch idealisme en een verwerking van
Oostersche theosophie en Alexandrijnsche mystiek, doch wij
weten evenzeer dat zijn schrijfwijze en zinsvorming, zijn
dictie, Aristotelisch is Zelfs moeten wij erkennen dat zijn
houding tegenover de wereld, tegenover de objectieve werkelijkheid, dat zijn bekijken van het onderwerp aan alle
kanten en zijn redeneering lets 'wetenschappelijks' heeft.
Te midden zelfs van zijn overwegingen over het wezen der
schoonheid weet hij b.v. op te merken, dat „het aan de
waarneembare tonen eigen is door getallen te worden bepaald", waaraan hij de fijne opmerking toevoegt : „evenwel
niet in elke verhouding, maar slechts in diegene, welke
dienstig is om het oertype te doen overheerschen" (I. 6. 3.).
Verder is hij zeer vindingrijk als hij uit natuur en leven
voorbeelden zoekt om zijn gedachten in de voorstelling
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algemeen aanschouwelijk te maken. Van „den glans der
deugd", gewagende zegt hij : „Hoe schoon is de aanblik der
rechtschapenheid en zedigheid, bij wier schoonheid noch
avond- noch morgenster haalt". „Wat is het dat uit alle
deugden uitblinkt als licht ?" Als antwoord kan gelden wat
hij even te voren heeft gezegd : „geen gestalte, geen kleur,
geen grootte, — maar de ziel, die zelf kleurloos is". Schoonheid beseft men als men „in zichzelf of in anderen grootheid van ziel aanschouwt" en over alles „den goddelijken
geest ziet schijnen" (I. 6. 5).
„Grootheid van ziel is verachting van het aardsche" zegt
hij in het volgend hoofdstuk in verband met de „wijsheid"
(phrOnesis). Wijsheid is het denken dat zich afwendt van het
lagere, zich oprichtend naar het hoogere. Wijsheid is, gelijk
elke deugd, eene loutering (katharsis) der ziel. De „gelouterde
ziel" wordt „oertype en rede" (eidos kai logos), behoort dus
tot het 'goddelijke' of 'godgelijke', dat een met God is. „Opgeheven tot den geest (notis) is de ziel (psuche) in hoogen
graad schoon". „De ziel is door den geest schoon; het overige
wordt door den vormkracht der ziel schoon, de handelingen
en gedragingen. En ook de lichamen, die men schoon
noemt, worden dit door de werking der ziel" (I. 6. 6).
In het volgende hoofdstuk bespreekt hij het aan het
„schoone" nauwverwante begrip het „goede" (agatha), waarnaar iedere ziel verlangt, en dat men bereikt als men bij
het stijgen alles wat Gode vreemd is voorbijgaande is, alleen
en op zichzelf zijnde, ook het Goddelijke alleen en op zichzelf aanschouwt, het zuivere, enkelvoudige, waarvan alles
afhangt en waarheen alles opziet en waardoor alles is en leeft
en denkt : want het is de oorzaak van „leven" en „geest" en
„zijn" (I. 6. 7).
PLOTINUS is met dat al in zijn onderscheidingen der begrippen onzeker, in zijn dialectische wendingen zwevend. Maar
het zijn ook de hoogste begrippen, die hij in samenhang
doordenken wil. Geen wonder, waar toch zelfs in de laatste
stadien der ontwikkelingsgeschiedenis van het menschelijk
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denken nog zooveel zwevends is, dat het hem op die hoogten
van wijsgeerige bezinning duizelt. Doch waar het begrip
hem schemert, spreekt hij er toch over in vervoering, in
beeldspraak : „Want dit, het wezenlijk en oorspronkelijk
schoone, maakt degenen, die het liefhebben, schoon en
beminnelijk. Dit is ook het einddoel van den grootsten en
uitersten wedstrijd der zielen, het einddoel van alle moeite,
om niet van den heerlijksten aanblik verstoken te blijven,
want gelukzalig is hij, die het bereikt, dewijl hij een zalig
visioen aanschouwt, doch werkelijk rampzalig is degene, die
het niet bereikt" (I. 6. 7).
Zoo zoekt deze wijsgeer, die ook ziener is en propheet, en het
„schoone" en „goede" predikt en het „wijze" betracht, naar
woorden, naar beelden, om uiting te geven aan wat in zijn
geest deel heeft aan het eeuwige leven der ideeen. In geestesverrukking, in 'extatischen' geestdrift, ‘buiten zichzelf' in
vervoering, die niet troebel van aandoening, maar helder
van zuiver denken is — het hoogste aanschouwend, en zoo
in de schoonste beelden de heerlijkheid van het „Eene" —
„het Eene, terwille waarvan men de koningschappen en
heerlijkheden der gansche aarde en van zee en hemel moet
prijsgeven" — uitsprekend, stamelt hij nochtans van dat
'onuitsprekelijke' Eene, dat „niet verschijnt", dat „als 't ware in
het allerheiligste blijft", en zoo ook van het „onuitsprekelijk
Schoone" (kallos amechanon) (I. 6. 8). Wat is daarbij vergeleken
lichamelijke schoonheid ? Men vliege daar niet op af, „wetende
dat het slechts beeld en schaduw is". Men vliege echter naar
datgene, waarvan het een beeld is. „Want als men er op
toevloog om het te grijpen, alsof het werkelijk bestond, dan
zou men tasten naar een schoon schaduwbeeld op 't water,
en, gelijk dunkt mij de mythe (van Narcissus) bedoelt, in den
stroom verdrinken en verdwijnen. Gelijk hij zal ieder, die
aan lichamelijke schoonheid hecht en haar niet laat varen,
zoo niet met het lichaam dan toch met de ziel in duistere
en voor den geest onheilzame diepten ten onder gaan, waar
hij, verblind in de onderwereld verblijvende, zoowel hier als
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daar te midden van schaduwen zal verkeeren" (I. 6. 8).
Doch de ziel hunkert naar het „vaderland". Waarheen
gaat de „opvlucht" en hoe moeten wij komen „in de opene
zee"! „Ons vaderland is daar, vanwaar wij gekomen zijn,
en onze vader is daar ginds". Doch hoe moeten wij ons
in geestelijk opzicht verheffen ? Want niet „te voet" gaat
het ; wij komen dan wel van 't eene land in 't ander, doch
niet daarheen waar onze ziel naar hunkert. Geen „voertuig"
voert ons daarheen, geen „zeil" vaart naar die gewesten.
„Wij moeten dat alles loslaten", zegt PLOTINUS, en „niet meer
trachten te zien", want als het u i t e r 1 ij k e (lichamelijke)
gezicht gesloten is, dan opent zich het innerlijke
gezicht. Allen hebben dit innerlijke gezichtsvermogen, doch
weinigen gebruiken het (I. 6. 8).
Hier zijn wij aangekomen bij het punt waar zich als 't
ware ook het innerlijke gezicht opent op de leer van
PLOTINUS en de geheele Neo-Platonische school. „Niet (meer
de buitenwereld) zien" (mee blepein) ; „de oogen als 't ware
sluiten" (I. 6. 8). Dan opent zich het „inwendige oog" (endon blepei) (I. 6. 9) of het innerl ij k gezicht.
Hierdoor is in beeld gebracht de zielshandeling, de geestesattitude, de psychische houding, van den m y s t i c u s. Wat
men sedert eeuwen 'mysticisme' heeft genoemd, is als leer
gekenschetst door de zooeven door PLOTINUS aangeduide
houding, hier in het zuivere licht geplaatst der wijsgeerige
bespiegeling. Want met dit gesloten houden der oogen,
met het afsluiten der buitenwereld, is niet slechts bedoeld
alle afleiding, die de verscheidenheid der wereldsche verschijnselen aan de zintuigen bezorgt, te ontgaan, waarna alle
aandacht zich eerst richten kan op het algemeene wezen der
dingen, maar ook : om aan te duiden dat de Waarheid niet
verschijnt, dat het Ware geen verschijning is, maar wezenlijk
„innerlijk", d.i. 'geestelijk' aanschouwd, wordt. Het inne rlijk oog aanschouwt de oertypen van al het
z ij n d e, d.z. de Platonische „ideeen" (vgl. I. 6. 9), dit is de
kerngedachte der Neo-Platonische leer, die, al mag PLOTINUS'
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dictie Aristotelisch zijn, verre ligt van het wetenschappelijke
streven en doel van den meester der Peripatetische School,
doch daarentegen geheel ligt in de richting der Platonische
ideeenleer. Keer tot u zelf in en aanschouw !
Niet in eens bereikt men het doel, doch eerst na zelfoefening
in schoonheid en deugd, zoodat de ziel er aan gewent. Men
moet, zooals een beeldhouwer aan zijn beeld, werken aan ziin
eigen beeld, totdat de „goddelijke glans der deugd" er van afstraalt. Men moet zijn ziel louteren en worden tot een zuiver
licht, dat niet naar zijn grootte gemeten wordt, en ongemeten
alle maat te buiten gaat. Is de ziel zoo gelouterd, dan wordt
de groote schoonheid zichtbaar, omdat het aanschouwende
gelijkt op het aanschouwbare. Nimmer toch ,,zou het oog de
zon hebben aanschouwd", als het niet „zonachtig" was; evenmin zou een ziel die zelf niet schoon geworden was, het
schoone kunnen aanschouwen. Laat ieder vooral trachten
schoon en aan God gelijk te worden ; dan zal hij vanzelf het
Goede en Schoone aanschouwen. „Al stijgende zal men eerst
bij den Geest komen en daar alle schoone oertypen aanschouwen" en dan zal hij weten dat daarin „het schoone"
is, de „ideeen" zijn. „Want alles is schoon door deze, door
de openbaringen en het wezen des geestes". Wordt het
„geestelijke" afzonderlijk genomen, dan zal men het „geestelijk schoone" (noeton kalon) de wereld der oertypen noemen,
en het „goede" datgene, hetwelk dat te boven gaat, zijnde
„en bron en beginsel van het schoone" (kai pegen kai archen
tou kalou). Of wel men moet „dezelfde plaats aanwijzen
aan het Goede en aan het oorspronkelijke Schoon" (I. 6. 9).
Er is eenige weifeling te bespeuren, een vaagheid van
redeneering niet te miskennen, in het als 't ware op den
'tast' zoeken, in het schijnsel van zijn toch wel ongemeene
gedachten als de lichten, die hij in de duisternis ontstoken
heeft, trachtende de nog onbetreden wegen te gaan, een
onbekende verte tegemoet. De laatste woorden van dit boek
zijn : „Dads' in elk geval ligt het schoone". Dit is de
zekerheid . . . in de grootste onzekerheid.
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Op den tast of heeft hij het gebied bereikt van het goede of
volmaakte, het hoogste, de oorspronkelijkheid, het goddelijke
Eene. Of althans, hij vermoedt het dichtbij. War waar de
wereld der ideeen is, geschapen door den Geest, daar is ook het
geestelijk Schoone voortkomend uit het Goede. Het Schoone
en Goede wordt door hem ook het Goddelijke genoemd : het
goed- en schoonworden der ziel is een „aan God gelijk
worden" (I. 6. 6).
Daarmee is de gelukzaligheid bereikbaar. „De goeden alleen
zijn gelukkig ; om die reden zijn de Goden gelukkig" (III. 2. 4).
De menschen kunnen dien staat ook bereiken, daar zij goddelijke wezens zijn (IV. 7. 13), en met hun ziel deel hebben
aan de algemeene wereldziel en aan het goddelijke denken
(IV. 9. 4, V. 1. 2).
PLOTINUS vereenzelvigt wel tot zekere hoogte het Schoone
met het Goede ; maar als 't er op aankomt zal hij toch in de
hoogste aanschouwing beide van elkaar onderscheiden, en het
Goede datgene noemen wat het Schoone te bOven gaat, en
„bron en beginsel" daarvan is. Zoo kan hij dan ook het
„goede" en het „oorspronkelijke schoon", het „oerschoone",
toch dezelfde plaats aanwijzen (I. 6. 9). Heeft onze ziel
zich verheven in de „wereld der ideeen", die de afbeelding
van het Goede of Oerschoone is, dan is van daaruit het
hoogste doel van alle streven en hopen bereikbaar: het gelijk
worden aan, de vereeniging met God. Dit gebeurt dan in
de extase, de onmiddellijke aanschouwing van het Oer-eene,
het „oorspronkelijke", waarin de ziel, alle begrip te boven
gaande, opgaat : zich vereenigend met het Goddelijke, het
goddelijke Eene, dat een onbegrijpelijke macht is (V. 3.
13, 14. Vgl. 4. I. VI. 2. 17 v.v.).
Het is niet te zeggen wat dat Eene is. Wij vervallen
in tegenspraken, wanneer wij willen uitspreken wat het is.
Alleen door „onmiddellijke aanschouwing", beter dan
door alle wetenschap en denken, wordt de tegenwoordigheid van het Eene bewust. Wetenschap is aan „veelheid"
gebonden, en zoo bevat zij nimmer het „Goede", dat het
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„ware Eene" is (VI. 9, 4), terwijl zelfs het zuivere denken
eene „beweging" is, (VI. 7. 35), die niet het doel bereikt, — het
Goede, dat alleen zijn ware wezen onthult in een zeer buitengewonen toestand der ziel, der „onmiddellijke aanschouwing",
als de ziel, bevrijd van al het vreemde dat haar aankleefde,
teruggekeerd is tot den oorspronkelijken .staat. Dit geschiedt dan geenszins door onzen wil : het Goede aanschouwt
in onzen geest zichzelf; de (innerlijk) aanschouwende —
terwij1 de „gesloten oogen" als 't ware het teeken zijn dat
al het uiterlijke buiten gesloten is — gaat op in het aanschouwde (I. 6. 8).
Aan het verstandelijke denken kleeft altijd het zinnelijke,
de uiterlijke waarneembaarheid, waardoor „voorstellingen" of
„beelden" gegeven worden, doch geen „waarheid" wordt aanschouwd (I. 4. 1o, V. 3. I, 2, 6). De ziel moet zich juist
losmaken van het zinnelijke, van de gewaarwordingen en
herinneringen, zelfs van die harer goede daden, om zoo al
stijgende tot haar eersten zuiveren staat terug te keeren ;
want in den hemel hebben de zielen geen woorden van noode
(IV. 3. 32, 18).
De ziel (psuche) heeft deel aan „den God" (ho Theos)
(I. 9. I I. pass.), aan den „wereldgeest" (noils koinos) (I. I.
8, IV. 7. 12), aan den „subjectieven geest" (notis idios)
(I. I. 8) en aan de „rede" (logos, dianoia) (I. 6. 5, III.
5. 4, VI. 7. 4). Uit den algemeenen geest vloeit, zonder
verandering in zich te ondergaan, het denken, de rede
(logos) voort (III. 2. 2). De geest is het tweede ten opzichte
van het Eene, en de ziel het derde. De ziel vloeit als gedachte uit den geest voort, gelijk de woorden vloeien uit
het denken der ziel (V. 1. 3). Behalve de vier genoemde
momenten der ziel, onderscheidde PLOTINUS nog aan het
menschelijke wezen het gevoelsleven (to aisthetikon meros)
(I. 4. 9. I o), het vegetatieve leven (to phutikon meros) (Ib.
VI. 4. I5) en het stoffelijke lijf (to soma) (Ib.), te samen zeven
momenten vormende, die in het leven onafscheidelijk aan
elkaar verbonden zijn, totdat bij den dood de uit de Godheid
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ontsprongen ziel weer tot de Godheid terugkeert. De verschillende momenten vormen in den mensch een eenheid,
een geheel of heelal (panta) (VI. 7. 6), een geestelijke wereld
(kosmos noetos) (II. I. 5, III. 4. 3), een kleine wereld op
zichzelf. Tegenover dezen 'microcosmos' staat het groote
Geheel of Heelal met zijn Wereldgeest als de 'macrocosmos'.
De mensch is werkzaam in en door den Wereldgeest, is in
zijn hoogste werkzaamheid een met dien Wereldgeest en zoo
met den God (III. 4. 3, IV. 3. 12, 7. 13, 8. I, VI. 7. 5).
Zoo is voor PLOTINUS „God" het eerste en het laatste.
God is hem eerste oorzaak en laatste uitkomst, beginsel en
doel van alles. Men spreekt nu eenmaal van oorzaak of
eerste werkzaamheid, van beginsel, doch God is verheven
boven dat alles, waaraan men hem wil gelijkstellen (VI. 8.
8, 12, 16, 20, VI. 9. 3). Wij kunnen God niet beschrijven,
niet noemen eens en vooral, zoo meent hij; doch als hij
hem toch noemen m6et dan spreekt hij van „het Goede"
(Tagathon) (V. 5. 13) en „de Eene" (to Hen) (V. 5. 6 pass.).
God is boven alles. God gaat alles te buiten. Hij is volgens
PLOTINUS ook verheven boven de „activiteit", en zelfs boven
de „zuivere werkzaamheid", die een zuiver idedele 'werkelijkheid' is, boven den „actus purus" van ARISTOTELES. Men
bedenke dat ook de Aristotelische 'actus purus' voor
het Middeleeuwsche denken zulk een belangrijk begrip geworden — alle activiteit te boven gaat ; zoodat beide denkers
welbegrepen hetzelfde bedoelen en, zonder woordenspel, hetzelfde ook zeggen, al gewaagt PLOTINUS van het 'onuitsprekelijke'.
Zoo is als 't ware het laatste woord van PLOTINUS over
het „Eene", over „God", niet „actus purus" — het woord
dat in de Grieksche wijsheid als een der hoogste gold en
dat ook voor alle tijden zijn beteekenis zou behouden —
maar: het „Onuitsprekelijke".
Latere Neo Platonici. Van PLOTINUS' leer ging alles in
zijn leerlingen over. Van deze heeft behalve PORPHYRIUS, de
uitgever van 's meesters werken en diens levensbeschrijver,
vooral AMELIUS uitgemunt; doch van zijn werk is te weinig
-
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overgebleven om een voorstelling van zijn wijsbegeerte te
kunnen verkrijgen.
PORPHYRIUS, eigenlijk genaamd MELEK of MALCHOS, in 233
te Batanea in Syrie geboren, heeft zich niet slechts door het
verzamelen der „Enneaden" en de biographic zijns meesters
onsterfelijk gemaakt, doch ook door het verbreiden der
leer in de Neo-Platonische school, door voordrachten, door
schriftelijke verkiaringen, door een aanwijzen en samenstellen der voornaamste beginselen en stellingen ten dienste
der leerlingen. Na eerst bij LONGINUS geweest te zijn,
kwam hij zich op zijn 3oe jaar te Rome scharen onder
PLOTINUS. En na den dood zijns meesters heeft hij alles
gedaan wat in zijn vermogen was om de leer te verbreiden.
Door zijn toedoen vooral is er een school en traditie gevormd, die zich beriep op de beginselen van den grooten,
ja goddelijk vereerden, leermeester.
Nog langen tijd heeft de Neo-Platonische wijsbegeerte in
den nacht der tijden het licht der wijsheid, hoe ook door rook
en walm omgeven, hoog laten uitschijnen. Doch de menschheid, de groote menigte, wendde zich daarvan hoe langer
hoe meer af. Het licht der Philosophie scheen alleen in de
Scholen. De menschheid had een ander licht zien dagen.
Dadrop was haar hoop gericht, te midden van de duisternis,
waarin het zelfbewustzijn gedompeld was. Zij was alleen in
zoover ontwaakt, dat zij besef van licht kreeg en daarop hoopvol haar blikken richtte.
Nog eens keerde de Philosophic, als Neo-Platonisme, terug
tot haar uitgangspunt, het engere Griekenland, waar PLATO
de Academie had gegrondvest in dat Athene der Oudheid, van
waaruit zooveel schoons en groots over de wereld is gekomen.
In de vierde eeuw n. Chr. ging het Neo-Platonisme uit
Rome en Alexandria nog eens over in de Atheensche
Academie om er nog geruimen tijd, doch met weinig gezag
naar buiten, als 't ware binnen de muren der School, aan
een kring van leerlingen medegedeeld te worden. Wat als
wijsheid verbreid was over de beschaafde wereld, onder theo272

37
sophen en geleerden, te Alexandria en Rome voornamelijk,
terwijl het lagere yolk zich hoe langer hoe meer bekeerde
tot de Christelijke leer — werd te Athene in den loop der
vierde eeuw nog eens een Academische leer. Te Athene had
zich het oud-Grieksche schoolsche onderwijs der hoogere
wetenschappen nog het langst gehandhaafd. De Atheensche
Neo-Platonische School onderhield op de eene of andere wijze
een geestelijk verkeer met de in Azie (Syrie) gevestigde School
van JAMBLICHUS van Chalcis (4e eeuw), den leerling van
PLOTINUS' leerling PORPHYRIUS.
Het Syrische Neo-Platonisme van JAMBLICHUS had, in
tegenstelling met dat van PLOTINUS, een dogmatisch polytheistisch karakter, en was dus op oud-Grieksche wijze Heidensch,
om welke reden Keizer JULIANUS en andere geleerde en
politieke tegenstanders van het Christendom getracht hebben
te vergeefs evenwel tegenover het nieuwe geloof de
oude Heidensche cultuur, die in Griekenland eens zoo hoog
gestegen was, tot nieuw leven te wekken.
Met zekerheid is bekend dat nog in het begin der 5e eeuw
de Athener PLUTARCHUS een druk bezochte School in zijn
vaderstad hield, en dat na hem zijn leerling SYRIANUS
VAN ALEXANDRIf schoolhoofd werd, op zijn beurt weer
opgevolgd door diens leerling PROCLUS (412-485), die ook
reeds den ouden PLUTARCHUS als leermeester had gekend
(Marini V. Procli I I, 12). Uit SYRIANUS' geschrift over de
Aristotelische Metaphysica blijkt dat hij op echte schoolsche
wijze onderwijs gaf. Hij stelde de Aristotelische denkwijze in
't licht, doch bracht daartegen in wat zijn eigen School voor
waar hield. Met name tegen de stelling dat iets niet tegelijk
bevestigd en ontkend kan worden, het principium contradictionis, voerde hij aan dat zij wel zou gelden in de wetenschap omtrent de bestaande dingen, doch niet omtrent
datgene wat boven de wetenschap uitgaat, en waarover de
rede noch in bevestigenden noch in ontkennenden zin iets
naar waarheid zou vermogen uit te spreken. Hij is zich dus zeer
wel bewust van het algemeene principe der Neo-Platonische
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Scholen, dat het ware weten de 'onmiddellijke' aanschouwing
der goddelijke waarheid is, doch kent aan de `middellijke'
denkwijzen der Aristotelische logica, waardoor de rede op
bemiddelende wijze door zuiver nadenken wetenschap en
waarheid erlangen kan, althans geldigheid toe in de wereld
der bestaande dingen. Ook hieruit blijkt weer dat er in de
voorstelling der Neo-Platonische School een onoverkomelijke
kloof bestond tusschen deze wereld, waaromtrent de rede
slechts wetenschap verschaft van ondergeschikte beteekenis,
en het bdven-wereldsche gebied, waar het goddelijke wezen
heerscht, — slechts voor de 'onmiddellijke aanschouwing' in
buitengewone oogenblikken zijn waarheid onthullend.
Zoo zien wij dat in de eerste eeuwen der Christelijke
jaartelling voor de algemeene menschheid, die deel wilde
hebben aan het Hoogere, doch voor wie de Philosophie een
gesloten boek bleef, buitengesloten van de Wetenschap en
Wijsheid der Scholen, geen betere uitkomst kon gevonden
worden dan de Evangelische Leer, die zich dan ook vooral
uitbreidde onder het ongeletterde yolk en de lagere standen,
vooral te Rome en te Alexandria.
In Athene zien wij dan nog eenigen tijd de Philosophie
op echte schoolsche wijze beoefend, waar, na SYRIANUS, de
groote en veelbewonderde PROCLUS (412-485) een kring van
leerlingen om zich verzamelde.
Had PLOTINUS het (onuitsprekelijke) Eerste (to Proton),
oorsprong van alle denken en al het zijnde, nog den naam
van „het Eene" (to Hen) gegeven, PROCLUS stelde in navolging van JAMBLICHUS het „volmaakt onuitsprekelijke beginsel"
(panta arretos arche) nog daarboven. Zoo is de volkomenste
abstractie bereikt, de vervluchtiging van alle begrip in het
onbegrepene, gesteld als het `onbegrijpelijke', en daarmee de
onmogelijkheid toegegeven van alle Philosophie.
Het is in de latere Wijsbegeerte niets ongewoons de 'Godheid' naamloos en onbepaalbaar te achten, daar ieder
prdicaat en alle determinatie op zichzelf beperking en
ontkenning beteekent doch geen Wijsbegeerte stelt zich
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tevreden met het enkel constateeren van deze betrekkelijke waarheid, die ook weer betrekkelijk onwaar is, dewiji
prwdicaat en determinatie niet vallen buiten het begrip der
Godheid noch der Waarheid, — en om deze is het in de
Philosophie te doen. Door te gewagen van het „Onuitsprekelijke" als het doelwit van alle Wijsbegeerte ontnam het NeoPlatonisme aan die Wijsbegeerte alle bestaansrecht. Het
denken — immers volgens PLATO de aanleg van het Goddelijke in den mensch vervluchtigt zich in een eenzijdig NeoPlatonisme tot de begriplooze abstractie van het volstrekt Onuitsprekelijke. Dit beteekent de dood van alle wijsbegeerte. -Einde der Grieksche Wijsbegeerte. Hoe levend, hoe
algemeen voorstelbaar en begrijpelijk, staat tegenover gindsche
abstractie van het wegstervend Neo-Platonisme, het beeld en
besef van den 'persoonlijken' God des Christendoms 1 Hierin
is het 'openbare' mysterie gelegen van de ontzaglijke levenskracht en wereldveroverende macht van het Evangelie. Het
Neo-Platonisme en daarmee het laatste Grieksche denken
had zich in de Scholen der Wijsbegeerte voor enkele hoogstaande geesten dialectisch vervluchtigt tot een abstractie.
Daartegenover komt het beeld en besef Gods op, als de concrete geestelijke persoonlijkheid des Christendoms, die gezag
en macht heeft voor de gemeente, d. i. voor de menschheid.
Het Oneindige vereindigt zich, — de Godheid komt tot
verschijning. Niet het Onuitsprekelijke is het ware, — het
Woord is openbaar geworden. Tragisch is de laatste strijd
der Neo-Platonische, in haren oorsprong Grieksche, Wijsbegeerte tegen de groeiende macht des Christendoms. Te
vergeefs waren de pogingen om van de Philosophie een
Religie, en ook omgekeerd, om van den Godsdienst een Wijsbegeerte te maken. De Wetenschap kan Scholen maken, doch
geen Kerk. De wijsgeeren en geleerden kunnen leerlingen
kweeken, doch geen gemeente stichten. De Wijsheid der
Scholen is voor enkelen bestemd, niet voor de menigte, die
een Algemeene Leer noodig heeft. Doch door het levendig
verkeer met de Wetenschap heeft de Religie zich kunnen
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grondvesten op de 'stelligheid' van als wetenschap aangenomen
dogma's. De Religie werd een voor de theologen wetenschappelijke kerkleer, op stelligen grondslag gevestigd.
Had de leer van den Py thagorizeerenden Platonicus NUMENIUS veel overeenkomst met de Neo-Platonische, aan den
anderen kant was ook de Christelijke en Neo-Platonische
leer naar den oorsprong dezelfde. De Christelijke leer bracht
den ideeelen inhoud echter in een geheel nieuwen vorm,
die voor het volksbewustzijn begrijpelijk was, en voorspiegelde
het alles waarnaar het verlangde, terwijl het NeoPlatonisme slechts op de oude cultuur bouwde, op de traditie
vertrouwde. De oude Wijsheid vermocht evenwel niets tegen
het nieuwe Geloof, dat diepe wortels sloeg in de volksziel
en geen ander geloof naast zich duldde. Geen steun vindend
in het bewustzijn der menschheid stond de oude Wijsheid in
hare verhevenheid wankel, en kon zij zich alleen handhaven
in groote zelfstandige geesten als AMMONIUS SACCAS, PLOTINUS
bovenal, en diens leerlingen. Zoo ging dus in een tragischen
doodstrijd de Grieksche Wijsbegeerte ten onder, de geestelijke
wapens overleverend aan het Geloof, dat in den dienst van
den Christelijken God het pas verworven dogma verdedigde.
Dat Geloof zou de wereld overwinnen.
Ontzaglijk veel is van de Grieksche Wijsbegeerte overgegaan in de Christelijke Leer. Het Christendom groeit door
eigen levenskracht, doch groot wordend in samenlevingen
die alle beschaving to danken hadden aan Griekenland,
voedt zij zichzelf ook met het edelste wat de Grieksche
Philosophie aan de menschheid geschonken heeft. Van de
oudere echt•Grieksche denkers hebben veel bijgedragen
HERACLITUS vooral en PLATO wat den inhoud betreft, en
ARISTOTELES vooral wat den vorm aangaat, der Christelijke
Leer. Van de latere denkers hebben vooral veel invloed
gehad de Stoicijnen, PHILO VAN ALEXANDRIE en PLOTINUS.
PLOTINUS schonk met name aan den grootsten der Christelijke Kerkvaders AUGUSTINUS, in zijn „De Civitate Dei", de
conceptie van het monotheisme in verband met de wereld-
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gedachte. Al wat in het Christelijke interregnum hoog uitsteekt boven het gemiddelde, alle groote geesten de geheele
Middeleeuwen door, en daarna in de Renaissance, zijn gedrenkt in en hebben zich gevoed met de Grieksche Philosophie. De wetenschappelijke Grieksche Philosophie (vooral
ARISTOTELES) geeft de vormgevende kracht aan de Scholastiek en het theosophische Neo-Platonisme is de bron van
alle latere Mystiek.
De Christelijke Middeleeuwen zijn reeds begonnen. Een
godsdienstige revolutie grijpt om zich heen, van de onderste
lagen tot de hoogste toppen der samenlevingen. De menschheid, voor het eerst algemeen ontwaakt tot zelfbewustzijn,
gevoelt zich onbevredigd in zichzelf en in de wereld, en
verlangt naar verlossing, naar ontzondiging en heiliging, —
en dit alles belooft het Evangelie.
En als Rome de wereldheerschappij uitoefent, breidt zich
de nieuwe Leer uit zelfs over onbekende nieuwe wereldstreken.
In het Noorden groeien jonge volkeren, die zich ook tot
den nieuwen Godsdienst zullen bekeeren.
Dogma en priesterlijke Hierarchie vormen de machten die
de menschheid gedurende lange eeuwen beheerschen. Ook
de Philosophie wordt door deze machten bedwongen. Zij,
die in de Oudheid als Vorstin troonde in het rijk der Grieksche gedachte, als heerscheres verheven boven alle wereldmachten, de „eerste" der wetenschappen, (prOtee philosophia)
(Aristoteles), zij wordt in de Middeleeuwen vernederd tot
dienstmaagd der godgeleerdheid, ancilla theologiae. De
Aristotelische Logica met name wordt met groote scherpzinnigheid pasklaar gemaakt—haar formeel karakter maakte zulks
mogelijk — aan den inhoud der Christelijke Leer. De groote
'denkers' der Middeleeuwen waren 'theologische' denkers.
Zij beoogden geen zuivere wetenschap, geen Philosophie in
den waren zin des woords. Zij hebben eensdeels als Scholastici groote scherpzinnigheid, dikwijls gepaard met veel kennis
en geleerdheid, ten toon gespreid, en anderdeels als Mystici
blijk gegeven van veel innigheid van gemoed en verdieptheid
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van aanschouwing, die voor de gevoelvolle voorstelling der
Religie van onschatbare waarde was.
Zoo werd eenerzijds getracht in uiterlijken zin de leerstelligheid des geloofs, het dogma, onwrikbaar vast te stellen,
en anderzijds kon het innige geloof diepe wortelen siaan in
den vasten grond van het volksbewustzijn.
Duister zijn nochtans de Middeleeuwen te noemen om het
weinige licht dat van Wetenschap en Wijsbegeerte afstraalde
op de menschheid. De ware verlichting zou eerst de nieuwere
tijd brengen. De Wijsbegeerte, die eens in vrijheid van
zelfbepaling van de hoogten des denkens haar licht uitbreidde over de oude wereld, is uitgestorven, en de nieuwe
Wetenschap zal eerst ni den langen incubatietijd der Middeleeuwen geboren worden en, in het nieuwe licht ontwaakt,
dat in natuur en geestesleven schijnt, als een jonge held de
kluisters slaken en in den nieuwen tijd zijn zegetocht beginnen. Dan zal de Wijsbegeerte, in de Oudheid de Eerste,
in de Middeleeuwen tot Dienstmaagd vernederd, weer verheven worden tot de hoogste plaats en in den Nieuwen Tijd
tronen als Koningin der Wetenschappen.
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